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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  
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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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วิทยานิพนธมีความสมบูรณ  

และขอขอบคุณครอบครัว พ่ี เพ่ือน และนอง ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทุก
คนที่ใหคําแนะนําและกําลังใจตลอดมา  จนทําใหผูวิจัยสามารถกาวสูความสําเร็จ 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแด พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยและสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ช 

สารบัญ 
 

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  ฉ 

สารบัญตาราง ............................................................................................................................  ญ 
สารบัญแผนภาพ .......................................................................................................... .............. ฏ 
บทที่   

1 บทนํา ............................................................................................................................  1 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ............................................................ 1 

  คําถามการวิจัย  ..................................................................................................  6 

  วัตถุประสงคของการวิจัย ...................................................................................  6 

  สมมติฐานของการวิจัย .......................................................................................  7 

  ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................  7 

  นิยามศัพทเฉพาะ ...............................................................................................  8 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย ....................................................................................  9 

2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ ..................................................................................................  10 

  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ............................................................................................  12 

   สาระและมาตรฐานการเรียนรู ................................................................ 12 

   คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 .......................... 13 

  การคิดวิเคราะห .................................................................................................  14 

   ความหมายของการคิดวิเคราะห ............................................................. 14 

   แนวคิดและทฤษฎีของทักษะการคิดวิเคราะห ........................................ 15 

   ความสําคัญของการคิดวิเคราะห ............................................................. 18 

   ลักษณะของการคิดวิเคราะห .................................................................. 20 

   องคประกอบของการคิดวิเคราะห .......................................................... 22 

   กระบวนการคิดวิเคราะห ........................................................................  26 

   ทักษะการคิดวิเคราะห ............................................................................  27 

   การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ................................ 28 

   เทคนิควิธีการสอนสรางเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ............................... 30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ซ 

บทที่  หนา 
   พฤติกรรมที่บงชี้การคิดวิเคราะห ............................................................ 33 

  บทเรียนมัลติมีเดีย .............................................................................................  34 

   ความหมายของบทเรียนมัลติมีเดีย .......................................................... 34 

   องคประกอบของบทเรียนมัลติมีเดีย ....................................................... 35 

   ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดีย ............................................................... 36 

   รูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดีย ................................................................ 37 

   ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียดานการเรียนการสอน ......................... 40 

   หลักการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย ...................................................... 40 

  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง ........................................................ 50 

   ความหมายของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง .................... 50 

   ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง .......................... 50 

   ประเภทของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง ......................... 51 

   การนําสถานการณจําลองไปประยุกตใช ................................................. 53 

   โครงสรางและองคประกอบของบทเรียนแบบสถานการณจําลอง ........... 54 

   ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง ....................... 56 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของ ............................................................................................  57 

   งานวิจัยในประเทศ .................................................................................  57 

   งานวิจัยตางประเทศ ...............................................................................  60 

3 วิธีดําเนินการวิจัย ..........................................................................................................  63 

  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพ่ียวกับบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลอง ..........................................................................................  65 

  ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 69 

  ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง ................... 87 

  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล ............................................................................  93 
4 ผลการวิเคราะหขอมูล ..................................................................................................  98 

  

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 .........................................................................  99 

  

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ฌ 

บทที่  หนา 

  

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 101 

  

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ............................................ 102 

5 สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ .............................................................................  105 

  สรุปผลการวิจัย ..................................................................................................  107 

  อภิปรายผลการวิจัย ...........................................................................................  108 

  ขอเสนอแนะ ......................................................................................................  114 

   ขอเสนอแนะท่ัวไป ..................................................................................  114 

   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ...................................................... 114 

รายการอางอิง ............................................................................................. ............................... 115 

ภาคผนวก ..................................................................................................................... ............. 122 

  ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือ .................................. 124 

  ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย .............................................................. 127 

  ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ...................................... 156 

  ภาคผนวก ง วิเคราะหผลการวิจัย .................................................................... 174 

  ภาคผนวก จ ตัวอยางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง ..................... 181 

  
ภาคผนวก ฉ ภาพการหาประสิทธิภาพและการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดีย

แบบสถานการณจําลอง ..................................................... .......... 185 

ประวัติผูวิจัย ............................................................................................................................. . 188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หนา 
1 การวิเคราะหโครงสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ตาม

แนวคิดและทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1976: 201-207) ............................. 81 
2 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design ....................... 88 
3 แสดงกําหนดการทดลองใชบทเรียน บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 .................................................................................. .... 89 

4 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมี เดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ............................................................................................................  99 

5 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ............................................................. ....... 100 

6 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ................................................. 101 

7 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 .................................................................... 102 

8 แสดงผลสรุปแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ................ 157 
9 แสดงผลสรุปแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย ....... 158 
10 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง ................................................................................ ..................... 159 
11 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู .... 161 
12 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน .................................................................................... 162 
13 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ................................................................. 165 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ฎ 

ตารางที่  หนา 
14 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความพึง

พอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง ............... 167 
15 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน .................................................................................... 169 
16 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ................................................................. 172 
17 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ของขั้นการทดลองรายบุคคล ........................................ 175 

18 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ของขั้นการทดลองแบบกลุมยอย .................................. 175 

19 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ของขั้นการทดลองจากกลุมภาคสนาม .......................... 176 

20 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จากกลุมตัวอยาง .......................................................... 178 

21 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ............................................................. ....... 179 

22 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ............................................. 180 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ฏ 

สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพที่  หนา 
1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................... 9 

2 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ....................................................................... 64 
3 แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง .................................. 67 
4 แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย

แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ................................................... 72 

5 แสดงขั้นตอนการสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ................................................................ ................. 77 

6 แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ......................... 80 
7 แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห............ 83 
8 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน

ดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ................. 85 

9 แสดงขั้นตอนวิธีดําเนินการทดลองการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ............................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

1 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร

เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน  เหลานี้ลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยให
มนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห  วิจารณ  มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น 
สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 ที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา  หลักของการจัดการศึกษา  ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู  เนื้อหาสาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคําถึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ไดฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และ
การประยุกตความรูมาใช เ พ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง (กรมวิชาการ, 2545: 1)  และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 

2559 ที่มีแนวนโยบาย  เพ่ือมุงเนนการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  เปนการเสริมสรางความรู  
ความคิด  ความประพฤติ  และคุณธรรมของคน  มีเปาหมายใหคนไทยมีทักษะและกระบวนการใน
การคิดวิเคราะหและการแกปญหา  มีความใฝรู  และสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545) 

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดใช
ความสามารถทางสมองในการประมวลขอมูลความรูและประสบการณตางๆ ที่มีอยูใหเปนความรูใหม  
วิธีการใหม เพ่ือไปใชในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมสอดคลองกัน  ซึ่งเมื่อคิดแลวตองนําไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 

ปฏิบัติจริง  จึงจะเกิดการเรียนรูที่ครบถวนสมบูรณ  ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแหงชาติไดกําหนด
มาตรฐานดานผูเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการคิดไวในมาตรฐานท่ี 4 มุงใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทิศน  ตัวบงชี้ที่ 2 สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล  รูจักพิจารณาขอดีขอเสีย  
ความถูก-ผิด  ระบุสาเหตุ-ผล  เลือกวิธี  และมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและ
มีความถูกตองเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545)  
ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ โดยเฉพาะสมรรถนะในขอ 2) 

ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 
4) โดยสมรรถนะสําคัญในขอ 2 นี้ จะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนผานกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการ
เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการ
ทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  

ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวของสถาบันสงเสริม 
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถนําความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช
ในการแกปญหาแสวงหาความรูอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545: 1)  ดังนั้น การจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงจึงเปนสิ่งจําเปนของการจัด
การศึกษา โดยควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด  การปฏิบัติ  
เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูและประยุกตความรูเพ่ือไปใชปองกันและแกไขปญหาได 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาใหเด็กมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร  ตลอดจนกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ซึ่งจะชวยใหเด็กไทยเปนคนที่คิดเปน คิดอยางมีเหตุผล  รูจักตัดสินใจและเลือกวิธีการตางๆ ที่จะสราง
คุณภาพชีวิตใหตนเองดวยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ปจจุบันน้ันยังมีปญหาอยูมาก  ครูผูสอนจะเนนเนื้อหาวิชาเนนการทองจํามากกวาการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ไมสอนใหผูเรียนคิดอยางมี
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เหตุผล  ซึ่งสอดคลองกับกอบวิทย  พิริยะวัฒน (2554: 3) ที่วา ครูสวนใหญยังมีพฤติกรรมที่ขาดการ
พัฒนาดานเทคนิคการสอนยังใชการสอนแบบเดิมๆ คือเนนเนื้อหาจากหลักสูตร  คูมือครู  เนนความรู
ความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงและหลักการมาก  เด็กจึงขาดโอกาสในการฝกฝนการพัฒนาทักษะการคิด
และการแกปญหา นอกจากนี้ขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคือ  ไมสามารถ
นําเอาวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร  เนื่องจากมีการเนนบทบาทของผูสอนและความ
สมบูรณของเน้ือหามากเกินไป  ละเลยบทบาทของผูเรียนและปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในการเรียนและใน
ชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตรมักจบลงดวยผูเรียนไดรับความรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
แทนที่จะจบลงดวยผูเรียนไดแกปญหาดวยตนเองหรือการไดนําความรูไปใชในชีวิตจริง  ทําใหมีการฝก
ทักษะทางวิทยาศาสตรนอยลง  สงผลตอความสามารถในการคิด  การแกปญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตํ่า  และผลการประเมินผูเรียนจากโครงการประเมินผลนักเรียนระดับ
นานาชาติ ในโครงการ PISA 2012 (Programme for International Student Assessment)  
พบวา คะแนนเฉล่ียของนักเรียนไทยในรายวิชาวิทยาศาสตรอยูในกลุมที่มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวากลุม
ประเทศสมาชิก OECD  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,  2556: 18) และ 
โครงการ TIMSS 2011 (Trend in International Mathematics and Science Student) ซึ่งเปน
โครงการประเมินผลของสมาคมนานาชาติเ พ่ือการประเมินผลการศึกษา  ( International 

Association for the Evaluation of Education Achievement หรือ IEA) ที่เนนใหความสําคัญ
ชัดเจนกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันในโรงเรียน  โดยผลการประเมินพบวา นักเรียนไทย
มีความรูดานวิทยาศาสตรตามหลักสูตรท่ีต่ํากวาระดับมาตรฐานถึงรอยละ 48 ซึ่งจากผลการประเมิน
ในป 2007 มีเพียงรอยละ 46 เทานั้น (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทสรุป
ผลการวิจัย TIMSS 2011 (ดานนักเรียนและครูผูสอน), 2555: 8)  และสอดคลองกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระหวางปการศึกษา 2555 – 2556 พบวา ผลการ
ประเมินในรายวิชาวิทยาศาสตรระดับประเทศ ในทุกระดับชวงชั้นมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50  

และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 2554 – 

2556: 1) และจําเปนตองไดรับการแกไขปญหาอยางเรงดวน  เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และนอกจากนักเรียนมีผล
การทดสอบอยูในระดับที่ต่ําแลว ยังพบอีกวา นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห  การ
คิดสังเคราะหอยางมีเหตุผลซึ่งเห็นไดชัดจากการท่ีนักเรียนไทยไมสามารถทําขอสอบที่ตองใช
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ยกเหตุผลประกอบ  หรือเขียนขอความยาวๆ ได  เพราะการเรียน
การสอนไมเนนกระบวนการใหนักเรียนไดฝกคิด  ฝกทํา  สงผลใหคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนในดานการคิดเชิงวิเคราะหอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของเด็กไทยอยูในเกณฑท่ีนาเปนหวง (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 34-37) 
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จากการรวบรวมคะแนนการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ตั้งแตปการศึกษา 2555 – 2556 โรงเรียนในกลุมเครือขายลาดใหญ  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  พบวานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
ในกลุมเครือขายลาดใหญสวนใหญ มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตรต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ (รายงานผลการวิเคราะหผลสอบ O-Net , NT และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโรงเรียนในกลุมเครือขายลาดใหญ , 2557)  และเม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2556  ยังพบอีกวา 
นักเรียนสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ํากวาเกณฑเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคในการ
เรียนรูและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะหอยางมีเหตุผลจําเปนอยางยิ่งท่ีผูสอน
จะตองมีการวางแผนการนํากระบวนการท่ีเนนนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติคนหาคําตอบดวยตนเอง ซึ่ง
ครูมีหนาที่เพียงเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดเตรียมสภาพการณและกิจกรรมใหเอ้ือตอกระบวนการ
ที่ฝกใหคิดหาเหตุผล รวมทั้งใหผูเรียนแกปญหาใหไดโดยใชคําถามและสื่อการเรียนการสอนตางๆ เชน  
ใชสื่อของจริง  หรือการกําหนดสถานการณใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  สํารวจ  คนหาดวยตนเอง  จัด
บรรยากาศการเรียนการสอนใหนักเรียนมีอิสระในการซักถาม การอภิปรายและมีแรงเสริม หรืออาจ
กลาวไดวาเปนการสอนใหนักเรียนคิดเปนทําเปน และแกปญหาไดนั่นเอง  (ชลสีต จันทาสี , 2543)   
และสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ รุจาภา ประถมวงษ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของ การ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) กับแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  
พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเรยีน 

นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพแลว แนวทางหน่ึงในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายก็คือการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  เพ่ือชวยสงความรูตางๆ ไปยังผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง นับเปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถนําเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองสามารถนํามาใชเปนสื่อเพ่ือแกปญหาการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี  สามารถ
นํามาใชสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหได  เนื่องจากเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีการนํา
องคประกอบของสื่อชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน  ไดแก  ขอความ (Text)  ภาพนิ่ง (Image)  
ภาพเคล่ือนไหว (Animation)  เสียง (Sound)  และวีดิทัศน (Video)  เพ่ือถายทอดเน้ือหาในลักษณะ
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ที่ใกลเคียงกับการเรียนการสอนจริงมากท่ีสุด  อีกทั้งยังมีการนําเสนอเน้ือหาโดยการจําลอง
สถานการณใหผูเรียนไดสัมผัสกับเหตุการณที่ใกลเคียงกับสถานการณจริง  และยังมีปฏิสัมพันธ 
(Interactive multimedia) กับผูเรียนไดในทันที ซึ่งจากการปฏิบัติของผูเรียนในสถานการณจําลอง
ตางๆ จะสามารถบอกไดวา ผูเรียนไดนําหลักการหรือทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนมาแลวไปใชประโยชนได
มากนอยแคไหน  อยางไร  ซึ่งประโยชนที่จะไดรับจากการนําสื่อมัลติมีเดียมาประยุกตใช คือ สามารถ
สรางอารมณและสรางทัศนคติใหเปนไปตามวัตถุประสงคได  ผูเรียนจะพัฒนาทั้งดานความจําและขีด
ความสามารถ  จูงใจใหผูเรียนประกอบกิจกรรมไดนานและชวยปรับความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียนใหเขากันไดเปนอยางดีและเปนไปตามความตองการ  อีกทั้งยังชวยดึงความสนใจของผูเรียนได
อีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับ ชาญชัย  ยมดิษฐ (2548: 14-19) ที่กลาวไววา การนําสื่อการเรียนการสอน
มาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และคุณสมบัติ
ของสื่อแตละประเภทจะเปนสวนชวยใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ  นาสนใจ  กระตุนใหเกิด
กระบวนการคิด  รวมท้ังชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดชัดเจน  ประหยัดเวลาในการสอน  และ
สามารถเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม  อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และสรางเจตคติที่ดีใหแกนักเรียนไดอีกดวย 

จากการศึกษาผลการวิจัยของ ยุวารี  ปยะมาตย (2554: 58-60) ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณจําลองเร่ืองวงจรไฟฟาอยางงาย เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา  ประสิทธิภาพของการเรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณจําลอง เรื่องวงจรไฟฟาอยางงาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ประสิทธิภาพ 76.80/75.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว  และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เรื่องวงจรไฟฟาอยางงาย  ของกลุมที่เรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณจําลอง สูงกวากลุมที่เรียนดวยการเรียนตามคูมมือครูของ 
สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล  ดอนหงษไผ 
(2555: 109-117)  ไดศึกษาผลการใชสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง สารรอบตัวเรา ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียแบบสืบ
เสาะหาความรู เรื่อง สารรอบตัวเรา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และผูเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และงานวิจัยของ  วรรณา  
คุมเสาร  (2555: 93-101) ไดศึกษาผลการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง
วัสดุและสมบัติของวัสดุเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการ
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ทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดาน
การสังเกตและการทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรดังกลาว
ขางตน รวมถึงการคนควาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลการใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองในการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   4  เพ่ือนําไปใช
แกปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ซึ่งตองการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนเม่ือเรี ยนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับผูที่มีความสนใจ
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยการใชบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองตอไป 
 

คําถามการวิจัย 

1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 

2. การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 

3. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การดํารงชีวิตของพืช มีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับใด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  

3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประถมศึกษาปที่ 4 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 

3. คะแนนการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในกลุม

เครือขายลาดใหญ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่  1            
ปการศึกษา 2558  จํานวน 10 โรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนท้ังหมด 181 คน 

 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใช  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนบานลาดใหญ               
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558  จํานวน 16 คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยการจับฉลากใหโรงเรียนเปนหนวยสุม 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 2.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 2.2 ตัวแปรตาม  คือ 

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
  2.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  2.2.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลอง 

   ส
ำนกัหอ
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3. เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 หนวยการเรียนรู 3 เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
4. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการทดลอง จํานวน 8 ชั่วโมง  โดยทําการสอนเปนเวลา 4 
สัปดาห  สัปดาหละ 2 ชั่วโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยในครั้ง
นี้ไวดังนี้ 

1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  หมายถึง  บทเรียนมัลติมีเดียที่ออกแบบ
เพ่ือสอนเน้ือหาใหมและทบทวนหรือเสริมในสิ่งที่ไดเรียนหรือทดลองไปแลวโดยใชสถานการณจําลอง  
เปนการเลียนแบบหรือจําลองเหตุการณที่เกิดขึ้นตามความจริง  ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาใน
รายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู 3 เรื่องการดํารงชีวิตของพืช และสามารถฝกทักษะ  การ
ทดลอง  และทําแบบทดสอบได   

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห  หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการวัดดวยแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีของบลูม 
(Bloom, 1976: 201-207) โดยมีลักษณะเปนขอคําถามเปนแบบสถานการณชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก ซึ่งในแตละสถานการณตองมีคําถามใหครอบคลุมทั้ง 3 องคประกอบ คือ 1) การคิดวิเคราะห
ความสําคัญหรือเน้ือหาของส่ิงตางๆ  2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  3) การคิดวิเคราะหเชิง
หลักการ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการวัดดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวชิาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี 3 ระดับ  ไดแก  มีความพึงพอใจมาก  ปานกลาง  และนอย 
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนใน 

กลุมเครือขายลาดใหญ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1                     
ปการศึกษา 2558  จํานวน 10 โรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนท้ังหมด 181 คน 

   ส
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรู  

การดํารงชีวิตของพืช 

เข า ใจหนวยพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของ
โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
ทํ า ง า น สั ม พั น ธ กั น   มี
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่ งมี ชี วิ ต (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) 

 บทเรียนมัลติมีเดีย 

แบบสถานการณจําลอง 
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
ซึ่ งใชสอนเน้ือหาใหมหรือใช เ พ่ือ
ทบทวนฝกปฏิบัติสิ่งที่ไดเรียนไปแลว  
โ ด ย เ น น รู ป แ บ บ ก า ร ส ร า ง
สถานการณจําลอง  ซึ่งจําลองจาก
สถานการณจริง  เปนการเลียนแบบ
เ พ่ื อ ท ด แ ท น ส ภ า พ จ ริ ง ใ น
ชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปดโอกาสให
ผู เรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
และวิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง ใ น
สถานการณที่แตกตางกัน  ซึ่งจะ
ไดรับประโยชนในแงของชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการตอบสนองกับ
สถานการณจริง  โดยไดทดสอบกับ
สถานการณตางๆ ไดอยางปลอดภัย  
มีประสิ ทธิ ภ าพและมี ปฏิ กิ ริ ย า
โตตอบได  (ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) 
เลาหจรัสแสง, 2541: 8-12 ) 

 ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห 
ความสามารถในการ
แ ย ก แ ย ะ เ พ่ื อ ห า
สวนยอยของเหตุการณ 
เรื่องราว หรือเนื้อหา
ตางๆ วาประกอบดวย
อะ ไ ร  มี ส า ร ะค ว า ม 
สําคัญอยางไร อะไรเปน
เหตุ อะไรเปนผล และ
เ ป น อ ย า ง นั้ น อ า ศั ย
หลักการอะไร (Bloom, 

1976 : 201-207) 
 

 

 
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร 

ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ความพึงพอใจของผูเรียน 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามลําดับ
หัวขอตอไปน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

 1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 1.2 คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. การคิดวิเคราะห 
 2.1  ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีของทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.3  ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
 2.4  ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
 2.5 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 2.6  กระบวนการคิดวิเคราะห 
 2.7  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.8  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.9  เทคนิควิธีการสอนสรางเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.10 พฤติกรรมที่บงชี้การคิดวิเคราะห 
3. บทเรียนมัลติมีเดีย 
 3.1  ความหมายของบทเรียนมัลติมีเดีย 

 3.2  องคประกอบของบทเรียนมัลติมีเดีย 

 3.3  ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดีย 

 3.4  รูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดีย 

 3.5  ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียดานการเรียนการสอน 

 3.6  หลักการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 

4. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
 4.1  ความหมายของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
 4.2  ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

   ส
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 4.2  ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
 4.3  ประเภทของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
 4.4  การนําสถานการณจําลองไปประยุกตใช   
 4.5  โครงสรางและองคประกอบของบทเรียนแบบสถานการณจําลอง 
 4.6  ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาที่ของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่ง
ที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 2  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรสื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สาระท่ี 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัติ ของสารกับ

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การ
เกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุ ในธรรมชาติมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
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สาระท่ี 5  พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม   มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู  สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เขา ใจกระบวนการตางๆ  ที่ เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระท่ี 7  ดาราศาสตรและอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
การสื่อสารสิ่งทีเ่รียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธร รมตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม  มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 

 

1.2 คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ศึกษา  เรียนรู  หนาที่ของทอลําลียงและปากใบของพืช  ปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโต
และการสังเคราะหดวยแสงของพืช  การตอบสนองของพืชและสัตวตอสิ่งเราและการนําความรูไปใช
ประโยชน  การเคลื่อนที่ของแสง  ตัวกลางของแสง  การสะทอนของแสง  การหักเหของแสง  การ
กระจายของแสงขาว  การเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาและการนําความรูไปใชประโยชน  
การเกิดดิน  ประเภทของดิน  ดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชในทองถิ่น  ลักษณะของระบบสุริยะ  
ทั้งนี้โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร   สืบเสาะหาความรู   สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล   
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อภิปราย  บันทึก  จัดกลุมขอมูล  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถนําเสนอ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

2. การคิดวิเคราะห 
2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 251, 2071) ไดใหความหมาย

ของคําวา “คิด” หมายถึง ก. ทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบใหเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ 

ใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน คํานวณ มุง จงใจ ตั้งใจ นึก และใหความหมายของคําวา “วิเคราะห” 
หมายถึง ใครครวญ แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท 

สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ไดใหความหมาย การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถใน
การจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสภาพ ความเปน
จริง หรือสิ่งสําคัญของส่ิงที่กําหนดให 

ชาตรี สําราญ (2548: 40-41) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา การคิดวิเคราะห
คือ การรูจักพิจารณา คนหาใครครวญ ประเมินคาโดยใชเหตุผลเปนหลักในการหาความสัมพันธ
เชื่อมโยง หลอหลอมเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบอยางสมเหตุสมผลกอนที่จะตัดสินใจ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 67) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะห (Analysis)  
หมายถึง การจําแนก แยกแยะ องคประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเปนสวนๆ เพ่ือคนหาวาทํามาจาก
อะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 5) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา
เปนการระบุเร่ืองหรือปญหา จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัดกลุมอยางเปนระบบ ระบุ
เหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให
เพียงพอในการตัดสินใจ/แกปญหา/คิดสรางสรรค 

ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2551: 47-48) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไววา  
ความคิดในการจําแนกแยกแยะองคประกอบของส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุ  เรื่องราว  เหตุการณ
ตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ เพ่ือคนหาความจริง  ความสําคัญ  และความเชื่อมโยงของส่ิงตางๆ วา
เกี่ยวพันกันอยางไร  อาศัยหลักการใด  จนไดความคิดเพ่ือนําไปสูการสรุป  การประยุกตใช  การ
ทํานาย  หรือการคาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง 
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มารซาโน (อางถึงใน ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2552: 14) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะห 
ไววา การวิเคราะห (Analysis) ตามแนวคิดใหมนี้เปนความสามารถในการใชเหตุผล และความ
ละเอียดถ่ีถวนในการจําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ซึ่งมีกระบวนการยอยๆ 5 ประการ ไดแก 1) การ
จําแนก 2) การจัดหมวดหมู 3) การวิเคราะหขอเหตุผล 4) การประยุกตใช และ 5) การทํานาย 

บลูม (อางถึงใน ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2553: 68) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา  
เปนความสามารถ ในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตางๆ  วา
ประกอบดวยอะไร มีสาระความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และเปนอยางนั้นอาศัย
หลักการอะไร 

กูด (อางถึงใน ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2553: 68) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา  
หมายถึง การคิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะ
เปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยาง
ถูกตอง สมเหตุสมผล 

จากความหมายของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา การคิดวิเคราะห คือ  ความสามารถ
ในการใชเหตุผล และความละเอียดถี่ถวนในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ  ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตางๆ  ประกอบดวย
อะไร มีสาระความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และเปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร หา
วาทํามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร  เปนการคิดอยางรอบคอบ
ตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได  ตลอดจนพิจารณา
องคประกอบท่ีเก่ียวของท้ังหมด และใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีของทักษะการคิดวิเคราะห 
บลูม  Bloom (Bloom, 1976: 201-207) ไดกลาวถึงทักษะการคิดวิเคราะห

ประกอบดวยทักษะสําคัญๆ 3 ดานดังนี้ 
1. การคิดวิเคราะหความสําคัญหรือเนื้อหาของสิ่งตางๆ (Analysis of Element) เปน

ความสามรถในการแยกแยะไดวาสิ่งใดจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากท่ีสุด ประกอบดวย  
1.1. วิเคราะหชนิด เปนการใหนักเรียนวินิจฉัยวา สิ่งนั้น เหตุการณนั้นๆ จัดเปน             

ชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว   
1.2. วิเคราะหสิ่งสําคัญ เปนการวินิจฉัยวาสิ่งใดสําคัญ สิ่งใดไมสําคัญเปนการคนควา

หาสาระสําคัญ ขอความหลัก ขอสรุป จุดเดน จุดดอย ของสิ่งตางๆ   
1.3. วิเคราะหเลศนัย เปนการมุงเนนสิ่งท่ีแอบแฝงซอนเรน หรืออยูเบื้องหลังจากสิ่งที่

เห็น ซึ่งมิไดบงบอกตรงๆ แตมีรองรอยของความเปนจริงซอนเรนอยู 
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2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship) เปนการคนหาความ 
สัมพันธของส่ิงตางๆ วา มีอะไรสัมพันธกัน สัมพันธเชื่อมโยงกันอยางไร  สัมพันธกันมากนอยเพียงใด  
สอดคลองหรือขัดแยงกัน ไดแก   

2.1. วิเคราะหชนิดของความสัมพันธ  เชน  มุงใหคิดวาเปนความสัมพันธแบบใดมีสิ่ง
ใดสอดคลองกัน หรือไมสอดคลองกัน มีสิ่งใดเกี่ยวของกับเรื่องนี้ และมีสิ่งใดไมเกี่ยวของกับเรื่องนี้   มี
ขอความใด  มีสิ่งใดไมสมเหตุสมผล  เพราะอะไร  คํากลาวใดสรุปผิด การตัดสินอยางไรหรือการ
กระทําอะไรไมถูกตอง  ภาพท่ี 1 คูกับภาพที่ 2 ภาพที่ 3 คูกับภาพใด  สองสิ่งนี้เหมือนกันหรือไม  
เปนตน 

2.2. วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ  เชน  สิ่งใดเกี่ยวของมากที่สุด สิ่งใดเกี่ยวของ
นอยที่สุด  สิ่งใดสัมพันธกับสถานการณ หรือเรื่องราวมากท่ีสุด  การเรียงลําดับมากนอยของส่ิงของ
ตางๆ ที่เก่ียวของ  เปนตน 

2.3. วิเคราะหขั้นตอนความสัมพันธ  เชน  เมื่อเกิดสิ่งนี้แลว เกิดผลลัพธอะไรตามมา
บางตามลําดับ  การเรียงลําดับข้ันตอนของเหตุการณ วงจรของสิ่งตางๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามลําดับ
ขั้นตอน  เปนตน 

2.4. วิเคราะหจุดประสงคและวิธีการ  เชน  การกระทําแบบน้ีเพ่ืออะไร การทําบุญตัก
บาตร (สุขใจ)  เมื่อทําอยางน้ีแลวจะเกิดผลสัมฤทธิ์อะไร ออกกําลังกายทุกวัน (แข็งแรง)   ทําอยางนี้มี
เปาหมายอะไร มีจุดมุงหมายอะไร  เปนตน 

2.5. วิเคราะหสาเหตุและผล  เชน  สิ่งใดเปนสาเหตุของเรื่องนี้  หากไมทําอยางนี้ ผล
จะเปนอยางไร  หากทําอยางน้ี ผลจะเปนอยางไร  ขอความใดเปนเหตุเปนผลแกกัน หรือขัดแยงกัน  
เปนตน 

2.6. วิเคราะหแบบความสัมพันธในรูปอุปมาอุปไมย  เชน  บินเร็วเหมือนนก  ชอนคู
สอม ตะปูจะคูกับอะไร  ควายอยูในนา ปลาอยูในน้ํา  ระบบประชาธิปไตยเหมือนกับการทํางานของ
อวัยวะในรางกาย  เปนตน 

3. การคิดวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง  
การคนหาโครงสรางระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทํางานตางๆ วา สิ่งเหลานั้นดํารงอยูไดในสภาพ
เชนนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเปนแกนหลัก มีหลักการอยางไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใด
เปนตัวเชื่อมโยงการคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหที่ถือวามีความสําคัญที่สุด การจะวิเคราะห
เชิงหลักการไดดี จะตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหองคประกอบและวิเคราะห
ความสัมพันธไดดีเสียกอน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะหองคประกอบและวิเคราะห
ความสัมพันธจะทําใหสามารถสรุปเปนหลักการได ประกอบดวย   
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3.1. วิเคราะหโครงสราง เปนการคนหาโครงสรางของสิ่งตางๆ  เชน  การทําวิจัยมี
กระบวนการทํางานอยางไร  สิ่งนี้บงบอกความคิดหรือเจตนาอะไร  คํากลาวนี้ มีลักษณะอยางไร 
(ชวนชวน โฆษณาชวนเชื่อ)  โครงสรางของสังคมไทยเปนอยางไร  สวนประกอบของสิ่งนี้มีอะไรบาง  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนตน 

3.2. วิเคราะหหลักการ เปนการแยกแยะเพ่ือคนหาความจริงของสิ่งตางๆ แลวสรุป
เปนคําตอบหลักได  เชน  หลักการของเร่ืองนี้มีวาอยางไร  หลักการในการสอนของครูควรเปนอยางไร  
เปนตน 

มารซาโน (Marzano, 2001: 13) ไดกลาววา การคิดวิเคราะห  เปนกิจกรรมที่ตองใช
เหตุผล เปนการคิดอยางลุมลึกและหลากหลาย มีการคิดพิจารณาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนรอบดาน
และมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือนความแตกตางระหวางสิ่งตางๆ ได  สามารถจัดอันดับและจัด
ประเภทของความรูและจัดหมวดหมูของสิ่งตางๆ ได ระบุขอผิดพลาดในการนําเสนอขอมูลของสิ่ง
ตางๆ และบอกเหตุผลได สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑพ้ืนฐานของความรูนั้นได  สามารถระบุ
เจาะจงหรือสรุปอยางมีเหตุผลในความรูนั้นได จนกระท่ังสามรถสรุปจนตกผลึกเปนความรูใหมได 
ประกอบดวยความสามารถ 5 ดาน ไดแก 

1. ดานการสังเกตและการจําแนก (Matching) หมายถึง ความสามารถในการสังเกตและ
จําแนกแยกแยะรายละเอียดของส่ิงตางๆ หรือเหตุการณตางๆ ที่เหมือนกันและตางกันออกเปนแตละ
สวนที่เขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถเปรียบเทียบ ระบุตัวอยางหลักฐานลักษณะ ความเหมือน  
ความแตกตางของส่ิงตางๆ ได ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูความสามารถในการจับคูและการจัดกลุมสิ่งตางๆ   
ที่เหมือนกันทั้งรูปรางลักษณะแหลงกําเนิดได 

2. ดานการจัดกลุม (Classification) หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรูเพ่ือ
การจัดกลุม จัดลําดับและจัดประเภท ของสิ่งตางๆ สามารถหาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งของ  
ที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันออกเปนพวกเปนพวกเปนกลุม ไดอยางมีความหมายมีหลักการ และมี
หลักเกณฑ 

3. ดานการวิเคราะหเหตุผล (Error analysis) หมายถึง การวิเคราะหขอผิดพลาดโดยใช
เหตุผลตามขอมูลน้ันๆ ในการอธิบายความสัมพันธ และความไมสัมพันธของสิ่งตางๆ การระบุขอมูล
หรือสิ่งที่ไมถูกตองไมสมเหตุสมผล สิ่งที่ผิดปกติ แตกตางออกไปจากที่ควรจะเปน การพัฒนา   
ความสามารถในดานนี้จะเกิดขึ้นไดควรใหมีการโตแยง ถกเถียงกันโดยใชเหตุผล 

4. ดานการนําไปใช (Generalizing) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูเดิมที่มี     
ไปสรุปเปนหลักการใหม นําไปประยุกตใชในสถานการณใหม หรือสามารถนําความรูไปใชในกิจกรรม
ชีวิตประจําวันได โดยทั่วไปจะเปนการใหเหตุผลเชิงอุปนัย 
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5. ดานการทํานาย (Specifying) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการท่ี
มีอยูแลวไปใชเพ่ือการประมาณและการทํานายสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางจําเพาะ
เจาะจง สามารถเขาใจเหตุการณ มีความรู สามารถในการระบุรายละเอียดในเหตุการณนั้น และ
ปรับเปล่ียนวิธีการใหเหมาะสมกับสิ่งที่อาจเกิดข้ึนตอไปได โดยทั่วไปเปนการใหเหตุผลเชิงนิรนัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา การคิดวิเคราะห เปนกิจกรรม
ที่ตองใชเหตุผล เปนการคิดอยางลุมลึกและหลากหลาย มีการคิดพิจารณาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน
รอบดานและมีเหตุผล เพ่ือสรุปและตัดสินใจและนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดไดอยางสมเหตุสมผล  
ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีของบลูม  ในการทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน  อันไดแก  ความสามารถในการวิเคราะหความสําคัญหรือวิเคราะหเนื้อหา  การ
วิเคราะหความสัมพันธ  และการวิเคราะหหลักการ   
  

2.3 ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547: 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดเชิงวิเคราะหวา  

การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานใหกับความคิดในมิติอ่ืนๆ ดังนี้ 
1. การคิดเชิงวิเคราะหเปนตัวที่ทําหนาที่เปนตัวหลักในการคิดมิติอ่ืนไมวาจะเปนการคิด

เชิงวิพากย การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงอนาคต  เปนตน 
การคิดเชิงวิเคราะหจะชวยเสริมสรางใหเกิดมุมมองเชิงลึกและครบถวนในเรื่องนั้น  อันจะนําไปสูการ
ตัดสินใจและการแกปญหาไดบรรลุวัตถุประสงคการคิด 

2. ชวยในการแกปญหา การคิดเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการจําแนกแยกแยะองคประกอบ 
ตาง ๆ และการทําความเขาใจส่ิงที่เกิดขึ้น เมื่อพบปญหาใดๆ จะสามารถวิเคราะหปญหานั้นไดวา  มี
องคประกอบอะไรบาง เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหาไดตรงกับประเด็นของ
ปญหานั้น 

3. ชวยในการประเมินและการตัดสินใจ การคิดเชิงวิเคราะหชวยใหมองเห็นโอกาสความ
เปนไปไดของสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ชวยใหเกิดการคาดการณในอนาคต และหากปฏิบัติตามนั้นโอกาส
ความสําเร็จยอมมีความเปนไปได 

4. ชวยใหความคิดสรางสรรคสมเหตุสมผล การคิดเชิงวิเคราะหชวยใหการคิดตางๆ อยู
บนรากฐานของตรรกะและความนาจะเปนไปได อยางมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ สงผลใหเมื่อคิด
จนิตนาการหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ จะไดรับการตรวจสอบวา ความคิดใหมนั้นใชไดจริงหรือไม 

5. ชวยใหเขาใจแจมกระจาง การคิดเชิงวิเคราะหชวยใหเราประเมินและสรุปผลส่ิงตางๆ 
ไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ไมใชสรุปตามอารมณความรูสึก ทําใหเรารับรูขอมูลท่ีเปนจริง ซึ่งจะเปน
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ประโยชนตอการตัดสินใจ ที่สําคัญยังชวยใหเราเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางเขาใจถองแทมากขึ้น เพราะ
การคิดเชิงวิเคราะหทําใหสิ่งที่คลุมเครือเกิดความกระจางมากข้ึน 

สุวิทย มูลคํา (2547: 39) ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
1. ชวยใหเรารูขอเท็จจริง รูเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งท่ีเกิดขึ้น เขาใจความเปนมาเปนไป 

ของเหตุการณตางๆ รูวาเรื่องนั้นมีองคประกอบอะไรบางทําใหเราไดขอเท็จจริงที่เปนความรูในการ
นําไปใชในการตัดสินใจแกปญหา การประเมินและการตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง 

2. ชวยใหเราสมเหตุสมผลของขอมูลที่ปรากฏและไมดวนสรุปตามอารมณ ความรูสึกหรือ
อคติ แตสืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลที่เปนจริง 

3. ชวยใหเราไมดวนสรุปสิ่งใดงายๆ แตสื่อสารตามความเปนจริง ขณะเดียวกันจะชวยให
เรา 

ไมหลงเชื่อขออางที่เกิดจากตัวอยางเพียงอยางเดียว แตพิจารณาเหตุผลและปจจัยเฉพาะ
ในแตละกรณีได 

4. ชวยใหการพิจารณาสาระสําคัญอ่ืนๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรก  
ทําใหเรามองอยางครบถวนในแงมุมอ่ืนๆ ที่มีอยู 

5. ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต การหาความแตกตางของส่ิงท่ีปรากฏตามความ
สมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินใจสรุปสิ่งใดลงไป 

6. ชวยใหเราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น โดยไมพ่ึงพิงอคติ  
ที่กอตัวอยูในความทรงจํา ทําใหเราสามารถประเมินสิ่งตางๆ ไดอยางสมจริงสมจัง 

7. ชวยประมาณการความนาจะเปน โดยสามารถใชขอมูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะหรวมกับ
ปจจัยอ่ืนๆ ของสถานการณ ณ เวลานั้น อันจะชวยเราคาดการณความนาจะเปนไดสมเหตุสมผล
มากกวา 

ประพันธศิริ สุเสารัจ (2552: 12-13) ไดกลาวไววา ผลจากการฝกใหคิดจะชวยใหเกิด
ประโยชน ไดดังนี้ 

1. สามารถปฏิบัติ งานไดอยางมีระบบมีหลักการและเหตุผล  ผลงานที่ ไดรั บมี
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถพิจารณาสิ่งตางๆ และประเมินงานโดยใชหลักเกณฑอยางสมเหตุสมผล 

3. รูจักประเมินตนเองและผูอื่นไดอยางถูกตอง 
4. ไดเรียนรูเนื้อหาไดรับประสบการณที่มีคุณคา มีความหมายและเปนประโยชน 
5. ไดฝกทักษะการทํางาน การใชเหตผุลในการแกปญหา 
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6. มีความรูความสามารถ มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบขั้นตอน นับต้ังแตการ
กําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ คนควาความรู ทฤษฎี หลักการ ตั้งขอสันนิษฐาน  
ตีความหมาย และลงขอสรุป 

7. สงเสริมความสามารถในการใชภาษาและสื่อความหมาย 

8. เกิดความสามารถในการคิดอยางชัดเจน คิดอยางถูกตอง คิดอยางแจมแจง คิดอยาง
กวางขวาง คิดไกล และคิดอยางลุมลึก ตลอดจนคิดอยางสมเหตุสมผล 

9. ทําใหเปนผูมีปญญา มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ
เมตตากรุณาและเปนผูมีประโยชนตอสังคม 

10. มีทักษะและความสามารถในการอาน เขียน พูด ฟง และมีทักษะการส่ือสารกับผูอ่ืน
ไดเปนอยางด ี

11. พัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางตอเนื่องในสถานการณที่โลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

จากแนวคิดของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา การคิดวิเคราะหมีความสําคัญและมี
ประโยชนเปนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรูและผูเรียน เพราะสภาพทางสังคมในยุคปจจุบันที่ลอมรอบ
ตัวเราอยู มีสิ่งตางๆ ที่มีการวิวัฒนาการขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในดานบวกและดานลบ ผูเรียนจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สิ่งตางๆ รอบตัว และเลือกท่ีจะนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและสังคม 

 

2.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
เสงี่ยม โตรัตน (2546: 28) กลาวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะหของการคิดวิเคราะห 

ไววา การคิดวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ ทักษะในการจัดระบบ
ขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล และการใชทักษะเหลานัน้อยางมีปญญาเพ่ือการชี้นําพฤติกรรมดังนั้น 
การคิดวิเคราะหจึงมีลักษณะตอไปน้ี 

1. การคิดวิเคราะหจะไมเปนเพียงการรูหรือการจําขอมูลเพียงอยางเดียว เพราะการคิด
วิเคราะหจะเปนการแสวงหาขอมูลและการนําขอมูลไปใช 

2. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการมีทักษะเทานั้น แตการคิดวิเคราะหจะตองเก่ียวกับการ
ใชทักษะอยางตอเนื่อง 

3. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการฝกทักษะอยางเดียวเทานั้น แตจะตองมีทักษะที่จะตอง
คํานึงถึงผลที่ยอมรับได 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 15-16) กลาวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะหและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหไววา การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ประกอบเปนการคิดวิเคราะห
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แตกตางไปตามทฤษฎี การเรียนรู โดยทั่วไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
ไดดังนี้ 

1. การสังเกต จากการสังเกตขอมูลมากๆ สามารถสรางเปนขอเท็จจริงได 
2. ขอเท็จจริง จากกการรวบรวมขอเท็จจริง และการเชื่อมโยงขอเท็จจริงบางอยางท่ีขาด

หายไป สามารถทําใหมีการตีความได 
3. การตีความ เปนการทดสอบความเที่ยงตรงของการอางอิง จึงทําใหเกิดการตั้ ง

ขอตกลงเบื้องตน 

4. การตั้งขอตกลงเบ้ืองตน ทําใหสามารถมีความคิดเห็น 

5. ความคิดเห็น เปนการแสดงความคิดจะตองมีหลักและเหตุผลเพ่ือพัฒนาขอวิเคราะห  
นอกจากนั้น เปนกระบวนการที่อาศัยองคประกอบเบื้องตนทุกอยางรวมกัน โดยทั่วไปนักเรียนจะไม
เห็นความแตกตางระหวางการสังเกตและขอเท็จจริง หากนักเรียนเขาใจถึงความแตกตางก็จะทําให
นักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหได 

สุวิทย มูลคํา (2548: 23-24) ไดจําแนกลักษณะของการคิดวิเคราะห ไวเปน 3 ดาน คือ 

1. การวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการแยกแยะคนหาสวนประกอบที่
สําคัญของสิ่งหรือเร่ืองราวตางๆ เชน การวิเคราะหสวนประกอบของพืช หรือเหตุการณตางๆตัวอยาง 
คําถาม เชน อะไรเปนสาเหตุสําคัญของการระบาดไขหวัดนกในประเทศไทย 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนสําคัญ
ตางๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผล หรือความแตกตางระหวาง
ขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ ตัวอยางคําถาม เชน การพัฒนาประเทศกับการศึกษามี
ความสัมพันธกันอยางไร 

3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพันธสวนสําคัญใน
เรื่องนั้นๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด ตัวอยางคําถาม เชน หลักการสําคัญของศาสนาพุทธ 
ไดแกอะไร 

จะเห็นไดวาการวิเคราะหนั้นจะตองกําหนดสิ่งที่จะตองวิเคราะห กําหนดจุดประสงคที่
ตองการจะวิเคราะห แลวจึงวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑ โดยใชวิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการ
ในการวิเคราะห เพ่ือรวบรวมประเด็นสําคัญหาคําตอบใหกับคําถาม โดยมีลักษณะของการคิด
วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะหความสําคัญและวิเคราะหหลักการของเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ 

1. การคิดวิเคราะหความสัมพันธไดแก การเชื่อมโยงขอมูล ตรวจสอบแนวคิดสําคัญและ
ความเปนเหตุเปนผล แลวนํามาหาความสัมพันธและขอขัดแยงในแตละสถานการณได 

2. การคิดวิเคราะหความสําคัญ ไดแก การจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวาง
ขอเท็จจริงและสมมติฐานแลวนํามาสรุปความได 
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3. การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหรูปแบบ โครงสราง เทคนิค วิธีการและ
การเชื่อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและทัศนคติของ
ผูเขียนได 

ไพรินทร เหมบุตร (2549: 1) กลาวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะหประกอบดวย 4
ประการ คือ 

1. การมีความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะห เพ่ือแปลความสิ่งนั้น ซึ่ง
ขึ้นอยูกับความรู ประสบการณ และคานิยม 

2. การตีความ ความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่จะวิเคราะห 
3. การชางสังเกต ชางถาม ขอบเขตของคําถาม ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร 

(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อยางไร (How) เพราะเหตุใด (Why) 

4. ความสัมพันธเชิงเหตุผล ใชคําถามคนหาคําตอบ หาสาเหตุ หาการเชื่อมโยง สงผล
กระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแกปญหา คาดการณขางหนาในอนาคต 

 

2.5 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 52) กลาววา องคประกอบของ 

การคิดวิเคราะหประกอบดวย 

1. การตีความ ความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะหเพ่ือแปลความของสิ่ง
นั้นขึ้นกับความรูประสบการณและคานิยม 

2. การมีความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห 
3. การชางสังเกต สงสัย ชางถาม ขอบเขตของคําถาม ที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงวิเคราะห

จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)ทําไม (Why) 

อยางไร (How) 

4. การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล (คําถาม) คนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุใหเรื่อง
นั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ไดอยางไร เร่ืองน้ีใครเกี่ยวของ เมื่อเกิดเรื่องนี้สงผลกระทบอยางไรมีองคประกอบ
ใดบางท่ีนําไปสูสิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทําใหเกิดสิ่งนี้อยางไร มีแนวทางแกไขปญหาอยางไรบาง 
ถาทําเชนนี้จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลําดับเหตุการณนี้ดูวาเกิดขึ้นไดอยางไรเขาทําสิ่งนี้ไดอยางไร สิ่ง
นี้เกี่ยวของกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการที่ใชปญญา หรือใชความคิดนําพฤติกรรม ผูที่คิด
วิเคราะหเปน จึงสามารถใชปญญานําชีวิตไดในทุกๆ สถานการณ เปนบุคคลที่ไมโลภไมเห็นแกตัวไม
ยึดเอาตัวเองเปนศูนยกลาง มีเหตุผล ไมมีอคติ มีความยุติธรรม และพรอมที่จะสรางสันติสุขในทุก
โอกาส การคิดวิเคราะหจะตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญสองเรื่อง คือ เรื่องความสามารถในการให
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เหตุผลอยางถูกตองกับเทคนิคการต้ังคําถามเพ่ือใชในการคิดวิเคราะห ซึ่งท้ังสองเร่ืองมีความสําคัญตอ
การคิดวิเคราะหเปนอยางยิ่ง (วนิช สุธารัตน. 2547: 125-128)  ความสามารถในการใหเหตุผลอยาง
ถูกตอง การท่ีจัดใหเรื่องของการใหเหตุผลอยางถูกตองวามีความสําคัญก็เนื่องจากในเร่ืองของการคิด
การใชปญญาทั้งหลายน้ัน เรื่องของเหตุผลจะตองมีความสําคัญ ถาเหตุผลที่ใหในเบื้องแรกไมถูกตอง 
หรือมีความคลุมเครือไมชัดเจนแลว กระบวนการคิดก็จะมีความไมชัดเจนตามไปดวยการเชื่อมโยง
สาระตางๆ เขาดวยกันยอมไมสามารถกระทําได และมีผลสืบเนื่องตอไปคือ ทําใหการสรุปประเด็นที่
ตองการทั้งหลายขาดความชัดเจน หรืออาจผิดพลาดตามไปดวย ความสามารถในการใหเหตุผลอยาง
ถูกตองประกอบดวย (Center for Critical Thinking. 1996: 8-9) 

1. วัตถุประสงคและเปาหมายของการใหเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายของการให
เหตุผลตองมีความชัดเจนโดยปกติการใหเหตุผลในเรื่องตางๆบุคคลจะตองใหเหตุผลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของเรื่องนั้น เชนในการเขียนเรียงความ งานวิจัย การอภิปราย ฯลฯถา
วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวมีความชัดเจน การใหเหตุผลก็จะเปนเรื่องงาย แตถาไมชัดเจน 
หรือมีความสลับซับซอน จะตองทําใหชัดเจนการใหเหตุผลก็จะเปนเรื่องงาย หรืออาจจะตองแบงแยก
ออกเปนขอยอยๆเพ่ือลดความสลับซับซอนลง และนอกจากนี้เปนเปาหมายจะตองมีความสําคัญและ
มองเห็นวาสามารถจะทําใหสําเร็จไดจริงๆ 

2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงที่นํามาอาง เมื่อมีการใหเหตุผล ตองมีความคิดเห็น
หรือกรอของความจริงที่นํามาสนับสนุน ถาสิ่งท่ีนํามาอางมีขอบกพรอง การใหเหตุผลก็จะผิดพลาด
หรือบกพรองตามไปดวย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรือการเทียบเคียงที่ผิ ด 
ทําใหการใหเหตุผลทําไดในขอบเขตอันจํากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ 

3. ความถูกตองของส่ิงที่อางอิง การอางอิงขอมูล ขาวสาร เหตุการณ หรือสิ่งตางๆ มี
หลักการอยูวา สิ่งที่นํามาอางจะตองมีความชัดเจน มีความสอดคลอง และมีความถูกตองแนนอนถาสิ่ง
ที่นํามาอางผิดพลาดการสรุปผลหรือการสรางกฎเกณฑตางๆ ที่เปนผลสืบเนื่องยอมผิดพลาดดวย สิ่งที่
ตองระมัดระวังก็คือ ตองเขาใจขอจํากัดของขอมูลตางๆลองหาขอมูลอ่ืนๆที่มีลักษณะตรงกันขาม หรือ
ขัดแยงกับขอมูลที่เรามีอยูบางวามีหรือไมและก็ตองแนใจวาขอมูลท่ีใชอางนั้นมีความสมบูรณเพียงพอ
ดวยขอมูลขาวสารที่ไมมีความถูกตอง มีการบิดเบือนหรือการนําเสนอเพียงบางสวนและปดบังหรือมี
เจตนาปลอยปละละเลยในบางสวน ทําใหการนําไปอางอิงหรือเผยแพรขาดความสมบูรณกอใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบหรือสรางความเสียหายตอบุคคลองคการหรือสังคมไดดังนั้นการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลขาวสารกอนท่ีจะนําไปใชประโยชนในการอางอิงทุกๆเร่ืองจึงเปนเร่ืองที่ควรจะ
กระทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังเปนอยางยิ่ง 

4. การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอด การใหเหตุผลจะตองอาศัยการสรางความคิด
หรือความคิดรวบยอด ซึ่งมีตัวประกอบที่สําคัญคือทฤษฎี กฎ หลักการ อันเปนตัวประกอบสําคัญของ
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การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดถาหากเขาใจผิดพลาดในเร่ืองของทฤษฎี กฎ หรือหลักการ
ตางๆ ดังที่กลาวมาแลว การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การใหเหตุผลก็จะไม
ถูกตองดวย ดังนั้นเมื่อสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดขึ้นมาไดแลว จะตองแสดงหรืออธิบาย เพ่ือ
บงบอกออกมาใหชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดท่ีดีจะตองมีความกระจางมีความเชื่อมโยง
สัมพันธมีความลึกซึ้ง และมีความเปนกลางไมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 

5. ความสัมพันธระหวางเหตุผลกับสมมติฐาน การใหเหตุผลขึ้นอยูกับสมมติฐานเม่ือใดมี
การกําหนดสมมติฐานข้ึนมาในกระบวนการแกปญหา ตองแนใจวาสมมุติฐานนั้น กําหนดขึ้นจากสิ่งที่
เปนความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู ความบกพรองในการใหเหตุผลสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อ
บุคคลไปติดยึดในสมติฐานที่ตั้งขึ้น จนทําใหความคิดเห็นโนมเอียงหรือผิดไปจากสภาพที่ควรจะเปน 
สมมติฐานท่ีดีจะตองมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพเชนเดียวกัน 

6. การลงความเห็น การใหเหตุผลในทุกๆเร่ือง จะตองแสดงถึงความเขาใจดวยการสรุป
และใหความหมายของขอมูล ลักษณะการใหเหตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเปนกระบวนการตอเนื่องท่ี
เชื่อมโยงกันอยูระหวางเหตุกับผล เชนเพราะวาสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น หรือเพราะวาสิ่งนี้เปนอยางนี้
สิ่งที่เกิดข้ึนจากสิ่งน้ีจึงเปนอยางนั้น ถาความเขาใจในขอมูลเบื้องตนผิดพลาดการใหเหตุผลยอม
ผิดพลาดดวย ทางออกท่ีดีก็คือ การลงความเห็นจะทําไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานบงบอกอยางชัดเจน 
จะตองตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐานขอไหนและมีอะไรเปนตัวชี้นํา
อยูอีกบาง ซึ่งอาจทําใหการลงความเห็นผิดพลาด 

7. การนําไปใช เมื่อมีขอสรุปแลวจะตองมีการนําไปใชหรือมีผลสืบเนื่อง จะตองมีความ
คิดเห็นประกอบวาขอสรุปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนําไปใชไดมากนอยเพียงใด ควรจะนําไปใชลักษณะใด
จึงจะถูกตอง ลักษณะใดไมถูกตอง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่อาจเปนผลตอเนื่องที่สามารถเกิดข้ึนได 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การคิดวิเคราะหที่ดีหรือมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะตองรูจักการให
เหตุผลที่ถูกตอง ซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ตามท่ีไดแสดงรายละเอียดมาแลว เรื่องที่สําคัญ
และเปนหัวใจของการคิดวิเคราะหอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เทคนิคการต้ังคําถาม เพ่ือการวิเคราะหเปนการ
บอกใหทราบวา นักคิดวิเคราะหจะตองใชคําถามอยางไร เพ่ือเปนการนําความคิดไปสูเปาหมายท่ี
ตองการ ซึ่งมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

เทคนิคการตั้ งคําถามเ พ่ือการคิดวิ เคราะห  เปนเรื่องที่มีความสําคัญพอๆ  กับ
ความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตอง การต้ังคําถามท่ีดีจะชวยสงเสริมใหการใชเหตุผลเปนไป
ดวยความสะดวก มีระบบและชวยแกปญหาได นักคิดวิเคราะหตองมีความสามารถในการตั้งคําถาม
หลายๆแบบ คําถามท่ีตองการคําตอบกวางๆ ตองการหลายๆ คําตอบ คําถามตองการคําตอบเดียวแต
มีความลึกซึ้ง ลักษณะคําถามท่ีจะชวยใหคิดหาเหตุผลในระดับลึก หรือมีเหตุผลจากการใชปญญาของ
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การคิดวิเคราะหนั้น จะตองมีคุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996: 8-9 อาง
ถึงใน วนิช สุธารัตน. 2547: 128-130 ) ดังตอไปน้ี 

1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปญหาเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการคิด เชน 
ตัวอยางของปญหาที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน เชนยังมีเรื่องอะไรอีกในสวนนี้ที่เรายังไมรู
สามารถยกตัวอยางมาอางอิงไดหรือไม สามารถอธิบายขยายความสวนนั้นใหมากข้ึนไดหรือไม 

2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เปนคําถามท่ีบอกวาทุกคนสามารถตรวจสอบไดถูกตอง
ตรงกันหรือไม เชน จริงหรือ เปนไปไดหรือ ทําไมถึงเปนไปได สามารถตรวจสอบไดหรือไมตรวจสอบ
อยางไร เราจะหาขอมูลหลักฐานไดอยางไร ถาตรงนั้นเปนเรื่องจริงเราจะทดสอบมันไดอยางไร 

3. ความกระชับ ความพอดี (Precision) เปนความกะทัดรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณของขอมูล เชน จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม ทําใหดูดีกวานี้ไดอีกหรือไม 
ทําใหกระชับกวานี้ไดอีกหรือไม 

4. ความสัมพันธเกี่ยวของ (Relevance) เปนการต้ังคําถามเพ่ือคิดเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ เชน สิ่งนั้นเกี่ยวของกับปญหาอยางไร มันเกิดสิ่งตางๆ ขึ้นตรงนั้นไดอยาง ผลท่ีเกิดขึ้น
ตรงนั้น มันมทีี่มาอยางไร ตรงสวนน้ันชวยใหเราเขาใจอะไรไดบาง 

5. ความลึก (Depth ) หมายถึงความหมายในระดับที่ลึกความคิดลึกซึ้ง การต้ังคําถามท่ี
สามารถเชื่อมโยงไปยังการคิดหาคําตอบท่ีลึกซึ้ง ถือวาคําถามน้ันมีคุณคายิ่ง เชน ตัวประกอบอะไรบาง
ที่ทําใหตรงนี้เปนปญหาสําคัญ อะไรท่ีทําใหปญหาเร่ืองนี้มันซับซอน สิ่งใดบางท่ีเปนความลําบากหรือ
ความยุงยากท่ีเราจะตองพบ 

6. ความกวางของการมอง (Breadth ) เปนการทดลองเปล่ียนมุมมอง โดยใหผูอ่ืนชวย
เชน จําเปนจะตองมองส่ิงนี้จากดานอ่ืน คนอ่ืน ดวยหรือไม มองปญหานี้โดยใชวิถีทางอ่ืนๆ บางหรือไม 
ควรจะใหความสําคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนหรือไม ยังมีขอมูลอะไรในเร่ืองนี้อีกหรือไมที่ไม
นํามากลาวถึง 

7. หลักตรรกวิทยา (Logic ) มองในดานของความคิดเห็นและการใชเหตุผล เชนทุกเรื่อง
ที่เรารู เราเขาใจตรงกันหมดหรือไม สิ่งที่พูดมีหลักฐานอางอิงหรือไม สิ่งที่สรุปนั้นเปนเหตุผลที่สมบูรณ
หรือไม สิ่งที่กลาวอางมีขอบขายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม 

8. ความสําคัญ (Significance ) ซึ่งหมายถึง การตั้งคําถามเพ่ือตรวจสอบวาสิ่งเหลานั้นมี
ความสําคัญอยางแทจริงหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากในบางคร้ังพบวา ความสําคัญเปนสิ่งท่ีเราตองการจะให
เปนมากกวาเปนความสําคัญจริงๆ เชน สวนไหนของความจริงที่สําคัญท่ีสุด ยังมีเรื่องอ่ืนๆ ที่มี
ความสําคัญอยูอีกหรือไม นี่คือปญหาที่สําคัญที่สุดในเร่ืองนี้ใชหรือไม ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่ควรให
ความสนใจหรือเปลา 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การคิดวิเคราะหจะเกิดความสมบูรณไดนั้น นอกจากจะตองอาศัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

 

ความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตองแลว เรื่องของเทคนิคการตั้งคําถามเพ่ือการวิเคราะหก็มี
ความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวากัน โดยที่องคประกอบทั้งสองสวนนี้จะทํางานประสานสัมพันธกันอยาง
กลมกลืนในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห สวนประกอบท้ังสองสวนจะตองไปดวยกัน 
คุณคา ความสวยงาม ความลงตัว รวมทั้งประโยชนอยางสมบูรณจึงจะเกิดขึ้นได 

 

2.6 กระบวนการคิดวิเคราะห 
กระบวนการคิดวิเคราะห เปนการแสดงใหเห็นจุดเริ่มตน สิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยง

สัมพันธกันในระบบการคิด และจุดสิ้นสุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะหมีความสอดคลอง
กับองคประกอบเร่ืองความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตอง รวมทั้งเทคนิคการต้ังคําถามจะตอง
เขาไปเกี่ยวของในทุกๆขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา ผูที่จะทําการคิดวิเคราะหจะตองทํา
ความเขาใจปญหาอยางกระจางแจง ดวยการตั้งคําถามหลายๆ คําถาม เพ่ือใหเขาใจปญหาตางๆ ที่
กําลังเผชิญอยูนั้นอยางดีที่สุด ตัวอยางคําถาม เชน ปญหานี้เปนปญหาที่สําคัญที่สุดของบานเมืองใช
หรือไม (ความสําคัญ)ยังมีปญหาอ่ืนๆ ที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวากันอีกหรือไม (ความสําคัญ)ทราบได
อยางไรวาเรื่องนี้เปนปญหาที่สําคัญที่สุด (ความชัดเจน) 

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับปญหา ในขั้นนี้ผูที่จะทําการคิดวิเคราะห จะตอง 
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เชน จากการสังเกต จากการอาน จากขอมูลการประชุม จากขอเขียน 
บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ การวิจัย และอ่ืนๆ การเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลง 
และดวยวิธีการหลายๆ วิธี จะทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงคําถามท่ีจะตองตั้ง
ในตอนน้ี ไดแก เราจะหาขอมูลใหครบถวนโดยวิธีใดไดอีกบางและหาอยางไร (เที่ยงตรง) ขอมูลนี้มี
ความเกี่ยวของกับปญหาอยางไร (ความสัมพันธเกี่ยวของ) จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใดอีก
บาง (ความกระชับพอดี) 

ขั้นที่ 3 พิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล หมายถึงผูที่คิดวิเคราะหพิจารณาความ
ถูกตองเท่ียงตรงของสิ่งที่นํามาอาง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของขอมูลท่ีจะนํามาใช คําถามท่ี
ควรจะนํามาใชในตอนนี้  ไดแก  ขอมูลที่ไดมามีความเปนไปไดมากนอยเพียงไร (ความเที่ยงตรง)  เรา
จะหาหลักฐานไดอยางไรถาขอมูลที่ไดมาเปนเรื่องจริง (ความเท่ียงตรง)  ยังมีเรื่องอะไรอีกในสวนนี้ที่
ยังไมรู (ความชัดเจน)  ยังมีขอมูลอะไรในเร่ืองนี้อีกท่ียังไมนํามากลาวถึง (ความกวางของการมอง) 

ขั้นที่ 4 การจัดขอมูลเขาเปนระบบ เปนขั้นที่ผูคิดจะตองสรางความคิด ความคิดรวบยอด 
หรือสรางหลักการขึ้นใหไดดวยการเริ่มตนจากการระบุลักษณะของขอมูล แยกแยะขอเท็จจริง 
ขอคิดเห็น จัดลําดับความสําคัญของขอมูล พิจารณาขีดจํากัดหรือขอบเขตของปญหารวมท้ังขอตกลง
พ้ืนฐาน การสังเคราะหขอมูลเขาเปนระบบและกําหนดขอสันนิษฐานเบื้องตนคําถามท่ีควรนํามาใช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

ในตอนนี้  ไดแก  ขอมูลสวนนี้เกี่ยวของกับปญหาอยางไร (ความสัมพันธเกี่ยวของ)  จําเปนตองหา
ขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องน้ีอีกหรือไม จากใครท่ีใด (ความกวางของการมอง)   อะไรบางที่ทําใหการจัด
ขอมูลในเรื่องน้ีเกิดความลําบาก (ความลึก)  จะตรวจสอบไดอยางไรวาการจัดขอมูลมีความถูกตอง 
(ความเท่ียงตรง)  สามารถจัดขอมูลโดยวิธีอ่ืนไดอีกหรือไม (ความกวางของการมอง) 

ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เปนขั้นที่นักคิดวิเคราะหจะตองนําขอมูลที่จัดระบบระเบียบแลวมา
ตั้งเปนสมมติฐานเพ่ือกําหนดขอบเขตและการหาขอสรุปของขอคําถาม หรือปญหาที่กําหนดไวซึ่ง
จะตองอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธในเชิงของเหตุผลอยางถูกตอง สมมติฐานท่ีตั้งขึ้นจะตองมีความ
ชัดเจนและมาจากขอมูลที่ถูกตองปราศจากอคติหรือความลําเอียงของผูที่เกี่ยวของคําถามที่ควร
นํามาใชในตอนน้ี  ไดแก  ถาสมมติฐานท่ีตั้งขึ้นถูกตอง เราจะมีวิธีตรวจสอบไดอยางไร (ความ
เที่ยงตรง)  สามารถทําใหกระชับกวานี้ไดอีกหรือไม (ความกระชับ ความพอดี)  รายละเอียดแตละสวน
เกี่ยวของกับปญหาอยางไร (ความสัมพันธเกี่ยวของ) 

ขั้นที่ 6 การสรุป เปนขั้นตอนของการลงความเห็น หรือการเชื่อมโยงสัมพันธระหวาง
เหตุผลกับผลอยางแทจริง ซึ่งผูคิดวิเคราะหจะตองเลือกพิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมตามสภาพ
ของขอมูลที่ปรากฏ โดยใชเหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร เหตุผลทางวิทยาศาสตร และพิจารณาถึงความ
เปนไปไดตามสภาพท่ีเปนจริงประกอบกัน คําถามท่ีควรนํามาถาม  ไดแก  เราสามารถจะตรวจสอบได
หรือไม ตรวจสอบอยางไร (ความเที่ยงตรง)  ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอยางไร (ความสัมพันธเกี่ยวของ)  
ขอสรุปน้ีทําใหเราเขาใจอะไรไดบาง (ความสัมพันธเกี่ยวของ)   สิ่งที่สรุปนั้นเปนเหตุผลท่ีสมบูรณ
หรือไม (หลักตรรกวิทยา) 

ขั้นที่ 7 การประเมินขอสรุป เปนขั้นสุดทายของการคิดวิเคราะห เปนการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขั้นตอไป เชน การนําไปประยุกตใชใน
สถานการณจริง หรือการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คําถามท่ีควรนํามาถาม  ไดแก  สวนไหนของขอสรุป
ที่มีความสําคัญที่สุด (ความสําคัญ)  ยังมีขอสรุปเรื่องใดอีกท่ีควรนํามากลาวถึง (ความกวางของการ
มอง)  ถานําเร่ืองนี้ไปปฏิบัติจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง (ความกวางของการมอง)   อะไรจะทําให
ปญหามีความซับซอนยิ่งขึ้น (ความลึก) 

สรุปไดวา  กระบวนการคิดวิเคราะหมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการแกปญหาตางๆ 
ของมนุษย การคิดวิเคราะหเปนจะชวยใหมนุษยมองเห็นปญหา ทําความเขาใจปญหา รูจักปญหา
อยางแทจริง และจะสามารถแกปญหาทั้งหลายได 
 

2.7 ทักษะการคิดวิเคราะห 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1071) กลาวไววาทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึงความ

ชํานาญในการคิดใครครวญอยางละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวน
บกพรอง หรือ จุดเดนจุดดอยของเร่ืองนั้นๆ แลว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรม 
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สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 5) ไดใหความหมายทักษะการคิด
วิเคราะห คือ การระบุเรื่องหรือปญหา การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอมูลอ่ืนๆและ
ตรวจสอบขอมูลอยางชํานาญหรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือใหและแมนยําเพียงพอแกการตัดสินใจ 

สรุปไดวา  ทักษะการคิดวิเคราะห คือ ความสามารถในการพิจารณาไตรตรองแกปญหา
ที่แมนยํามีความละเอียดในการจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเรื่องราวเหตุการณตางๆ  อยาง
ชํานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือขอมูลที่นาเชื่อถือมาสนับสนุนหรือยืนยัน
เพ่ือพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเชื่อหรือสรุป 

 

2.8  การจัดการเรียนเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีผูศึกษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดเนื่องจากวิธีการคิดวิเคราะหมีการปฏิบัติตามหลักการ
เปนขั้นตอนอยางมีระบบและมีความสําคัญอยางยิ่งอีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะหเปน ทักษะของการ
นําไปปรับแกปญหาตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย มีนักวิชาการที่ศึกษาขอมูลจากอดีต
จนถึงปจจุบันไดอธิบายไวหลายประเด็นดังนี้ 

Jarolimek (อางถึงใน อารม โพธิ์พัฒน, 2550: 16) ไดกลาววา วิธีการคิดวิเคราะห
สามารถสอนไดเพราะเปนเรื่องความรู ความเขาใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตาม
ทฤษฎีของ Bloom วาดวยการอธิบายข้ันตอนและการเริ่มจากความรูความเขาใจ การนําไปใชซึ่งเปน
จุดมุงหมายของการสอนใหเกิดพุทธิพิสัยระดับต่ํา สวนที่อยูในระดับสูงคือ การวิเคราะหการ
สังเคราะห และการประเมินผลในสวนของการวิเคราะหยังไดแยกแยะพฤติกรรมการเรียนรูคือ
ความสามารถที่จะนําความคิดตาง ๆ มารวมกันเพ่ือนเกิดมโนทัศนใหมๆ เพ่ือใหเขาใจสถานการณ
ตางๆ 

สุมน อมรวิวัฒน (2541: 130) ไดกลาววา วิธีการคิดวิเคราะหเปนการพัฒนาทักษะคิด
วิเคราะหที่สอดคลองกับทางวิทยาศาสตรที่ เนนถึงกระบวนการการคิดเพ่ือแกปญหาการคิด
วิพากษวิจารณ การคิดตีความ การคิดวิเคราะหและสังเคราะห การคิดแบบยอนทวนการคิดจําแนก
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธและการคิดจัดอันดับ Gagne (อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 

2544: 16) กลาวถึง การเรียนรูที่เปนทักษะทางปญญาประกอบดวย 4 ทักษะยอยซึ่งแตละระดับเปน
พ้ืนฐานของกันและกันตามลําดับซึ่งเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูที่เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการ
ตอบสนองและความตอเน่ืองของการเรียนรูตางๆ เปนลูกโซซึ่งทักษะยอยแตละระดับ ไดแก 

1. การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัตถุตางๆ ที่รับรูเขามาวาเหมือนหรือไมเหมือนกัน 
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2. การสรางความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ 
โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆเหลานั้นตาง
จากกลุมวัตถุหรือสิ่งอ่ืนๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมที่กําหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรม
ตางๆ 

3. การสรางกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวมเปนกลุม 
ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เพ่ือใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ไดอยางถูกตอง 

4. การสรางกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลายๆ ขอที่
สัมพันธกันมาประมวลเขาดวยกัน ซึ่งนําไปสูความรูความเขาใจที่ซับซอนยิ่งขึ้นประเวศ วะสี (อางถึงใน 
ทิศนา แขมมณี, 2548: 301-302) ไดกลาววา ในการเรียนรูตองใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกคิด ฝกตั้ง
คําถาม เพราะคําถามเปนเครื่องมือในการไดมาซ่ึงความรูควรใหผูเรียนฝกการ ถาม-ตอบ ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนเกิดความกระจางในเร่ืองที่ศึกษารวมทั้งไดฝกการใชเหตุผล การวิเคราะหและการสังเคราะห 
ฝกคนหาคําตอบจากเร่ืองที่เรียน 

วีระ สุดสังข (2550: 26-28) ไดกลาวไววา วิธีการคิดสามารถฝกสมองใหมีทักษะการคิด
วิเคราะหใหพัฒนาขึ้น สามารถฝกตามข้ันตอนไดดังนี้ 

1. กําหนดส่ิงที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ
ตางๆ ขึ้นมา เพ่ือเปนตนเรื่องท่ีจะใชวิเคราะห 

2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาหรือสิ่งที่
วิเคราะห อาจจะกําหนดเปนคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงคการวิเคราะห เพ่ือคนหาความจริงสาเหตุ
หรือความสําคัญ 

3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เพ่ือใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชนเกณฑ
ในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน 

4. กําหนดการพิจารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินิจพิเคราะห แยกแยะ และ
กระจายสิ่งที่กําหนดใหออกเปนสวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What 
(อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 

5. สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบหรือตอบ
ปญหาของส่ิงที่กําหนดให 

สรุปไดวา  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหทําไดโดยการดําเนินการจัดการเรียนรู 
เทคนิคการสอนตามข้ันตอนอยางมีระบบจะชวยใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหประสบผลสําเร็จตาม
ความมุงหมายซึ่งในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน เริ่มจากความรู 
ความเขาใจ การนําไปใช มีการเชื่อมโยงส่ิงเรากับการตอบสนองของการคิดโดยฝกคิด ฝกตั้งคําถาม 
กําหนดส่ิงที่ตองการวิเคราะห การคิดตีความ การคิดวิเคราะหและสังเคราะหการคิดแบบยอนทวน 
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การคิดจําแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธและการคิดจัดอันดับเปนการปฏิบัติตามหลักการเปน
ขั้นตอนคือ การกําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค กําหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาคําตอบ 

 

2.9 เทคนิควิธีการสอนสรางเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
มีนักวิชาการกลาวถึงเทคนิคการสอนใหนักเรียนคิดวิเคราะห ไวดังนี้ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 97-98) กลาวโดยสรุปวา เทคนิคการต้ังคําถามอยูใน

ขอบขาย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะหแทจริงคือการตอบคําถามท่ีเกี่ยวของกับความสงสัยใครรู
ของผูถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว อยากรูเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากข้ึนในแงมุมตางๆ เพ่ือใหไดขอเท็จจริง
ใหมๆ ความเขาใจใหมๆ อันเปนประโยชนตอการอธิบาย การประเมินการแกปญหาขอบเขตของ
คําถามเชิงวิเคราะหและการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของคําถามเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการ
จําแนกแจกแจงองคประกอบและการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหว างเรื่องที่วิเคราะห โดยใช
คําถามในขอบขาย “ 5 Ws 1H” เพ่ือนําไปสูการคนหาความจริงในเร่ืองนั้นๆทุกแงทุกมุม โดยตั้ง
คําถาม ใคร (Who) ... ทําอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อยางไร (How) ... 

เพราะเหตุใด...ทําไม (Why) 

อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547: 62-63) กลาวไวดังนี้ การสอนใหคิดแบบวิเคราะห มุงหมาย
ใหนักเรียนคิดออยางแยกแยะได และคิดไดอยางคลองแคลว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะหไดขั้น
แรก ครูผูสอนตองรูจักความคิดแบบวิเคราะหนี้อยางดีเสียกอน ขั้นตอๆ ไปจึงผสานการคิดแบบน้ีเขา
ไปในกระบวนการเรียนการสอนไมวาจะใชระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบงแนว
ทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคําถามใหพัฒนาการคิดแบบวิเคราะหขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการคิด
วิเคราะหประกอบดวย 

1. การสอนการคิดวิเคราะหแยกองคประกอบ (Analysis of elements) มุงใหนักเรียน
คิดแบบแยกแยะวาสิ่งสําเร็จรูปหนึ่งมีองคประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้ 

 1.1 วิเคราะหชนิด โดยมุงใหนักเรียนคิดและวินิจฉัยวา บรรดาขอความ เรื่องราว
เหตุการณ ปรากฏการณใดๆ ที่พิจารณาอยูนั้น จัดเปนชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑหรือ
หลักการใหมที่กําหนด เชน เสียชีพอยาเสียสัตย ใหนักเรียนคิด (ชวยกันคิด) วาเปนขอความชนิดใด 
และเพราะอะไรตามเกณฑที่กําหนดใหใหมเหมือนในตํารา จุดสําคัญของการสอนใหคิดแบบวิเคราะห
ชนิดก็คือ ตองใหเกณฑใหมและบอกเหตุผลท่ีจัดชนิดตามเกณฑใหมที่กําหนด 

 1.2 วิเคราะหสิ่งสําคัญ มุงใหคิดแยกแยะและวินิจฉัยวาองคประกอบใด สําคัญหรือไม
สําคัญ เชน ใหคนหาสาระสําคัญ แกนสาร ผลลัพธ ขอสรุป จุดเดน จุดดอย 

 1.3 วิเคราะหเลศนัย มุงใหคิดคนหาสิ่งที่พรางไว แฝงเรนอยูมิไดบงบอกไวตรงๆแตมี
รองรอยสงใหเห็นวามีความจริงนั้นซอนอยู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

2. การสอนการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of relationships) มุงใหนักเรียน
คิดแบบแยกแยะวา มีองคประกอบใดสัมพันธกัน สัมพันธกันแบบใด สัมพันธตามกันหรือกลับกัน 
สัมพันธกันสูงต่ําเพียงไร มีแนวทางดังนี้ 

 2.1 วิเคราะหชนิดความสัมพันธ มุงใหคิดแบบคนหาชนิดของความสัมพันธวาสัมพันธ
แบบตามกันกลับกันไมสัมพันธกัน ความสัมพันธระหวางองคประกอบกับองคประกอบองคประกอบ
กับเร่ืองทั้งหมด เชน มุงใหคิดแบบคนหาความสัมพันธระหวางสิ่งใดสอดคลอง กับ ไมสอดคลองกับ
เรื่องน้ี  คํากลาวใดสรุปผิด เพราะอะไร ขอเท็จจริงใดไมสมเหตุสมผลเพราะอะไร  ขอความในยอ
หนาที่... เกี่ยวของอยางไรกับขอความทั้งเรื่อง  รอยละกับเศษสวน ทศนิยม เหมือนและตางกันอยางไร
บาง 

 2.2 วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ โดยมุงใหคิดเพ่ือคนหาขนาด ระดับของ
ความสัมพันธ เชน สิ่งนี้เกี่ยวของมากที่สุด (นอยที่สุด) กับสิ่งใด 

 2.3 วิเคราะหขั้นตอนของความสัมพันธ มุงใหคิดเพ่ือคนลําดับขั้นของความสัมพันธใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึง ที่เปนเร่ืองแปลกใหม เชน  สิ่งใดเปนปฐมเหตุ ตนกําเนิดของปญหา เรื่องราว 
เหตุการณ ปรากฏการณ  สิ่งใดเปนผลที่ตามมา ผลสุดทายของเร่ืองราว เหตุการณ ปรากฏการณ 

 2.4 วิเคราะหวัตถุประสงคและวิธีการ มุงใหคิดและคนวาการกระทํา พฤติกรรม
พฤติการณ มีเปาหมายอะไร เชน ใหคิดและคนหาวา  การกระทํานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัย
ในตนเอง  ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยูกับอะไร ขึ้นอยูกับจังหวะ  ความตอนท่ี...เกี่ยวของอยางไรกับ
วัตถุประสงคของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยายความ 

 2.5 วิเคราะหสาเหตุและผลท่ีเกิดตามมา มุงใหคิดแบบแยกแยะใหเห็นความสัมพันธ
เชิงเหตุผล ซึ่งเปนยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนใหคิดเปน คือ คิดหาเหตุและผลไดดีเชน ให
คิดและคนหาวา  สิ่งใดเปนผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเปนเหตุของ... (ผล)   ตอนใดเปนสาเหตุที่
สอดคลองกับ.... เปนผลขัดแยงกับขอความ ....  เหตุการณคูใดสมเหตุสมผล เปนตัวอยางสนับสนุน 

 2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธ โดยใหคนหาแบบความสัมพันธระหวาง 2 สิ่งแลว
บอกแบบความสัมพันธนั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธคูอ่ืนๆ ที่คลายกัน ทํานองเดียวกันในรูป
อุปมาอุปไมย เชน เซนติเมตร : เมตร อธิบายไดวา เซนติเมตรเปนสวนยอยของเมตรเพราะฉะน้ัน
เซนติเมตร : เมตร คลายกับ ลูก : แม 

3. การสอนคิดวิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุงให
นักเรียนคิดอยางแยกแยะจนจับหลักการไดวา สิ่งสําเร็จรูปคุมองคประกอบตางๆ อยูในระบบใด คือ
หลักการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะหหลักการตองอาศัยการวิเคราะหขั้นตน คือ การวิเคราะห
องคประกอบ และวิเคราะหความสัมพันธเสียกอน กลาวคือ ตองแยกแยะสิ่งสมบูรณหรือระบบใหเห็น
วาองคประกอบสําคัญมีหนาที่อยางไร และองคประกอบเหลานั้นเก่ียวของพาดพิง อาศัยสัมพันธกัน
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อยางไร พิจารณาจนรูความสัมพันธตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรือหลักการไดวาการที่ทุกสวน
เหลานั้นสามารถทํางานรวมกัน เกาะกลุมกันคุมกันจนเปนระบบอยูได เพราะหลักการใด ผลท่ีไดเปน
การวิเคราะหหลักการ (principle) ซึ่งเปนแบบวิเคราะหการสอนใหคิดแบบวิเคราะหหลักการเนนการ
สอนวิเคราะหดังนี้ 

 3.1 วิเคราะหโครงสราง มุงใหนักเรียนคิดแบบแยกแยะแลวคนหาโครงสรางของส่ิง
สําเร็จรูปน้ัน ไมวาจะเปนปญหาใหม เหตุการณ ปรากฏการณ ขอความ การทดลอง เชน  การคนควา
นี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน) ดําเนินการแบบใด  คําตอบคือ นิยามแลวพิสูจน- ตั้งสมมติฐานแลว
ตรวจสอบ  ขอความนี้ (คําพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ  เรื่องนี้มีการนําเสนอ
เชนไร – ขูใหกลัวแลวลอใหหลง 

 3.2  การวิเคราะหหลักการ มุงใหนักเรียนคิดแบบแยกแยะแลวคนหาความจริงแมบท
ของสิ่งนั้น เร่ืองราวนั้น สิ่งสําเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เชน  หลักการสําคัญของเร่ืองนี้มีวา
อยางไร- ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตรเหตุการณครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุนแรง) 
เนื่องจากอะไรคําโฆษณา (แถลงการณ การกระทํา) ใชวิธีใดจูงใจใหความหวัง 

ชาตรี สําราญ (2548: 40-41) ไดกลาวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานใหนักเรียนคิดวิเคราะหได 
สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

1. ครูจะตองฝกใหเดก็หัดคิดตั้งคําถาม โดยยึดหลักสากลของคําถาม คือ ใคร ทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อยางไร โดยการนําสถานการณมาใหนักเรียนฝกคนควาจากเอกสารที่ใกลตัว 
หรือสิ่งแวดลอม เปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคําถามแบบวิเคราะหในเบื้องตน  
ฝกทําบอยๆ นักเรียนจะฝกไดเอง 

2. ฝกหาความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยอาศัยคําถามเจาะลึกเขาไป โดยใชคําถามท่ีชี้บงถึง
เหตุและผลกระทบท่ีจะเกิด ฝกจากการตอบคําถามงายๆ ที่ใกลตัวนักเรียนจะชวยใหเด็กๆ นําตัวเอง
เชื่อมโยงกับเหตุการณเหลาน้ันไดดี ที่สําคัญครูจะตองกระตุนดวยคําถามยอยใหนักเรียนไดคิดบอยๆ 
จนเปนนิสัย เปนคนชางคิด ชางถาม ชางสงสัยกอน แลวพฤติกรรมศึกษาวิเคราะหก็จะเกิดขึ้นแก
นักเรียน 

สุวิทย มูลคํา (2548: 21-22) ไดกลาวถึงเทคนิคการวิเคราะหไวดังนี้ การคิดวิเคราะห
เปนการใชสมองซีกซายเปนหลัก เนนคิดเชิงลึกจากเหตุไปสูผลเชื่อมโยงความสัมพันธในเชิงเหตุผล เชิง
เงื่อนไข การจัดลําดับความสําคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แตเทคนิคท่ีงายคือ 5 W 1H เปนที่นิยมใช
คําตอบ What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) How (อยางไร) 
ชัดเจนในแตละเร่ือง ทําใหเกิดความครบถวนสมบูรณ นิยมใชเทคนิคคําถามในชวงตนหรือชวงเริ่มตน 
การคิดวิเคราะห 
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นอกจากน้ี ไพรินทร เหมบุตร (2549: 3-4) ไดบอกวิธีการและข้ันตอนในการฝกคิด
วิเคราะห ประกอบดวย 6 ขั้น คือ 

1. ศึกษาขอมูลหรือส่ิงที่ตองการวิเคราะห 
2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายของการคิดวิเคราะห 
3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ตองการวิเคราะห 
4. ตรวจสอบโครงสรางหรือความสัมพันธระหวางองคประกอบใหญและยอย 

5. นําเสนอขอมูลการคิดวิเคราะห 
6. นําผลมาวิเคราะหไปใชประโยชนตามเปาหมาย 

Bloom. (1961: 56 อางถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550: 30) ไดจําแนกจุดมุงหมายของ
การศึกษาดานการคิดตอนตน และไดเรียบเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นงายไปสูพฤติกรรมท่ีซับซอนมี
อยู 6 ระดับข้ัน ดังนี้ ระดับความรู ความเขาใจ การนําไปใช การคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคาจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห สรุปได วา เทคนิคในการสอนคิด
วิเคราะห ครูผูสอนจะตองเขาใจความคิดแบบวิเคราะห จึงนําไปผสานเทคนิค คําถาม “5W 1H”โดย
การเปดโอกาสใหเด็กตั้งคําถามตามเทคนิคดังกลาวบอยๆ จนเปนนิสัย เปนคนชางคิด ชางถามชาง
สงสัย แลวพฤติกรรมวิเคราะหก็จะเกิดข้ึนกับนักเรียน เพ่ือนําไปสูการคนหาความจริงในเรื่อง 

 

2.10 พฤติกรรมที่บงชี้การคิดวิเคราะห 
กลุมของนักการศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของคนท่ีบงชี้ถึงคุณลักษณะการคิด

วิเคราะหไวดังนี้ 
ดิลก ดิลกานนท (2543: 64-65) ไดกลาวไววา การฝกใหคนมีพฤติกรรมท่ีบงชี้ทักษะการ

คิดวิเคราะหควรมีลักษณะท่ีรูจักคิดและตัดสินใจไดอยางมีระบบ แนวทางการฝกทําไดโดยใหพิจารณา
จากเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ ทั้งที่เปนเรื่องจริงและสมมติใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดวิเคราะห
ตามลําดับขั้นตอน 

1. วิเคราะหวาอะไรคือปญหา ขั้นนี้ผูเรียนตองรวบรวมปญหา หาขอมูลพรอมสาเหตุของ
ปญหาจากการคิด การถาม การอาน หรือพิจารณาจากขอเท็จจริงนั้นๆ 

2. กําหนดทางเลือก เพ่ือหาสาเหตุของปญหานั้นไดแลว ผูเรียนจะตองหาทางเลือกที่จะ
แกปญหา โดยพิจารณาความเปนไปไดและขอจํากัดตางๆ ทางเลือกที่จะแกปญหานั้นไมจําเปนตองมี
ทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือก 

3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เปนทางเลือกท่ีจะแกปญหานั้น โดยมีเกณฑการตัดสินใจท่ี
สําคัญ คือผลได ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกน้ันซึ่งจะเกิดขึ้นในดานสวนตัว สังคมและสวนรวม  
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4. ตัดสินใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบในข้ันที่ 3 แลวตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุดหลังจากที่ผูเรียนไดรับการฝกคิดวิเคราะห และตัดสินใจ เลือกที่จะแกปญหาในสถานการณ 
นั้นๆ แลวผูเรียนไดมีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายรวมกันในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืนซึ่งบางคร้ังจะมีความขัดแยงขึ้นผูที่จะประสานความเขาใจในกลุมชวงแรกๆ ครูตองแนะนํา 
และสังเกตการณอยูหางๆ จะพบวาผูเรียนจะมีพฤติกรรมที่มีการทํางานอยางมีระบบและเปนผูที่มี
ความรอบคอบ มีเหตุมีผล แกปญหา ตัดสินใจกับปญหาตางๆไดอยางมั่นใจ 

ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 133) ไดกําหนดขอบเขตของทักษะการคิดวิเคราะหไว
วาทักษะการคิดวิเคราะหประกอบดวยทักษะยอย 6 ทักษะคือ 

1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 

2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบ ที่มาจากความรูหรือ
ประสบการณเดิม และการคนพบลักษณะหรือกลุมของขอมูล 

3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
4. การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง

เหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
5. การนําเสนอขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ 

6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมู ในแงของความมาก – นอย  

ความสอดคลอง -ความขัดแยง ผลทางบวก - ทางลบ ความเปนเหตุ - เปนผล ลําดับความตอเนื่อง 
 

3. บทเรียนมัลติมีเดีย 

3.1 ความหมายของบทเรียนมัลติมีเดีย 

วูแกน (Vaughan, 1993 อางถึงใน พัลลภ  พิริยะสุรวงศ, 2541)  ไดใหความหมายวา
มัลติมีเดีย  คือการใชคอมพิวเตอรสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน กราฟ ภาพ
ศิลป (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดิทัศน เปนตนถาผูใช
สามารถควบคุมสื่อเหลานี้ใหแสดงออกมาตามตองการไดระบบนี้จะเรียกวามัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 
(Interactive Multimedia) 

ยืน  ภูวรวรรณ  (2531: 121)  ไดใหความหมายวา  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ไดนําเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว  คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไว
อยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน 

พรพิไล  เลิศวิชา  (2544: 7)  ไดใหความหมายวา  มัลติมีเดียไดอาศัยนําเอา
ขอความ  ภาพและเสียงในรูปแบบตางๆ  มาบันทึกไวในรูปขอมูลดิจิตอล  แลวนําขอมูลนั้นมาแปลง
กลับแสดงผลเปนขอความ  และภาพทางจอภาพ  เสียงทางลําโพง  ผสมผสานกัน  พรอมกับควบคุม
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การแสดงผลของส่ือเหลานั้น  โดยซอฟตแวร (Softwaer) หรือโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอร 
(Program) ทําใหสื่อเหลาน้ันมีลักษณะพิเศษขึ้น  มีพลังในการส่ือสารอยางมีชีวิตชีวามากกวาที่เกิด
จากการใชอุปกรณอ่ืน 

ทวีศักดิ ์ กาญจนสุวรรณ  (2546: 2)  ไดใหความหมายวา  การนําเอาองคประกอบของ 
สื่อลักษณะตางๆมาผสมผสานเขาดวยกัน  ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) 

ภาพเคล่ือนไหวหรืออะนิเมชัน (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) โดยผาน
ก ระบวนกา รทา ง ร ะบบคอม พิ ว เ ตอ ร เ พ่ื อ สื่ อ ค ว าม หมาย กั บผู ใ ช อ ย า ง มี ปฏิ สั ม พั น ธ
(Interactive  Multimedia)  และไดบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงาน 

จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสรุปไดวา   บทเรียนมัลติมีเดีย 

หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน   การนําเอาคุณสมบัติของส่ือ
หลากหลาย  คือเสียง  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศน  ดนตรี  มาใชรวมกันและควบคุมการ
แสดงผลดวยซอฟตแวรโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

3.2  องคประกอบของบทเรียนมัลติมีเดีย 

องคประกอบของบทเรียนมัลติมีเดีย (ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2546: 3-7)  สามารถ
จําแนกองคประกอบของส่ือตางๆ ไดเปน  5 ชนิด  ประกอบดวย   

1. ขอความหรือตัวอักษร (Text)   

ขอความหรือตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญของมัลติมีเดีย   ระบบ
มัลติมีเดียที่นําเสนอผานจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร  นอกจากนี้จะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให
เลือกมากมายตามความตองการแลวยังสามารถกําหนดคุณลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ (โตตอบ) ใน
ระหวางการนําเสนอไดอีกดวย 

2. ภาพนิ่ง (Still Image)   

ภาพนิ่งเปนภาพที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย  ภาพวาด  ภาพลายเสน  เปน
ตน  ภาพนิ่งนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดียมากกวาขอความหรือตัวอักษรท้ังนี้  เนื่องจากภาพ
จะใหผลในเชิงการเรียนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา   นอกจากนี้  ยังสามารถถายทอด
ความหมายไดลึกซึ้งมากกวาขอความหรือตัวอักษรน่ันเอง  ซึ่งขอความหรือตัวอักษรจะมีขอจํากัด
ทางดานความแตกตางของแตละภาษา  แตภาพนั้นสามารถสื่อความหมายไดทุกชนชาติ  ภาพน่ิง
มักจะแสดงอยูบนสื่อชนิดตางๆ เชน  โทรทัศน  หนังสือพิมพหรือวารสารวิชาการ  เปนตน 

3.  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟกที่มีการเคล่ือนไหวเพ่ือแสดงข้ันตอนหรือ
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  เชนการเคลื่อนที่ของอะตอมภายในโมเลกุล  หรือการ
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เคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต เปนตน  ทั้งนี้เพ่ือสรางสรรคจินตนาการใหเกิดแรงจูงใจจาก
ผูชม  การผลิตภาพเคล่ือนไหวจะตองใชโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปญหาเกิดขึ้นอยู
บางเกี่ยวกับขนาดของไฟล  ที่ตองใชพื้นที่ในการจัดเก็บมากกวาภาพน่ิงหลายเทานั่นเอง 

4. เสียง (Sound) 

เสียงเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของมัลติมีเดีย  โดยจะถูกจัดเก็บอยูในรูปของ
สัญญาณดิจิตอล  ซึ่งสามารถเลนซ้ํากลับไปกลับมาได  โดยใชโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับทํางานดานเสียง  หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงที่เราใจและสอดคลองกับเนื้อหาในการ
นําเสนอ  จะชวยใหระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ียังชวยสรางความ
นาสนใจและนาติดตามในเร่ืองราวตางๆไดเปนอยางดี  ทั้งนี้  เนื่องจากเสียงจะมีอิทธิพลตอผูใช
มากกวาขอความหรือภาพนิ่งนั่นเอง  ดังนั้น  เสียงจึงเปนองคประกอบที่จําเปนสําหรับมัลติมีเดียซึ่ง
สามารถนําเขาเสียงผานทางไมคโครโฟน  แผนซีดี  เทปเสียง  และวิทยุ  เปนตน 

5. วิดีโอ (Video) 

วีดีโอเปนองคประกอบของมัลติมีเดียท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก  เนื่องจากวีดีโอใน
ระบบดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความ  หรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียง
ไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม  ปญหาหลักของการใชวีดิโอดวยเวลาที่
เกิดขึ้นจริง (Real Time) จะตองประกอบดวยจํานวนภาพไมต่ํากวา 30 ภาพตอวินาที (Frame/ 
Second)  ถาหากการประมวลผลภาพดังกลาวไมไดผานกระบวนการบีบอัดขนาดสัญญาณมา
กอน  การนําเสนอภาพเพียง 1 นาที  อาจตองใชหนวยความจํามากกวา 100 MB สงผลใหไฟลมี
ขนาดใหญเกินไป  ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานดอยตามไปดวย  จนกระทั่งเทคโนโลยีการบีบอัด
ขนาดของภาพไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  ทําใหภาพวีดิโอสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  และกลายเปนสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญตอระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) 

บทเรียนมัลติมีเดียคือการนําเอาองคประกอบทั้ง 5 นี้มาผสมผสานเขาดวยกัน  เพ่ือใช
สําหรับการปฏิสัมพันธหรือโตตอบ (Interaction) ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช  ซึ่งถือไดวา  เปน
กิจกรรมที่ผูใชสามารถเลือกกระทําตอมัลติมีเดียไดตามตองการ  ตัวอยางเชน  ผูใชไดทําการเลือก
รายการและตอบคําถามผานทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  จากนั้นระบบคอมพิวเตอรก็จะทํา
การประมวลผล  แลวแสดงผลลัพธยอนกลับผานทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นระบบ
คอมพิวเตอรก็จะทําการประมวลผล  แลวแสดงผลลัพธยอนกลับผานทางจอภาพใหผูใชเห็นอีกครั้ง 

 
3.3  ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดีย 

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดรับการพัฒนามาจากบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่ง
เปนการสอนแบบโปรแกรม บทเรียนจะมีลักษณะสําคัญๆ (ทักษิณา สวนานนท , 2530: 211-213) 

ดังนี้ 
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1. เ ร่ิมจากส่ิงที่รู ไปถึงสิ่ งที่ ไมรู จัดการสอนในเนื้อหาเรียงไปตามลําดับ ( Linear 

Sequence) เริ่มจากเรื่องท่ีผูเรียนรูแลวไปจนถึงเรื่องใหมๆ ที่ยังไมรู โดยทําเปนกรอบ (Frame)  

หลายๆ กรอบผูเรียนจะคอยๆ เรียนไปทีละกรอบตามลําดับจากงายไปสูยาก 

2. เนื้อหาท่ีคอยๆ เพ่ิมขึ้นนั้น จะตองเพ่ิมขึ้นทีละนอย คอนขางงาย และมีสาระใหมไม
มากนัก ความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

3. แตละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว การแนะนําความรูหรือ
เนื้อหาใหมๆ ทีละมากๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย 

4. ในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามไปดวย 

เชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใชคิดตามเพียงอยางเดียวเพราะจะทําใหเบื่อ 

5. การเลือกคําตอบที่ผิด อาจทําใหตองกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกาหรือไมก็
เปนกรอบใหมที่อธิบายถึงความเขาใจผิด  หรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  หรือถาเปนคําตอบท่ีถูกตอง 
ผูเรียนจะไดเรียนเรื่องใหมเพ่ิมเติม 

6. การเรียนโดยวิธีนี้ทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง  จะใชเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนหรือคิดคําตอบแตละขอนานเทาใดก็ไดผูเรียนจะไมรูสึกถูกกดดันดวยกําหนดเวลาที่
จะตองรอเพ่ือน หรือตามเพ่ือนใหทัน  เปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร 

7. การเรียนในลักษณะนี้เปนการเรียนโดยเนนที่ความถนัดของแตละบุคคล  แตละคนจะ
มีความถนัดแตกตางกัน แมแตในวิชาเดียวกันการเรียนบทเรียนแตละบทเรียนก็จะใชเวลาไมเทากัน 

8. ในการเสนอบทเรียนลักษณะน้ี การทําสรุปทายบทเรียนแตละบท จะทําใหผูเรียนได
วัดผลตนเอง ประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนวา บรรลุตามเกณฑท่ีตั้งไวหรือไม 

9. การทํากรอบบทเรียนแตละบทน้ัน ถาทําไดดีเราจะสามารถวิเคราะหคําตอบไดดวย
ประสบการณของนักเรียนแตละคน อาจทําใหคําตอบแตกตางกันออกไป เราสามารถวิเคราะหจาก
คําตอบของนักเรียนไดวา การเลือกคําตอบขอนั้นๆ ถาเปนคําตอบที่ผิดเปนเพราะอะไร 

10. การกําหนดวัตถุประสงคไวปลายทางวาตองการใหผูเรียนไดรูอะไรบาง จะชวยให
การแบงเนื้อหา ซึ่งจะตองเรียนไปตามลําดับทําไดดีขึ้น ไมออกนอกลูนอกทางโดยไมจําเปน 

 

3.4 รูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดีย 

บทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชกันอยูในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบ นักวิชาการ และนักการ
ศึกษาท้ังตางประเทศและในประเทศ ไดแบงประเภทตามลักษณะการใชออกเปนประเภทตางๆ พอ
สรุปไดดังตอไปน้ี 

1. ใชเพ่ือการสอน (Teaching) เปนโปรแกรมท่ีสรางขึ้นมาในลักษณะของบทเรียน
โปรแกรม เปนการเรียนการสอนของครู กลาวคือ จะมีบทนํา ( Introduction) และมีคําอธิบาย 
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(Explanation) ซึ่งประกอบดวยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ คําอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน หลังจากที่
นักเรียนไดศึกษาในแงตางๆ แลวมีการแสดงผลยอนกลับ (Feedback) การกระทําของนักเรียนวา ทํา
ไดเพียงไร อยางไรเพ่ือใหครูผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคนได 

2. ใชในการฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝกและแบบปฏิบัตินี้สวนใหญ
จะใชเสริม เมื่อครูผูสอนไดสอน ไดสอบบทเรียนบางอยางแลว จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ือวัด
ระดับหรือใหนักเรียนมาฝกจนถึงระดับที่ยอมรับได บทเรียนประเภทน้ีจึงประกอบดวย คําถาม 
คําตอบท่ีจะใหนักเรียนทําแบบฝกและปฏิบัติ การเตรียมคําถามจึงจะตองเตรียมไวมากๆ ซึ่งผูเรียน
ควรจะไดสุมขึ้นมาเอง โดยสามารถจําคําตอบหรือแอบไปดูคําตอบมากอน หรือจําไดจากการทําในคร้ัง
แรก อาจตองใชหลักจิตวิทยาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนอยากทําและต่ืนเตนกับการทําแบบฝกหัดนั้น ซึ่ง
อาจแทรกรูปภาพเคล่ือนไหวหรือคําพูดโตตอบ รวมท้ังอาจมีการแขงขัน เชน จับเวลา หรือสราง
รูปแบบใหตื่นเตนจากการมีเสียง เปนตน 

3. สถานการณจําลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทน้ี เปนโปรแกรมท่ีจําลอง
สถานการณใหใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริงของผูเรียน โดยมีเหตุการณสมมติตางๆ อยูใน
โปรแกรม และนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทํา (Manipulate) ได สามารถมีการ
โตตอบและมีตัวแปรหรือทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือกไดอยางสุมเพ่ือศึกษาผลท่ี
เกิดจากทางเลือกเดียวเหลานั้น  นอกจากนั้นในบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปน  การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ แตหลายวิชาไมสามารถ
ทดลองใหเห็นจริงได เชน  การเคลื่อนท่ีของลูกปนใหญ การเดินทางของเสียง การหักเหของคล่ืน
แม เหล็กไฟฟา  หรือปรากฏการณทางเคมี  รวมทั้ งชีววิทยาท่ีตองใช เวลานานหลายวันจึง
ปรากฏผล  ปญหาเหลานี้สามารถใชคอมพิวเตอรจําลองแบบใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจไดงาย 

4. ใชในการสนทนา (Dialogue) เปนการเรียนการสอนแบบการสอนในหองเรียนคือ 
พยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอนและผูเรียน เพียงแตวาแทนท่ีจะใชเสียงก็เปนอักษรบน
จอภาพ แลวมีการสอนดวยการตั้งปญหาถาม ลักษณะการใชแบบทดสอบถามก็เปนการแกปญหา
อยางหนึ่ง เชน บทเรียนวิชาเคมี อาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนอาจโตตอบโดยการใสชื่อสารเคมี
ใหเปนคําตอบ 

5. ใชในการไตถาม (Inquiry) บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง 
มโนทัศน หรือขาวสารที่เปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรจะมีแหลงเก็บ
ขอมูลที่มีประโยชน ซึ่งสามารถแสดงไดทันที เมื่อผูเรียนตองการดวยระบบงายๆ ที่ผูเรียนสามารถทํา
ไดเพียงแตกดหมายเลขหรือใสรหัส หรือใชตัวยอยของแหลงขอมูลนั้นๆ การใสรหัสหรือหมายเลขของ
ผูเรียนนี้ จะทําใหคอมพิวเตอรแสดงขอมูล ซึ่งจะตอบคําถามของผูเรียนไดตามความตองการ 
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6. ใชในการสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอร มีลักษณะคลายกับ
การสาธิตของครู แตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรจะนาสนใจกวา เพราะคอมพิวเตอรใชเ สนกราฟที่
สวยงาม ตลอดทั้งสีและเสียง ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือสาธิตเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรและ
วิชาวิทยาศาสตรไดหลายแขนง เชน สาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ การ
หมุนเวียนของโลหิต การสมดุลของสมการ เปนตน 

7. การแกปญหา (Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทนี้จะเนนใหฝกคิด 

ตัดสินใจ ซึ่งจะมีการกําหนดเกณฑแตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร และวิชา
คณิตศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจ และมีความสามารถในการแกปญหาคือ ผูเรียน
จะตองเลือกสูตรมาใชใหตรงกับปญหา ผูเรียนอาจตองทดเลขในกระดาษคําตอบกอนที่จะเลือกขอที่
ถูกได ซึ่งการทําเชนนี้ผูสอนอาจไมไดตองการเพียงคําตอบท่ีถูกเพียงอยางเดียว ยังตองการขั้นตอนที่
ผูเรียนทํา เชน ถาเลือกขอ ข.แปลวา ใชสูตรผิด ถาเลือกขอ ค.แปลวา คํานวณผิด ถาเลือกขอ ง.
แปลวา ไมเขาใจเลย เปนตน การแกปญหาบางขอกวาที่ผูเรียนจะตอบไดจะตองใชคอมพิวเตอรนั้น
ชวยแกปญหาดวย เพราะเปนการคํานวณท่ีสลับซับซอน ซึ่งเทากับเปนการวัดดวยวา ผูเรียนมีความรู
ทางคอมพิวเตอรมากนอยเพียงใด 

8. ใชเปนเกมส (Games) เกมสคอมพิวเตอรที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนนั้น เปนสิ่งที่ใช
เพ่ือเราใจผูเรียนไดเปนอยางดี โปรแกรมประเภทน้ีเปนแบบพิเศษของแบบจําลองสถานการณ โดยมี
เหตุการณที่มีการแขงขัน ซึ่งสามารถที่จะเลนได โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแขงขัน
และการรวมมือ มีการใหคะแนน มีการแพชนะ อยางไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภทน้ีตองระวัง
ใหมีคุณคาทางการศึกษา โดยตองมีจุดมุงหมายเนื้อหาและขบวนการท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร 

9. การทดสอบ (Testing Application) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมักตองรวมการ
ทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ คือ การสราง
ขอสอบ การจัดการสอน การตรวจใหคะแนนวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และ
การจัดใหผูสอนสุมเลือกขอสอบเองได จะเห็นไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรที่นําไปใชกับการเรียนการ
สอนแตละประเภทน้ัน จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการนําไปใช 

10. แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสรางวิธีการ
สอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน  ซึ่งมีความตองการวิธีการสอนหลายๆ
แบบ ความตองการน้ีจะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ผูเรียนหรือองคประกอบ
และภารกิจตางๆโปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมหน่ึงๆ อาจจะมีทั้งลักษณะท่ีใชเปนการสอน 
(Teaching) เกมส (Games ) การไตถาม (Inquiry) รวมทั้งการแกปญหา (Problem Solving) และ
การฝกปฏิบัติ (Drill and Practice) 
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3.5 ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียดานการเรียนการสอน 

ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียดานการเรียนการสอน  มีดังนี้ 
1. การเรียนการสอนดวยระบบมัลติมีเดียสรางความสนใจไดสูง  ผูเรียนเกิดความเบื่อ

หนายไดยากข้ึนกวาเดิม  เนื่องจากส่ือชนิดตางๆ  อันหลากหลายของมัลติมีเดีย  ชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนไดดีและชวนใหติดตามตลอดบทเรียน 

2. ทําใหผูเรียนฟนคืนความรูเดิมไดเร็วขึ้น  และเร็วกวาการใชสื่อชนิดอื่นๆ 

3. การสื่อความหมายชัดเจน  เนื่องจากเปนการผสมผสานสื่อหลายๆ  ชนิดเขาดวยกัน  
จึงมีประสิทธิภาพสูงในการสื่อความหมาย 

4. การเรียนรูของผูเรียนประสบผลสําเร็จสูง  เนื่องจากการไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ 

บทเรียนที่นําเสนอผานจอภาพของคอมพิวเตอร 
5. เกิดความคงทนทางการเรียนในการจดจําเนื้อหาไดดีกวาการใชสื่อชนิดอ่ืนๆ 
6. ใหความรูแกผูเรียนเหมือนกันทุกครั้ง  นอกจากน้ีผูเรียนยังจะไดรับความรูเทาเทียม

กันทั้งผูเรียนเกง  ผูเรียนปานกลาง  และผูเรียนออน 
7. สนับสนุนกาเรียนรูแบบรายบุคคล  ทําใหผูเรียนสามารถจัดการดานเวลาเรียนของ

ตนเองไดตามความตองการ  โดยไมถูกบังคับดานเวลา  ซึ่งผูเรียนบางคนอาจจะยังไมพรอม 
8. กระตุนเรียกรองความสนในไดดี  เนื่อจากเปนการเรียนรูผานโสตประสาทหลายทาง

ทั้งทางตา  ทางหู  และลงมือปฏิบัติตามคําสั่ง  สามารถทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีกไดโดยไมถูกตําหนิ 
9. ใชเปนเคร่ืองมือสาธิตในเน้ือหาท่ียกหรือซับซอน  เชน  การจําลองสถานการณ  การ

อธิบายส่ิงของเล็กๆ  ที่มองดวยตาเปลาไมเห็น  ของจริงไมสามารถนํามาใหดูได  หรือมีความเสี่ยง
เกินไปท่ีจะลงมือปฏิบัติกับของจริง 

10. ลดคาใชจาย  แมวาจะเปนการลงทุนสูงในระยะแรกก็ตาม  แตในระยะยาวแลว  
สามารถลดคาใชจายโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 40 ในการใชระบบมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรม  

11. แกไขปรับปรุงใหทันสมัยไดงาย  เนื่องจากระบบงานมัลติมีเดียเปนซอฟทแวร
คอมพิวเตอร  จึงสามารถปรับเปลี่ยนแกไขใหทันสมัยไดงาย 

12. เหมาะสําหรับการใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ในรูปของบทเรียน
คอมพิวเตอรและระบบงานนําเสนอ เชน  e-Learning,  e-Presentation  เปนตน 

 

3.6 หลักการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  สวนใหญไดประยุกตหลักการสอนของ Robert Gagne  

มาใชประกอบการพิจารณาในการออกแบบบทเรียนมัลติมี เดียไมวาจะเปน MCAI/MCBT,  

MWBI/MWBT  หรือ e-Learning  ก็ตาม  เพ่ือใหไดบทเรียนท่ีเกิดจากการออกแบบในลักษณะการ
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เรียนการสอนจริง  โดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ  
หลักการสอนทั้ง 9 ประการของ Gagne มีดังนี ้

 1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 

 2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 

 3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 

 4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 

 5. ชี้แนะแนวทางการเรียรู (Guide Learning) 

 6. กระตุนการตอบสนอง (Elicit Response) 

 7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 

 8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 

 9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 

ซึ่งรายละเอียดแตละข้ันตอน  มีดังนี้ 
 1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 

 กอนที่จะเริ่มการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน  ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจให
ผูเรียนอยากเรียน  ดังนั้น  บทเรียนมัลติมีเดียจึงมักเร่ิมตนดวยการใชภาพ  แสง  สี  เสียง  หรือใชสื่อ
ประกอบกันหลายๆ  อยาง  โดยสื่อที่สรางขึ้นมานั้นตองเกี่ยวของกับเนื้อหาและนาสนใจ  ซึ่งจะมีผล
โดยตรงตอความสนใจของผูเรียน  นอกจากเรงเราความสนใจแลว  ยังเปนการเตรียมความพรอมให
ผูเรียนพรอมที่จะศึกษาเนื้อหาตอไปอีกดวย  ตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร การเรงเราความ
สนใจในขั้นนี้ก็คือ  การนําเสนอบทนําเรื่อง  (Title)  ของบทเรียนนั่นเอง  หลักสําคัญประการหนึ่งของ
การออกแบบในสวนนี้ก็คือ  ควรใหสายตาของผูเรียนอยูที่จอภาพ  โดยไมพะวงอยูที่แปนพิมพหรือ
สวนอ่ืนๆ  แตถาบทนําเรื่องตองการตอบสนองจากผูเรียนโดยการปฏิสัมพันธผานทางอุปกรณปอน
ขอมูล  ก็ควรเปนการตอบสนองท่ีงายๆ  เชน  กดแปน  Spacebar  คลิกเมาส  หรือกดแปนพิมพตัว
ใดตัวหนึ่ง  เปนตน 

 สิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อเรงเราความสนในของผูเรียน  มีดังนี้ 
 1. เลือกใชภาพกราฟกท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา  เพ่ือเรงเราความสนใจในสวนของบทนํา

เรื่อง  โดยมีขอพิจารณา  ดังนี้ 
  1.1  ใชภาพกราฟกท่ีมีขนาดใหญชัดเจน  งาย  และไมซับซอน 
  1.2  ใชเทนนิคนาํเสนอท่ีปรากฏภาพไดเร็ว  เพื่อไมใหผูเรียนเบื่อ 
  1.3  ควรใหภาพปรากฏบนจอภาพไวระยะหน่ึง  จนกระทั่งผูเรียนกดแปนพิมพ

ใดๆ  จึงเปลี่ยนไปสูเฟรมอ่ืน  เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

  1.4  เลือกใชภาพกราฟกที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  ระดับความรู  และเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน 

 2. ใชภาพเคลื่อนไหวหรือใชเทคนิคการนําเสนอภาพผลพิเศษเขาชวย  เพ่ือแสดงการ
เคลื่อนไหวของภาพ  แตควรใชเวลาสั้นๆ  และงาย 

 3. เลือกใชสีที่ตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน  โดยเฉพาะสีเขม 
 4. เลือกใชเสียงที่สอดคลองกับภาพกราฟกและเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน 
 5. ควรบอกช่ือเรื่องบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเรื่อง 

 

 2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 

 วัตถุประสงคบทเรียน  นับวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู  ที่ผูเรียนจะได
ทรายบถึงความคาดหวังของบทเรยีนจากผูเรียน  นอกจากผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของ
ตนเองหลังจบบทเรียนแลว  ยังเปนการแจงใหทรายลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา  รวมทั้งเคา
โครงของเน้ือหาดวย  การที่ผูเรียนทราบถึงขอบเขตของเนื้อหาอยางคราวๆ  จะชวยใหผูเรียนสามารถ
ผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเนื้อหา  ใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหา
สวนใหญได  ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว  ผลการวิจัย
ยังพบดวยวา  การท่ีผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงคของบทเรียนกอนการเรียนรูนั้น  จะสามารถจําและ
เขาใจในเน้ือหาไดดีขึ้นอีกดวย 

 วัตถุประสงคบทเรียนจําแนกเปน  2 ชนิด  ไดแก  วัตถุประสงคทั่วไป  และ
วัตถุประสงคเฉพาะหรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  การบอกวัตถุประสงคของบทเรียนมัลติมีเดียมัก
กําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  เน่ืองจากเปนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะ  สามารถวัดไดและ
สังเกตได  ซึ่งงายตอการตรวจวัดผูเรียนในขึ้นสุดทาย  อยางไรก็ตามวัตถุประสงคทั่วไปก็มีความจําเปน
ที่จะตองแจงใหผูเรียนทราบถึงเคาโครงเนื้อหาในแนวกวางเชนกัน 

 สิ่งที่ตองพิจารณาในการบอกวัตถุประสงคบทเรียน  มีดังนี้ 
 1. บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคสั้นๆ  แตไดใจความ  อานแลวเขาใจ  ไมตอง

แปลความหมายอีกครั้ง 
 2. หลีกเลี่ยงการใชคําที่ยังไมเปนที่รูจักและเปนที่เขาใจของผูเรียนโดยทั่วไป 
 3. ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเน้ือหาแตละสวนๆ  จะทําใหผูเรียน

เกิดความสับสน  หากมีเนื้อหามาก  ควรแบงบทเรียนออกเปนหัวเร่ืองยอยๆ 
 4. ควรบอกการนําไปใชงานใหผูเรียนทราบดวยวา  หลักจากบทเรียนแลวจะสามารถ

นําไปประยุกตใหทําอะไรไดบาง 
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 5. ถาบทเรียนนั้นประกอบดวยบทเรียนยอยหลายหัวเรื่อง  ควรบอกทั้งวัตถุประสงค
ทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยบอกวัตถุประสงคทั่วไปในบทเรียนหลัก  และตามดวย
รายการใหเลือก หลักจากน้ันจึงบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียนยอยๆ 

 6. อาจนําเสนอวัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอๆ  ก็ได  แตควรคํานึงถึง
เวลาการนําเสนอใหเหมาะสม  หรืออาจใหผูเรียนกดแปนพิมพเพ่ือศึกษาวัตถุประสงคตอไปทีละขอก็
ได 

 7. เพ่ือใหการนําเสนอวัตถุประสงคนาสนใจยิ่งขึ้น  อาจใชกราฟกงายๆ  เขาชวย  เชน  
ตีกรอบ  ใชลูกศร  ใชรูปทรงเรขาคณิต  แตไมควรใชการเคลื่อนไหวเขาชวย  โดยเฉพาะกับตัวหนังสือ 

  

 3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 

 การทบทวนความรูเดิมกอนที่จะนําเสนอความรูใหมแกผูเรียน  มีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองหาวิธีการประเมินความรูที่จําเปนสําหรับบทเรียนใหม  เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการ
เรียนรู  วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรก็คือ  การทดสอบกอนเรียน  (Pretest)  ซึ่ง
เปนการประเมินความรูของผูเรียน  เพ่ือทบทวนเน้ือหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว  และเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการศึกษาเน้ือหาใหม  นอกจากจะเปฯการตรวจวัดความรูพ้ืนฐานแลว  บทเรียนบาง
เรื่องอาจใชผลจากการทดสอนกอนบทเรียนมาเปนเกณฑวัดระดับความสามารถของผู เรียน  เพ่ือจัด
บทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนแตละคน 

 แตอยางไรก็ตาม  ในขั้นการทบทวนความรูเดิมนี้ไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอ
ไป  หากบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่ศึกษาตอเนื่องไปตามลําดับ  การทบทวน
ความรูเดิม อาจอยูในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูมาแลวก็ได  การ
กระตุนดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด  คําเขียน  ภาพ  หรือผสมผสานกัน  แลวแตความเหมาะสม 
ปริมาณมากนอยน้ันขึ้นอยูกับเน้ือหา  ตัวอยางเชน  การนําเสนอเนื้อหาเร่ืองการตอตัวตานทานแบบ
ผสม  ถาผูเรียนไมสามารถเขาใจวิธีการหาคาความตานทานรวม  กรณีนี้ควรจะมีวิธีการวัดความรูเดิม
ของผูเรียนกอนวามีความเขาใจเพียงพอท่ีจะคํานวณหาคาตางๆ  ในแบบผสมหรือไม  ซึ่งจําเปนตองมี
การทดสอบกอน  ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจวิธีการคํานวณ  บทเรียนตองชี้แนะใหผูเรียนกลับไปศึกษา
เรื่องการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนานกอน  หรือาอาจนําเสนอบทเรียนยอยเพ่ิมเติมเรื่อง
ดังกลาว  เพ่ือเปนการทบทวนได 

 สิ่งที่จะตองพิจารณาในการทบทวนความรูเดิม  มีดังนี้ 
 1. ควรมีการทดสอบความรูพ้ืนฐานหรือนําเสนอเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของ  เพ่ือเตรียม

ความพรอมผูเรียนในการเขาสูเนื้อหาใหม  โดยตองไมคาดเดาวาผูเรียนมีพ้ืนความรูเทากัน 
 2. แบบทดสอบตองมีคุณภาพ  สามารถแปลผลได  โดยวัดความรูพื้นฐานที่จําเปน 
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สําหรับการศึกษาเน้ือหาใหมเทานั้น  มิใชแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางใด 
 3. การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ  ควรใชเวลาส้ันๆ  กระชับ  และตรงตาม

วัตถุประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 
 4. ควรเปดโอกาสใหผู เรียนออกจากการศึกษาเนื้อหา  หรือออกจากการทํา

แบบทดสอบเพ่ือกลับไปศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา 
 5. ถาบทเรียนไมมีการทดสอบความรูพ้ืนฐานเดิม  บทเรียนตองนําเสนอวิธีการ

กระตุนผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาผานมาแลวหรือสิ่งที่มีประสบการณผานมาแลว  การใช
ภาพประกอบในการกระตุนใหผูเรียนยอนคิด  จะทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่งขึ้น 

 

 4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 

 หลักสําคัญในการนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรก็คือ  ควรนําเสนอภาพท่ี
เกี่ยวของกับเนื้อหา  ประกอบคําอธิบายสั้นๆ  งาย  แตไดใจความ  การใชภาพประกอบ  จะทําให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้นและมีความคงทนในการจําดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว  ดวย
หลักการท่ีวา  ภาพจะชวยอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู  แมในเน้ือหาบางประเภทจะมี
ความยากในการท่ีจะคิดสรางภาพประกอบ  แตก็ควรพิจารณาวิธีการตางๆ  ที่จะนําเสนอดวยภาพให
ได  แมจะมีจํานวนนอย  แตก็ยังดีกวาคําอธิบายเพียงอยางเดียว 

 ภาพที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรจําแนกออกได  2  สวนหลักๆ  คือ  ภาพนิ่ง  ไดแก  
ภาพลายเสน  ภาพ  2  มิติ  ภาพ  3  มิติ  ภาพถายของจริง  แผนภาพ  แผนภูมิ  และกราฟ  อีกสวน
หนึ่งไดแก  ภาพเคล่ือนไหว  เชน  ภาพวีดิทศัน  ภาพจากแหลงสัญญาณดิจิทัลตางๆ  เชน  จากเครื่อง
เลน  ภาพโฟโตซีดี  เคร่ืองเลนเลเซอรดิสก  กลอถายภาพดิจิทัล  กลองถายภาพวีดิทัศน  และภาพ
จากซอฟทแวรสรางภาพเคล่ือนไหว  เปนตน 

 ดังน้ัน  การเลือกภาพที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร  จึงควร
พิจารณาในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

 1. เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมากที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เปนเนื้อหาที่สําคัญๆ 

 2. เลือกใชภาพเคลื่อนไหว  สําหรับเนื้อหาที่ยากและซับซอนที่มีการเปล่ียนแปลงเปน
ลําดับขั้น  หรือเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

 3. ใชแผนภูมิ  แผนภาพ  แผนสถิติ  สัญลักษณ  หรือภาพเปรียบเทียบ  ในการ
นําเสนอเนื้อหาใหมแทนขอความคําอธิบาย 

 4. การเสนอเนื้อหาที่ยากและซับซอน  ควรเนนในสวนของขอความสําคัญซึ่งอาจใช
การขีดเสนใต  การตีกรอบ  การกระพิบ  การเปลี่ยนสีพ้ืน  การใชลูกศร  การใชสี  หรือการชี้แนะดวย 
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คําพูด  เชน  ใหสังเกตท่ีดานขวาของภาพ  เปนตน 
 5. ไมควรใชกราฟกท่ีเขาใจยาก  และไมเก่ียวของกับเนื้อหา 
 6. จัดรูปแบบของคําอธิบายใหนาอาน  หากเนื้อหายาว  ควรจัดแบงกลุมคําอธิบายให

จบเปนตอนๆ 
 7. คําอธิบายที่ใชในตัวอยาง  ควรกระชับและเขาใจไดงาย 
 8. หากเคร่ืองคอมพิวเตอรแสดงภาพกราฟกไดชา  ควรเสนอเฉพาะกราฟกท่ีจําเปน

เทานั้น 
 9. ไมควรใชสีพ้ืนสลับไปสลับมาในแตละเฟรมเน้ือหาและไมควรเปลี่ยนสีไปมา  

โดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษรท่ีใชนําเสนอเนื้อหาบทเรียน  เนื่องจากจะทําใหผูเรียนสับสน 
 10. คําท่ีใช  ควรเปนคําที่ผูเรียนระดับนั้นๆ  คุนเคย  และเขาใจความหมายตรงกัน 
 11. ขณะนําเสนอเน้ือหาใหม  ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนบาง  แทนท่ีจะให

กดแปนหรือคลิกเมาสเพียงอยางเดียว  เชน  การปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยวิธีพิมพ  หรือตอบคําถาม 

 

 5. ชี้แนะแนวทางการเรียรู (Guide Learning) 

 ตามหลักการและเง่ือนไขการเรียนรู  (Condition  of  Learning)  ผูเรียนจะจํา
เนื้อหาไดดี  หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาที่ดีและสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิม
ของผูเรียน  บางทฤษฎีกลาวไววา  การเรียนรูที่กระจางชัด  (Meaningful  Learning)    นั้น  ทาง
เดียวที่จะเกิดข้ึนไดก็คือ  การท่ีผูเรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหมบนพ้ืนฐานความรูและ
ประสบการณเดิมรวมกันเกิดเปนองคความรูใหม  ดังนั้น  หนาที่ของผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ในขั้นน้ีก็คือ พยายามคนหาเทคนิค  ในการท่ีจะกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษา
ความรูใหม  นอกจากน้ัน  ยังจะตองพยายามหาวิถีทางท่ีจะทําใหการศึกษาความรูใหมของผูเรียนนั้นมี
ความกระจางชัดเทาที่จะทําได  เปนตนวา  การใชเทคนิคตางๆ  เขาชวย  ไดแก  เทคนิคการให
ตัวอยาง  (Example)  และตัวอยางที่ไมใชตัวอยาง  (Non-example)  ซึ่งอาจจะชวยทําใหผูเรียน
แยกแยะความแตกตางและเขาใจความคิดรวบยอดของเนื้อหาตางๆ  ไดชัดเจนขึ้น 

 เน้ือหาบางหัวเร่ือง  ผูออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียอาจใชวิธีการคนพบ  (Guided  

Discovery)  ซึ่งหมายถึง  การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล  คนควา  และวิเคราะหหาคําตอบดวย
ตนเอง  โดยบทเรียนจะคอยๆ  ชี้แนะจากจุดกวางๆ  และแคบลงๆ  จนผูเรียนหาคําตอบเองได  
นอกจากนั้น  การใชคําอธิบายกระตุนใหผูเรียนไดคิด  ก็เปนเทคนิคอีกประการหน่ึงท่ีสามารถนําไปใช
ในการชี้แนวทางการเรียนรูได  สรุปแลวในขั้นนี้ผูออกแบบบทเรียนจะตองยึดหลักการจัดการเรียนรู
จากสิ่งที่มีประสบการณเดิมไปสูเนื้อหาใหม  จากสิ่งที่ยากไปสูสิ่งที่งายกวาตามลําดับ 

 สิ่งที่ตองพิจารณาในการชี้แนะแนวทางการเรียนในขั้นนี้  มีดังนี้ 
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 1. บทเรียนควรแสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรู  และชวยให
เห็นวาสิ่งยอยนั้นมีความสัมพันธกับสิ่งใหญอยางไร 

 2. ควรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ  ระหวางสิ่งใหมกับสิ่งท่ีผูเรียนเคยศึกษามาแลว
หรือสิ่งตางๆ  ที่มีประสบการณ 

 3. นําเสนอตัวอยางท่ีแตกตางกัน  เพ่ือชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหมใหชัดเจนข้ึน  
เชน  ตัวอยางการเปดหนากลองหลายๆ คา  เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของขนาดรูรับแสง  เปนตน 

 4. นําเสนอตัวอยางท่ีไมใชตัวอยางที่ถูกตอง  เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง  
เชน  นําเสนอภาพไม  พลาสติก  และยาง  แลวบอกวาภาพเหลานี้ไมใชโลหะ  เพื่อเนนการแยกแยะ 

 5. การนําเสนอเนื้อหาที่ยาก  ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมไปนามธรรม  ถาเปน
เนื้อหาที่ไมยากนัก  ใหนําเสนอตัวอยางจากนามธรรมในรูปธรรม 

 6. บทเรียนควรกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิมที่ผานมา 
 

 6. กระตุนการตอบสนอง (Elicit Response) 

 นักการศึกษากวาววา  การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นเกี่ยวของ
โดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลขอมูล  หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด  รวมกิจกรรม
ในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา  และรวมตอบคําถาม  ก็จะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธีการอาน
หรือการคัดลอกขอความจากผูอื่นเพียงอยางเดียว 

 บทเรียนมัลติมีเดีย  มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปกรณอ่ืนๆ  เชน  วีดิทัศน  ภาพยนตร  
สไลด  เทปเสียง  เปนตน  ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหลานี้จัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได  (Non-

interactive  Media)  แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  ผูเรียนสามารถมีกิจกรรม
รวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ  ไมวาจะเปนการตอบคําถาม  แสดงความคิดเห็น  เลือกกิจกรรม  
และปฏิสัมพันธกับบทเรียน  กิจกรรมเหลานี้จะไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย  เมื่อมีสวนรวม  การมี
สวนคิดนําเพ่ือติดตามบทเรียน  ยอมมีสวนผูกประสานใหโครงสรางของการจําดีขึ้น 

 สิ่งที่ตองพิจารณาเพ่ือใหการจําของผูเรียนดีขึ้น  ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรจึง
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกระทํากิจกรรมในบทเรียนอยางตอเนื่อง  โดยมีขอแนะนําดังนี้ 

 1. สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองตอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดบทเรียน  
เชน  ตอบคําถาม  ทําแบบทดสอบ  รวมทดลองในสถานการณจําลองของบทเรียน  เปนตน 

 2. ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือเติมขอความสั้นๆ  เพ่ือเรียกความสนใจ  
แตไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป 

 3. ถามคําถามเปนชวงๆ  สลับกับการนําเสนอเนื้อหา  ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะเน้ือหา 
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 4. เรงเราความคิดและจินตนาการดวยคําถาม  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยใช
ความเขาใจ  มากกวาการใชความจํา 

 5. ไมควรถามครั้งเดียวหลายคําถามหรือถามคําถามเดียวแตตอบไดหลายคําตอบ  ถา
จําเปนควรเลือกใชคําตอบแบบตัวเลือก 

 6. หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําหลายๆ  ครั้ง  เมื่อผูเรียนตอบผิดหรือทําผิด 2-3  ครั้ง  
ควรตรวจปรับเนื้อหาทันทีและเปล่ียนกิจกรรมเปนอยางอ่ืนตอไป  เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

 7. เฟรมตอบสนองของผูเรียน  เฟรมคําถาม  และเฟรมการตรวจปรับเนื้อหา  ควรอยู
บนหนาจอภาพเดียวกัน  เพ่ือสะดวกในการอางอิง  กรณีนี้อาจใหเฟรมยอยซอนขึ้นมาในเฟรมหลักก็
ได 

 8. ควรคํานึงถึงการตอบสนองท่ีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากความเขาใจผิด  เชน  การ 
พิมพตัว  L  กับเลข  1  การเคาะเวนวรรคประโยคยาวๆ  ขอความเกินหรือขาดหายไป  ตัวพิมพใหญ
หรือตัวพิมพเล็ก  เปนตน 

 

 7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 

 จากผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนไดมาก
ขึ้น  ถาบทเรียนน้ันทาทาย  โดยการบอกเปาหมายท่ีชัดเจนและแจงใหผูเรียนทราบวาขณะน้ันผูเรียน
อยูที่สวนใดหรืออยูหางจากเปาหมายเทาใด 

 การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว  ถานําเสนอดวยภาพจะชวยเรงเราความสนใจไดดี
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งถาภาพนั้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน  อยางไรก็ตามการใหขอมูลยอนกลับดวย
ภาพ  หรือกราฟก  อาจมีผลเสียอยูบางตรงที่ผูเรียนอาจตองการดูผลวาหากทําผิดมากๆ  แลวจะเกิด
อะไรขึ้น  ตัวอยางเชน  บทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมสอนแบบแขวนคอสําหรับสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  ผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือยๆ  โดยไมสนใจเนื้อหาเนื่องจากตองการดู
ผลการถูกแขวนคอ  วิธีหลีกเลี่ยงก็คือ  เปลี่ยนเปนการนําเสนอภาพในทางบวก  เชน  ภาพแลนเรือ
เขาหาฝง  ภาพขับยานสูดวงจันทร  ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง  เปนตน  ซึ่งจะไปถึงจุดหมายไดดวย
การตอบถูกเทานั้น  หากตอบผิดจะไม เกิดอะไรข้ึน  อยาง ไรก็ตามถาเปนบทเรียนที่ ใชกับ
กลุมเปาหมายระดับสูงหรือเนื้อหาที่มีความยาก  การใหขอมูลยอนกลับดวยขอความหรือกราฟ  จะ
เหมาะสมกวา 

 สิ่งที่ตองพิจารณาใหการใหขอมูลยอนกลับ  มีดังนี ้
 1. ใหขอมูลยอนกลับทันที  หลักจากผูเรียนโตตอบกับบทเรียน   
 2. ควรบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด  โดยแสดงคําถาม  คําตอบ  และ

การตรวจปรับอยูบนเฟรมเดียวกัน 
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 3. ถาใหขอมูลยอนกลับโดยใชภาพ  ควรเปนภาพท่ีงายและเก่ียวของกับเนื้อหา  ถา
ไมสามารถหาภาพท่ีเก่ียวของได  อาจใชภาพกราฟกท่ีไมเก่ียวของกับเนื้อหาก็ได 

 4. หลีกเลี่ยงการใชผลทางภาพ (Visual Effects)  หรือใหขอมูลยอนกลับที่ตื่นตา
จนเกินไปในกรณีท่ีผูเรียนตอบผิด    

 5. อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับแตกตางกัน  เชน  คําตอบถูกตอง  และ
คําตอบผิด  แตไมควรเลือกใชเสียงท่ีกอใหเกิดลักษณะการเหยียดหยามหรือดูแคลน  ในกรณีที่ผูเรียน
ตอบผิด  เนื่องจากจะทําใหผูเรียนบางคนไมกลาตอบคําถามตอไป 

 6. เฉลยคําตอบท่ีถูกตองหลักจากผูเรียนตอบผิด 2-3 ครั้ง ไมควรปลอยเวลาใหเสียไป 
 7. อาจใชวิธีการใหคะแนนหรือแสดงภาพ  เพ่ือบอกความใกล-ไกลจากเปาหมายก็ได 
 8.  พยายามสุมการใหขอมูลยอนกลับ  เพื่อเรียกความสนใจตลอดบทเรียน 

 

 8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 

 การทดสอบความรูใหมหลักจากศึกษาบทเรียน  เรียกวา  การทดสอบหลังบทเรียน  
(Posttest)  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง  นอกจากนี้จะยังเปนการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม  เพ่ือท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือตอง
ยอนกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม  การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร
ทุกประเภทและทุกเรื่อง 

 นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว  การทดสอบยังมีผลตอความคงทนใน
การจดจําเนื้อหาของผูเรียนดวย  แบบทดสอบจึงควรถามเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน  
ถาบทเรียนมีหลายหัเรื่องยอย  อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวนๆ  ตามเน้ือหา  โดยมีแบบทดสอบ
รวมหลังบทเรียนอีกชุดหนึ่งก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูออกแบบเรียนวาตองการแบบใด 

 สิ่งที่ตองพิจารณาในการออกแบบทดสอบหลังบทเรียน  มีดังนี้ 
 1. ชี้แจงวิธีการตอบคําถามใหผูเรียนทราบกอนอยางแจมชัด  รวมทั้งคะแนนรวม  

คะแนนรายขอและรายละเอียดที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  เชน  เกณฑในการตัดสินผล  เวลาท่ีใชในการตอบ  
(ถาเปนแบบทดสอบวัดความเร็ว) 

 2. แบบทดสอบตองวัดพฤติกรรมตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน  
และควรเรียงลําดับจากงายไปยาก 

 3. ขอคําถาม  คําตอบ  และการตรวจปรับคําตอบ  ควรอยูบนเฟรมเดียวกัน  และ
นําเสนออยางตอเน่ืองดวยความรวดเร็ว 

 4. หลีกเลี่ยงแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ใหผูเรียนพิมพคําตอบยาว  ยกเวนขอสอบท่ี
ตองการทดสอบทักษะการพิมพเทานั้น 
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 5. ในแตละขอ  ควรมีคําถามเดียว  เพ่ือใหผูเรียนตอบครั้งเดียว  ยกเวนในคําถามน้ัน
มีคําถามยอยอยูดวยซึ่งควรแยกออกเปนหลายๆ คําถาม 

 6. แบบทดสอบควรเปนขอสอบที่มีคุณภาพ  มีคาความเช่ือมั่นเหมาะสม  มีความ
เที่ยงตรง  มีคาอํานาจจําแนกดี  ความยากงายเหมาะสม  และมีความเปนปรนัย 

 7. อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง  เชน  ถาคําตอบท่ีตองการเปน
ตัวอักษร  แตผูเรียนพิมพตัวเลข  ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม  ไมควรชี้วาคําตอบน้ันผิด และไมควร
ตัดสินคําตอบวาผิด  หากผิดพลาด หรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็กแทนที่จะเปนตัวพิมพใหญ  
เปนตน 

 8. แบบทดสอบชุดหนึ่งควรมีหลายๆ  ประเภท  ไมควรใชเฉพาะขอความเพียงอยาง
เดียว  ควรเลือกใชภาพประกอบบาง  เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ 

 
 9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 

 การสรุปและนําไปใช  จัดวาเปนสวนสําคัญในข้ันตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุป
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ  รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ  เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว  ในขณะเดียวกัน
บทเรียนตองชี้แนะเนื้อหาท่ีเกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพ่ิมเติม  เพ่ือแนะแนวทางใหผู เรียนไดศึกษา
ตอในบทเรียนตอไป หรือนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนตอไป 

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรในขั้นตอนนี้  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. สรุปองคความรูเฉพาะประเด็นสําคัญๆ  พรอมทั้งชี้แนะใหเห็นถึงความสัมพันธกับ

ความรูหรือประสบการณเดิมที่ผุเรียนผานมาแลว 
 2. ทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญของเนื้อหาเพ่ือเปนการสรุป 
 3. เสนอแนะเน้ือหาที่ความรูใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
 4. บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลตางๆ  ที่จะเปนประโยชนในการศึกษาเน้ือหาตอไป 

 
 หลักการสอนทั้ง 9 ประการของ  Gagne  ที่กลาวมานี้  เปนหลักการนําเสนอและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ  ซึ่งมีการนําไปประยุกตใชคอนขางแพรหลาย  ไมวาจะ
เปนการพัฒนา  MCAI/MCBT, MWBI.MWBT  หรือ  e-Learning  เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและใชสําหรับฝกอบรมในสถานประกอบการก็ตาม  เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีเนน
การเรียนรูภายในตัวบุคคล (Internal Learning Process)  ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรไมวาจะอยูเปน
ประเภทใดหรือนําเสนอในลักษณะใดก็ตาม  วัตถุประสงคของการใชบทเรียนก็คือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นภายในตัวผูเรียนเอง  ซึ่งก็คือการเรียนรูดวยตนเอง  (Self  

Learning)  นั่นเอง 
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4.  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
4.1 ความหมายของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
ถนอมพร  (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 133) ไดใหความหมายของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองวา  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นําเสนอ
บทเรียนในรูปแบบของการจําลองสถานการณ  โดยใหนักเรียนไดสัมผัสกับเหตุการณในลักษณะท่ี
ใกลเคียงกับสถานการณจริง  การไดสัมผัสเหตุการณอาจหมายถึง  การทําความเขาใจในสถานการณ
การเรียนรู  เพ่ือที่จะควบคุมสถานการณการตัดสินใจการเรียนรูที่จะปฏิบัติตนในสถานการณที่
แตกตางกัน  จะมีคําแนะนําการตัดสินใจและแสดงผลสัพธการตัดสินใจใหนักเรียนทราบ  และจะ
เริ่มตนดวยการนําสเนอสถานการณจําลอง  ที่มีกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาและประเภทการจําลอง  ซึ่งกิจกรรมนี้จะเปนลักษณะบังคับใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนจนกระท่ังเกิดการเรียนรู 

กิดานันท  มลิทอง (2543: 34) ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รูปแบบสถานการณจําลองวา  เปนโปรแกรมจําลองใหใกลเคียงกับสถานการณจริงโดยมีเหตุการณ
สมมติตางๆ อยูในโปรแกรมและนักเรียนสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือกระทําได  สามารถโตตอบและ
มีทางเลือกที่หลากหลายทาง  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือกใชไดจากการสุมเพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจาก
ทางเลือกเหลานั้น 

วิภา อุตมฉันท (2544: 112) อธิบายใหเห็นถึงที่มาและความหมายของบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองไวอยางละเอียด ดังนี้  คําวา Simulation มีความหมายหลายมิติ 
แตกตางกันตามศาสตรและควมเชี่ยวชาญของแตละคน วิศวกรและนักเศรษฐศาสตรมักคิดถึงการ
จําลองที่เรียกวา Process Simulation ขณะที่นักการศึกษาคิดถึงการจําลองแบบ Situation  

Simulation การทําความกระจางในสิ่งเหลานี้จึงมีประโยชน แมวาในความเปนจริงไมสามารถขีดเสน
แบงออกจากกันไดชัดเจน และบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองสวนใหญก็เปนการประสม
ประสานแบบจําลองหลายรูปแบบเขาดวยกัน 

 

4.2  ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
กระบวนการเรียนรูของบทเรียน Simulation ตางจากแบบ Tutorial กลาวคือ Tutorial 

นําเสนอเน้ือหาและใชคําถาม-คําตอบท่ีเหมาะสมในการยํ้าเตือนความรูใหกับผูเรียน แตแบบจําลอง
สถานการณจะปลอยใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติภายใตบริบทของสถานการณที่คลายกับ
ประสบการณจริง โดยการทํากิจกรรมตามท่ีบทเรียนกําหนดให บทเรียนแบบ Tutorial เปนเทคนิค
สําหรับการนําเสนอและนําพาผูเรียนใหเขาถึงเนื้อหาบทเรียน ขณะที่ Drill ใหแบบฝกหัดเพ่ือเสริม
ความรูที่ไดรับใหแนนแฟนแมนยํา สวน Simulation เปนเทคนิคในกระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน คือ 
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นําเสนอขอมูลในตอนเริ่มตน นําผูเรียนใหไดฝกหัดและประเมินผลการเรี ยนในข้ันสุดทาย (วิภา             
อุตมฉันท, 2554: 111)  

สอดคลองกับที่ Alessi (1991: 119) กลาวเปรียบเทียบไววาบทเรียนมมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองมีปฏิสัมพันธภายในบทเรียนตางจากแบบสอนเน้ือหาที่ผูเรียนไดเรียนรู โดยมีการ
จัดเตรียมเน้ือหาขอมูล และใชเทคนิคการถามตอบท่ีเหมาะสม สวนในแบบสถานการณจําลองนั้น 
นักเรียนจะเรียนรูไดโดยการฝกกระทําจากกิจกรรม เพื่อไดเรียนรูในบทเรียนที่มีการจัดสภาพแวดลอม
ที่มีความคลายคลึงกับโลกความเปนจริง 
 

4.3 ประเภทของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  
ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจัสแสง (2544: 97) แบงประเภทจําลองเปน 2 ลักษณะ

ใหญๆ ดวยกัน ไดแก การจําลองซ่ึงตอบคําถามเกี่ยวกับความหมาย (about simulation) และการ
จําลองซ่ึงตอบคําถามเก่ียวกับวิธีการ (how to simulation)  

วิภา อุตมฉันท (2544: 112-114) กลาววาการจําลองหรือ Simulation แบงออกไดเปน 
2 ประเภทใหญๆ คือ การจําลองเพ่ือสอนความรู และการจําลองเพ่ือสอนการปฏิบัติ แตละประเภทยัง
แบงออกไดเปฯการจําลองอีก 2 แบบ ดังนี้ 

 1.  การจําลองเพ่ือสอนความรูเรื่องใดเร่ืองหน่ึง แบงออกไดอีกเปน 

   1.1 จํ าลองสถานการณทางฟ สิ กส  (physical simulation)  เ พ่ื ออธิบาย
ปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงตางๆ ของวัตถุ ซึ่งไมสามารถสังเกตเห็น
ไดดวยตา เชน การเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็ง การเดินทางของแสงผานเลนสและปริซึม การสง
กระแสไฟฟาผานตัวนําตางๆ เปนตน  วัตถุหรือปรากฏการณทางฟสิกสจะปรากฎข้ึนบนจอ เปด
โอกาสใหผูเรียนลองถูกลองผิดและแกไขปญหาจากความเปนจริง เชน ทดลองยิงปนใหญดวยการตั้ง
วิถีกระสุนตางๆ กัน และสังเกตวาจะสงผลใหลูกปนไปไดไกลเพียงใด ประโยชนของบทเรียนแบบ 
Simulation ก็คือทําใหนักเรียนสามารถทดลองไดมากครั้งเทาที่ตองการโดยใชความพยายามนอย
ที่สุด ลงทุนนอยที่สุด และความเส่ียงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับการทดลองในหองปฏิบัติการจริงๆ 

  1.2  การจําลองใหเห็นกระบวนการทํางาน (process simulation) มีประโยชน
อยางยิ่งในบทเรียนที่ตองการสอนใหเขาใจกระบวนการทํางานของส่ิงตางๆ ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา 
เชน กระบวนการทํางานของระบบเศรษศาสตร กฎเกณฑวาดวยอุปสงคและอุปทานท่ีมีผลตอราคา
สินคา เปนตน การจําลองสถานการณทั้งแบบฟสิกสและแบบแสดงกระบวนการทํางาน เปนการ
จําลองเหตุการณที่ผูเรียนไมคอยมีสวนรวมในการโตตอบกับบทเรียนมากเทากับการจําลองอีกสอง
แบบที่จะกลาวตอไป กลาวคือ ผูเรียนมักมีสวนรวมในการกําหนดตัวแปร จากนั้นก็เฝาดูการทํางาน
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากคาท่ีกําหนดให เมื่อจบแลวก็ตั้งคาตัวเลขชุดใหมและสังเกตผลลัพธ
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ที่เปลี่ยนแปลงไป  การจําลองกระบวนการทํางานที่กําหนดและเปล่ียนคาตัวต้ังไดหลากหลายเชนนี้ 
ชวยนักเศรษฐศาสตรในการทํานายสถานการณทางเศรษฐศาสตรได ในทางชีววิทยาก็ใชประโยชนจาก
การที่คอมพิวเตอรสามารถยนยอเวลาหรือยืดเวลาของปรากฏการณใหแตกตางจากความจริง ชวยใน
การสอนบทเรียนทางชีววิทยา เชน ผูเรียนเริ่มตนดวยการกําหนดคุณลักษณะทางชีววิทยาของแมวตัว
ผูและแมวตัวเมียคูหนึ่ง ไดแก สีขน สีตา ฯลฯ หลังจากที่แมวคูนี้ผสมพันธุและตกลูก ซึ่งใชเวลาเพียง
ไมถึงวินาทีตางจากความจริงที่ตองรอเวลาประมาณ 9 สัปดาห ผูเรียนก็สามารถเห็นลักษณะบางอยาง
ที่ลูกไดรับตกทอดจากพอแมตามกฎวาดวยกรรมพันธุใหแมวคูใหมผสมพันธุตอไปและสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงทางกรรมพันธุตอไปเร่ือยๆ  

 2.  การจําลองเพ่ือสอนวิธีการปฏิบัติตอเรื่องใดเร่ืองหน่ึง แบงออกเปน  
  2.1 การจําลองใหเห็นขั้นตอนการทํางาน (procedural simulation) 

วัตถุประสงคที่สําคัญใชเพ่ือสอนใหเห็นลําดับขั้นตอนการทํางานของวัตถุ โดยปกติมักเปนวัตถุทาง
ฟสิกส แตตางจากแบบจําลองทางฟสิกสแบบแรกท่ีไดกลาวมาแลว กลาวคือ Physical Simulation 

แบบแรก ผู เ รียนจะไดเห็นการทํางานของวัตถุ (เปนการยิงปนใหญ) ขณะที่ใ น Procedural 

Simulation ผูเรียนจะไดเห็นข้ันตอนที่วัตถุทํางาน แบบจําลองน้ีจึงใชมากกับการ “วินิจฉัย” 
(diagnosis) โรคหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูเรียนจะตองตัดสินในแกปญหาซึ่งจะมีผลตอการทํางานของ
วัตถุและผลท่ีเกิดตามมา เชน ใหผูเรียนวินิจฉัย โรคของผูปวยและใหการรักษา ใหผูเรียนแกปญหา
อุปกรณไฟฟาหรือเครื่องจักรที่ติดขัดทํางานไมได  เปนตน    

 แบบจําลองชนิดนี้ คอมพิวเตอรจะแสดงปฏิกิริยาตอบโตกับผูเรียนตลอดเวลา แสดง
ใหเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินในเลือกของผูเรียนทุกครั้ง ดังนั้น ผูเรียนจึงมีโอกาสคนควาทดลอง
แกปญหาจากโจทยที่ตั้งใหดวยวิธีการหลากหลายแบบฝกทักษะและรับประสอบการณจากการ
แกปญหาที่เปนจริง 

 โปรแกรมจําลองสถานการณเปนการประยุกตใชคอมพิวเตอรเขากับการสอนอยางมี
พลังมากท่ีสุดแบบหนึ่ง หากออกแบบไดดีจะลดคาใชจายไดมาก บริษัทการบินสามารถสรางโปรแกรม
ขับเคร่ืองบินเพ่ือฝกนักบินใหมโดยปราศจากความเสี่ยงท้ังชีวิตและทรัพยสินที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริง 
แตอุปสรรคที่สําคัญคือ สถานการณจําลองเปนบทเรียนที่ออกแบบยากท่ีสุด 

  2.2   การจําลองสถานการณ (situation simulation) การจําลองสถานการณเปน
การเลนกับพฤติกรรมของคนในสถานการณที่แตกตาง ผูเรียนจะตองสวมบทบาทตามสถานการณและ
สังเกตผลท่ีเกิดข้ึน ยกตัวอยางการจําลองสถานการณในหองเรียนแหงหนึ่งที่มีปญหาเกิดขึ้นมากมาย 
เชน นักเรียนไมตั้งใจเรียน อุปกรณการเรียนในหองเรียนหายไป สมมติวา ผูเรียนเปนครูจะรับมือกับ
ปญหาอยางไร ผลการตัดสินใจของผูเรียนอาจแกเหตุการณใหดีขึ้นหรือแยลง หรือไมมีผลตอการ
แกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ปฏิกิริยายอนกลับจากคอมพิวเตอรจะตอบโตกับการเลือกตัดสินใจของ
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ผูเรียนอยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถลองแกวิธีแกปญหาไดหลากหลายแบบ แตละแบบใหประสิทธิผล
ที่แตกางกัน ผูเรียนจึงไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
 

4.4  การนําสถานการณจําลองไปประยุกตใช   
วิภา อุตมฉันท (2544: 114-116) กลาววา การจําลองสถานการณเปนการประยุกต ใช

คอมพิวเตอรเขากับการสอนอยางมีพลังมากที่สุดแบบหน่ึง บทเรียนสถานการณจําลอง จําลอง
เหตุการณใหผูเรียนทดลองปฏิบัติไดดวยความปลอดภัย ปราศจากความเส่ียง แมกระทั่งเหตุการณที่
ไมพรอมใหทดลองไดในชีวิตจริง เชน สมมติสถานการณใหผูเรียนควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาพลัง
นิวเคลียร แกปญหาธุรกิจที่กําลังประสบภาวะลมละลาย ในบางสถานการณผูเรี ยนไดสวมบทเปน
นักบินกําลังบังคับเคร่ืองบินที่มีผูโดยสารเต็มลําใหบินฝาอุปสรรคทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นดวยความ
ปลอดภัย โปรแกรมชนิดนี้เหมาะที่จะนําไปใชฝกหัดนักบินใหมในขั้นตนทําใหไมตองกังวลกับปญหา
เรื่องชีวิตและทรัพยสินจริงๆ บทเรียนจําลองสามารถควบคุมสถานการณไดงายกวาเหตุการณในชีวิต
จริง เพราะไดตัดทอนรายละเอียดและความซับซอนของเหตุการณจริงออกไป เมื่อผูเรียนฝกทักษะ
จากบทเรียนจนชํานาญแลว ก็จะมีพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติที่เปนจริงตอไป 

แตมีผูตั้งขอสงสัยวาบทเรียนรูปแบบสถานการณจําลอง สามารถจําลองสถานการณได
สมจริงเพียงใด และประสบการณที่ไดจะนําไปใชกับสถานการณที่เปนจริงไดแคไหน เมื่อเปรียบเทียบ
กับหุนจําลอง (model) ที่มีรายละเอียดครบทุกอยาง หุนจําลองยอมมีความสมจริงกวาแบบจําลองที่
สรางดวยคอมพิวเตอร และนาจะใชเปนสื่อชวยการสอนไดดีกวาบทเรียนจําลองดวยคอมพิวเตอร ขอ
สงสัยดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อที่วา การสอนท่ีมีความสมจริงมากยอมชวยใหผูเรียนนําไป
ประยุกตใชไดมาก แตการวิจัยในระยะหลังพบวา ความสัมพันธระหวางความสมจริงกับการนําความรู
ไปใชมีความสลับซับซอนมากกวานั้น เพราะมีปจจัยเรื่องพ้ืนฐานสวนตัวของผูเรียนเขาไปเก่ียวของดวย 
จากตัวอยาง นักเรียนท่ียงไมมีประสบการณการขับเครื่องบินเลย จะเรียนรูจากการสอนที่มีความ
สมจริงต่ําไดมากกวา เชน จากการอานตํารา จากการดูภาพยนตร และการฟงบรรยาย แตนักเรียนคน
เดียวกันจะเรียนรูไดนอย หากใชหุนจําลองเคร่ืองบินที่มีความสมจริงสูง มีเครื่องยนตกลไกครบถวน 
และอาจจะไมเกิดการเรียนรูเลยหากเอานักเรียนคนนั้นเขาไปน้ังในท่ีนั่งของนักบินบนเครื่องบนของ
จริง 

แตสําหรับผูที่มีประสบการณการบินหรือนักบินท่ีมีชั่วโมงบินสูงๆ สิ่งจําลองที่มีความ
สมจริงยิ่งมากจะย่ิงมีประสิทธิผลตอการเรียนรูมากตามไปดวย ปญหาที่ประสบอยูในการใชบทเรียน
สถานการณจําลอง ก็คือการออกแบบบทเรียน เพราะมีปญหาวาถาออกแบบใหมีความสมจริงสูง ก็จะ
เปนอุปสรรคตอการเรียนของผูเรียนที่ยังอยูในขั้นเริ่มตน แตหากลดระดับความสมจริงลง ปญหาอัน
ใหมที่ตามมาก็คือจะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดหรือไม ในเมื่อแบบจําลองที่ใชในการเรียนไม
เหมือนจริง 
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การแกปญหาทางสองแพรงของบทเรียนสถานการณจําลองก็คือยังตองยืดหยุนให
บทเรียนมีความสมจริง แตยึดพื้นฐานของผูเรียนเปนเกณฑ เมื่อผูเรียนมีความกาวหนาขึ้น ก็ปรับระดับ
ความสมจริงใหสูงตามข้ึน 

 

4.5  โครงสรางและองคประกอบของบทเรียนแบบสถานการณจําลอง  
วิภา อุตมฉันท (2544: 116-120) กลาวถึง โครงสรางของบทเรียนแบบสถานการณ

จําลองเร่ิมตนดวยสวนที่นําผูเรียนเขาสูบทเรียน จากนั้นจึงเปนวงจรของเน้ือหาที่หมุนเขามา แตละ
วงจรประกอบดวย ฉากเหตุการณหรือสถานการณจําลอง คําสั่งใหผูเรียนเลือกกระทํา ผูเรียนกระทํา 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกระทํา  

องคประกอบท่ีสําคัญของบทเรียนแบบสถานการณจําลองมี 3 สวน ดังนี้  
 1. นําเขาสูบทเรียน โดยปกติผูเรียนจะไมคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบสถานการณ

จําลอง การนําเขาสูบทเรียนจึงจําเปนตองทําใหผูเรียนมีความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การเรียนใหชัดเจน อีกทั้งยังกระตุนใหเกิดความสนใจที่จะเขาไปในบทเรียนดวยสมมติ บทเรียน
สถานการณจําลองเร่ืองหน่ึง เริ่มตนบทเรียนใน Title Page ดวยตัวอักษรวา “สงครามกลางเมืองใน
สหรัฐอเมริกา” ผูเรียนจะไมรูสึกตื่นเตนเลย อาจจะพาลคิดไปถึงการเรียนประวัติศาสตรในหองเรียนท่ี
เต็มไปดวยเรื่องราวที่แหงแลง นาเบื่อหนาย ตรงกันขามถาบทเรียนขึ้นตนวา “คุณกําลังสวมบทบาท
เปนที่ปรึกษาของ นายพลแกรนท คงจะตองชวยเขาตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธ ซื้อเสบียงอาหาร 
เครื่องเวชภัณฑ รวมทั้งชวยวางแผนการรบที่จัดทําใหเปนฝายชนะในสงครามกลางเมือง” ความสนใจ
ของผูเรียนจะถูกจัดขึ้นมาทันที 

 ตอจากน้ันยังตองบอกวัตถุประสงคของกิจกรรมที่จะใหผูเรียนทําดวย เชน “บทเรียน
จะชวยใหคุณคุนเคยกับสภาพสังคม การเมือง และสถานการณทางเศรษฐกิจของอเมริกาในราวกลาง
ศตวรรษท่ี 19 และชี้ใหเห็นวาสภาพทางสังคมดังกลาวทําใหเกิดสงครามกลางเมืองอยางไร” 

 ในสวนของ Title Page ยังตองมีคําสั่งใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในระหวางเรียน 
สําหรับบทเรียนสถานการณจําลอง คําสั่งมีความสําคัญและตองกระจางชัดมากกวาบทเรียนแบบอ่ืน 
คอจากน้ันจึงเริ่มตนการเปดฉากของเหตุการณ ซึ่งโดยปกติจะบรรยายใหเห็นบริบทของเหตุการณที่
จําลองข้ึน ถาเปนการจําลองทางฟสิกส ก็อธิบายใหเห็นคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุนั้น ถาเปนการ
จําลองข้ันตอนท่ีจะเกิดขึ้นมีอะไรบางในการจําลองสถานการณก็ตองอกใหรูลวงหนาวาผุเรียนจะตอง
พบกับสถานการณอะไรบาง 

 2. เนื้อหาของบทเรียน เนื้อหาหลักๆ ของ Simulation มี 4 สวน แมวาในความเปน
จริงไมสามารถแยกแตละสวนออกจากกันไดชัดเจนเหมือน Tutorial และ Drill ก็ตาม ทั้ง 4 สวน
ไดแก 
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  2.1  ขอมูลเกี่ยวกับแบบจําลอง โปรแกรมจะฟองใหขอมูลท่ีจําเปน เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจสถานการณของแบบจําลองมากที่สุด และเขาใจบทบาทของตนเองในการตอบโตกับโปรแกรม 
เชน แบบจําลองการเจริญเติมโตของพืช ตองใหขอมูลเก่ียวกับปริมาณของแสง อากาศ อุณหภูมิ น้ํา 
แรธาตุ ลักษณะเน้ือเยื่อของพืช และยังตองใหขอท่ีบอกใหรูวาแตละองคประกอบจะเปล่ียนไปอยางไร 
อันเปนผลจากตัวแปรหลักและตัวแปรตาม ขอมูลเหลานี้ใชในการํานวณการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทุก
ครั้งที่ตัวแปรเปลี่ยน ในการใหขอมูลจะตองบอกใหผูเรียนทราบถึงตรรกะของการเปลี่ยนแปลงแบบชุด
เงื่อนไขดวย เชน “ถาเลือก A ผลจะเปน B” 

  2.2  การนําเสนอ แบบจําลองทางฟสิกสมักแสดงใหเห็นไดวาภาพ สวนแบบจําลอง
สถานการณ แสดงออกทางความคิด บางทีไมมีวิธีการอ่ืนนอกจากแสดงดวยตัวหนังสือ โดยทั่วไปการ
นําเสนอมักใชหลายรูปแบบผสมกัน เชน ใหเลือกตอบซึ่งมักใชรูปแบบ Multiple-Choice แสดง
คําถามและคําตอบดวยตัวหนังสือ กิจกรรมที่ใหผูเรียนฝกบังคับวัตถุในเหตุการณจําลองทางฟสิกสมัก
นําเสนอดวยภาพ หรือบางครั้งอาจนําเสนอถึงความสมจริงใหมาก แตตองไมลืมหลักท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน คือคํานึงถึงประสิทธิผลของการเรียนเปนอันดับแรก ความสมจริงสูงคาใชจายจะสูง แตไมได
รับประกันวาประสิทธิผลของการเรียนจะสูงดวย 

  2.3  การปอนขอมูลจากผูเรียน บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เปน
สื่อคอมพิวเตอร ที่ผูเรียนมีปฏิกิริยาตอบโตกับบทเรียนสูงกวา บทเรียนมัลติมีเดียประเภทอ่ืนๆ  เพราะ
สื่อประเภทนี้ตองการปอขอมูลจากผูเรียนอยางตอเนื่อง จึงตองสนในการใชเครื่องมือปอนขอมูลทุก
อยางใหเปนประโยชน เชน ใชเมาสในการลากวัตถุหรือตัวหนังสือไปตําแหนงที่ตองการ ใชลูกกลิ้ง 
(trackball) ในการบังคับวัตถุบนจอ ใชแทนพิมพ (keyboard) เลือกคําตอบที่ตองการ หรือแมแตใช
นิ้วแตะบนจอภาพ วิธีการปอนขอมูลหลากหลายอยาง จึงยอมนาสนใจสําหรับผูเรียนมากกวาวิธีที่
ตายตัวเพียงแบบเดียว 

  ผูเรียนสามารถปอนขอมูลเพื่อควบคุมการเรียนเองไดเชนเดียวกับ สื่อคอมพิวเตอร
ประเภทอ่ืนๆ เชน ผูเรียนเพ่ิงทําเครื่องบินตก หรือขับเครื่องบินไปชนภูเขาและตองการแกตัวใหม 
บทเรียนก็ตองเปดโอกาสใหสถาการณจําลองที่เพ่ิงผานไปหวนกลับมาใหมอีกครั้งหนึ่ง ผูออกแบบ
เรียนตองคิดถึงทางเลือกเชนนี้ในบทเรียนเสมอ 

  2.4  ปฏิกิริยายอนกลับจากคอมพิวเตอร เมื่อผูเรียนปอนขอมูลแสดงการกระทํา
ของตัวเองลงไป ยอมจะตองมีปรากฏการณบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้นเปนการตอบสนองคําตอบจาก
คอมพิวเตอรเปนไปได 2 ทาง สมมติสถานการณการขับเครื่องบิน ถาผูเรียนบังคับเครื่องบินเขาไปใน
กลุมเมฆทึบ ซึ่งบังเอิญมีภูเขาอยูในบริเวณใกลเคียง สักพักหนึ่งคอมพิวเตอรจะจําลองสถานการณให
เห็นภาพเคร่ืองบินลําน้ันเกิดการระเบิด หรืออาจเพียงแตคําบรรยายตอบกลับใหทราบวา “เครื่องบิน
ของคุณชนภูเขาระเบิดแลว” ปฏิกิริยายอนกลับชนิดนี้ เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณหรือ
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การกระทําของผูเรียน ผูออกแบบสามารถเลือกปฏิกิริยาอีกแบบหน่ึง คือใหคําตอบทันทีที่ผูเรียน
ตัดสินใจเลือกการกระทําอยางหนึ่งอยางใด เชนแทนที่จะปลอยใหเคร่ืองบินชนภูเขาจนระเบิด 
สามารถออกแบบโปรแกรมใหบทเรียนแจงเหตุลวงหนาใหผูเรียนทราบทันทีที่ผูเรียนปอนขอมูลลงไป 
เชน “ขางหนามีภูเขาสูง ลองเลือกทางอ่ืนที่ปลอดภัยกวา” วิธีการใหคําตอบแบบแรกดูสมจริงมากกวา 
แตวิธีหลังก็ชวยไมใหผูรเยนที่เริ่มตนใหมถึงกับหมดกําลังใจ หรือเริ่มสับสนจากการทําผิดพลาดบอยๆ 
วิธีแรกจึงเหมาะสมกับผูเรียนที่มีประสบการณสูง 

 3. สิ้นสุดเหตุการณ บทเรียนสถานการณจําลอง สิ้นสุดลงเมื่อผูเรียนไดรับความสําเร็จ
หรือลมเหลว ในการปฏิบัติภายใตสถานการณจําลองที่ตนเลือก แตไมไดหมายความวา ผูเรียนจําเปน 
ตองยุติการเรียนและออกจากบทเรียนไป ผูออกแบบบทเรียนสถานการณจําลอง ตองเตรียมทางเลือก
ใหผูเรียนเลือกที่จะเขาไปเริ่มตนการปฏิบัติใหมไดอีกทันทีกี่ครั้งไดตามที่ตองการ ยกเวนวาผู เรียนไม
ประสงคจําทําบทเรียนจึงส้ินสุดลง 

 การจําลองสถานการณมีขอดีที่เดนชัดในดานที่ใหความสะดวก ปลอดภัย ควบคุมได 
สิ่งเหลานี้ทําใหประสบการณจากแบบจําลองไดเปรียบกวาประสบการณจริง นอกจากนี้บทเรียน
แบบจําลอง ยังชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนในสิ่งที่ทําไมไดในชีวิตจริง 
 

4.6 ประโยชนของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  
Desberge (1994: 10)  ไดกลาวถึง ประโยชนของการใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลองไว ดังนี้ 
 1. เมื่อภารกิจนั้นอันตราย หลายภารกิจที่มีความสําคัญในการเรียนการสอน แตอาจ

เกิดอันตรายแกผูเรียนได เชน วิชาการทดลองเก่ียวกับสารเคมี ซึ่งเพ่ือใหไดผลการทดลองท่ีตองมีการ
ระเบิด หรือผลการทดลอง ที่มีสารพิษ สามารถแกปญหาไดโดยการใชการจําลองมัลติมีเดีย เพ่ือ
ทดแทนของจริง 

 2. เมื่อภารกิจมีราคาแพงมาก ถาคุณอยากเปนนักบิน คุณก็ควรใหนักบินมาฝกสอน
คุณดวยเคร่ืองบินจริง หรือจะทดแทนดวยการฝกบินดวยแบบจําลอง ลองคิดดูวาคุณจะเสียเงิน
มากมายเทาไร หากเสียคาต๋ัวคาเรียนไปกับการเรียน ถาหากไมมีโปรแกรมจําลองการบินมาชวย 

 3. เมื่อภารกิจยากท่ีจะควบคุมและจัดการ บางคร้ังในกิจกรรมหน่ึงๆ มีทฤษฎีที่ยากที่
จะเรียนรูได เพราะในการศึกษามีเงื่อนไข มีตัวแปรหลายตัวท่ีตองทําการควบคุมตัวอยางที่ดีอยางหน่ึง
คือ โปรแกรมท่ีใหผูเรียนไดลองเขาไปจัดการกับระบบการตลาดสรางผลลัพธตามเปาหมายข้ึนมา หรือ
ลองเขาไปวางแผนจัดการทางการเมือง เปนตน  

 4.  เมื่อภารกิจตองใชเวลายาวนานมากในชีวิตจริง มีหลายการทดลองที่ผูเรียนจะรอ
เห็นผลได แตอาจตองใชเวลายาวนาน 
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 5.  เมื่อภารกิจนั้นเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีตและ Newby (1996: 230) ยัง
ไดอธิบายไววาบทเรียนแบบสถานการณจําลองน้ัน จะใชความสามารถพิเศษท่ีมีในคอมพิวเตอรดังนี้ 

  5.1 การควบคุมตัวแปรไดหลายคา โดยผูเรียนสามารถปรับใหเหมาะสมเพ่ือให
ไดผลลัพธที่ตองกาไดอยางถูกตอง 

  5.2 การนําเสนอที่มีความยืดหยุน หลากหลาย มีความสมจริง เชน การทํา
ภาพกราฟกข้ึนมา  เปนตน 

  5.3 สามารถขจัดปญหาดานเวลา ซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ที่มี
ขอจํากัดเร่ืองเวลา 

  5.4 สามารถปรับเปลี่ยนผลลัพธไดหลากหลาย เปนอิสระ ตามความสมเหตุสมผล
ของสถาการณ ใหนักเรียนไดเลือกปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดแตกตางกัน ในเหตุการณที่แตกตางกัน
ออกไป 

นอกจากน้ี นงนุช วรรธนวหะ (2535: 28) ยังไดกลาวถึงโปรแกรมการจําลองสถานการณ
วามีประโยชนมากกวาโปรแกรมประเภทอ่ืนๆ ในดานตอไปนี้ 

 1. ดานแรงจูงใจ โปรแกรมจําลองสถานการณ สรางแรงจูงใจแกผูเรียนเนื่องจาก
ผูเรียนไดเรียนรูโดยการกระทําแทนการอานหนังสือหรือฟงจากการบอกเลา 

 2. ดานการถายโยงการเรียนรู โปรแกรมจําลองสถานการณเปดโอกาสใหผูเรียนได
ปฏิบัติและทดลองในเงื่อนไขตางๆ ทําใหเกิดการถายโยงทักษะการแกปญหาที่มีผลตอการนําไปใชใน
ชีวิตจริงได 

 3. ดานประสิทธิภาพ โปรแกรมจําลองสถานการณไดเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู
ดีกวาโปรแกรมประเภทอ่ืน โดยเฉพาะการนําความรูไปใชประโยชนไดในเวลาตอมา 

 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 

บุญเชิด  ชุมพล (2547: 48) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอํานวยวิทย โดยการจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณใหผูเรียน 
พบวา  การจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห  สามารถคิดหาเหตุผล
ดวยตนเอง  และคิดเปนกลุมไดนั้น  เปนการฝกใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ือ
แกปญหาที่อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดอยางสมเหตุสมผล 

อุษณีย  เตรียมเชิดติวงศ (2549: 44-47) ไดศึกษาผลการฝกคิดเชิงวิเคราะหที่มีตอ
ความสามารถในการจําแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งกลุมที่ไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหและไมไดรับการฝดคิดเชิงวิเคราะห  มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

ความสามารถในการจําแนกประเภทเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกลุมที่ไดรับการ
ฝกคิดเชิงวิเคราะหมีความสามารถในการจําแนกประเภทเพ่ิมขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิด
เชิงวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จิรพา จักรกลม (2551: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ตนไมแหงชีวิต  พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ตนไมแหงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที 4 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 92.70 / 89.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ตนไมแหงชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 3) 
เจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ตนไมแหงชีวิต 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีเจตคติหลังการเรียนในระดับดีมาก 

อัมพรทิพย แหยงบุดดา (2551: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  1) แผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ
วัฎจักรการเรียนรู 5 ขั้น เร่ือง การดํารงชีวิตของพืช กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ81.03/80.15  2) คาดัชนีประสิทธิผลของแผนและการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 5 ขั้น เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 0.6864 คิดเปนรอยละ 68.64  และ 3) นักเรียนท่ี
เรียนดวยการจัดการเรียนรู เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .01 
สมเดช อินทรชู (2552: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูน พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต (2553: 69-78) ไดศีกษารูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแผนการจัดการ
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เรียนรู 5 ขั้นตอน พบวา  คาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และนักเรียนไดรับความรูความเขาใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรและการคิดวิเคราะห  และสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

ยุวารี  ปยะมาตย (2554: 58-60) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ
สถานการณจําลองเรื่องวงจรไฟฟาอยางงาย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา  ประสิทธิภาพของการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ
สถานการณจําลอง เร่ืองวงจรไฟฟาอยางงาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประสิทธิภาพ 
76.80/75.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว  และความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 
เรื่องวงจรไฟฟาอยางงาย  ของกลุมที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณ
จําลอง สูงกวากลุมที่เรียนดวยการเรียนตามคูมมือครูของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

สุธิพร  ดํานอย (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทสถานการณจําลองท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารรอบตัวเราของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สารรอบตัวเรา มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคงทนในการ
เรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลองอยูในระดับที่
ดี 

ปานทิพย  ดอนขันไพร (2555: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
พบวา  1) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารูมีคา
เทากับ 86.07/88.97 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05  3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.75 หรือคิดเปนรอยละ 75  4) ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟา
นารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากที่สุด 

วรรณา  คุมเสาร (2555: 93-101)  ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
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ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน พบวา 1) บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง วัสดุ
และสมบัติของวัสดุ ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.22/80.87 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว  2) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 3) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดานการสังเกตและการทดลองเรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุหลังเรี ยนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองอยูในระดับมาก 

ภัทรธนพร แดงเรืองรัมย (2556: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
พบวา  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.04/84.25  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38  และ 4) นักเรียน
มีความคงทนในการเรียนรูหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  

5.2 งานวิจัยตางประเทศ  

เอ็ดเวิรด (Edward, 1997: 51-63) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลอง 
สถานการณ เพ่ือใชในการฝกปฏิบัติในหองทดลอง โดยการวิจัยไดนําคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ
ไปใชโดยเชื่อวาผลการทดลองจะทําใหเขาใจความเก่ียวของกันระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุม กลุมทดลอง 28 คน เรียนดวยคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ 
กลุมควบคุม 28 คนเรียนจากการทดลอง พบวา กลุมท่ีเรียนดวยคอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ
มีความสามารถดีกวากลุมควบคุม และเห็นวาการจําลองสถานการณในหองปฏิบัติการเปนประโยชน
และงายตอการฝก แตจะไมมีผลอยางเต็มท่ีเทากับการฝกจริงในสถานการณจริง แตก็เหมาะสําหรับ
ผูเรียนที่เริ่มตนเพราะการจําลองสถานการณจะสรางประสบการณกอนไปเจอสถานการณจริง 

ลี และเชีย (Lee and Chia, 1997: 25) ไดทําการทดลองใชคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณทดลองสอนในเร่ือง ระบบเลเซอรมัลติแชนแนล กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นป
ที่ 4 วิชาฟสิกส โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการคํานวณวงจรไฟฟาบน
คอมพิวเตอรและเปรียบเทียบกับประสบการณในแบบเดิมที่เคยทํา เพ่ือชวยใหนักศึกษาเขาใจลําดับ
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ขั้นของระบบเลเซอรมัลติแชนแนล โดยการใชคอมพิวเตอรจําลองสถานการณและคํานวณผลดวย
คอมพิวเตอร โดยชวงแรกจะใชคําถามงาย ๆ ในการประยุกตใชกฎของเคอรชอฟแกสมการทางไฟฟา 
ใหเวลาในการคิดอยางอิสระ การคํานวณเริ่มจากงายและพัฒนาขึ้นไป ผลการทดลองพบวา การใช
คอมพิวเตอรจําลองสถานการณเปนประโยชนในการประยุกตและวิเคราะหวงจรที่มีความซับซอน ชวย
ทําใหเกิดมโนทัศนและประสบการณจริง ในสิ่งที่ไมสามารถทดลองไดดวยเครื่องมือท่ัวไป 

ดันน (Dunn, 2000: Abstract) ไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอาน
จากการเรียนจากหนังสือแบบเรียน  และจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนเกรด 9 จํานวน 141 คน  ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การอานนอย  โดยกอนการทดลองผูวิจัยใชแบบทดสอบมาตรฐาน Iowa Tests of Basic Skills 

(ITBS) เพ่ือทดสอบความสามารถในการอานและนําคะแนนที่ไดมาจัดนักเรียนเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม  ปรากฏวา นักเรียนกลุมควบคุม มีจํานวน 78 คน  กลุมทดลองมีจํานวน 63 คน  
หลังจากนั้นใหกลุมควบคุมเรียนจากหนังสือแบบเรียน  สวนกลุมทดลองศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  หลังการทดลองเสร็จสิ้นใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบ Tests of 

Achievement and Proficiency (TAP) ผลการศึกษาพบวา  คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการ
ทดลองของนักเรียนทั้งสองกลุมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง  และนักเรียนกลุมทดลองสามารถทํา
คะแนนไดสูงกวากลุมควบคุม 

เบเคอร (Baker, 2003: Abstract) ไดศึกษาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือ
ชวยในการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพ  และเปนเครื่องมือชวยในการสนับสนุนใหนักเรียนสามารถอาน  และเกิดความเขาใจ
มากข้ึน 

ทาบาสซัม (Tabassum, 2004: Abstract)  ศึกษาผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  วิชาวิทยาศาสาตร  มี
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยคือ 1) เพ่ือหาผลสัมพัทธของการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนกลยุทธในการเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร  2) เพ่ือศึกษาความแตกตาง
ระหวางสติปญญาในนักเรียนที่มีความสามารถสูงและต่ํา  3) เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวาง
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนชายและหญิง  โดยแบงนักเรียนออกเปนสองกลุมตามคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคการศึกษากอนหนานี้  ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนที่เรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น  2) นักเรียนที่มี
ความสามารถทางสติปญญาสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ความสามารถทางสติปญญา
ต่ํา  3) ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนชายและหญิงท่ีการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนไมแตกตางกัน 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา  บทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองมีประสิทธิภาพในการนํามาใชเปนสื่อในกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียน  อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจ  สามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  รวมทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดท่ีดีขึ้นดวย 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองท่ีมีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เปนการวิจัยเปนกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Design)  โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง (One 

Group Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่4  โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
(Research – R1) 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมี เดียแบบสถานการณจํ าลอง 
(Development – D1) 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (Research – R2) 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Development – D2) 
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ขั้นตอน 

การดําเนินงานวิจัย 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ผลท่ีไดรับ 

จากการดําเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกบับทเรียน
มัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง 
(Research – R1) 

ขั้นตอนที่ 4 

การประเมินผล  
(Development – D2)   

ขั้นตอนที่ 2 

ออกแบบและพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง 
(Development – D1) 

ขั้นตอนที่ 3 

ทดลองใชบทเรียน
มัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง 
(Research – R2) 

-   ศึกษา วิเคราะห เอกสาร ตํารา บทความ 
งานวิจัยที่เกีย่วของและกลุมตวัอยาง 
-  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกีย่วกบัการเรียนดวย    
บทเรียนมัลติมีเดียฯ 

-  ขั้นตอน กระบวนการ 
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียฯ 

-  ประเด็นการสัมภาษณ  
-  แนวทางการเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียฯ 

-  ออกแบบโครงสรางบทเรียนมัลติมีเดียฯ 

-  สรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  
ไดแก  บทเรียนมัลติมีเดียฯ  แผนการจัดการ
เรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  แบบทดสอบวัดความสามารถดในการ
คิดวิเคราะห  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 

-  บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองท่ีมีตอ
ความสามารถในการ คิด
วิเคราะห   
-  เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล   

นําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังนี้ 
-  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง
ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

-  คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
- คะแนนจากการทํา
แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม 
สามารถในการคิดวิเคราะห  
-  ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียฯ 

-  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
สื่อฯ 
-  วิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบฯ  
- วิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
-  วิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ 
สื่อฯ 

-  ผลการประเมินคุณภาพ
สื่อฯ  
-  ผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบฯ 
- ผลคะแนนจากการทํา
แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม 
สามารถในการคิดวิเคราะห 
-  ความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอสื่อฯ 

ขั้นตอนการการดําเนินการวิจัย 

 

แผนภูมิที ่2  แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (Research 

- R1) 
  

การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการสรางแบบสัมภาษณแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง  เพ่ือใชในการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานเพ่ียวกับการสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่มีตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาขอมูลและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลองและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
 

ผูใหขอมูลหลัก 

ผูเชี่ยวชาญ  หรือครูผูสอน วิทยะฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป  หรือศึกษานิเทศก ที่มี
ประสบการณเก่ียวกับการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผู
ที่มีความรู  ประสบการณดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูมีประสบการณ
สอนดานรายวิชาวิทยาศาสตรไมนอยกวา 10 ป  โดยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Selection)  รวมทั้งส้ิน 6 ทาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structured Interview)  สําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบบทเรียนมัลตีมีเดียแบบสถานการณ
จําลองและเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 

 

การสรางเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

เพ่ือนํามาสรางประเด็นในการสัมภาษณ  ซึ่งประกอบดวย 2 ดาน  คือ 

 1.1 ดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 
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 1.2 ดานการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
2. วิเคราะหโครงสรางรูปแบบสาระสําคัญทั้ง 2 ดาน  จากนั้นสรางแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสรางเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

3. นําแบบสัมภาษณปลายเปดทั้ง  2  ดาน  ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของแบบสัมภาษณแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

4. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลว  ไปเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน  3  ทาน  และดานบทเรียนมัลติมีเดีย จํานวน 3 ทาน (รายละเอียด
ดู ภาคผนวก ก หนา 124) เพ่ือพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือกับวัตถุประสงค                    
( Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑใหคะแนน  ดังนี้  
 +  1   หมายถึง   ขอคําถามวัดตรงจุดประสงค 
     0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงค  
 -  1    หมายถึง  ขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค 

5. นําขอมูลที่ไดจากผู เชี่ยวชาญ มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของแบบ
สัมภาษณในแตละขอ  โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  และทําการ
ปรับปรุงแกไขขอที่มีคาความสอดคลองไมผานเกณฑตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผลการ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 (รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 159) 

6. นําแบบสัมภาษณที่ไดไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน  คือ  ดานเนื้อหา จํานวน 3 

ทานและดานการออกแบบบทเรียนมัลตีมีเดียแบบสถานการณจําลอง  จํานวน 3 ทาน   

7. สรุปประเด็นการสัมภาษณ เพ่ือกําหนดแนวทางการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ไดดังนี้ 

 1.1 ดานเนื้อหา  นําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องการดํารงชีวิตของพืช  โดยอาจนําเสนอ
รูปภาพ  วิดีโอ  สถานการณจําลอง  หรือสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยดูวาแตละ
ตัวเลือกสงผลตอพืชในลักษณะอยางไร  (รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 157) 

 1.2 ดานการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  (รายละเอียดดู 
ภาคผนวก ค หนา 158) 

  -   ภาพและกราฟก  เปนภาพลายเสนเสมือนจริง  มีสีสันสดใส  ขนาดใหญ 
  -   การดําเนินเรื่อง  มีตัวนําดําเนินเรื่อง  ใหมีวัยเดียวกับกลุมตัวอยาง 
  -   เสียงบรรยาย  ใชเสียงบรรยายที่ชัดเจน 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 

 

 

 

 

 

ไมผาน 

แกไชปรับปรุง 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณเพ่ือสรางประเด็นสัมภาษณ 

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของแบบสัมภาษณในแตละขอ 

แลวทําการปรับปรุงแกไขขอที่มีคาความสอดคลองไมผานเกณฑ 

นําแบบสัมภาษณที่ไดไปใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหาแลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

วิเคราะหและกําหนดหัวขอประเด็นการสัมภาษณใหครอบคลุมและสอดคลอง 

นําแบบสัมภาษณปลายเปดทั้ง 2 ดาน   
ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

ของแบบสัมภาษณแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ผาน 
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วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลดวยตนเองและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใหกับผูเชี่ยวชาญโดยมี

ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ผูวิจัยขอหนังสือเชิญผู เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากรพรอมกับแบบสัมภาษณ  เพื่อใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

2. สงแบบสัมภาษณใหกับผูเชี่ยวชาญทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญทํา
ความเขาใจกับขอคําถามเน้ือหากอนการสัมภาษณจริง 

3. โทรศัพทนัดหมายผูเชี่ยวชาญ   เพ่ือขอนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ 
4. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั้งหมดมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ เพ่ือ

นําไปพัฒนาตอไป 
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ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (Development – 

D1) 
 

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้  เปนการนําผลการสรุปประเด็นการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง  2  ดาน ที่ไดจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 (Research – R1)  มาออกแบบและพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลอง วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปที่ 4 

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

3. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช 

4. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. เพ่ือพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน

มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 
ผูใหขอมูลหลัก 

ผูเชี่ยวชาญ  หรือครูผูสอน วิทยะฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป  หรือศึกษานิเทศก ที่มี
ประสบการณเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง และดานเนื้อหากลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช และ  โดยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection)  ดานละ 3 ทาน  รวมทั้งสิ้น 6 ทาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา 
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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2. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลอง วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

การสรางเคร่ืองมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  มีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

1.2 ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากงานวิจัยและเอกสารทาง
วิชาการ 

1.3 ศึกษาเนื้อหายอยเพ่ือกําหนดแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดกิจกรรมให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรู 

1.4 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูการเรียนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 2 แผน  ระยะเวลา 4 สัปดาห  
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตองและ

ใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
จํานวน  3  ทาน (รายละเอียดดู ภาคผนวก ก หนา 125) เพ่ือพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือกับวัตถุประสงค ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑให
คะแนน  ดังนี้  

 + 1   หมายถึง   ขอคําถามวัดตรงจุดประสงค 
    0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงค  

- 1    หมายถึง  ขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค 
1.7 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของแผนการ

จัดการเรียนรูในแตละขอ  โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  และทําการ
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ปรับปรุงแกไขขอที่มีคาความสอดคลองไมผานเกณฑตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ   ซึ่งผลการ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน  ของแผนการจัดการเรียนรูการ
เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 (รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 
161) 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑและแกไขแลวไปใชเปนเครื่องมือใน
การศึกษา 
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แผนภูมทิี่ 4 แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

ไมผาน 

แกไชปรับปรุง 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551   

และโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑแลวไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหาแลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จากงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ 

เขียนแผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
นําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ผาน 

ศึกษาเน้ือหายอยเพ่ือกําหนดแผนการจัดการเรียนรู  
และกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู   

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑแลวไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 
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2. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

2.1 ขั้นการออกแบบ 

2.1.1 ศึกษาวิเคราะห  และสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ระดับประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

2.1.2 ศึกษาเอกสาร  หลักการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางและพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

2.1.3 นําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และบทเรียนมัลติมีเดีย ดานละ 3 ทาน (รายละเอียดดู ภาคผนวก ก หนา 124) 

2.1.4 วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรูและเนื้อหาเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือกําหนดเนื้อหาสําหรับการสรางสื่อมัลติมีเดีย 

2.1.5 วิเคราะหและกําหนดโครงสรางของส่ือมัลติมีเดียใหสอดคลองกับเนื้อหา
และการคิดวิเคราะห 

2.1.6 เขียนบทบรรยาย (Script) และบทภาพ (Storyboard) ของบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ตามโครงสรางที่กําหนดไว  จากนั้น
นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ  ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

2.1.7 สรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช ตามบทบรรยาย (Script) และบทภาพ (Storyboard) 

2.1.8 สรางคูมือการใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เพ่ือใหผูเรียน
ไดศึกษาทําความเขาใจกอนการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

2.1.9 นําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
และคูมือการใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ 

2.2 ขั้นการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
2.2.1 นําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่ผานการตรวจสอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง
จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพบทเรียน
มัลติมีเดีย โดยใชแบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
โดยกําหนดระดับคาความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมายดังน้ี 

 ระดับ  5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
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 ระดับ  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

 ระดับ  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

สําหรับการใหความหมายของคาท่ีวัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย
จากแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 195) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับปรับปรุง 

โดยเกณฑที่ผูวิจัยยอมรับไดคือคาเฉลี่ย  3.50 ขึ้นไป  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอย
กวา 1.00 

2.2.2 ดําเนินการแกไขปรับปรุงบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง
ดานเนื้อหา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31  ซึ่งมีคุณภาพอยูใน
ระดับดมีาก  โดยมีขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1. ขนาดตัวหนังสือในหัวขอท่ีมีความสําคัญเทากัน  ควรมีขนาดเทากัน
เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความสับสนในการลําดับความสําคัญ 

 2. ตัวหนังสือควรมีความคมชัดเพื่อใหอานเขาใจงาย 

การประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
มัลติมีเดีย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34  ซ่ึงมีคุณภาพอยูในระดับ
ดี  โดยมีขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1. ควรมีเสียงบรรยายและเพลงบรรเลงในหนาตางแรกเขาสูบทเรียนเพ่ือ
กระตุนการเรียนรู 

 2. เสียงบรรยายเด็กผูหญิงเบามาก  ควรปรับใหดังขึ้นสม่ําเสมอกับเสียง
อ่ืนๆ 

 3. ควรเลือกภาพนํามาเสนอใหมีความคมชัดหรือสรางข้ึนมาใหม 
 4. เน้ือหาไมควรมีลิงค (Link) ตอกัน ควรกลับหนาเมนูเนื้อหาเพ่ือให

ผูเรียนไดแยกแยะวาเปนคนละเรื่อง (เปนการจัดหมวดหมูของผูเรียนเอง) 
2.2.3 นําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่ผานการปรับปรุงแกไข

ตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนําแลวไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
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 1.  ขั้นทดลองรายบุคคล (Individual Tryout)  โดยนําบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลองที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูในกลุมเครือขาย
ลาดใหญ  จํานวน  3  คน  โดยการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนท่ีผานมา
อยูในระดับสูง  ปานกลาง  และตํ่า  อยางละ 1 คน เพ่ือตรวจสอบหาประสิทธิภาพและขอบกพรอง
ของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองในดานตางๆ ไดแก  ความถูกตองของเนื้อหา  ความ
ชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหาดานการใชภาษา  ความชัดเจนและความเหมาะสมของตัวอักษรและ
รูปภาพ  ตลอดจนสิ่งที่ทําใหนักเรียนเกิดปญหาในขณะเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง  ผลการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพ  พบวา  
รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 67.22  และรอยละของคะแนน
เฉล่ียการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 63.33  แสดงวา บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 67.22/63.33 (รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หนา 175) เมื่อเทียบกับเกณฑ 
70/70  แลวนั้น  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองท่ีสรางขึ้นยังมีประสิทธิภาพไมไดตาม
เกณฑที่กําหนด  ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากนักเรียนกลุมทดลองรายบุคคล มาวิเคราะหและนําไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองดังนี้ 

  1.1 ปรับปรุงรูปแบบการโตตอบกับผูเรียนใหชัดเจน มีตัวชี้นําเพ่ือบอก
ใหไปยังหนาถัดไป  เชน  การใชสี  เปนตน 

  1.2 ปรับเนื้อหาในหนาจอท่ีมีตัวหนังสือเยอะเกินไป 

 2. ขั้นทดลองแบบกลุมยอย  (Small Group Tryout)  ในขั้นนี้มี
จุดมุงหมายในการทดลอง คือ เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียและเพ่ือตรวจสอบหา
ขอบกพรองในการนํามาปรับปรุงแกไข  โดยนําบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ปรับปรุงแกไขแลวจากขั้นทดลองเดี่ยวไปทดลองกับนักเรียนท่ีไมใช
กลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี ซึ่งเปน
โรงเรียนที่อยูในกลุมเครือขายลาดใหญ  จํานวน 9 คน  โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาอยูในระดับสูง  ปานกลาง  และต่ํา  อยางละ 3 คน  เพ่ือนําคะแนน
มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข  จากการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการ
ทดลองหาประสิทธิภาพ  พบวา  รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 
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73.52 และรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 73.33  แสดงวา บทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 73.52/73.33  (รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หนา 175) เมื่อ
เทียบกับเกณฑ 70/70 แลวนั้น  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด  แตยังตองมีการปรับปรุงบทเรียนเพ่ิมเติม  โดยผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจาก
นักเรียนกลุมทดลองรายบุคคล มาวิเคราะหและนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลองดังนี้ 

  1.1 เพ่ิมภาพการตูนเคลื่อนไหวในแตละหนาใหมากขึ้น 

  1.2 เพ่ิมภาพตนถั่วหลังจากปลูกครบ 1 สัปดาหในหนาผลการทดลอง
เรื่องปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 

 3. ขั้นทดลองใชกลุมภาคสนาม  (Field Experiment)  โดยนําบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถนการณจําลองไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี  ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีอยูในกลุมเครือขายลาด
ใหญ  จํานวน  30 คน โดยการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ีผานมาอยูใน
ระดับสูง  ปานกลาง  และต่ํา  อยางละ 10 คน  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง  จากการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพ  
พบวา  รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 82.11 และรอยละของ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 81.11  แสดงวา บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/81.11  (รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หนา 176) ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
70/70 แสดงวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  และได
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองไปใชในการทดลองในงานวิจัยตอไป 

2.2.4 นําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอย
และสมบูรณแลว  ไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาโดยทดลองจริงกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงขั้นตอนการสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ผาน 

ไมผาน 

แกไชปรับปรุง 

ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  หลักสูตร ที่เก่ียวของกับการสรางบทเรียนมัลติมีเดีย 

เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่4 

ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 9 คนแลวปรับปรุงแกไข 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหาแลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

ออกแบบบทบรรยาย (Script) และบทภาพ (Storyboard) 
 ใหสอดคลองกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู 

ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คนแลวปรับปรุงแกไข 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจความถูกตอง 

สรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานกรณจําลอง เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนแลวหาประสิทธิภาพสื่อ 

นําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่สมบูรณแลว 
ไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษากับกลุมตัวอยางจริง 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของ
พืช  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2 สรางตารางการวิเคราะหขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรู  และพฤติกรรมท่ี
ตองการวัดในเนื้อหาเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 

3.3 สรางแบบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 

ตัวเลือก  ในแตละขอมีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  เมื่อตอบถูกได 1 คะแนน เมื่อตอบผิดได 0 

คะแนน  โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียนจํานวน 45 ขอ 

3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและ
แกไขปรับปรุง 

3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จํานวน  3  ทาน (รายละเอียดดู ภาคผนวก ก หนา 
125) เพ่ือพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือกับวัตถุประสงค ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑใหคะแนน  ดังนี้ (ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ. 2548 

:57) 

 + 1   หมายถึง   ขอคําถามวัดตรงจุดประสงค 
    0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงค  

- 1    หมายถึง  ขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค 
3.6 นําขอมูลที่ ไดจากผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ในแตละขอ  โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  และทําการปรับปรุงแกไขขอท่ีมีคาความสอดคลองไมผานเกณฑตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 
ทาน  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 (รายละเอียดดู ภาคผนวก 
ค หนา 162) 

3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน 30 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง  
ซึ่งเปนหองที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชมาแลวเพ่ือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ  นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงายเปนรายขอ (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
ของขอสอบเปนรายขอ  คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ คือ คาความยากงายระหวาง 0.20-
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0.80  และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป  จํานวน  30  ขอ  เพ่ือใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมีคาความยากงาย (p) เทากับ 0.20-
0.77  และคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.27-0.80 (รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 169) 

3.8 นําแบบทดสอบท่ีผานเกณฑจํานวน 30 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบโดยใชสูตร  KR-20 ของ Kuder Richardson  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 
(รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 169) 

3.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนมัลติมี เดียแบบ
สถานการณจําลองท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา  และจุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

จํานวน 60 ขอ   

นําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาแลวปรับปรุงแกไข 

ผาน 

ไมผาน 

แกไชปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหาแลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

นําไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชมาแลว 

ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ  จํานวน  30  ขอ   

หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร  KR-20 ของ Kuder Richardson 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 
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4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
4.1 กําหนดจุดมุงหมายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห หลักสูตร  

คูมือครู  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิด
วิเคราะหในวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีลักษณะเปนปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ตามแนวคิดและทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1976: 201-207) จํานวน 45 ขอ   

4.3 สรางตารางวิเคราะหโครงสรางของแบบทดสอบเพ่ือกําหนดนํ้าหนัดความสําคัญ
ของเนื้อหา  พฤติกรรม หรือความสามารถ/รูปแบบคําถามที่ตองการวัด 

 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหโครงสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ตามแนวคิดและ
ทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1976: 201-207) 

 

ความสามารถ
ดาน 

นิยามเชิงปฏิบัติการ รูปแบบขอสอบ 
จํานวน
ขอสอบ 

1. การวิเคราะห
ความสําคัญ 

ความสามารถในการจําแนก
ขอเท็จจริงออกจากขอความ
ต า ง ๆ  แล ะส า มา ร ถ ส รุ ป
ขอความนั้นๆ ได 

เ ป น แ บ บ ท ด ส อ บ ป ร นั ย ช นิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ที่กําหนด
สถานการณ  สมมติฐาน  ทฤษฎี  
สูตร กฎ  ตามดวยตัวเลือก 

15 

2. การวิเคราะห
ความสัมพันธ 

ความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลที่มีอยูโดยการเชื่อมโยง
เ ห ตุ แ ล ะผ ล  ส ร า ง ค ว า ม 
สัมพันธระหวางสมติฐานและ
ขอสรุป 

เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลืกตอบ 
4 ตัวเลือก  แบงออกเปน 3 รูปแบบ
คือ 

  -  อุปมาอุไมยทางวิทยาศาสตร 
  -  ลําดับของจํานวนขนาด 

  -  กําหนดสถานการณเชื่อมโยง
ความสัมพันธขอมูลเกาและขอมูล
ใหมไปสูการสรุปอยางมีเหตุผล 

15 

3. การวิเคราะห
หลักการ 

ความสามารถในการวิเคราะห
ว ามีลั กษณะการหาความ 
สัมพันธสอดคลองเก่ียวของ
กันอยางไร  โดยใชหลักเกณฑ
ใด 

เ ป น แ บ บ ท ด ส อ บ ป ร นั ย ช นิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  โดยพิจารณา
จากกลุมขอความวามีความสัมพันธ
กันแบบเขาพวก  ไมเขาพวก  และ
เกี่ยวของกันโดยใชหลักการใด 

15 
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4.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหในวิชาวิทยาศาสตร  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีลักษณะเปนปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ตามแนวคิดและทฤษฎีของบลูม 
(Bloom, 1976: 201-207) จํานวน 45 ขอ 

4.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

4.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เสนอตอผู เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จํานวน  3  ทาน (รายละเอียดดู ภาคผนวก ก หนา 125) เพ่ือ
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือกับวัตถุประสงค ( Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑใหคะแนน ดังนี้ (ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ. 2548 :57) 

 + 1   หมายถึง   ขอคําถามวัดตรงจุดประสงค 
    0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงค  

- 1    หมายถึง  ขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค 
4.7 นําขอมูลที่ ไดจากผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ในแตละขอ  โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  และทําการปรับปรุงแกไขขอท่ีมีคาความสอดคลองไมผานเกณฑตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 
ทาน  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 (รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 165) 

4.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผานเกณฑและแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดสอบกับนักเรียน  จํานวน 30 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การทดลอง  ซึ่งเปนหองที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช มาแลวเพ่ือวิเคราะห
หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของขอสอบเปนรายขอ   

4.9 คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ คือ คาความยากงายระหวาง 0.20 - 

0.80  และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป  ทั้ง 3 ดาน  ดานละ 10 ขอ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดมีคาความ
ยากงาย (p) เทากับ 0.23-0.70  และคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.20-0.67 (รายละเอียดดู
ภาคผนวก ค หนา 172) 

4.10 นําแบบทดสอบท่ีผานเกณฑจํานวน  30 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร  KR-20 ของ Kuder Richardson ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 
(รายละเอียดดูภาคผนวก ค หนา 172) 

4.11 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนดวย
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บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 

 

แผนภูมิที่ 7  แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ผาน 

ไมผาน 

แกไชปรับปรุง 

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
จากตําราและเอกสารตางๆ 

ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหาแลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

สรางตารางวิเคราะหโครงสรางขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรู   

เขียนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  
จํานวน 45 ขอ  เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและ

แกไขตามคําแนะนํา 

นําไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ  จํานวน  30  ขอ   

หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4  มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ          
การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  

5.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 3 ระดับ  โดยกําหนดคาระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

5.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง
และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม 

5.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 3 ทาน (รายละเอียดดู 
ภาคผนวก ก หนา 124) เพ่ือพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือกับวัตถุประสงค ( Index 

of Item Objective Congruence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑใหคะแนนดังนี้ 
 + 1   หมายถึง   ขอคําถามวัดตรงจุดประสงค 
    0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงค  

- 1    หมายถึง  ขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค 
5.5 นําขอมูลที่ ไดจากผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของ

แบบสอบถามความพึงพอใจในแตละขอ  โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  
และทําการปรับปรุงแกไขขอที่มีคาความสอดคลองไมผานเกณฑตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่ง
ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  ของแบบสอบถามความพึง
พอใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 (รายละเอียดดู ภาคผนวก ค หนา 167) 

5.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานเกณฑและแกไขแลวใชเปนเครื่องมือใน
การศึกษา  โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเปนรายดาน   โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑ
แปลความหมายคาเฉล่ียไว 3 ระดับ  ดังนี้ 
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 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

 

 

แผนภูมิที่ 8  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

ผาน 

ไมผาน 

แกไชปรับปรุง 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กับการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผานเกณฑแลวไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหาแลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย 

แบบสถานการณจําลองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ   

เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห  งานวิจัย  เอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงผลสรุปจากการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. ออกแบบ (โครงราง) โดยนําผลจากการวิเคราะหขอมูลมาออกแบบเครื่องมือในการ
ทดลอง  โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมแลวทําการปรับปรุงแกไข  ไดแก 

1) แผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2) บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช 

4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

3. พัฒนาเคร่ืองมือในการทดลองตามการออกแบบโครงรางที่ผานอาจารยที่ปรึกษาแลว 
เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการทดลอง   

4. นําเครื่องมือที่พัฒนาแลวไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  
เพ่ือพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( Index of Item Objective Congruence : 

IOC)  และเพ่ือประเมินคุณภาพสื่อการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน ดานละ 3 

ทาน  คือ  ดานเนื้อหาและดานการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย  แลวทําการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา     

5. ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีพัฒนาและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อและประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ  
แลวทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดจากการศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหจากทฤษฎี  หลักการ  เอกสาร  และงานวิจัย
ตางๆ  ตัวอยางเคร่ืองมือที่ประสบความสําเร็จจากการนําไปใชทดลอง  การทดลองนําเครื่องมือและ
สื่อบทเรียนมัลติมีเดียไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  บทสัมภาษณและขอเสนอแนะตางๆ จาก
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (Research – R2) 
 

การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้  เปนการนําเครื่องมือและสื่อบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง ที่ผูวิจัยไดพัฒนาและปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
จริง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 4  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558  โรงเรียนบานลาดใหญ  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 16 คน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. เพ่ือศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. เพ่ือศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย  ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการทดลอง  2) ขั้น
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ดําเนินการทดลอง  และ 3) ขั้นหลังการทดลอง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ประชากร       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในกลุมเครือขายลาดใหญ  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558  จํานวน 10 โรงเรียน  
ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 181 คน 

กลุมตัวอยาง      
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนบานลาดใหญ  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  

2558  จํานวน 16 คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากใหโรงเรียนเปนหนวยสุม 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย      
มีรูปแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง (One Group Pretest – Posttest 

Design) มีแบบแผนการวิจัย (มาเรียม  นิลพันธุ 2553: 145) ดังนี้  
 

ตารางที่ 2  แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design  
 

กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

T1 X T2 

  

  T1  คือ      คะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน  
  X  คือ      การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
   T2  คือ      คะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 

 

โดยมีขั้นตอนดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการทดลอง  

1.1 ผูวิจัยบันทึกขอความถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญ  เพ่ือขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.2 จัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของโรงเรียนบานลาดใหญ  โดยการ
ตรวจเช็คอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  พรอมท้ังกําหนดวันและเวลาท่ี
จะใชในการดําเนินการทดลอง 

 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง   
2.1 ดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค  วิธีการ 
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เรียนและการทํากิจกรรมดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช 

2.2 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ใหกับ
นักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 

2.3 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน (Pretest) 
ใหกับนักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 

2.4 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนกับบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 
1 ชั่วโมง 
 

ตารางที ่3   แสดงกําหนดการทดลองใชบทเรียน บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สัปดาหที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป เวลา 
(นาที) เนื้อหา/วิธีการ 

1 1-2 3 มิถุนายน 2558 

50 
- นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน 

50 
- นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหกอนเรียน 

20 - ปฐมนิเทศการใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง 

2 

3 8 มิถุนายน 2558 60 
- เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลอง เรื่อง ปจจัยที่จําเปน
ตอการเจริญเติบโตของพืช 

4 10 มิถุนายน 2558 60 
- เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลอง เรื่อง ปจจัยที่จําเปน
ตอการเจริญเติบโตของพืช 

3 

5 15 มิถุนายน 2558 60 
- เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลอง เรื่อง การตอบสนอง
ตอสิ่งเราของพืช 

6 17 มิถุนายน 2558 60 
- เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลอง เรื่อง การตอบสนอง
ตอสิ่งเราของพืช 
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ตารางที ่3   แสดงกําหนดการทดลองใชบทเรียน บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

สัปดาหที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป เวลา 
(นาที) เนื้อหา/วิธีการ 

4 7-8 22 มิถุนายน 2558 

50 
- นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน 

50 
- นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 
20 - นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

3. ขั้นหลังการทดลอง 
3.1 เมื่อทําการทดลองเสร็จสิ้น  ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน (Posttest) ใหกับนักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 
3.2 จากนั้นผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 

(Posttest) ใหกับนักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 

3.3 ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอการเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

3.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินการทดลอง 
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แผนภูมิที ่9 แสดงขั้นตอนวิธีดําเนินการทดลองการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 

 

บันทึกขอความขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญ  
เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

จัดเตรียมสถานที่ 

ปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและการทํากิจกรรม 

ดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน 

ดําเนินการทดลองการจัดการเรียนการสอนดวย 

บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินการทดลอง 

ทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

2. คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหกอนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนดวยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   93 

 

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผล (Development – D2)   
   

การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ีเปนการประเมินผลขอมูลการทดลองท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวม
จากการดําเนินการทดลองขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
(Research – R2)  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินผลการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. เพ่ือประเมินผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. เพ่ือประเมินผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อจากผูเชี่ยวชาญ   
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. นําผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพของส่ือจากผูเชี่ยวชาญ  ซึ่ง
คาเฉลี่ย    ควรอยูระหวาง  3.50 – 5.00  ขึ้นไป  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ไมควรเกิน 
1.00 จึงจะถือไดวาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
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ของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพ  โดยทําการสรุป (ราง) แลวนําเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษา  

2. ทําการวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช กอนและหลังเรียน 

3. ทําการวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

4. ทําการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล        

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด  ดังนี้ 
1.  รอยละ  (Percentage) 

   P =  100 

 เมื่อ P แทน  รอยละ 
 f  แทน  ความถี่ท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 
 N แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

2.  คาเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean) 
        =      

 เมื่อ       แทน  คาเฉลี่ย 

   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 N แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

 

3.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

 S.D.    =     

 เมื่อ S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  x แทน  คะแนนแตละตัว 
  N แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

  ∑ แทน ผลรวม 

 

4.  คาดัชนีความสอดคลอง  IOC (Index of Objective Congruency)  (ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ. 2548 :57) 

   IOC         =  

 

 เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
  ΣR  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

         โดยที่ +  1   หมายถึง   ขอคําถามวัดตรงจุดประสงค 
      0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงจุดประสงค  
  -  1    หมายถึง  ขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค 

 

5.  คาความยากงาย  (Level of Difficulty :P)  ของแบบทดสอบ  (ธีรศักดิ์  อุน
อารมยเลิศ. 2548 :47) 

   P =  

 เมื่อ P   แทน  ระดับความยาก 

  PH แทน  สัดสวนของคนท่ีตอบถูกในกลุมสูงในแตละขอ (PH =H / NH) 
  PL แทน  สัดสวนของคนท่ีตอบถูกในกลุมต่ําในแตละขอ (PL =L / NL) 
 ขอบเขตของคา p และความหมาย 

 0.81  -  1.00 เปนขอสอบที่งายมาก 

 0.61  -  0.80 เปนขอสอบที่คอนขางงาย 
 0.41  -  0.60 เปนขอสอบที่งายพอเหมาะ 
 0.20  -  0.40 เปนขอสอบที่คอนขางยาก 

 0.00  -  0.19 เปนขอสอบที่ยากมาก 
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6.  คาอํานาจจําแนก (Discrimination  Index :r)  ของแบบทดสอบ  (ธีรศักดิ์  อุน
อารมยเลิศ. 2548 :48) 

      r =       

 เมื่อ r แทน  อํานาจจําแนก 

  PH  แทน  สัดสวนของคนท่ีตอบถูกในกลุมสูงในแตละขอ (PH =H / NH) 
  PL แทน  สัดสวนของคนท่ีตอบถูกในกลุมต่ําในแตละขอ (PL =L / NL) 
 

 ขอบเขตของคา r และความหมาย 

  0.40  ขึ้นไป มีอํานาจจําแนกสูง คุณภาพของสอบดีมาก 

  0.30  -  0.39 มีอํานาจจําแนกปานกลาง คุณภาพของสอบดี 
  0.20  -  0.29 มีอํานาจจําแนกคอนขางต่ํา คุณภาพของสอบพอใช 
  ต่ําวา    0.20 มีอํานาจจําแนกต่ํา คุณภาพของสอบใชไมได 
  คา r ติดลบ มีอํานาจจําแนกตรงขาม คุณภาพของสอบตองตัดทิ้ง 
 

7.  คาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ใชสูตร  KR-20 ของคูเดอร - ริชารดสัน  (ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ. 2548 :68) 

    rtt =  

 เมื่อ r แทน  ความเชื่อมั่นของขอสอบท้ังฉบับ 

  k  แทน  จํานวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  p แทน  อัตราสวนของผูตอบถูกในขอนั้น 
  q แทน อัตราสวนของผูตอบผิดในขอนั้น 

  s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 

 
8.  ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชสูตร E1 / E2 (ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ 

2520 : 136) 

  

   E1 = x 100 

 

 เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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   แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองาน 

  A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน 
  N แทน จํานวนผูเรียน 

 

   E2 = x 100 

 

 เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
   แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 

  B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
  N แทน จํานวนผูเรียน 

 

9.  สถิติ  t-test  (Dependent  Samples)   คือ  สถิติที่ใชทดสอบเก่ียวกับความ
แตกตางระหวางคาเฉล่ียหลังเรียน (Post-test) กับกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชสูตร  (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2535 :109)  ดังนี้ 
 

 t  =      เมื่อ df = n - 1 

 เมื่อ t แทน  คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต  เพ่ือใหทราบ 

    ความมีนัยสําคัญ 

  D แทน  คาผลตางระหวางคูคะแนน  (กอนและหลังเรียน) 
  n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเ ร่ือง ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมี เดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เปน
การวิจัยเปนกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 

ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร 

เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4   

ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

ตอนที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที ่4 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

การทดสอบ 
จํานวนนักเรียน

(N) คะแนนเต็ม   S.D. คาประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 16 30 23.94 2.99 79.79 
หลังเรียน 16 30 21.31 2.85 71.04 

 

จากตารางที ่4  พบวา  รอยละของคาคะแนนเฉล่ียของคะแนนสอบระหวางเรียน (E1) มี
คาเทากับ 79.79  และรอยละของคาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 71.04  
แสดงวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพ 79.79/71.04  เมื่อเทียบกับเกณฑ 70/70  
ปรากฏวาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
(รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หนา 178) 
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ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4   

 

จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  มีรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4   

 

การทดสอบ 
จํานวนนักเรียน 

(N) คะแนนเต็ม   S.D. t p 

กอนเรียน 16 30 11.00 2.78 22.72 .000 หลังเรียน 16 30 21.31 2.85 
 

จากตารางที่ 5 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย บทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน ( ) เทากับ 11.00  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 2.78  และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ) เทากับ 21.31  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 2.85  จากการทดสอบโดยใช t-test แบบ dependent พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวาคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน (รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หนา 179) 
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ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 

จากการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  มีรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 6 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 

การทดสอบ 
จํานวนนักเรียน 

(N) คะแนนเต็ม  S.D. t p 

กอนเรียน 16 30 10.19 1.68 
24.04 .000 หลังเรียน 16 30 20.88 2.87 

 

จากตารางที่ 6 พบวา  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวย 
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 10.19 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.68  และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 20.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.87 จาก
การทดสอบโดยใช t-test แบบ dependent พบวา  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูง
กวาคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน (รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หนา 180) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

ตอนที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4  มีรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที ่7 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 4 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

 S.D. แปลความหมาย ลําดับ 
ดานการออกแบบบทเรียน  

1. บทเรียนมีความเหมาะสมเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่
เรียน 

2.94 0.25 มาก 1 

2. มีภาพประกอบ  เสียงดนตรี  เสียงบรรยาย
เหมาะสมและชัดเจน 

2.94 0.25 มาก 1 

3. ตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน  และสีสันสวยงาม 2.81 0.40 มาก 3 
4. มีอิสระในการเลือกเรียนไดตามตองการ 2.63 0.50 มาก 6 
5. ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตืนรือรนในการ

เรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน 2.81 0.40 มาก 3 

6. ทราบผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัด
และแบบทดสอบไดทันที 2.69 0.48 มาก 5 

คาเฉลี่ยดานการออกแบบบทเรียน 2.80 0.40 มาก (3) 
ดานเนื้อหา  

7. บทเรียนมีคําอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจน  เขาใจ
งาย 3.00 0.00 มาก 1 

8. มีความยาวของเน้ือหาในแตละเรื่องเหมาะสม 2.75 0.45 มาก 5 
9. เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปยากไดอยาง

เหมาะสม 2.88 0.34 มาก 4 

10. สามารถทบทวนความรูไดงาย 2.94 0.25 มาก 3 
11. กิจกรรมการทดลองชวยใหนักเรียนเขาใจ

เนื้อหาบทเรียนมากย่ิงข้ึน 3.00 0.00 มาก 1 

คาเฉลี่ยดานเนื้อหา 2.91 0.28 มาก (1) 
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ตารางที ่7 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปที่ 4 (ตอ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

 S.D. แปลความหมาย ลําดับ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

12. บทเรียนมีความนาสนใจ 2.94 0.25 มาก 1 
13. มีความสะดวกในการใชงาน 2.75 0.45 มาก 6 
14. นักเรียนรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับ

การเรียน 2.88 0.34 มาก 3 

15. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม
เชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีเรียน 2.81 0.40 มาก 5 

16. ชวยเพิ่มประสบการณการใชคอมพิวเตอร
มากข้ึน 

2.75 0.45 มาก 6 

17. นักเรียนเรียนไดนานโดยไมรูสึกเบื่อหนาย 2.88 0.34 มาก 3 
18. นักเรียนไดรับประโยชนที่เปนประสบการณ

ใหมและเกิดทักษะในการนําไปประยุกตใช
กับวิชาอ่ืนได 

2.75 0.45 มาก 6 

19. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ความสามารถและมีโอกาสไดแสดงออกใน
การเรียนรู 

2.69 0.48 มาก 9 

20. ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 2.94 0.25 มาก 1 

คาเฉลี่ยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.82 0.39 มาก (2) 
คาเฉลี่ยรวม 2.84 0.37 มาก 

 

จากตารางที่ 7 พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4  อยูในระดับมาก (  = 2.84 และ S.D. = 0.37 )  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากเปนลําดับแรก  คือ ดานเนื้อหา  (  = 2.91 และ S.D. = 0.28)  โดยขอที่
นักเรียนพึงพอใจดานเนื้อหาในระดับมากเปนลําดับ 1 คือ ขอ 7) บทเรียนมีคําอธิบายเน้ือหาท่ีชัดเจน  
เขาใจงาย (  = 3.00 และ S.D. = 0.00) และขอ 11) กิจกรรมการทดลองชวยใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น (  = 3.00 และ S.D. = 0.00)  ลําดับท่ี 2 คือ ขอ 10) สามารถทบทวน
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ความรูไดงาย (  = 2.94 และ S.D. = 0.25)  และลําดับที่ 3 คือ ขอ 9) เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไป
ยากไดอยางเหมาะสม (  = 2.88 และ S.D. = 0.34) 

สวนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนลําดับ
ที่ 2  (  = 2.82 และ S.D. = 0.39)  โดยขอที่นักเรียนพึงพอใจในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ขอ 12) บทเรียนมีความนาสนใจ (  = 2.94 และ S.D. = 0.25) และขอ 
20) ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (  = 2.94 และ S.D. 
= 0.25)  ลําดับที่ 2 คือ ขอ 14) นักเรียนรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียน (  = 2.88 และ 
S.D. = 0.34)  และขอ 17) นักเรียนเรียนไดนานโดยไมรูสึกเบื่อหนาย (  = 2.88 และ S.D. = 0.34)  
และลําดับที่ 3 คือ ขอ 15) การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีเรียน (  
= 2.81 และ S.D. = 0.40)   

และในดานการออกแบบบทเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 
3 (  = 2.80 และ S.D. = 0.40)  โดยขอท่ีนักเรียนพึงพอใจในดานการออกแบบบทเรียนในระดับ
มากเปนลําดับที่ 1 คือ ขอ 1) บทเรียนมีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน (  = 2.94 และ 
S.D. = 0.25) และขอ 2) มีภาพประกอบ  เสียงดนตรี  เสียงบรรยายเหมาะสมและชัดเจน (  = 2.94 
และ S.D. = 0.25)  ลําดับที่ 2 คือ ขอ 3) ตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน  และสีสันสวยงาม (  = 2.81 
และ S.D. = 0.40)  และขอ 5) ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตืนรือรนในการเรียนวิทยาศาสตรมากขึ้น 
(  = 2.81 และ S.D. = 0.40)  และลําดับที่ 3 คือ ขอ 6) ทราบผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัด
และแบบทดสอบไดทันที (  = 2.69 และ S.D. = 0.48)   
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเ ร่ือง ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมี เดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มี
วัตถุประสงคดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  

3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 
 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในกลุม

เครือขายลาดใหญ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่  1             
ปการศึกษา 2558  จํานวน 10 โรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนท้ังหมด 181 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
 2.1 กลุมตัวอยางท่ีใช  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนบานลาดใหญ               

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558  จํานวน 16 คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยการจับฉลากใหโรงเรียนเปนหนวยสุม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรตน คือ  
 การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ

ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. ตัวแปรตาม  คือ 

 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
 2.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 2.3  ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 

1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวทางการออกแบบบทเรียนมัลตีมีเดียแบบสถานการณจําลองและเน้ือหาวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. แผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ

จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขั้นเตรียมการทดลอง  
1.1 ผูวิจัยบันทึกขอความถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญ  เพ่ือขอความรวมมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.2 จัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของโรงเรียนบานลาดใหญ  โดยการ
ตรวจเช็คอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  พรอมท้ังกําหนดวันและเวลาท่ี
จะใชในการดําเนินการทดลอง 
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2. ขั้นดําเนินการทดลอง   
2.1 ดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค  วิธีการ

เรียนและการทํากิจกรรมดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช 

2.2 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ใหกับ
นักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 

2.3 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน (Pretest) 
ใหกับนักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 

2.4 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนกับบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 
1 ชั่วโมง 

3. ขั้นหลังการทดลอง 
3.1 เมื่อทําการทดลองเสร็จสิ้น  ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน (Posttest) ใหกับนักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 
3.2 จากนั้นผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 

(Posttest) ใหกับนักเรียน  ใชเวลาในการทํา 50 นาที  จากนั้นผูวิจัยเก็บแบบทดสอบคืน 

3.3 ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอการเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

3.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินการทดลอง 
 

สรปุผลการวิจัย 

การวิจัยเ ร่ือง  ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมี เดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  สรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 79.79/71.04  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (  = 21.31 และ S.D. = 2.85 ) สูง
กวาคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน (  = 11.00 และ S.D. = 2.78 ) 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช   สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (  = 20.88 
และ S.D. = 2.87 ) สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (  = 10.19 และ S.D. = 1.68 ) 

4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4  พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.84  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.11  ซึ่งอยูในระดับมีความ          
พึงพอใจมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
พืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.79/71.04  ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว  ผลที่ไดเปนไปตามสมมติฐานขอ 1  ทั้งนี้เปนผลเน่ืองมาจากบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองไดผานการดําเนินการสรางสื่อมัลติมีเดียอยางเปนระบบ   และผาน
การหาประสิทธิภาพอยางเปนลําดับขั้นตอน  โดยการสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  
ไดมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย  แลว
นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนแนวทางในการสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  
จากนั้นดําเนินการสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  โดยผานการใหขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  เมื่อสรางบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองเสร็จเรียบรอยแลว  ไดนําไปใหผูเชี่ ยวชาญดานเนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดียประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง  จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  แลวนําไปทดลองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองของขั้นทดลองรายบุคคล (Individual 

Tryout) เพ่ือตรวจสอบหาประสิทธิภาพและขอบกพรองของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองในดานตางๆ โดยการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอ
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บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  จากนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  และ
นําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองไปทําการทดลองตอในขั้นทดลองแบบกลุมยอย (Small 

Group Tryout) เพ่ือตรวจสอบหาประสิทธิภาพและขอบกพรองของบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองในดานตางๆ อีกครั้ง  โดยการสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของนักเรียน
กลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  จากนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุง  เมื่อ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงแลวจึงนําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองไปทดลองตอในข้ัน
ขั้นทดลองใชกลุมภาคสนาม (Field Experiment)  เพ่ือตรวจสอบหาประสิทธิภาพและขอบกพรอง
ของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองในดานตางๆ อีกครั้ง  เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงแลว
จึงนําบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองไปทดลองจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นนี้ไดมีปฏิสัมพันธภายในบทเรียน
ตางจากการสอนแบบเน้ือหาท่ีผูเรียนไดเรียนรู  โดยการจัดเตรียมสถานการณจําลองไวใหผูเรียนไดทํา
การทดลองไดจริงภายในบทเรียน  สอดคลองกับคํากลาวของ Alessi (Alessi, 1991: 119) ที่วา 
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองมีปฏิสัมพันธภายในบทเรียนตางจากแบบสอนเน้ือหาท่ี
ผูเรียนไดเรียนรู  โดยมีการจัดเตรียมเนื้อหาขอมูลและใชเทคนิคการถามตอบท่ีเหมาะสม  สวนในแบบ
สถานการณจําลองนั้น  นักเรียนจะเรียนรูโดยการฝกฝนกระทําจากกิจกรรม  เพ่ือไดเรียนรูในบทเรียน
ที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่มีความคลายคลึงกับโลกความเปนจริง 

บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองน้ีไดมีการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย  
จํานวน 2 หนวย  ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามตองการ  นําเสนอสถานการณการทดลองท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  มีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกคิด  ฝกทํา  โดยผูเรียนจะสามารถทราบได
ทันทีวาตอบถูกหรือผิด  ทําใหผูเรียนเกิดการสรางความเชื่อมโยงความรูความเขาใจและสามารถสรุป
ความรูไดดวยตนเอง  และหลังจากการศึกษาในแตละหนวยแลว  จะมีแบบฝกหัดทายบทเรียนในแต
ละหนวยใหนักเรียนทํา  เพ่ือประเมินความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว  โดยหากผูเรียนมีขอ
สงสัยก็สามารถกลับไปทบทวนบทเรียนไดตามตองการ  โดยจากการศึกษางานวิจัยในลักษณะเดียวกัน
พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของไพเราะ  ถือเกาะ (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.10/82.32 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80  สอดคลองกับงานวิจัยของภัทรธนพร  แดงเรืองรัมย (2556 : บทคัดยอ) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.04/84.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  สอดคลองกับงานวิจัยของปานทิพย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

 

ดอนขันไพร (2555: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 86.07/88.97  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา  
คุมเสาร (2555: 93-101) ไดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง วัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.22/80.87  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัย
ของยุวารี  ปยะมาตย (2554: 58-60) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณ
จําลอง เร่ืองวงจรไฟฟาอยางงายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษาพบวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณจําลองท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.80/75.20  ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว  และสอดคลองกับงานวิจัยของจิรพา  จักรกลม (2551: บทคัดยอ) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง 
ตนไมแหงชีวิตพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ตนไมแหงชีวิต มีประสิทธิภาพ 92.70/89.78 ซึ่งสูงกวาเกณ 80/80 ที่
กําหนดไว 

จึงสรุปไดวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

79.79/71.04 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไวเนื่องจากเปนบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองที่สรางและมีการพัฒนาอยางเปนระบบโดยผานการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู เชี่ยวชาญและมีการทดลองปรับปรุงแกไขจนบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  โดยมีคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (  = 21.31 และ S.D. = 2.85 ) สูงกวาคาคะแนนเฉล่ียกอน
เรียน (  = 11.00 และ S.D. = 2.78 )  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ที่กําหนดไว  ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
เนื้อหาบทเรียนในบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ไดจัดเรียงตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหาที่มุงเนนให
ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน  สามารถสรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง  โดยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  นี้มีการนําเสนอภาพกราฟก  การตูน ที่มีลายเสนเสมือนจริงสีสันสดใส  ขนาด
ใหญ  มีเสียงเพลง  เสียงบรรยายท่ีชัดเจน  ภาพเคล่ือนไหว  วิดีโอ  มีตัวดําเนินเรื่องที่อยูในวัน
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เดียวกับผูเรียน  และสถานการณจําลองการทดลองท่ีผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองและ
ผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองไดในทันที  จึงเปนจุดเราความสนใจ แกผูเรียนเปนอยางดี  
สรางความสนใจและตั้งใจเรียนอยางมีความสุข  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น  อีกทั้งผูเรียน
สามารถทบทวนเนื้อหาไดดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาในการเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการ
เรียนรูดวยตนเอง  ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน  จดจําสาระตามจุดประสงคการ
เรียนรูไดเมื่อเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จึงสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา  คุมเสาร (2555 : 93-101) ไดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่หลังจากเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับงานวิจัยของสุธิพร  ดํานอย (2554: 

บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลองที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สารรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สารรอบตัว มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมเดช  อินทรชู (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูน  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จึงสรุปไดวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตอการ
นําไปใชเปนสื่อการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อีกท้ังทําใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  มีความสนใจ
เรียนจนสามารถสรางองคความรูไดจากการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

3. คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (  = 20.88 และ S.D. = 
2.87 ) สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (  = 10.19 และ S.D. = 1.68 ) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 
3 ที่กําหนดไว  ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
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ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นี้ไดผานกระบวนการสรางและพัฒนาอยาง
มีประสิทธิภาพ  โดยผานการใหขอเสนอแนะ  ดําเนินการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และดานสื่อมัลติมีเดียตามลําดับขั้นตอน  โดยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองนี้ไดนําเสนอ
ภาพกราฟก  การตูน ที่มีลายเสนเสมือนจริงสีสันสดใส  ขนาดใหญ  มีเสียงเพลง  เสียงบรรยายที่
ชัดเจน  ภาพเคลื่อนไหว  วิดีโอ  มีตัวดําเนินเรื่องที่อยูในวันเดียวกับผูเรียน  และสถานการณจําลอง
การทดลองที่ผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองและผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนของ
ตนเองไดในทันที  จึงเปนจุดเราความสนใจ แกผูเรียนเปนอยางดี  สรางความสนใจและต้ัง ใจเรียน
อยางมีความสุข  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น  อีกทั้งผูเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาไดดวย
ตนเองโดยไมจํากัดเวลาในการเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง  ทําใหเกิด
ความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน  จดจําสาระตามจุดประสงคการเรียนรูได มีการนําเสนอเน้ือหา
โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะห  ไมวาจะเปนในการจําลองสถานการณการทดลอง
หรือการทําแบบฝกหัด  เปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจและเกิดความทาทาย พรอมทั้งไดรับผล
ปอนกลับเพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง  เปนการฝกใชความสามารถในการใชเหตุผล  
และความละเอียดถี่ถวนในการจําแนก  แยกแยะองคประกอบตางๆ ของส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่อาจจะเปนวัตถุ  
สิ่งของ  เพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ  เรื่องราว  หรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร  มีสาระ
และความสําคัญอยางไร  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนผล  และเปนอยางนั้นโดยอาศัยหลักการอะไร  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976: 201-207) ไดกลาวถึงทักษะการคิดวิเคราะหวา  การ
คิดวิเคราะหเปนกิจกรรมที่ตองใชเหตุผล  เปนการคิดอยางลุมลึกและหลากหลาย  มีการคิดพิจารณา
ขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนรอบดาน  และมีเหตุผลเพ่ือสรุปและตัดสินใจนําไปใชในการดําเนินชีวิตได
อยางสมเหตุสมผล  จากการท่ีผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก โดยการกําหนดสถานการณตัวอยาง  เพื่อดูแนวทางการตอบคําถามตามความเขาใจ
ของผูเรียน  พบวา  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกุลฤดี  รัศมีสวัสดิ์ (2555:บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรกับการสอนแบบปกติ  พบวา  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับงานวิจัยของยุวารี  ปยะมาตย (2554: 58-

60)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณจําลองเร่ืองวงจรไฟฟาอยางงาย เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความสามารถใน
การคิดวิเคราะหหลังเรียน เรื่องวงจรไฟฟาอยางงาย  ของกลุมที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนรูปแบบสถานการณจําลอง สูงกวากลุมที่เรียนดวยการเรียนตามคูมือครูของ สสวท. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของสมเดช  อินทรชู (2552: บทคัดยอ) ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูน พบวา  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ          
สืบเสาะหาความรูโดยใชบทเรียนการตูนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

จึงสรุปไดวา  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตอการนําไปใช  สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนกับกอนเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยวัดคาคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.84  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37  ซึ่งอยูในระดับมีความพึงพอใจมากทั้งนี้
เนื่องมาจาก  บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองมีการอธิบายเน้ือหาท่ีชัดเจน  เขาใจงาย  
รวมถึงยังมีกิจกรรมการทดลองท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น  มีภาพกราฟก   
การตูน  ลายเสนเสมือนจริงสีสันสดใส  ขนาดใหญ  เสียงเพลง  เสียงบรรยายที่ชัดเจน  
ภาพเคล่ือนไหว  วิดีโอ  มีตัวดําเนินเรื่องที่อยูในวันเดียวกับผูเรียน  ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปกับการเรียน  สอดคลองกับคํากลาวของ Desberge (Desberge, 1994: 10) ที่วา 
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองสามารถนํามาใชในภารกิจที่ตองใชเวลายาวนานในชีวิตจริง
ได  จึงสามารถขจัดปญหาดานเวลาซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ที่มีขอจํากัดเรื่องเวลา
ไดเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรธนพร แดงเรืองรัมย (2556: บทคัดยอ)  ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.38  สอดคลองกับวรรณา  คุมเสาร (2555: 93-101)  ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับปานทิพย  ดอนขันไพร (2555: บทคัดยอ)  ไดพัฒนา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟานารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากที่สุด 

จึงสรุปไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4  ในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 ดาน คือ ขอเสนอแนะ

ทั่วไป  และขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพ่ือ
เปนสื่อในการเรียนรู  ชวยลดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน  และชวยแกปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอน 

2. การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมในการนํามาสรางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับระดับชวงชั้นและวัยของผู เรียน  เพ่ือใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
ทางดานตางๆ เมื่อเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เชน การคิดแกปญหา  การคิด
อยางมีวิจารณญาณ  การคิดสรางสรรค  เปนตน 

2. ควรศึกษาวิจัยปจจัยดานพฤติกรรม  ระยะเวลาท่ีใชเรียน  และผูเรียนที่มีลักษณะ
แตกตางกัน  เพื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนมาก
ที่สุด 
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ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  เครื่องมือที่ประเมิน ไดแก 

 -   แผนการจัดการเรียนรู  
 -   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

 -  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมณเลิศ อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการ 
 ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร 

2. อาจารยไพศาล  จันทเจริญสุข ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรู
 วิทยาศาสตร  โรงเรียนถาวรานุกูล 

3. อาจารยอัญญาณี   นิลศรี ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรู
 วิทยาศาสตร  โรงเรียนถาวรานุกูล 

 

ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (ดานสื่อมัลติมีเดีย) 

1. อาจารย ดร.ไพฑูรย   กานตธัญลักษณ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและ
 สื่อสาร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
 เทคโนโล ยี   มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี             
 พระจอมเกลาธนบุรี 

2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เอกนฤน  บางทาไม อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อาจารย ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (ดานเนื้อหา) 

1. นางสาวฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ  ประจํา
 ภ า ค วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ   คณ ะ
 วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
 อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. อาจารยไพศาล  จันทเจริญสุข ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรู
 วิทยาศาสตร  โรงเรียนถาวรานุกูล 

3. อาจารยวันทนา  สมบูรณ ครูชํ านาญการ   กลุ มสาระการเรี ยนรู
 วิทยาศาสตร  โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
สวนที่ 1 หลักการบื้องตน 

-------------------------------------------------- 

หัวขอวิจัย   ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

ผูวิจัย นางสาวศุภวรรณ  นิลศรี 
 นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  

3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของพืช 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ผูวิจัย 
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คําชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรง ฉบับนี้  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูเชี่ยวชาญ   
ตอนท่ี  2 หลักการเบ้ืองตน 

ตอนท่ี  3 ประเด็นการสัมภาษณ 
2. ขอความกรุณากรอกแบบสัมภาษณใหครบทุกขอ  และตรงตามความคิดเห็นของทาน            

ใหมากที่สุด  เพราะคําตอบของทานจะเปนประโยชนในการนําไปเปนขอมูลประกอบการทํา
วิทยานิพนธ 

-------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ   
คําชี้แจง กรุณาตอบคําถามลงในชองวาง  และทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  

1. ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ........... 
 

2. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ................................................................................................................. 
 ปริญญาโท .................................................................................................................  

 ปริญญาเอก ................................................................................................................ 
 

3. ตําแหนง ..................................................................................................................... ................. 
 

4. สถานที่ทํางาน ................................................................................................................ ............. 
 

5. ประสบการณในการทํางาน ...................... ป 
 

ตอนที่ 2 หลักการเบ้ืองตน 

ความคิดรวบยอด 

การเจริญเติบโตของพืชตองการปจจัยหลายประการ  เชน  น้ํา  แสงแดด  แรธาตุตางๆ  พืชใช
น้ํา  กาซคารบอนไดออกไซด  และแสง  ในการสรางอาหารไดเองดวยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  
โดยอาศัยสารสีเขียวในใบพืช  เรียกวา  “คลอโรฟลล”  พืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก  เชน  
แสง  เสียง  สัมผัส  เปนตน  เพ่ือปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและไมใหสูญพันธุ 
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จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถอธิบายไดวา น้ํา แสง ธาตุอาหาร เปนปจจัย ที่จําเปนบางประการตอการ

เจริญเติบโตของพืช 

      2. บอกความหมายของสิ่งเราและการตอบสนองตอสิ่งเราของพืชได 
 

สาระการเรียนรู 
ตอนท่ี 1 ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 

 ตอนท่ี 2 การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช 

 

 ตอนท่ี 1 ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 

 การเจริญเติบโตของพืชจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยน้ํา  แสงแดด  กาซคารบอนไดออกไซด  
คลอโรฟลล  และแรธาตุตางๆ  เปนปจจัยที่สําคัญ  โดยพืชจะนําปจจัยดังกลาวมาใชในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง 
 1.  น้ํา  พืชตองการน้ํา   เพราะน้ําชวยละลายธาตุอาหารของพืชท่ีอยูในดิน  ทําใหรากพืช
สามารถดูดธาตุอาหารไปใชเลี้ยงลําตนได  และน้ํายังชวยลําเลียงอาหารไปสูสวนตางๆ ของพืช  และ
พืชตองใชน้ําเปนวัตถุดิบ ในการสรางอาหารดวย  

 2.  แสงแดด  พืชตองการแสงแดดเพ่ือใชในการสรางอาหาร  หรือการสังเคราะหดวยแสง
อาหารท่ีไดจากการสังเคราะหดวยแสง  คือ  แปง และน้ําตาล ซึ่งอาหารพวกนี้จะชว ยทําใหพืช
เจริญเติบโตขึ้น 

 3.  อาหาร  พืชตองการอาหาร  แตอาหารของพืชไมเหมือนกับอาหารของคนเรา  อาหาร
ของพืช  คือ  แรธาตุที่อยูในดิน  เชน ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซึ่งพืชจะใชรากดูดแรธ าตุ
เหลานี้ขึ้นไปเลี้ยงสวนตางๆ ของลําตน  นอกจากนี้แรธาตุที่เปนอาหารของพืชยังมีอยูในปุยชนิดตางๆ  
ชาวไรชาวนาจึงเพิ่มอาหารใหแกพืชที่เพาะปลูกดวยการใสปุย   
 ธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช  คือ  ธาตุอาหารที่พืชจําเปนตองใชเพ่ือการ
เจริญเติบโต  ออกดอกและผล  ซึ่งมีอยู 16 ธาตุ  พบวามี 3 ธาตุ  ที่พืชไดมาจากอากาศและน้ํา  คือ  
คารบอน  ไฮโดรเจน  และออกซิเจน  สวนอีก 13 ธาตุนั้น  พืชจะนํามาจากดิน  ซี่งธาตุเหลานี้ไดมา
จากการสลายตัวของอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุในดิน  สามารถแบงตามปริมาณที่พืชตองการใช
ออกเปน 2 กลุม  คือ 

 1. ธาตุอาหารที่พืชตองการใชในปริมาณมาก  ไดมาจากดิน  มีอยู 6 ธาตุ  ไดแก  
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  และกํามะถัน  แบงออกเปน 2 กลุม  
คือ 
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    - ธาตุอาหารหลักหรือธาตุปุย  ไดแก  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  
เนื่องจาก 3 ธาตุนี้  พืชตองการใชในปริมาณมาก  แตมักจะไดรับจากดินไมเพียงพอกับความตองการ  
ตองชวยเหลือโดยใสปุยอยูเสมอ 

    - ธาตุอาหารรอง  ไดแก  แคลเซียม  แมกนีเซียม  และกํามะถัน  เปนกลุมที่พืช
ตองการใชในปริมาณท่ีนอยกวา  และไมคอยมีปญหาขากแคลนในดินทั่วๆ ไป เหมือนธาตุอาหารหลัก 

 2. ธาตุอาหารท่ีพืชตองการใชในปริมาณนอยหรือธาตุอาหารเสริม  แตพืชไมสามารถ
ขาดได  เพราะจะทําใหเกิดความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง  มีอยู 7 ธาตุ  ไดแก  เหล็ก  แมงกานีส  
โบรอน  โมลิบดีนัม  ทองแดง  สังกะสี  และคลอรีน 

 อยางไรก็ตาม  ไมวาจะเปนธาตุอาหารในกลุมที่พืชตองการใชในปริมาณมากหรือกลุมที่พืช
ตองการใชในปริมาณนอย  ตางก็มีความสําคัญและจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชไมนอยไปกวากัน  
เพราะความจริงแลวธาตุทุกธาตุมีความสําคัญตอการดํารงชีพของพืชเทาๆ กัน  จะตางกันแตเพียง
ปริมาณที่พืชตองการเทานั้น  ดังน้ันพืชจึงขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไมได  หากพืชขาดธาตุอาหารแมแต
เพียงธาตุเดียว  พืชจะหยุดการเจริญเติบโต  แคระแกร็น  ไมใหผลผลิต  และตายในท่ีสุด 
 4.  อากาศ   พืชตองการอากาศในการหายใจเหมือนคนเรา พืชจะหายใจท้ังกลางวันและ
กลางคืน พืชหายใจเอากาซออกซิเจนเขาไป และคายกาซคารบอนไดออกไซดออกมา 
 กลางวัน  พืชมีการสังเคราะหดวยแสงและจะคายกาซออกซิเจนออกมาดังนั้น  ถาเราไปน่ังใต
ตนไมเวลากลางวันจะรูสึกสดชื่น 

แตกลางคืน  พืชหายใจตามปกติเหมือนคนเรา ดังนั้นจึงไมคอยนําตนไมไปต้ังไวในหองนอน 
เพราะตนไมจะแยงอากาศเราหายใจ 
 

 ตอนท่ี 2 การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช 

 สิ่งเรา  เปนสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของส่ิงมีชีวิต  ไดแก  แสง  เสียง  
อุณหภูมิ  ความชื้น  และการสัมผัส 

 การตอบสนองของพืช  คือ  การที่พืชมีการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่เขามากระทบ  เชน 
แสงแดด  อุณหภูมิ    ความชื่น หรือสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  ตัวอยางเชน ตนไมยราพไวตอการสัมผัส 

 การตอบสนองของพืชแตละชนิด  มีลักษณะแตกตางกัน  บางชนิดเจริญเติบโตไดดีในท่ีๆ  มี
แสงแดดมาก  เพื่อการสังเคราะหดวยแสง ซึ่งไดแก  พืชมีดอก 

 พืชบางชนิดตองการแสงนอยและชอบอยูในอุณหภูมิและความชื้นมากเพ่ือความเหมาะสมใน
การเจริญเติบโตและการขยายพันธุโดยเฉพาะพืชไรดอก  เชน  มอส  เฟรน  ถาไดรับแสงนอยและมี
ความชื้นสูง จะเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

-------------------------------------------------- 

   ส
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สมุดกลาง
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สวนที่ 2  ประเด็นการสัมภาษณ 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

-------------------------------------------------- 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและแนวทางการจัดทําเนื้อหา 
1. ทานคิดวา  เนื้อหาเร่ืองการดํารงชีวิตของพืช  ควรมีการนําเขาสูบทเรียนอยางไร 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

2. ทานคิดวาการนําเสนอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  ถานํา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เพ่ือสงเสริมการคิด
วิเคราะห ควรมีวิธีการนําเสนออยางไร 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

3. การวัดและประเมินผลวานักเรียนมีความรูความเขาใจในการเรียน เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  ที่
นําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองควรตรวจสอบจากสิ่งใด 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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4. ทานมีแนวทางหรือวิธีการออกแบบบทเรียนที่ จะทําใหผู เรียนสนใจบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง เร่ืองการดํารงชีวิตของพืชไดอยางไร 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

5. การวัดและประเมินผลวานักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหควรใชแบบทดสอบแบบใด 

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

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

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

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

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

6. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ ........................................................... ผูใหสัมภาษณ 
   (..........................................................) 
  ตําแหนง ...................................................................... 
 

 

 

 

   ส
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สวนที่ 2  ประเด็นการสัมภาษณ 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

-------------------------------------------------- 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและแนวทางการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
1. ทานคิดวา บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ืองการดํารงชีวิตของพืช  ควรมีลักษณะการนําเสนอเปนอยางไร 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

2. แบบฝดหัดในบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองที่เหมาะสมกับเรื่องการดํารงชีวิตของพืช
ตามศักยภาพของตัวสื่อ  ควรเปนรูปแบบใด 

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

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

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

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

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

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

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช ควรมีลักษณะใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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4. ทานตองการใหบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิตของพืชมีการออกแบบ
อยางไรจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหา  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

  4.1  ดานภาพที่ใชและลักษณะของภาพ 

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................
 4.2  ดานการดําเนินเรื่อง 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  4.3  ดานเสียงบรรยาย 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 4.4  ดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดีย 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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5. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ ............................................................. ผูใหสัมภาษณ 
   (...........................................................) 
  ตําแหนง ............................................................................. 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคําตอบ  ขอสอบมีท้ังหมด  30  ขอ 

 

1. อัตราสวนของธาตุอาหารที่แสดงไวบนถุงปุย  ควรเลือกใชใหเหมาะสม  เพราะอะไร 
 ก. พืชตองการธาตุอาหารท้ังสามชนิดนี้เทานั้น 

 ข. พืชควรไดรับธาตุอาหารท้ังสามชนิดใกลเคียงกัน 

 ค. สวนตางๆ ของพืชตองการธาตุอาหารไมเหมือนกัน  ผูปลูกจึงตองพิจารณาวาจะบํารุงพืช
สวนใด 

 ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 

2. พืชสองชนิด A และ B ขึ้นในพ้ืนท่ีแหงแลง  พืช A พบขึ้นทั่วไป  แตมีการเจริญเติบโตของลําตน
ชาและมีจํานวนใบนอย  สวนพืช B มีการเจิญเติบโตของลําตนเร็วและมีใบดกแตพบนอยมาก  
สมมติฐานใดตอไปน้ีอธิบายปรากฏการณขางตนไดดีที่สุด 

 ก. รูปรางของใบพืช B มีสวนชวยใหอยูรอดไดดีกวาพืช A 

 ข. ขนาดและสีของดอกของพืช B ทําใหมีโอกาสอยูรอดไดมากกวาพืช A 

 ค. ลําตนที่เจริญคอนขางชาของ A ทําใหมีโอกาสอยูรอดไดมากกวาพืช B  

 ง. การเจริญของรากนอยมากทําใหพืช A มีโอกาสอยูรอดไดมากกวาพืช B 

 

3. ตนมะลิที่ปลูกในบานมีอาการเห่ียวลง  แตยังคงมีสีเขียว  ปจจัยที่พืชกําลังขาดไปและนักเรียน
สามารถชุบชีวิตตนมะลิ  ไดแกขอใด 

 ก. น้ํา  

 ข. อากาศ  

 ค. แสงแดด  

 ง. อาหาร 
 

 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

วิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

   ส
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4. หากเกษตรกรตองการเพ่ิมคุณภาพของผลไม  ควรใชปุยชนิดใดเพ่ือใหผลไมมีสีสันท่ีนากิน                
ผลใหญ  และมีรสชาติหวาน 

 ก. ปุยคอก  

 ข. ปุยไนโตรเจน  

 ค. ปุยฟอสฟอรัส   

 ง. ปุยโพแทสเซียม 

 

5. พืชมีกระบวนการสังเคราะหสารที่นาทึ่ง  พืชบางชนิดไมควรปลูกใกลกันเพราะอะไร 
 ก. แยงอาหารชนิดเดียวกัน  

 ข. ทําใหพืชใกลเคียงกลายพันธุ 
 ค. แมลงที่ชอบมาเกาะอาจทําลายพืชที่อยูใกล   

 ง. ปลอยสารพิษออกมาทําลายพืชที่ขึ้นใกลๆ 

 

6. ปอทดลองปลูกพืช 2 กระถาง 

 กระถางที่ 1    รดน้ําทุกวัน  เวลาเชากันเย็น 
 กระถางที่ 2    ไมตองรดนํ้า 
 โดยตั้งกระถางท้ัง 2 ใบไวในที่ท่ีมีแสง 

 

อยากทราบวา  ปอตองการศึกษาในเร่ืองใด 

 ก. ตนพืชตนใดจะตายกอน  

 ข. กระถางใบใดจะมีปริมาณดินลดลง 
 ค. แสงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม  

 ง. น้ํามีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม 
 

7. นนทตองการทดลองวา แสงเปนปจจัยในการเจริญเติบโตของพืชหรือไม  เขาควรออกแบบการ
ทดลองอยางไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. ตั้งตนไมทั้ง 2 กระถางไวในบริเวณเดียวกัน 
 ข. ตั้งตนไมทั้ง 2 กระถางไวในบริเวณท่ีไมมีแสงสองเลย 
 ค. ตั้งตนไมกระถางท่ี 1  ไวในที่ท่ีมีแดดจัด  สวนกระถางท่ี 2 ตั้งไวในที่รม 
 ง. ตั้งตนไมกระถางท่ี 1  ไวในที่ท่ีมีแดดสอง  สวนกระถางท่ี 2 ตั้งไวในหองมืด 

 

   ส
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8.  “ตนไมคือเพ่ือนชีวิต  เจาดูดอากาศพิษแทนขา” จากขอความน้ี  คําวา อากาศพิษหมายถึงขอใด 

 ก. แกสออกซิเจน  

 ข. แกสฮีเลียม 

 ค. แกสไฮโดรเจน  

 ง. แกสคารบอนไดออกไซด 
 

9. ธาตุอาหารใดชวยเรงการเจริญเติบโตของใบ 

 ก. ไนโตรเจน  

 ข. สังกะสี  

 ค. แมงกานีส  

 ง. แคลเซียม 

 

10. ธาตุอาหารใดชวยเรงการจริญเติบโตอของราก  ดอก  และผล 

 ก. แมกนีเซียม  

 ข. ฟอสฟอรัส  

 ค. คลอรีน  

 ง. โบรอน 

 

11. ธาตุอาหารใดชวยในการสรางอาหารและลําเลียงอาหารของพืช 

 ก. ไนโตรเจน  

 ข. ฟอสฟอรัส  

 ค. โพแทสเซียม  

 ง. ทองแดง 
 

12. หากตนไมไดรับน้ําและแรธาตุอยางสม่ําเสมอ  แตไมไดรับแสงเลยเปนเวลา 1 อาทิตย  ลักษณะ
ของตนไมจะเปนอยางไร 
 ก. ใบมีมีเหลือง  ตนไมเจริญเติบโตชา 
 ข. ใบมีสีเหลือง  ตนไมเจริญเติบโตตามปกติ 
 ค. ใบมีสีเขียว  ตนไมเจริญเติบโตตามปกติ 
 ง. ใบมีสีเหลืองเห่ียวซีด  ตนไมจะตายในทันทีที่ไมไดรับแสง 
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13. หากตนไมไดรับน้ําและแรธาตุตามปกติ  และใหแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนสแกตนไมเพียงอยาง
เดียว  โดยไมไดรับแสงอาทิตยเลย  ลักษณะของตนไมจะเปนอยางไร 
 ก. ตนไมจะตายอยางชาๆ เพราะไมไดรับแสง 
 ข. ตนไมจะตายอยางรวดเร็ว  เพราะไมสามารถดูดซึมน้ําและแรธาตุได 
 ค. ตนไมจะไมมีการเจริญเติบโตเลย  เพราะพืชไมสามารถสังเคราะหแสงได 
 ง. ตนไมมีการเจริญเติบโต  แตอาจโตชากวา  หรือเร็วกวาตนที่ไดรับแสงอาทิตยก็ได 
 

14. ขอใดกลาวถึงปจจัยในการดํารงชีวิตของพืชไดถูกตอง 
 ก. พืชตองการนํ้า  และธาตุอาหารในการดํารงชีวิตเทานั้น 

 ข. พืชตองการนํ้า  ธาตุอาหาร  แสง  และอากาศในการดํารงชีวิต 

 ค. พืชตองการนํ้า  ธาตุอาหาร  แสง   อากาศ  และลมในการดํารงชีวิต 

 ง. พืชสามารถดํารงชีวิตอยูในสภาวะแบบใดก็ได  เพราะพืชมีการปรับตัว 
 

15. ตนไมจะสูงขึ้น  ถารดน้ําและใสปุยมากข้ึน  หมายถึงความสัมพันธในขอใด 

 ก. ปริมาณน้ําและปุยจะเปลี่ยนไปตามความสูงของตนไม 
 ข. ปริมาณปุยจะเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ําและความสูงของตนไม 
 ค. ความสูงของตนไมจะเปลี่ยนไปตามการรดน้ําและประเภทของปุย 
 ง. ความสูงของตนไมจะเปลี่ยนไปตามคุณภาพของปุยและปริมาณน้ํา 
 

16. สิ่งเราคือ 

 ก. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิต 

 ข. สภาพแวดลอมที่กระตุนใหพืชปรับตัวใหเขากับธรรมชาติมากข้ึน 

 ค. สภาพแวดลอมที่ทําใหพืชหรือสัตวหยุดการเจริญเติบโตหรือตาย 

 ง. สภาพแวดลอมที่ทําใหสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

17. การที่ดอกพุดตานมีการเปลี่ยนสีเขมขึ้นในระหวางวัน  จัดเปนการตอบสนองตอสิ่งเราใด 

 ก. แสง  

 ข. ความชื้น  

 ค. สารเคมี  

 ง. อุณหภูมิ 
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18. เจสังเกตตนแคหนาบานเปนเวลา 1 สัปดาห  พบวา ตนแคกางใบในตอนเชาและหุบใบในตอนเย็น  
เขาควรสรุปผลการสังเกตวาอยางไร 
 ก. ตนแคพักผอนเปนเวลา  

 ข. ตนแคมีการตอบสนองตอแสง 
 ค. ตนแคตองการแสงเฉพาะเวลากลางวัน  

 ง. ตนแคหุบใบเพ่ือปองกันความรอนจากแสง 
 

19. การที่ตนกระบองเพชรมีการเปลี่ยนใบใหอยูในรูปของหนาม  จัดเปนการตอบสนองตอสิ่งเราใด 

 ก. แสง  

 ข. อุณหภูมิ  

 ค. ความชื้น  

 ง. การสัมผัส 

 

20. ถาเราปลูกตนถั่วไวในกลองทึบที่ปดฝามิดชิด  แลวเจาะขางกลองดานซาย  ตนถั่วจะมีการ
เจริญเติบโตอยางไร 
 ก. ลําตนตั้งตรง  

 ข. ลําตนหมุนวนเปนเกลียว 
 ค. ลําตนเอนไปทางดานขวา  

 ง. ลําตนเองไปทางดานซาย 

 

21. จากขอ 20. ที่เปนเชนนี้เพราะเหตุใด 

 ก. ตนถั่วตองการนํ้า  

 ข. ตนถั่วตองการแสง 
 ค. ตนถั่วหายใจไมสะดวก  

 ง. ตนถั่วไมชอบอยูในที่มืดๆ 

 

22. ขอใดไมใชพืชกินแมลง 
 ก. ตนหมอขาวหมอแกงลิง  

 ข. ตนกาบหอยแครง 
 ค. ตนคว่ําตายหงายเปน  

 ง. ตนหยาดน้ําคาง 

   ส
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23. สารเหนี่ยวของพืชกินแมลงทําหนาที่อยางไร 
 ก. เพื่อใชเปนตัวลอแมลงใหมาเกาะ  

 ข. เพ่ือใชในการผสมเกสรของดอก 

 ค. เพ่ือใชในการยึดแมลงใหอยูกับที ่  

 ง. ทุกขอที่กลาวมา 
 

24. พืชที่มีลําตนเบนออกจากชายคาบาน  เปนการตอบสนองตอสิ่งเราใด 

 ก. ดิน  

 ข. น้ํา  

 ค. ลม  

 ง. แสง 
 

25. สวนใดของพืชที่ตอบสนองตอแรงโนมถวงของโลก 

 ก. ราก  

 ข. ลําตน  

 ค. ใบ  

 ง. ดอก 

 

26. พืชตอบสนองตอสิ่งเราเพราะเหตุใด 

 ก. เพื่อเพ่ิมจํานวนใหมากข้ึน  

 ข. เพ่ือปรับตัวในการดํารงชีวิต 

 ค. เพ่ือใหสรางอาหารไดมากขึ้น  

 ง. เพ่ือใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
 

27. หญิงทดลองการตอบสนองตอแสงของยอดพืช 4 ชนิด  ที่อยูใตรมเงาเปนดังนี้ 
ชนิดของพืช การตอบสนองตอแสงของพืช 
ชนิดที่ 1 เอนหนีแสงสวาง 
ชนิดที่ 2 โนมเขาหาแสงสวาง 
ชนิดที่ 3 ตั้งตรง 
ชนิดที่ 4 ตั้งตรง 

 

จากขอมูล  พืชชนิดใดที่สวนยอดตองการแสงมากท่ีสุด 

   ส
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 ก. ชนิดที่ 1  

 ข. ชนิดที่ 2  

 ค. ชนิดที่ 3  

 ง. ชนิดที่ 4 

 

28. ปจจัยในขอใดไมเก่ียวของกับการตอบสนองตอสิ่งเราของพืช 

 ก. อุณหภูมิ  

 ข. ความชื้น  

 ค. การสัมผัส  

 ง. ดิน 

 

29. ดอกไมในขอใดมีการตอบสนองตอแสงมากท่ีสุด 

 ก. ดอกเฟองฟา  

 ข. ดอกทานตะวัน  

 ค. ดอกเข็ม  

 ง. ดอกมะลิ 
 

30. พืชกินแมลงจะมีการตอบสนองตอสิ่งเราในเรื่องใด 

 ก. แสง  

 ข. เสียง  

 ค. อุณหภูมิ  

 ง. การสัมผัส 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 

วิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 

1.  ค 2.  ค 3.  ก 4.  ง 5.  ก 
6.  ง 7.  ง 8.  ง 9.  ก 10. ข 
11. ค 12. ก 13. ง 14. ข 15. ง 
16. ก 17. ง 18. ข 19. ค 20. ง 
21. ข 22. ค 23. ค 24. ง 25. ก 
26  ข 27. ข 28. ง 29. ข 30. ง 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคําตอบ  ขอสอบมีทั้งหมด  30  ขอ 

 

สถานการณที่  1   ใชตอบคําถามขอ 1-3 

  
 เนื่องจากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีกําลังแรง  ขอใหเดินเรือดวย
ความระมัดระวัง  และเรือเล็กทุกชนิดควรงดออกจากฝงต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึง 05.00 น. ของ
วันใหม 
 

 

1. ขอความขางตนมีจุดมุงหมายสําคัญที่สิ่งใด 

 ก. ลักษณะของเรือเดินทะเล 

 ข. การจับปลาของชาวประมง 
 ค. ลักษณะคล่ืนและลมในทองทะเล 

 ง. ความปลอดภัยของการเดินเรือ 

 

2. เหตุการณนี้นาจะเกิดข้ึนที่จังหวัดใด 

 ก. เพชรบุรี 
 ข. ขอนแกน 

 ค. เชียงใหม 
 ง. กรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอความนี้เปนเรื่องประเภทใด 

 ก. ขาว 
 ข. ประกาศ 

 ค. คําชักชวน 

 ง. คําโฆษณา 
 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

   ส
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สถานการณที่  2   ใชตอบคําถามขอ 4-6 

  
 ทําไมเสฉวน จึงตองอาศัยบานเปลือกหอยวางๆ ดวย  คําตอบคือเสฉวนมีโครงสราง
รางกายทั่วไปไมมีกระดูกทั่วไปไมมีกระดองแข็งคลุมราง  แตเสฉวนจะมีสวนที่แข็งเพียงท่ีกาม
เทานั้น  สวงหลังของเขาจะออน  จึงสามารถขยับตัวเขาแฝงในเปลือกหอยได 
 

 

4. ทําไมเสฉวนจึงตองการบานที่เปนเปลือกหอย 

 ก. เพื่อความแข็งแรง 
 ข. เพ่ือความรวดเร็ว 
 ค. เพ่ือความปลอดภัย 

 ง. เพ่ือความสะดวก 

 

5. นาจะตั้งชื่อเรื่องน้ีวาอยางไร 
 ก. สัตวเปลือกออน 

 ข. เสฉวนไรบาน 

 ค. ปูกับเปลือกหอย 

 ง. บานของเสฉวน 

 

6. จากขอความขางตน “เสฉวน” นาจะหมายถึงอะไร 
 ก. คน 

 ข. ปู 
 ค. หอย 

 ง. กุง 
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สถานการณที่  3   ใชตอบคําถามขอ 7-9 

 
 ดินเกิดจากการสลายตัวของแรและหินตางๆ ผสมกับซากของส่ิงมีชีวิตท่ีเนาเปอย  การเนา
เปอยของซากสิ่งมีชีวิต  เกิดจากการยอยสลายของจุลินทรียในดิน  ไดแก  แบคทีเรีย  รา     
โปรโตรซัว  เปนตน  จุลินทรียเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการเกิดความสมบูรณของดิน  เพราะ
นอกจากเพ่ิมแรธาตุใหกับดินแลว  ยังปรับโครงสรางของดินโดยการเพ่ิมชองวางในดินใหมากขึ้น  
ทําใหดินรวนซุย  มีปริมาณอากาศและนํ้าที่เหมาะสม 
 

 

7. ขอความขางตนสรุปไดวาอยางไร 
 ก. จุลินทรียทําใหหินและแรสลายตัว 
 ข. จุลินทรียทําใหดินเกิดความอุดมสมบูรณ 
 ค. จุลินทรียทําใหดินรักษาความชุมชื้นไดมากข้ึน 

 ง. จุลินทรียยอยซากสิ่งมีชีวิตเปนธาตุอาหารใหแกพืช 

 
8. จากขอมูล ถาบริเวณบานนักเรียนเปนดินลูกรัง  มีเนื้อแนน  ปลูกพืชไมเจริญเตบิโต  ควรปรับปรุง

ดินอยางไรใหเหมาะแกการปลูกพืช 

 ก. ใสแรและหิน 

 ข. พรวนดินลูกรังใหโปรง 
 ค. รดน้ําใหชุมและพรวนดิน 

 ง. ใสซากสิ่งมีชีวิตและพรวนดิน 

 

9. ถาตองการทราบวา  ดินลูกรังเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด  ควรทดสอบอยางไร 
 ก. นําดินไปละลายนํ้า  สังเกตสิ่งที่ละลายน้ํา 
 ข. นําดินไปทดลองใหน้ําไหลผาน  สังเกตน้ําที่ผานได 
 ค. นําดินไปทดลองปลูกพืชหลายชนิด  สังเกตการเจริญเติบโต 

 ง. เพ่ิมแรธาตุใหกับดินในปริมาณเทากัน  ปลูกพืชชนิดเดียวกัน  สังเกตการเจริญเติบโต 
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สถานการณที่  4   ใชตอบคําถามขอ 10-12 

 
 ฝนเปนพืชที่ปลูกในเทือกเขาหรือท่ีสูง  ชอบอากาศหนาว  ปลูกยาก  ตองการการดูแล
อยางใกลชิด  เมื่อตนเจริญเติบโตจนผลิดอกออกผลในระยะเวลาพอสมควรแลว  จึงจะกรีดยางได  
เมื่อนําไปสกัดจะกลายเปนมอรฟนและเฮโรอีน  ซึ่งมีฤทธิ์รายแรงมากตามลําดับ  ทางการแพทย
นําไปใชในการรักษาโรคได  นับวาฝนมีคุณประโยชนเมื่อใชถูกทาง  และมีอันตรายเมื่อใชไม
ถูกตอง  ผูใชตองรูจักเลือกใชใหถูกตอง 
 

 

10. สวนใดของพืชชนิดนี้ที่นําไปผลิตเปนเฮโรอีน 

 ก. ยางจากดอก 

 ข. เกสรจากดอก 

 ค. เมล็ดจากดอก 

 ง. สารคลอโรฟลลจากใบ 

 

11. ภาคใดฝนจะเจริญเติบโตมากที่สุด 

 ก. ภาคใต 
 ข. ภาคเหนือ 

 ค. ภาคกลาง 
 ง. ภาคอีสาน 

 

12. ใจความสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 

 ก. การปลูกฝน 

 ข. การสกัดฝน 

 ค. ระยะเวลากรีดฝน 

 ง. ฝนมีทั้งคุณและโทษ 
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สถานการณที่  5   ใชตอบคําถามขอ 13-15 

 
 ปจจุบันเกษตรกรนิยมฉีดพนยาปราบศัตรูพืชเพ่ือกําจัดแมลงและวัชพืชตางๆ ซึ่งก็ไดผลดี  
เพราะทําใหแมลงและวัชพืชตายอยางรวดเร็ว  นับวาเปนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพโดยที่ไมตองลงแรงมาก  อยางไรก็ตาม  วิธีการดังกลาวไดกอใหเกิดผลเสียตอ
สิ่งแวดลอมอยางมหาศาลทีเดียว 
 

 

13. ขอใดเปนผลเสียที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 

 ก. เปนอันตรายตอผูบริโภค 

 ข. เกิดปญหาดื้อยาในพืช 

 ค. เสียสมดุลทางธรรมชาติ 
 ง. ผูใชสูดดมสารพิษ 

 

14. จะแกปญหาสิ่งแวดลอมในเหตุการณนี้ไดอยางไร 
 ก. เลิกใชยาปราบศัตรูพืช 

 ข. สวมเครื่องปองกันทุกครั้งที่ทําการฉีดพนยา 
 ค. ใชน้ําหมักชีวภาพแทนยาปราบศัตรูพืช 

 ง. แนะนําใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทน 

 

15. ที่กลาววา “การฉีดพนยาปราบศัตรูพืชกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม”  ผูกลาวอาศัย
หลักการใด 

 ก. การฉีดพนยาปราบศัตรูพืชทําใหเกิดขยะมากขึ้น 

 ข. การฉีดพนยาปราบศัตรูพืชทําใหเกิดสารพิษตกคางในพืช 

 ค. มนุษยเปนผูใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม 

 ง. ก. การฉีดพนยาปราบศัตรูพืชทําใหคาใชจายเพิ่มข้ึน 
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สถานการณที่  6   ใชตอบคําถามขอ 16-18 

 
 การสรางฝาย  ก็คือ  การรักษาปาซึ่งเปนแหลงตนน้ํา  ใหมีความชุมชื้นตลอดป  ถาปาชุม
ชื้น  ตนไมงอกงาม  มีน้ําเปนที่อยูของปลา  มีผลไมเปนอาหารสัตว  และยังนําน้ํามาใชประโยชน
ในการบริหารชุมชนไดอีกดวย 
   

 

16. สาระสําคัญของเรื่องน้ีคืออะไร 
 ก. การสรางฝายชะลอน้ํา 
 ข. การปลูกปา 
 ค. การรักษาความชุมชื้น 

 ง. การหาอาหาร 
 

17. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก. การสรางฝายชะลอน้ําเปนการอนุรักษปาอีกทางหนึ่ง 
 ข. การสรางฝายชะลอน้ําทพใหปาชุมชื้น 

 ค. การสรางฝายชะลอน้ําตองใชเงินจํานวนมาก 

 ง. การสรางฝายชะลอน้ําทําใหเรานําน้ํามาใชประโยชนในชุมชนไดดวย 

 

18. ขอความขางตนเปนขอความลักษณะใด 

 ก. อธิบาย 

 ข. เปรียบเทียบ 

 ค. ใหคําปรึกษา 
 ง. สาธิต 
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สถานการณที่  7   ใชตอบคําถามขอ 19-21 

 
 ปาแวว :  เดี๋ยวนี้ตะไครหอมท่ีสวนของฉันราคาดีมาก 
 ลุงมั่น  :  ตนยาสูบของฉันก็เปนที่ตองการของตลาดเหมือนกัน 
 นาจอย :  ฉันไดขาวมาวา  เขานําไปสกัดใชแทนสารเคมี  เพ่ือฉีดปองกันศัตรูพืช 
 

 

19. จากบทสนทนา  ประเด็นสําคัญคืออะไร 
 ก. การใชสารเคมี 

 ข. ศัตรูพืชมารบกวนพืชผัก 

 ค. ตนตะไครหอมมีราคาสูงมาก 

 ง. ตนยาสูบมีราคาสูง 
 

20. จากประเด็นในขอ 19. มีสาเหตุมาจากอะไร 
 ก. ราคาพืชสูง 
 ข. เกษตรกรใชสารเคมี 

 ค. ศัตรูพืชมากขึ้น 

 ง. เกษตรกรปลูกพืชหลายชนิด 

 

21. ขอความนี้เปนเรื่องประเภทใด 

 ก. ขาว 
 ข. โฆษณา 
 ค. ประกาศ 

 ง. บทสนทนา 
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สถานการณที่  8   ใชตอบคําถามขอ 22-24 

 
 ในครอบครัวของแกม  มีสมาชิก 4 คน  ซึ่งสมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานอาหาร
จําพวกเน้ือสัตวเปนสวนใหญ  ไมชอบรับประทานผักและผลไมยกเวนแกม  1 เดือนตอมา  แกม
สังเกตเห็นวา  คนในครอบครัวมีอาการเลือดออกตามไรฟน แตตัวของแกมไมเปน 
 

 

22. สาระสําคัญของขอความนี้คืออะไร 
 ก. ทําไมแกมจึงไมมีเลือดออกตามไรฟน 

 ข. ทําไมสมาชิกในครอบครัวของแกมจึงเปนโรคเลือดออกตามไรฟน 

 ค. ในผักและผลไมมีอะไรที่ทําใหแกมไมเปนโรคเลือกออกตามไรฟน 

 ง. โรคเลือดออกตามไรฟนเปนโรคติดตอหรือไม 
 

23. อาการเลือดออกตามไรฟนของคนในครอบครัวแกมเกิดจากส่ิงใด 

 ก. รับประทานอาหารที่มีรสจืด 

 ข. ขาดการดูแลเอาใจใสสุขภาพเหงือกและฟน 

 ค. ขาดสารอาหารจําพวกวิตตามินซี 
 ง. ผักและผลไมทําใหเลือดแข็งตัว 
 

24. นักเรียนมีวิธีปองกันไมใหเกิดเหตุการเชนเดียวกับคนในครอบครัวแกมอยางไร 
 ก. แนะนําประโยชนของอาหารประเภทตางๆ 

 ข. ใหทุกคนทานอาหารท่ีมีรสจัด 

 ค. ไปพบทันตแพทย 
 ง. รับประทานผักและผลไม 
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สถานการณที่  9   ใชตอบคําถามขอ 25-27 

 
 ภาคอีสานเปนดินแดนที่พ้ืนดินเปนดินทราย  ไมสามารถกักเก็บน้ําไวไดและมีอากาศแหง
แลง  ฝนไมคอยตก  ตนไมในธรรมชาติมีนอยมาก  ขาดแคลนแหลงน้ํา  ทําใหชาวบานท่ีเปน
เกษตรกรปลูกพืชแลวผลผลิตไมดีตามตองการ 
 

 

25. จากขอความขางตน  “ภาคอีสาน”  เปนอยางไร 
 ก. ชุมชื่น 

 ข. ฝนตกชุก 

 ค. แหงแลง 
 ง. หนาวเย็น 

 

26. เกษตรกรทางภาคอีสานปลูกพืชไมไดผล  เพราะเหตุใด 

 ก. มีประชากรอาศัยอยูมาก 

 ข. พ้ืนที่และอากาศไมเหมาะสม 

 ค. ชาวบานมีลูกหลานมาก 

 ง. ประชาชนไมขยันทํากิน 

 

27. ขอความนี้เปนเรื่องประเภทใด 

 ก. ขาว 
 ข. โฆษณา 
 ค. ประกาศ 

 ง. บทความ 
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สถานการณที่  10   ใชตอบคําถามขอ 28-30 

 

 ปานเปนนักเรียนท่ีชอบแตงตัวดวยเสื้อผา  สิ่งของท่ีมีราคาแพง  และทันสมัยอยูเสมอ  จะ
คบหาเฉพาะเพ่ือนท่ีมีนิสัยและรสนิยมการแตงตัวคลายกัน  ปานคิดวาคนเหลานั้นเปนคนท่ีฉลาด
และมีความคิดกาวหนา  สวนคนท่ีไมชอบแตงตัวและใชของที่ไมคอยมีราคาเปนคนไมมีรสนิยม  
มีความคิดที่ไมทันสมัยและไมทันตอเหตุการณ 
 

 

28. ขอใดเปนประเด็นหลักของขอความขางตน 

 ก. ปานคบเพ่ือนที่มีนิสัยคลายๆ กับปานเทานั้น 

 ข. ปานเปนคนไมมีความคิดเปนของตัวเอง 
 ค. ปานมองคนเฉพาะภายนอก 

 ง. ปานเปนคนที่สังคมยอมรับ 
 

29. ขอใดมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด 

 ก. ฉลาด : ทันตอเหตุการณ 
 ข. ความคิดดี : ไมมีรสนิยม 
 ค. บุคลิกดี : มีรสนิยม 
 ง. รวย : แตงตัวดี 
 

30. จากขอความทํากําหนด  ผูเขียนมีแนวคิดอยางไร 
 ก. สังคมเปลี่ยนแปลงทําใหคนเปลี่ยนไป 

 ข. แตละคนมีความคิดเปนของตัวเอง 
 ค. ยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน 
 ง. คาของคนอยูที่ผลของงาน 

 

 

เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

1.  ง 2.  ก 3.  ข 4.  ค 5.  ง 6.  ข 
7.  ข 8.  ง 9.  ค 10. ก 11. ข 12. ง 
13. ค 14. ค 15. ข 16. ก 17. ค 18. ก 
19. ก 20. ข 21. ง 22. ข 23. ค 24. ง 
25. ค 26  ข 27. ง 28. ค 29. ข 30. ก 

   ส
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

-------------------------------------------------- 

คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากท่ีสุด  โดยมี
เกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

  ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

นอย 
(1) 

ดานการออกแบบบทเรียน    
21. บทเรียนมีความเหมาะสมเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่เรียน    
22. มีภาพประกอบ  เสียงดนตรี  เสียงบรรยายเหมาะสมและ

ชัดเจน 
   

23. ตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน  และสีสันสวยงาม    
24. มีอิสระในการเลือกเรียนไดตามตองการ    
25. ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตืนรือรนในการเรียน

วิทยาศาสตรมากข้ึน 
   

26. ทราบผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบไดทันที 

   

ดานเนื้อหา    
27. บทเรียนมีคําอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจน  เขาใจงาย    
28. มีความยาวของเน้ือหาในแตละเรื่องเหมาะสม    
29. เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปยากไดอยางเหมาะสม    
30. สามารถทบทวนความรูไดงาย    
31. กิจกรรมการทดลองชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาบทเรียน

มากย่ิงขึ้น 
   

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
32. บทเรียนมีความนาสนใจ    
33. มีความสะดวกในการใชงาน    
34. นักเรียนรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียน    
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

นอย 
(1) 

35. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาที่เรียน 

   

36. ชวยเพิ่มประสบการณการใชคอมพิวเตอรมากข้ึน    
37. นักเรียนเรียนไดนานโดยไมรูสึกเบื่อหนาย    
38. นักเรียนไดรับประโยชนที่เปนประสบการณใหมและเกิด

ทักษะในการนําไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนได 
   

39. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามความสามารถและมี
โอกาสไดแสดงออกในการเรียนรู 

   

40. ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง 

   

 

ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
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ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ตารางที ่8 แสดงผลสรุปแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

ประเด็นการสัมภาษณ สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
1. ทานคิดวา  เนื้อหาเรื่องการดํารงชีวิตของพืช  
ควรมีการนําเขาสูบทเรียนอยางไร 

อาจใชรูปภาพ  วิดี โอ  หรือสื่อมัลติมี เดียที่
เกี่ ยวของกับการ เจ ริญเติบโตของพืช  หรือ
กระบวนการเพาะปลูกพืชตางๆ จนสามารถ
นําไปใชประโยชนได  เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน 

2. ทานคิดวาการนําเสนอบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  ถา
นําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เพ่ือสงเสริมการ
คิดวิเคราะห ควรมีวิธีการนําเสนออยางไร 

 -  นําเสนอเปนรูปภาพ  หรือคลิปวิดิโอของ
พืชชนิดเดียวกันที่ไดรับปจจัยตางๆ ครบถวนกับ
พืชที่ขาดปจจัยตางๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน 

 -  ใหนักเรียนทดลองเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของพืชกับปจจัยที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช 

3. การวัดและประเมินผลวานักเรียนมีความรู
ความเขาใจในการเรียน เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  
ที่นําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองควรตรวจสอบจากสิ่งใด 

 -  การใชแบบทดสอบที่ทดสอบความรู  ความ
เขาใจ  และการนําไปใช 
 -  การใชแบบทดสอบท่ีเปนสถานการณและ
ใหนักเรียนตอบ 

 -  การปฏิบัติกิจกรรม 

 -  ตรวจสอบจากกิจกรรมที่ครูใหนักเรียนทํา
หรือสรุปเปนแผนผังความคิด 

4. ทานมีแนวทางหรือวิธีการออกแบบบทเรียนที่
จะทําใหผู เรียนสนใจบทเรียนมัลติมี เดียแบบ
สถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิตของพืชได
อยางไร 

ควรทําเปนการตูนอนิเมชั่น  มีรูปภาพ  หรือภาพ
เคลื่อไหวที่ชัดเจน  และสามารถโตตอบกับ
นักเรียนไดทันที  หรืออาจใหนักเรียนออกแบบ
การดํารงชีวิตของพืชที่ตนเองสนใจได 

5. ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ว า นั ก เ รี ย น มี
คว ามสามารถ ในการ คิ ดวิ เ ค ราะห คว ร ใช
แบบทดสอบแบบใด 

การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิด
วิเคราะห  ควรเปนแบบเขียนตอบหรือเลือก
คําตอบที่มีหลายขอหรือหลายคําตอบในแตละ
สถานการณ  โดยนักเรียนตองคิดวิเคราะหกอน
ตอบ 
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ตารางที ่9 แสดงผลสรุปแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

ประเด็นการสัมภาษณ สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
1. ทานคิดวา บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จํ าลอง ท่ี เกี่ ยวของ กับกลุ มสาระการเ รียนรู
วิทยาศาสตร เร่ืองการดํารงชีวิตของพืช  ควรมี
ลักษณะการนําเสนอเปนอยางไร 

ใชความเปนมัลติมีเดียใหครบถวน  มีการจําลอง
สถานการณการเจริญเติบโตของพืชโดยการตัว
แปรตางๆ แลวแสดงผลวาพืชจะเปนอยางไร  
แลวใหสรุปวาควรใสตัวแปรไหนถึงจะถูกตอง 

2. แบบฝดหัดในบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจํ าลองที่ เหมาะสมกับเรื่ องการ
ดํารงชีวิตของพืชตามศักยภาพของตัวสื่อ  ควรเปน
รูปแบบใด 

เปนลักษณะสถานการณจําลองหรือเปนเกม  โดย
ใหมีตัวเลือกหลายๆ ตัว โดยที่ดูวาแตละตัวจะ
สงผลตอพืชในลักษณะอยางไร 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูในรูปแบบสื่อ
มัลติมี เดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช ควรมีลักษณะใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด 

ประเมินจากความรู  ความจํา  ความเขาใจ โดย
จะนําไปสูการคิดวิเคราะหได ซึ่งอาจใชไดทั้ง
แบบทดสอบท่ีเปบแบบถูกผิด  เตมคํา  หรือแสดง
วิธีทํา 

4. ทานตองการใหบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิตของพืชมีการออกแบบ
อยางไรจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหา  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
 4.1  ดานภาพที่ใชและลักษณะของภาพ ใชภาพลายเสนเหมือนจริง  แตใหสีสันสดใส  

ขนาดใหญ  ควรเปนภาพ vector 
 4.2  ดานการดําเนินเรื่อง อาจมีตัวนําหรือ mascot ดําเนินเรื่อง  ใหมีวัย

เดียวกับกลุมตัวอยางและมีการดําเนินเรื่องให
นาสนใจ   

  4.3  ดานเสียงบรรยาย ควรใชเสียงบรรยายที่ชัดเจน 

 4.4  ดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดีย 

ใชวิธีสอนทางดานวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่10 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ  
1. ชื่อ – สกุล +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. วุฒิการศึกษา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. ตําแหนง +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. สถานที่ทํางาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. ประสบการณในการณในการทํางาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
 สวนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางการจัดทําเนื้อหา 
1. ทานคิดว า   การที่ จะสอนสาระการเรี ยนรู
วิทยาศาสตร เพ่ือใหเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาเรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช  ควรมีการนําเขาสูบทเรียน  
รูปแบบใด 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2. ทานคิดวากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
การดํารงชีวิตของพืช  เชน  ปจจัยที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช  และการตอบสนองของพืชตอสิ่ง
เราตางๆ  ถานําเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองจะ
เปนอยางไร 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3. ทานคิดวาการนําเสนอบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห ควร
มีวิธีการนําเสนออยางไร 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4. การวัดและประเมินผลวานักเรียนมีความรูความ
เข าใจในการเรียน  เรื่ องการดํารงชีวิตของพืช  
ที่นําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองควรตรวจสอบจากสิ่งใด 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5. ทานมีแนวทางหรือวิธีการท่ีจะทําใหผูเรียนสนใจ
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืชไดอยางไร 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่10 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
 (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

6. การวัดและประเมินผลวานักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหควรใชแบบทดสอบแบบใด 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

 สวนที่ 3  ความคิดเห็นและแนวทางการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
1. ทานคิดวา บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จํ า ลอ ง ท่ี เ กี่ ย ว ข อ งกั บก ลุ มส า ระการ เ รี ยนรู
วิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช  ควรมี
ลักษณะการนําเสนอเปนอยางไร 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2. แบบฝดหัดในบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองที่เหมาะสมกับเรื่องการดํารงชีวิตของพืชตาม
ศักยภาพของตัวสื่อควรเปนรูปแบบใด 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูในรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช ควรมีลักษณะใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4. ท านต อ ง ก าร ให บท เ รี ยนมั ล ติ มี เ ดี ย แบบ
สถานการณจําลอง เรื่องการดํารงชีวิตของพืชมีการ
ออกแบบอยางไรจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหา  และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในองคประกอบตางๆ 
ดังนี้ 
 4.1  ดานภาพที่ใชและลักษณะของภาพ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

 4.2  ดานการดําเนินเรื่อง +1 +1 +1 3 1 ใชได 
 4.3  ดานเสียงบรรยาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
 4.4  ดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดีย 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

คาเฉลี่ย 1.00 ใชได 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

สาระสําคัญ  

  1.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 ใชได 

จุดประสงคการเรียนรู       

1. สอดคลองกับสาระสําคัญ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. สอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. สอดคลองกับสื่อการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 ใชได 

สาระการเรียนรู  
1. เหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชสอน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. เนื้อหาตรงกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. เนื้อหาชัดเจน  กระชับ  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1. สอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. สอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. สอดคลองกับความตองการและ

ความสามารถของผูเรียน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

สื่อและแหลงเรียนรู  
1. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 

การวัดและประเมินผล  
1. สอดคลองกับผลการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 

คาเฉลี่ย 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่12 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

ขอที่ ระดับพฤติกรรม 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 การนําไปใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 การนําไปใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 การนําไปใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
10 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 การสังเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
18 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
20 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
21 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
22 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
23 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
24 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
25 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
26 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ตอ) 

 

ขอที่ ระดับพฤติกรรม 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

27 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
28 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
29 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
30 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
31 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
32 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
33 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
34 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
35 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
36 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
37 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
38 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
39 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
40 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
41 การนําไปใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
42 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
43 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
44 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
45 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
46 การนําไปใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
47 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
48 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
49 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
50 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
51 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
52 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ตอ) 

 

ขอที่ ระดับพฤติกรรม 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

53 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
54 การวิเคราะห +1 +1 +1 3 1 ใชได 
55 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
56 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
57 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
58 การนําไปใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
59 ความรูความจํา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
60 ความเขาใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

คาเฉล่ีย 1.00 ใชได 
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ตารางที ่13 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 

 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห (ตอ) 

 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

27 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

คาเฉล่ีย 1.00 ใชได 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ดานการออกแบบบทเรียน  

1. บทเรียนมีความเหมาะสมเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่
เรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2. มีภาพประกอบ  เสียงดนตรี  เสียงบรรยาย
เหมาะสมและชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3. ตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน  และสีสันสวยงาม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. มีอิสระในการเลือกเรียนไดตามตองการ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตืนรือรนในการ

เรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6. ทราบผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัด
และแบบทดสอบไดทันที 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

ดานเนื้อหา  

7. บทเรียนมีคําอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจน  เขาใจ
งาย 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

8. มีความยาวของเน้ือหาในแตละเรื่องเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9. เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปยากไดอยาง

เหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

10. สามารถทบทวนความรูไดงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11. กิจกรรมการทดลองชวยใหนักเรียนเขาใจ

เนื้อหาบทเรียนมากย่ิงข้ึน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

12. บทเรียนมีความนาสนใจ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13. มีความสะดวกในการใชงาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14. นักเรียนรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการ

เรียน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

15. มีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง (ตอ) 

 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC สรุปผล คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

16. ชวยเพิ่มประสบการณการใชคอมพิวเตอรมาก
ขึ้น 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

17. นักเรียนเรียนไดนานโดยไมรูสึกเบื่อหนาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
18. นักเรียนไดรับประโยชนที่เปนประสบการณ

ใหมและเกิดทักษะในการนําไปประยุกตใชกับ
วิชาอ่ืนได 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

19. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ความสามารถและมีโอกาสไดแสดงออกในการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

20. ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

คาเฉล่ีย 1.00 ใชได 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ขอที่ คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ผลการวิเคราะหขอสอบ ขอที่เลือกนําไปใช 

1 0.43 0.60 ใชได  

2 0.50 0.20 ใชได - 
3 0.33 0.40 ใชได  

4 0.63 0.60 ใชได  

5 0.40 0.27 ใชได - 
6 0.50 -0.07 ใชไมได - 
7 0.63 0.33 ใชได  

8 0.53 -0.13 ใชไมได - 
9 0.67 0.27 ใชได  

10 0.17 0.33 ใชไมได - 
11 0.20 0.40 ใชได - 
12 0.57 0.47 ใชได  

13 0.17 0.20 ใชไมได - 
14 0.47 0.53 ใชได  

15 0.50 0.20 ใชได - 
16 0.43 0.47 ใชได  

17 0.50 0.07 ใชไมได - 
18 0.20 0.27 ใชได - 
19 0.67 0.27 ใชได  

20 0.60 0.67 ใชได  

21 0.60 0.40 ใชได  

22 0.80 0.40 ใชได - 
23 0.83 0.33 ใชได - 
24 0.50 0.47 ใชได  

25 0.33 0.27 ใชได - 
26 0.27 0.13 ใชไมได - 
27 0.43 0.33 ใชได  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ผลการวิเคราะหขอสอบ ขอที่เลือกนําไปใช 

28 0.83 0.20 ใชได - 
29 0.43 0.07 ใชไมได - 
30 0.60 0.40 ใชได  

31 0.43 0.47 ใชได  

32 0.17 0.33 ใชไมได - 
33 0.30 0.20 ใชได - 
34 0.50 -0.07 ใชไมได - 
35 0.53 0.40 ใชได  

36 0.63 0.33 ใชได  

37 0.53 0.80 ใชได  

38 0.63 -0.20 ใชไมได - 
39 0.77 0.47 ใชได  

40 0.80 0.13 ใชไมได - 
41 0.47 0.53 ใชได  

42 0.63 0.33 ใชได  

43 0.67 0.27 ใชได  

44 0.47 0.13 ใชไมได - 
45 0.53 0.53 ใชได  

46 0.50 0.47 ใชได  

47 0.57 -0.07 ใชไมได - 
48 0.57 0.60 ใชได  

49 0.63 0.07 ใชไมได - 
50 0.90 0.20 ใชได - 
51 0.43 0.47 ใชได  

52 0.83 0.20 ใชไมได - 
53 0.20 0.40 ใชได  

54 0.70 0.07 ใชไมได - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ผลการวิเคราะหขอสอบ ขอที่เลือกนําไปใช 

55 0.73 0.53 ใชได  

56 0.23 -0.07 ใชไมได - 
57 0.60 0.27 ใชได - 
58 0.67 0.27 ใชได  

59 0.67 -0.13 ใชไมได - 
60 0.73 0.53 ใชได  

 

หมายเหตุ 1.  ขอสอบที่ผานเกณฑ  จะมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป 

  2. คําเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ  โดยคัดเลือกจากจุดประสงคการเรียนรู  ซึ่งขอสอบที่
ผานการคัดเลือกตามเกณฑ  ไดแกขอ 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 
27, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 58, 60 

  3. คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร  KR-20 ของ Kuder 

Richardson  มีคาเทากับ 0.87 
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ตารางที่ 16 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 

ขอที่ คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ผลการวิเคราะหขอสอบ ขอที่เลือกนําไปใช 

1 0.50 0.33 ใชได  

2 0.47 0.53 ใชได  

3 0.47 0.40 ใชได  

4 0.57 0.07 ใชไมได - 
5 0.63 0.07 ใชไมได - 
6 0.70 0.47 ใชได - 
7 0.70 0.33 ใชได  

8 0.63 0.33 ใชได  

9 0.67 0.27 ใชได  

10 0.80 0.13 ใชไมได - 
11 0.77 0.07 ใชไมได - 
12 0.77 0.33 ใชได - 
13 0.60 0.53 ใชได  

14 0.57 0.20 ใชได  

15 0.50 0.33 ใชได  

16 0.50 0.20 ใชได  

17 0.47 0.27 ใชได  

18 0.67 0.53 ใชได  

19 0.60 0.27 ใชได - 
20 0.57 0.07 ใชไมได - 
21 0.60 0.00 ใชไมได - 
22 0.87 0.13 ใชไมได - 
23 0.60 0.00 ใชไมได - 
24 0.80 0.00 ใชไมได - 
25 0.67 0.40 ใชได  

26 0.67 0.53 ใชได  

27 0.57 0.60 ใชได  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ผลการวิเคราะหขอสอบ ขอที่เลือกนําไปใช 

28 0.57 0.33 ใชได  

29 0.47 0.40 ใชได  

30 0.60 0.53 ใชได  

31 0.23 0.20 ใชได  

32 0.47 0.40 ใชได  

33 0.60 0.67 ใชได  

34 0.57 0.33 ใชได  

35 0.53 0.40 ใชได  

36 0.60 0.40 ใชได  

37 0.63 0.60 ใชได  

38 0.60 0.27 ใชได  

39 0.50 0.33 ใชได  

40 0.77 0.07 ใชไมได - 
41 0.67 0.40 ใชได - 
42 0.60 0.13 ใชไมได - 
43 0.50 0.47 ใชได  

44 0.60 0.40 ใชได  

45 0.43 0.60 ใชได  

 

หมายเหตุ 1.  ขอสอบที่ผานเกณฑ  จะมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป 

  2. คําเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ  โดยคัดเลือกจากทักษะของความสามารถในการคิด
วิเคราะหตามทฤษฏีของบลูม  ซึ่งขอสอบที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑ  ไดแกขอ 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 

  3. คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder 

Richardson มีคาเทากับ 0.85  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
  

ภาคผนวก ง 
วิเคราะหผลการวิจัย 
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ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของข้ัน
การทดลองรายบุคคล 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนรวม 
(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) ตอนที่ 1 
(15 คะแนน) 

ตอนที่ 2 
(15 คะแนน) 

1 7 7 14 46.67 16 53.33 
2 10.5 10 20.5 68.33 18 60.00 
3 12 14 26 86.67 23 76.67 

เฉลี่ยรอยละ 67.22 63.33 
คาประสิทธิภาพ (E1/E2) 67.22/63.33 

 

 

ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของข้ัน
การทดลองแบบกลุมยอย 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนรวม 
(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) ตอนที่ 1 
(15 คะแนน) 

ตอนที่ 2 
(15 คะแนน) 

1 8.5 5 13.5 45.00 19 63.33 
2 8 7.5 15.5 51.67 21 70.00 
3 8.5 9.5 18 60.00 21 70.00 
4 11.5 10 21.5 71.67 22 73.33 
5 12 11 23 76.67 22 73.33 
6 9.5 14 23.5 78.33 23 76.67 
7 12.5 15 27.5 91.67 23 76.67 
8 13.5 14 27.5 91.67 24 80.00 
9 13.5 15 28.5 95.00 23 76.67 

เฉลี่ยรอยละ 73.52 73.33 
คาประสิทธิภาพ (E1/E2) 73.52/73.33 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของข้ัน
การทดลองจากกลุมภาคสนาม 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนรวม 
(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) ตอนที่ 1 
(15 คะแนน) 

ตอนที่ 2 
(15 คะแนน) 

1 13 15 28 93.33 23 76.67 
2 14 12 26 86.67 26 86.67 
3 13 8.5 21.5 71.67 23 76.67 
4 14 14 28 93.33 24 80.00 
5 13 14 27 90.00 27 90.00 
6 12 12 24 80.00 22 73.33 
7 14 13 27 90.00 24 80.00 
8 10.5 7.5 18 60.00 19 63.33 
9 15 11 26 86.67 26 86.67 
10 15 10.5 26 85.00 25 83.33 
11 13.5 7 20.5 68.33 25 83.33 
12 14 12 26 86.67 26 86.67 
13 13.5 15 28.5 95.00 27 90.00 
14 13.5 12 25.5 85.00 24 80.00 
15 9.5 5 14.5 48.33 16 53.33 
16 13.5 14 27.5 91.67 28 93.33 
17 14 14 28 93.33 26 86.67 
18 14 13 27 90.00 25 83.33 
19 15 13 28 93.33 27 90.00 
20 13 13 26 86.67 26 86.67 
21 14 13 27 90.00 25 83.33 
22 10.5 7 17.5 58.33 22 73.33 
23 13 8.5 22 71.67 24 80.00 
24 13 15 28 93.33 27 90.00 
25 11.5 14 25.5 85.00 25 83.33 
26 10.5 6.5 17 56.67 20 66.67 
27 9.5 7 16.5 55.00 19 63.33 
28 14.5 14 29 95.00 26 86.67 

   ส
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ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของข้ัน
การทดลองจากกลุมภาคสนาม (ตอ) 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนรวม 
(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) ตอนที่ 1 
(15 คะแนน) 

ตอนที่ 2 
(15 คะแนน) 

29 14 12 26 86.67 26 86.67 
30 15 14 29 96.67 27 90.00 

เฉลี่ยรอยละ 82.11 81.11 
คาประสิทธิภาพ (E1/E2) 82.11/81.11 
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ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากกลุม
ตัวอยาง 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนรวม 
(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

( ) ตอนที่ 1 
(15 คะแนน) 

ตอนที่ 2 
(15 คะแนน) 

1 11 8 19 63.33 18 60.00 
2 9.5 11 21 68.33 19 63.33 
3 14 13 27 90.00 25 83.33 
4 11 12 23 76.67 21 70.00 
5 11 12 23 76.67 23 76.67 
6 14 13 27 90.00 24 80.00 
7 11 10 21 70.00 20 66.67 
8 9.5 11.5 21 70.00 19 63.33 
9 14 13 27 88.33 22 73.33 
10 14 13 27 90.00 23 76.67 
11 12 13 25 83.33 21 70.00 
12 12 11.5 23 76.67 21 70.00 
13 12 8 20 66.67 15 50.00 
14 14 14 28 93.33 26 86.67 
15 13 12 25 83.33 20 66.67 
16 14 13 27 90.00 24 80.00 

เฉลี่ยรอยละ 79.79 71.04 
คาประสิทธิภาพ (E1/E2) 79.79/71.04 
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ตารางที่ 21 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 

คนที่ คะแนนทดสอบกอนเรียน 
( คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
( คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1 8 18 
2 8 19 
3 12 25 
4 13 21 
5 14 23 
6 15 24 
7 11 20 
8 12 19 
9 8 22 
10 13 23 
11 9 21 
12 10 21 
13 6 15 
14 15 26 
15 9 20 
16 13 24 

คาเฉลี่ย 11.00 21.31 
รอยละ 36.67 71.04 
S.D. 2.78 2.85 
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ตารางที่ 22 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืชสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 

คนที่ คะแนนทดสอบกอนเรียน 
( คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
( คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1 10 17 
2 8 18 
3 13 25 
4 10 20 
5 11 20 
6 11 22 
7 9 20 
8 9 20 
9 10 21 
10 12 22 
11 11 21 
12 12 24 
13 7 16 
14 12 26 
15 8 18 
16 10 24 

คาเฉลี่ย 10.19 20.88 
รอยละ 33.96 69.58 
S.D. 1.68 2.87 
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ตัวอยางบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
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บทที่ 1 ปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 
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ภาพการหาประสิทธิภาพและการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
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ภาพการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง 
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ภาพการทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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