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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึมส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  2) ศึกษาคุณภาพชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกตาม
แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม  3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน หลงัการเรียนรู้ดว้ยชุดการ
เรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม  
และ4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลกตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม   

กลุ่มตวัอย่างการวิจยั คือ ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
จ านวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ ชุดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดีย 
แบบทดสอบ  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษาพบวา่  
1) คุณภาพของชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 

มีคุณภาพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.27  
2) ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก มี

ประสิทธิภาพ 88.99/91.07  
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง

ของเปลือกโลก หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
4) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการ

เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 
ค าส าคญั : ชุดส่ือมลัติมีเดีย , วทิยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to 1) develop a multimedia learning package in 
stone and deformation by using Constructionism. 2) study the effectiveness of the multimedia 
learning package in stone and deformation by using Constructionism. 3) study the students’ 
achievement before and after using the multimedia learning package in stone and deformation by 
using Constructionism. 4) study the students’ satisfaction toward the multimedia learning package 
in stone and deformation by using Constructionism.  

The population were 35 primary grade 6 students, Theppitak School. The instrument 
used in this study were multimedia learning package, test and satisfaction test. The mean, 
standard deviation and t – test for dependent sample were used as statistical methods.  

The results of this study revealed that  
1) the efficiency of the multimedia learning package in stone and deformation was 

very good with the mean at 4.76 and standard deviation at 0.27 
2) the efficiency of the multimedia learning package in stone and deformation was 

88.99/91.07 
3) the students’ achievement by using the multimedia learning package in stone and 

deformation after the experiment was higher than before the experiment significantly at .01 level. 
4) the students’ satisfaction toward the multimedia learning package in stone and 

deformation was positive with the mean at 4.40 and standard deviation at 0.63 
 

Key words : multimedia learning package , science. 
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1.1//ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในโลกปัจจุบนั  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) เขา้มามีบทบาทต่อความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเราเป็นอยา่งมาก ท าให้ตอ้งปรับตวัให้
ทนัต่อความเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งมีความสุข การ
พฒันาเยาวชนเพื่อใหรู้้เท่าทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนให้รู้เท่าทนักบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (ประเทือง สภาพกัตร์, 2547) 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและปรับเปล่ียน
รูปแบบและวิธีการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีมุ่งให้ไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 
สามารถเรียนรู้และอยู่ ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ี มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างมากมาย จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีการจดัการศึกษาจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยี
มาพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงปัจจุบนัจะเห็นไดจ้ากในวงการ
การศึกษาไดมี้การน าเทคโนโลยี เขา้มาพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เช่น e-Learning   
e-School e-Teacher e-Student และ Learning Organization เป็นตน้ โดยเฉพาะทิศทางของการจดั
การศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนั้น ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมพฒันา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงเป็น
ภารกิจส าคัญท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ในหมวด 9 ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศึกษาอย่างครอบคลุมครบวงจร  ในมาตรา 65 ท่ีไดก้ล่าวถึงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้ งด้านผู ้ผลิตและผู ้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ในมาตรา 66 ไดเ้ปิดโอกาสผูเ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้ 
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อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และในมาตรา 69 ไดก้ล่าวถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 

จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัจะพบว่าส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัมีความเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและอยา่งรวดเร็วนั้น   บางคร้ังกระแสความเปล่ียนแปลงท าให้การรับข่าวสารขอ้มูลมาก
เกินไป  จนท าให้เราตอ้งเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและส าคญัๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
ชดัเจนดงันั้นการพิจารณา  วเิคราะห์  แยกแยะข่าวสารต่าง ๆ  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเยาวชนจะตอ้งเป็น
ผูคิ้ดเป็น  จากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545)  กล่าวถึง การคิดเป็น ว่าคือ การรู้จกัใช้
วจิารณญาณในการตดัสินปัญหา  รวมทั้งใหมี้การคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา  เพื่อท่ีจะตอบ
รับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน  และเป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีนานาประเทศก าลงัจบัตามองและใหค้วามส าคญัสูงสุดในการศึกษาเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดหรือความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดบัแรก  เพราะพื้นฐานทางการ
เรียนท่ีส าคญัทุกวิชาไม่ใช่อยูท่ี่การท่องจ าแต่เพียงอยา่งเดียว  ถึงแมค้นท่ีมีความรู้ความจ าอย่างมาก  
แต่ไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นับเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา  ส่ิงเหล่าน้ี
นบัเป็นปัญหาท่ีเราก าลงัประสบกนัอยู ่ เพราะระบบการศึกษาทั้งจุดประสงคกิ์จกรรมตลอดจนการ
วดัผลไดเ้น้นไปยงัการท่องจ าเน้ือหาท่ีสอนให้กบัเด็กจนเกินไปไม่สามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ีตนเอง
ไดรั้บมา  เพราะกงัวลกบัคะแนนซ่ึงเป็นส่ิงสมมติอยา่งหน่ึง  เพื่อมาวดัคุณภาพหรือระดบัการศึกษา
ของตน  การท่ีเราจะใหเ้ด็กไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียนนัน่คือเราสามารถสอนให้เด็กรู้จกัคิด  
และน าส่ิงท่ีเรียนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณค่า  การสอนคิดไม่ใช่เป็นเร่ืองยากถา้ครูหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้  าความเขา้ใจและเปิดใจกวา้งให้รับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะท าให้การศึกษาในเร่ือง
ของการคิดเกิดข้ึนได ้และราชบณัฑิตยสถาน (2546)ให้ความหมายค าวา่ “คิด” หมายความวา่ ท าให้
ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองข้ึนในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน
ค านวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนค าวา่ “วิเคราะห์” มีความหมายวา่ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อ
ศึกษาให้ถ่องแท ้ดงันั้นค าว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่าง
ละเอียดรอบคอบแยกเป็นส่วน ๆ ในเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดดอ้ยของเร่ือง
นั้น ๆ และเสนอแนะส่ิงท่ีเหมาะสมอยา่งมีความเป็นธรรมและเป็นไปได ้ดงันั้นการพฒันาคุณภาพ
การคิดวเิคราะห์จึงสามารถกระท าไดโ้ดยการฝึกทกัษะการคิดและให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดคิ้ดวิเคราะห์ 
สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยครูและ
นกัเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือว่า ไม่มีค  าตอบใดท่ีถูกตอ้งเพียง
ค าตอบเดียว ซ่ึงเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น
ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใด
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เร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ส าหรับการพฒันาการศึกษาของเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้  สร้าง
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสมมีความรู้ทั้งหลกัการและทกัษะปฏิบติัท่ีมี
มาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติ  แต่การ
เรียนการสอนท่ีผา่นมาไม่ไดน้ าไปสู่การฝึกให้เด็กไทยรู้จกัคิดสังเคราะห์  รู้จกัเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ี
เหมาะสมกับวฒันธรรมไทยอย่างชาญฉลาดหากแต่กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางด้าน
ความรู้และความจ า  ครูยึดแบบเรียนเป็นหลกั  ไม่ได้ประยุกต์หรือน าสาระด้านอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบั
สังคม  หรือความสนใจของผูเ้รียน  มาอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน  ท าให้เด็กไทยคิดไม่เป็น  
ท าไม่เป็น  แกปั้ญหาไม่เป็น (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545)  ไม่เพียงแต่การคิดเป็นเท่านั้น  การ
ใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศก็มีส่วนส าคญัท่ีมีบทบาทกบัผูเ้รียนอยา่งยิง่ 

คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาททางดา้นการศึกษาโดยมีการน า
คอมพิวเตอร์ไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนและเป็นเคร่ืองช่วยสอน  หรือเราเรียกวา่อีกอยา่งหน่ึงวา่ 
“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน”  (Computer  Assisted  Instruction)  ยอ่มาจาก  CAI  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การศึกษาใหค้วามเห็นวา่  ในอนาคตอิทธิพลของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารจะเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ทุกวิชาตั้งแต่วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  รวมทั้งการสอนวิชาชีพต่างๆ 
ฉะนั้นการเตรียมตวัครู  และผูรั้บผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนให้มีความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และรู้จกัใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่  
(สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2541) 

ครูผูส้อนสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นส่ือการเรียนการสอน  เช่นเดียวกบัการใช้
เคร่ืองฉายศีรษะ  เพียงแต่คอมพิวเตอร์ช่วยไดดี้ข้ึนในแง่ท าให้เกิดภาพเคล่ือนไหว  มีสีสันมากข้ึน  
สามารถค านวณค่าออกมาไดเ้ร็ว  เม่ือเราเปล่ียนค่าตวัแปรต่างๆ  ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพดีข้ึน (นงนุช  วรรธนะวหะ, 2535)  ซ่ึงมีสอดคลอ้งกบัอรพนัธ์ุ  
ประสิทธิรัตน์ (2530)  จากท่ีกล่าวว่า การน าเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้เพื่อการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนครูควรจะระลึกไว้เสมอว่า  ควรใช้
คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเคร่ืองช่วยสอน  ไม่ใช่น ามาเป็นตวัแทนของครูโดยสมบูรณ์  เพราะการ
สอนนั้นตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์  การเรียนการสอนยงัตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
ด้วยกันอีก  หากใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่อาจท าให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างสมบูรณ์  ยงัมีส่ืออ่ืนๆ อีก เช่น สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Slides 
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Electronic) ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia Presentation) บทเรียนมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ (Interactive 
Multimedia Courseware) บทเรียนไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Courseware) ห้องสมุดเสมือนจริง 
(Virtual Library) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Books) การทดสอบย่อยผ่านเว็บ (Web 
Quizzes) การท าแบบฝึกหดัผา่นเวบ็ (Web Exercises) ส่ือประเภทวิดีโอหรือเสียง (Video of Audio 
Materials) สารสนเทศบนเวบ็ บนซีดีรอม และโฮมเพจอ่ืนๆ 

ส่ือมลัติมีเดียเป็นการผสมผสานระหวา่งส่ือหลายชนิด  การใชส่ื้อมลัติมีเดียในลกัษณะ
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้หรือท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง  จะท าให้การเรียนรู้
สนุกสนานมากข้ึน  (Vaughan, 1993 ; Hall, 1996)    

การพฒันาการเรียนการสอนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย  มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น  
ไดเ้ลือก  และรับฟังขอ้มูลข่าวสารผา่นจอคอมพิวเตอร์โดยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ จะรวมรูปแบบ
ของตวัอกัษร  รูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  เสียง  และวีดีโอ  เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถโต้ตอบ  และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือโดยตรงได ้ ผูว้จิยัไดพ้ยายามศึกษาทฤษฎีทางการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย  เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม ( Constructionism ) ซ่ึงแนวคิดน้ีไดพ้ฒันาโดย เพเพิร์ท  
(Papert, 1993) กล่าวว่าความรู้เกิดจากการสร้างข้ึนโดยตวัผูเ้รียน  เม่ือผูเ้รียนสร้างบางส่ิงบางอยา่ง
ออกมาเป็นผลงาน  ผูเ้รียนจะสร้างความรู้ใหม่  และความรู้ใหม่น้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนน าไปสร้างส่ิง
ต่างๆ ท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึน  ท าให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการ
ไม่สามารถเรียนรู้นั้น เกิดจากการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช ้ เพื่อช่วยให้ส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้าก
กลายเป็นเร่ืองง่ายและเป็นรูปธรรมเพียงพอ โดยในสังคมทัว่ไปอาจมีวสัดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูแ่ลว้ 
แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมให้น ามาใช้อย่างถูกตอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามากพอ การมีวสัดุ
ส าหรับสร้างความรู้ท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอน้ี จะช่วยให้เด็กมีโอกาสในการเลือก ใช้วสัดุ
เหล่านั้นเป็นส่ือส าหรับช่วยคิด (Object-to-Think-with) ซ่ึงเด็กแต่ละคนควรจะมีส่ือของตนเอง และ
สามารถทดลองใชต้ามวธีิการของตนเองได ้

แนวคิดการเรียนรู้คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก
แนวคิดการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซ่ึม Constructivism พฒันาจากนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษา คือ 
Jean Piaget ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย มุ่งเนน้กระบวนการสร้างความรู้ 
(Process of Knowledge Construction) เป็นการคิดต่อยอดจาก แนวคิดการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซ่ึม 
Constructivism โดยเนน้การสร้างสรรคช้ิ์นงานซ่ึงเป็นผลิตผลจากองคค์วามรู้ การใชส่ื้อ เทคโนโลย ี
วสัดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์การเรียนรู้และผลงาน

ต่างๆ ดว้ยตนเอง จนเกิดประจกัษพ์ยานขององคค์วามรู้ (Testimony of knowledge)  การเรียนรู้เพื่อ
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สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism) จึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง 2 อยา่ง คือ เม่ือผูเ้รียนสร้างบาง
ส่ิงเท่ากบัการสร้างความรู้ดว้ยความรู้ใหม่น้ีน าไปสร้างส่ิงต่างๆ ท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนไปอีก เกิด
ความรู้เพิ่มมากข้ึนดว้ยและเป็นวงจรเสริมพลงัภายในตนเอง   ในทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ผูเ้รียน
ไดศึ้กษาและท าการทดลองโดยการวเิคราะห์ สังเกต เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัการทดลอง  

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism)เป็นการเรียนรู้ดว้ยการลงมือท า
เองจึงท าให้ผูเ้รียนรู้จริง เพราะเห็นผลจากการท าไปเรียนไป จึงเป็นวิธีการสอนผูจ้ดัท าท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เร่ิมจากคิดถึงส่ิงท่ีอยากท า หรืออยากสร้างข้ึนก่อนแลว้
ค าสั่งท่ีก่อให้เกิดส่ิงนั้นจึงตามมา โดยพยายามใชค้  าสั่งท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราวหรือส่ิงท่ีคิด
อยากสร้างข้ึน ทางแนวคิดดงักล่าวเป็นการก าหนดให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาและคน้พบส่ิงท่ีไม่เคยรู้มาก่อนดว้ย
ผูเ้รียน เพื่อใหมี้นิสัยเคยชินท่ีหาความรู้ดว้ยตนเองตลอดไป หากกระบวนการศึกษามีส่วนร่วมสร้าง
นิสัย การรู้จกัท่ีเรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆ เกิด“สังคมเรียนรู้” (Knowledge Society) สังคมในอนาคตมีอตัรา
การรู้หนงัสือ (Literacy Rate) อตัราการรู้คิด(Mental Literacy Rate) อตัราการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่ม
มากข้ึน 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา นั้นยอมรับกรอบความคิดท่ีวา่ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง แต่เพิ่มเติมต่อไปอีกวา่ในการสร้างความรู้ (ซ่ึงอยู่ในสมอง) นั้นไดผ้ลดีข้ึนเม่ือ
ผูเ้รียนไดล้งมือสร้างส่ิงท่ีเป็นจริงในโลกภายนอกเหมือนกบัท่ีเด็กๆใชข้องเล่นสร้างส่ิงต่างๆข้ึนมา
นั้นเอง นั้นคือการสร้างส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นไดห้รือน าไปสู่การแลกเปล่ียนกนัไดน้ั้นท าให้สามารถ
ทดสอบไดว้า่การคิดถูกตอ้งแลว้มากนอ้ยเพียงใด และส่ิงท่ีสร้างข้ึนมานั้นก็กลายเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดการปรับเปล่ียนความคิดต่อไปอีกเป็นวงจรท่ีต่อเน่ือง เสริมรับซ่ึงกนัและกนัไปไม่มีท่ีส้ินสุด 

ดงันั้นการจดัการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา (Constructionism) จึงควรเป็นไปในลกัษณะท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีโอกาสลงมือสร้างส่ิงต่างๆ 
ตามโครงงานท่ีตนเองเลือก ค่อยๆ แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไปเป็นตามล าดบัจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
เอง น าความคิดและผลงานของตนเองมาวิเคราะห์และแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นอยา่งเปิดเผยและจริงใจ
อยา่งต่อเน่ือง โดยครูท่ีเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้อยา่งดี เอาใจใส่ผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งใกลชิ้ด คอย
ใหก้ารสนบัสนุน และสามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียนได ้

ผูว้ิจยัไดเ้ห็นว่าแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียมีประโยชน์และสอดคลอ้งกบันโยบายของทาง
โรงเรียนเทพพิทักษ์ จึงได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียตามแนวคิดคอน
สตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) มาใชใ้นการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเทพพิทกัษ์ พร้อมกบั
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เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางแห่งพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ในหมวด 9 ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการศึกษาอยา่งครอบคลุมครบวงจร ในมาตรา 65 ท่ีไดก้ล่าวถึงการพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
ในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์เพื่อใช้ประกอบในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเพิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน อนัจะส่งผลดีต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของผู ้เรียน พร้อมกับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนดว้ย 
 
1.2//วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและ
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียน 
แปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
1.3//สมมติฐำนกำรวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือ
มลัติมีเดีย  เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม   
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1.4//กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
1.5//ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 1.  เน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
 มี 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1.1  เร่ือง ลกัษณะ องคป์ระกอบ และสมบติัของหิน  
1.2  เร่ือง ประเภทของหิน และการเกิด 
1.3  เร่ือง แหล่งหินในทอ้งถ่ิน และการใชป้ระโยชน์ 
1.4  เร่ือง การเปล่ียนแปลงภายในโลก  

ระยะเวลาในการสอน  จ านวน  2  ชัว่โมง / สัปดาห์  ใชเ้วลาในการสอน  ชัว่โมงละ  60  
นาที  ( รวมจ านวนชัว่โมงทั้งหมดท่ีใชใ้นการสอน  8 ชัว่โมง  จะใชร้ะยะเวลาในการสอน  
4  สัปดาห์ ) โดยอาศยัแนวทางตามหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพพิทกัษ ์   
 

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 
2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ์ จงัหวดั
นนทบุรี 
2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ์ จงัหวดั
นนทบุรีในปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

 

 3.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั เร่ิมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  – 30 กนัยายน 2557  

ซ่ึงรวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ของภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2557 
 

 ชุดการเรียนรู้ดว้ยมลัติมีเดียตามแนวคิด
คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 
 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดย

ใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย DPU
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1.6//ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม เพื่อให้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียน
สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

2. ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุดการ
เรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียฯ ส าหรับรายวชิาอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.7//นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ชุดกำรเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง
ของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีผูส้อนสร้างข้ึน โดยใชส่ื้อมลัติมีเดียมีทั้งหมด 4 
ชุดไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 เร่ือง ลกัษณะ องคป์ระกอบ และสมบติัของหิน ชุดท่ี 2 เร่ือง ประเภทของหิน และ
การเกิด ชุดท่ี 3 เร่ือง แหล่งหินในทอ้งถ่ิน และการใชป้ระโยชน์ และชุดท่ี 4 เร่ือง การเปล่ียนแปลง
ภายในโลก  

ส่ือมัลติมีเดีย  หมายถึง  ส่ือท่ีใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ สร้างกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  เสียงดนตรี  
เสียงบรรยาย  รูปภาพ  แบบทดสอบก่อนเรียน การน าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาความรู้ กิจกรรมและการ
ประเมินผล ( แบบทดสอบหลงัเรียน ) เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติักิจกรรมและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ไดรั้บความรู้ความส าเร็จและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผูส้อนเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้เร่ือง
โครงสร้างทางธรณีวทิยา โดยพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  

กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดียมีประสิทธิภำพ E1 / E2 = 80/80
หมายถึง คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียของแต่ละชุดพิจารณาจาก 

E1 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียนจาก
ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียของผูเ้รียน ( ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ ) เร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
      E2 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเกิดจากการท าแบบทดสอบหลงัการ
เรียนของผูเ้รียน ( ประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้ ) เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

DPU
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ควำมพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกของผู ้เ รียนต่อการเรียนรู้เ ร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึง
ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหลงัจากส้ินสุดการเรียน  

แนวคิดคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม  หมายถึง  การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ข้ึนดว้ย
ตนเอง มิใช่ไดม้าจากผูส้อนและในการสร้างความรู้นั้นผูเ้รียนตอ้งไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงข้ึนมา เป็นส่ิงท่ี
จบัตอ้งสัมผสัได ้ท าใหผู้อ่ื้นมองเห็นไดจ้ะมีผลท าใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนอย่างจริงจงัและประจกัษ์ชดัว่าตนเองรู้เพียงพอแลว้หรือยงั โดย
ผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี ตลอดจนผูเ้รียนสามารถใช้
ส่ือและเทคโนโลยใีนการสร้างสรรคผ์ลงานออกมาเป็นรูปธรรมจึงจะเกิดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 แผนผงัความคิดตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 

แผนผงัควำมคิดตำมแนวคิดคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม 

การเรียนรู้ดว้ยตนเองและ 
การเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้

ส่ือมลัติมีเดีย 

เกิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่
ข้ึนมาจากการท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองและเกิดจากการเรียนรู้

ดว้ยชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมลัติมีเดีย 

เกิดกระบวนการคิด 
วเิคราะห์เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีได้

เรียนรู้ 

เกิดการทดลอง คิดวธีิท่ีจะท า
ช้ินงาน ใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ี

ไดเ้รียนรู้ 

ช้ินงานใหม่ท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  
คือ  หนงัสือเล่มเล็ก บอร์ดความรู้   

แผน่พบั  ส่ือต่างๆ 

เป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่วสิซ่ึม  
โดยผา่นกระบวนการคิด  วเิคราะห์  ส่งผา่นมายงั
แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม  ท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้และคิดท่ีจะลงมือปฏิบติัจนเกิดเป็น
ช้ินงานใหม่จากการสงัเคราะห์ตามขั้นตอนของ

แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซึม 

DPU



 

 
 

บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการเรียนรู้เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดว้ยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม ของ
ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ผูว้ิจยั
ไดร้วบรวมเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 2.2  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพพิทกัษ์ 
  2.3  ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
  2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 
  2.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
  2.6  ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
  2.7  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1//พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดมาตราเก่ียวกับเทคโนโลยี
การศึกษาไว ้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัให้มีความครอบคลุม 
และเหมาะสมกบัผูเ้รียน ดงัน้ี 

  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติั “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ 
 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 

DPU
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 มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  (2) ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนืภูมิปัญญา  
 ดงันั้นเพื่อใหค้นไทยมีวสิัยทศัน์ไดเ้รียนรู้ตลอด ชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จึงมี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยเนน้ประเด็นหลกั 3 ประการคือ  
 1.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
 2.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษา  

ถา้วเิคราะห์ประเด็นหลกัทั้งสามประการน้ี จะส่งผลใหค้นไทยยคุใหม่ เป็นบุคคลดงัน้ี 
 1.  สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2.  มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 3.  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และ
สามารถกา้วทนัโลก  
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  จึงมีความสัมพนัธ์กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา   
         มาตรา 63 รัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตวัน าและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการ 
ส่งวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทศัน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอ่ืน เพื่อใชป้ระโยชน์
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรมตามความจ าเป็น 
          มาตรา 64 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิต และพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือ
ทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีด
ความสามารถในการผลิต จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และการ
พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งน้ี โดยการเปิดให้มีการแข่งขนัแบบเสรีและมีความเป็นธรรม 
         มาตรา 65 ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
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         มาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้
เกิดการใชท่ี้คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

 ทั้งหมดท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนในปัจจุบนั และมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

ส่วนเร่ืองการจดัการการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัของการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไดป้รากฏเป็นรูปธรรม ท่ีมีความชดัเจน
เม่ือกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลกัของการปฏิรูปการศึกษาอีกทั้งแนวคิดน้ี
ยงัสนองตอบและสอดคล้องกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ดงัสาระท่ี 
ก าหนดไวใ้นหมวด 1  ความมุ่งหมายและหลกัการของการศึกษาท่ีวา่ การศึกษามีความส าคญัสูงสุด 
และมีบทบาทต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ ฉะนั้นตอ้งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข (มาตรา 5) และสาระในหมวด 4 แนวการจดั
การศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถจะพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพได ้( มาตรา 22 ) สถานศึกษาจะตอ้งพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ( มาตรา 21 ) และจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหา
สาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง กับความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาโดยจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
( มาตรา 24 ) ( พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ , 2542 ) 

 จากแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะความคิดท่ีดี 
รู้จกัคิด วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ด้วยเหตุผลมากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัพฒันา
ความรู้ของตนเองใหเ้พิ่มมากข้ึน  
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2.2  หลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทพพิทกัษ์ 
 หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จดัท า
หลกัสูตรโดยโรงเรียนเทพพิทกัษ ์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  รหสัวชิา ว 16101 จ านวน 2 หน่วยกิต  เวลาในการเรียน 
2 ชัว่โมง  / สัปดาห์ 
สาระท่ี 6    กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6. 1   เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของ 

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
 1.  อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้

ลกัษณะของหิน สมบติัของหินเป็นเกณฑ์
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

-  หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกนั จ าแนก
ตามลกัษณะท่ีสังเกตไดเ้ป็นเกณฑ์ เช่น สี เน้ือ
หิน ความแขง็  ความหนาแน่น 
-   นกัธรณีวทิยาจ าแนกหินตามลกัษณะการเกิด ได้
สามประเภท คือ หินอคันี  หินตะกอน  และ 
หินแปร  
-    ลกัษณะหินและสมบติัของหินท่ีแตกต่างกนั 
น ามาใช้ให้เหมาะกบังานทั้งในดา้นก่อสร้างดา้น
อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ  

2.  ส ารวจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของหิน -   การเปล่ียนแปลงของหินในธรรมชาติ
โดยการผุพงัอยูก่บัท่ี การกร่อน ท าให้หินมี
ขนาดเล็กลงจนเป็นส่วนประกอบของดิน 

3. สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยท่ีมีผลต่อ
มนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน             

-   มนุษย์ควรเ รียน รู้และปฏิบัติตนให้
ปลอดภยัจากธรณีพิบติัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ท้องถ่ินได้แก่  น ้ าป่าไหลหลาก น ้ าท่วม 
แผน่ดินถล่ม แผน่ดินไหว สึนามิและอ่ืนๆ   
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จากหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทพพิทกัษ์ ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดมุ้่งเน้นการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้ง โดยผูว้จิยัจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลก แบ่งออกเป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1.  เร่ือง ลกัษณะ องคป์ระกอบ และสมบติัของหิน เน้ือหาสาระของเร่ืองน้ีจะเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัโลก หิน และการเปล่ียนแปลง การศึกษาหินเร่ิมจากการสังเกตลกัษณะ
ส าคญัของหิน จดัหมวดหมู่หินเพื่อสะดวกในการศึกษา และน าความรู้เก่ียวกบัหินไปใชป้ระโยชน์
ต่อไป นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาการเปรียบเทียบความแข็งของหินเป็นสมบติัเฉพาะตวัของหินและแร่
เช่นเดียวกบัความวาวและสีอีกดว้ย 

2.  เร่ือง ประเภทของหิน และการเกิด เน้ือหาสาระของเร่ืองน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งหิน 
ออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะการเกิด ไดแ้ก่ หินอคันี หินตะกอน และหินแปร  

หินอคันี เกิดจากการเยน็ตวัลงของแมกมา 
หินตะกอน เกิดจากตะกอนซ่ึงเกิดจากการแตกสลายผพุงัของหิน มาสะสมทบัถมกนั

และอดัแน่นจนกลายเป็นหิน 
หินแปร เกิดจากหินอคันีหรือหินตะกอนไดรั้บความร้อนและแรงกดดนัภายในโลก  

ท าใหเ้ปล่ียนสภาพเป็นหินอีกชนิดหน่ึง  
นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาเก่ียวกบัวฏัจกัรของหินเป็นการเปล่ียนแปลงไปมาของหินอคันี 

หินตะกอน และหินแปร ซ่ึงเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา 
3.  เร่ือง แหล่งหินในทอ้งถ่ิน และการใชป้ระโยชน์ เน้ือหาสาระของเร่ืองน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั 

การศึกษาเร่ืองหินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหินตะกอน หรือหินแปรท่ีเกิดจากหิน 
ตะกอน และยงัศึกษาเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของในชีวติประจ าวนัท าจากหินและแร่มีทั้งท่ีท ามาจากหิน 
โดยตรงและท ามาจากแร่ท่ีอยูใ่นหิน ลกัษณะหินและสมบติัของหินท่ีแตกต่างกนัน ามาใชใ้หเ้หมาะ 
กบังานทั้งในดา้นการก่อสร้าง  ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นอ่ืน ๆ 

4.  เร่ือง การเปล่ียนแปลงภายในโลก เน้ือหาสาระของเร่ืองน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
ว่าโลกประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ เป็นชั้น ชั้นนอกสุดเรียกว่า ชั้นเปลือกโลกมีความหนา
ประมาณ 0-70  กิโลเมตร ใตช้ั้นเปลือกโลกลงไปเรียกวา่  ชั้นเน้ือโลก มีความหนาประมาณ 2,900 
กิโลเมตร ใตช้ั้นเน้ือโลกลงไปเป็นแก่นโลก เป็นชั้นท่ีอยู่ลึกจากเปลือกโลกลงไปประมาณ 2,900 
กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น ไดแ้ก่ แก่นโลกชั้นนอก มีความหนาประมาณ 2,200 กิโลเมตร  เป็นเหล็ก
หลอมเหลว และแก่นโลกชั้นใน มีความหนาประมาณ 1,270 กิโลเมตรมีรูปร่างกลมเหมือนลูกบอล 
เป็นของแข็ง ประกอบดว้ยเหล็ก และนิกเกิล นอกจากน้ียงัศึกษาเร่ืองของภูเขาไฟ เกิดจากหินหนืด 
หรือแมกมาท่ีอยูลึ่กภายใตเ้ปลือกโลกดนัผา่นเปลือกโลกข้ึนมาบนผิวโลก แมกมาท่ีข้ึนมาอยูบ่นผิว
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โลกเรียกวา่ ลาวา เม่ือลาวาเยน็ตวัลงจะแข็งเป็นหิน ทบัถมกนัหลายชั้นท าให้เกิดเป็นภูเขาไฟ เม่ือ
ภูเขาไฟปะทุ ลาวา เศษหิน และเถา้ธุลีจะถูกพ่นออกจากปล่องภูเขาไฟไปในอากาศแลว้จึงตกลงมา
ทบัถมกนั ลาวาจะเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วและแขง็ตวัเป็นหิน บางคร้ังลาวาไหลออกจากรอยแตกของ
เปลือกโลกโดยไม่มีการปะทุรุนแรงและไหลแผ่กระจายไปบนพื้นผิวโลกแลว้แข็งตวัเป็นหิน และ
การเกิดแผน่ดินไหว เกิดจากแรงกดดนัภายในโลก ท าให้แผน่หินใตโ้ลกเกิดการเคล่ือนไหวตวัของ
แผน่หิน ท าใหพ้ื้นดินเกิดการสั่นสะเทือน 

จากเน้ือหาเร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ จ านวน 4 เร่ือง  เพื่อน ามาสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย และน าไปประกอบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการ
สอนดว้ย 

 
2.3//ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การเรียนการสอน 

  เม่ือกล่าวถึงความคุม้ค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ คนส่วนใหญ่จะคิดว่า ซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูน่ั้นจะน ามาใชง้านอะไรไดบ้า้ง ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ เพียงพอ
หรือไม่ ความคุม้ค่าอยู่ท่ีเราไดอ้ะไรจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในวิทยาลยันอกจากงานดา้นบริหาร
จดัการแลว้ ความคุม้ค่าของการใชค้อมพิวเตอร์ยงัมีคุณภาพและปริมาณท่ีมากมายส าหรับการเรียน
การสอนอีกดว้ย  เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Slides Electronic) 
และส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia Presentation) เป็นตน้ 
 ความหมายของส่ือมลัติมีเดีย  
 ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) หรือ ส่ือประสม มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี  

 พอล์ลิซนัและฟาสเตอร์ (Paulissen & Frater ,1994, p.30) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง 
การเสนอขอ้มูลผา่นตวัอกัษร กราฟิก เสียง ภาพเคล่ือนไหวและวีดิทศัน์ ท่ีน ามาใชร่้วมกนั โดยส่วน
ส าคญัของมลัติมีเดียคือ ผูใ้ชส้ามารถปฏิสัมพนัธ์กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
 ฟลคักิเกอร์ (Fluckiger ,1995) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การเก่ียวขอ้งกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างานโดยรวมขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง และสารสนเทศชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงผา่นกระบวนการของคอมพิวเตอร์ได ้ 

  เจฟโคท ( Jeffcoate ,1995) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย คือ ระบบส่ือสารขอ้มูลข่าวสารหลาย
ชนิด โดยผ่านส่ือทางคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ความ ฐานขอ้มูล ตวัเลข กราฟิก ภาพเสียง 
และวดิีทศัน์  
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 ฮอลล์ (Hall ,1996) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย คือโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีอาศยัคอมพิวเตอร์
เป็นส่ือในการน าเสนอโปรแกรมประยุกต์ซ่ึงรวมถึงการน าเสนอข้อความสีสัน  ภาพกราฟิก 
(Graphic images)ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร์วีดิทศัน์ (Full motion 
Video) ส่วนมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกตท่ี์รับการ
ตอบสนองจากผูใ้ชคี้ยบ์อร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) เป็นตน้  
 วอร์แกน (Vaughan ,2006) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย คือ การใชค้อมพิวเตอร์ส่ือความหมาย
โดยการผสมผสานส่ือหลายชนิด เช่น ขอ้ความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) และวดีิทศัน์ เป็นตน้ ถา้ผูใ้ชส้ามารถควบคุมส่ือเหล่าน้ีให้แสดงออกมาตามตอ้งการได ้ 
ระบบน้ีจะเรียกวา่ ส่ือมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia)   

 กิดานนัท ์มลิทอง (2540) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง ส่ือประสมท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็น
ฐานในการเสนอสารสนเทศ  หรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรและเสียงในลกัษณะของส่ือหลายมิติ โดยท่ีผูใ้ช้มีการโตต้อบกบัส่ือ
โดยตรง  
 นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม (2543) กล่าววา่ ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มา
ควบคุมส่ือต่างๆ เพื่อใหท้  างานร่วมกนั เช่น การสร้างโปรแกรมใหมี้การน าเสนอท่ีเป็นขอ้ความ มี
ภาพน่ิงและเคล่ือนไหว หรือมีเสียงบรรยายประกอบสลบักนัไป มีการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบระหวา่ง
ผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์   
 พรเทพ เมืองแมน (2544) กล่าวว่า ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การอาศยัศกัยภาพของ
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอทั้งขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์และเสียง โดย
ผูเ้รียนสามารถโตต้อบหรือมีปฏิสัมพนัธ์(Interactive) กบับทเรียน พร้อมทั้งไดรั้บผลยอ้นกลบั 
(Feedback) อย่างทนัทีทนัใด รวมทั้งสามารถประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนได้
ตลอดเวลา  

 ส าอางค ์มัง่คัง่ (2545) กล่าววา่ มลัติมีเดีย หมายถึง การน าเสนอเน้ือหาสาระดว้ยการน าส่ือ
ต่างๆ มาใชร่้วมกนั เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความ เสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 จากความหมายของส่ือมลัติมีเดีย สรุปไดว้า่ ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) หรือ ส่ือประสม 
หมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์แสดงผล ในลกัษณะผสมส่ือหลายชนิดเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้ท่ีการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น ไดเ้ลือก และรับฟังขอ้มูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูล และ
ข่าวสารต่างๆ จะรวมรูปแบบของ ตวัอกัษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และ วีดีโอ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถตอบโต ้และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือโดยตรงได ้และเม่ือน าส่ือมลัติมีเดียมาใชก้บัการศึกษา จึง
นิยมเรียกวา่ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
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 เน่ืองจากปัจจุบนัผูพ้ฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดพ้ยายามทุกวิถีทางท่ีจะท าให้การใช้
คอมพิวเตอร์มีความง่ายส าหรับทุกคน ความง่ายต่อการใช ้และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์น้ีเอง 
เม่ือผนวกเขา้กบัการออกแบบโปรแกรมท่ีดีท่ีตอบสนองต่อแนวคิด การส่ือสาร และทฤษฎีการ
เรียนรู้ ยอ่มส่งผลใหก้ระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 )  
           ในดา้นการศึกษามีการน าคอมพิวเตอร์มาใช ้2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
 1. ดา้นการบริหาร มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในงานบริหารจดัการไดแ้ก่ งาน
ทะเบียน งานธุรการ ประวติัและขอ้มูลการเงินและพสัดุ การจดัตารางสอน การแจง้ผลการเรียน ผล
การสอบในแต่ละภาค และเกรดเฉล่ีย เป็นตน้ ซ่ึงการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในงานดา้นต่างๆ 
เหล่าน้ี จะช่วยใหก้ารด าเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน เป็นการน าคอมพิวเตอร์เขา้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน โดยอาจใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะต่างๆ เช่น การน าเสนอเน้ือหาสาระ (Presentation) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บทเรียนบนเวบ็ (WBI)และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัท่ี
เทคโนโลยีเครือข่ายเจริญกา้วหนา้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ในลกัษณะของ e-Learning ไดเ้ป็น
ตน้ 
  ส่ือการสอน(Instructional Media) เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอน 
เพราะเป็นตวักลางท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารระหวา่งผูส้อน และผูเ้รียนด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัส่ือการสอนไวด้งัน้ี 
 ฮาส และแพคเกอร์ (Hass and Packer, 1964) กล่าววา่ ส่ือการสอน คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การถ่ายทอดส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นจริงไดแ้ก่ ทกัษะ ทศันะคติ ความรู้ ความเขา้ใจ และความซาบซ้ึงไปยงั
ผูเ้รียน หรือเป็นเคร่ืองมือประกอบการสอน ท่ีเราสามารถไดย้นิและมองเห็นไดเ้ท่า ๆ กนั 
  บราวน์ และคนอ่ืนๆ (Brown James W.and other, 1972) กล่าววา่ ส่ือการสอนหมายถึง 
จ าพวกอุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถเสนอความรู้ให้แก่ผูเ้รียน จนเกิดผลการเรียนท่ีดีทั้งน้ีรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะท่ีเป็นวสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น เช่น การศึกษานอกสถานท่ี การสาธิต การ
ทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526) กล่าววา่ ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยให้การเรียนรู้ ซ่ึงครู
และนกัเรียนเป็นผูใ้ชเ้พื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2529) ให้ความหมายเก่ียวกบัส่ือการสอนว่า คือวสัดุ (ส้ินเปลือง) 
อุปกรณ์ (เคร่ืองมือท่ีใชไ้ม่ผพุงัง่าย) วิธีการ (กิจกรรม เกม การทดลอง ฯลฯ) ท่ีใชส่ื้อกลางให้ผูส้อน
สามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทศันคติ และค่านิยม) และ
ทกัษะไปยงัผูเ้รียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ชวลิต  เข่งทอง (2532) กล่าววา่ ส่ือ (Media) หมายถึง ตวักลางท่ีใชถ่้ายทอดหรือน าความรู้
ในลกัษณะต่าง ๆ จากผูส่้งไปยงัผูรั้บให้เขา้ใจ ความหมายไดต้รงกนั ในการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้
เป็นตวักลางน าความรู้ในกระบวนการส่ือความหมายระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนเรียกว่าส่ือการเรียน
การสอน (Instruction Media) 
  กิดานนัท ์ มลิทอง (2543, น.79) กล่าววา่ ส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึง ส่ือ
ชนิดใดก็ตามไม่วา่จะเป็น เทปบนัทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึง
บรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางส าหรับผูส้อนส่งไปถึง
ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
  นิพนธ์  ศุขปรีดี (2545) กล่าววา่ ส่ือการเรียน  ชุดการเรียนโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยส่ือ
หลายๆ แบบซ่ึงเราเรียกว่า ส่ือประสม (Multi Media) เพื่อจะให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองบรรลุ
จุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  ชุดการเรียนจะตอ้งประกอบดว้ยส่ือต่างๆ ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
บทเรียน  โดยอาจจะเป็นส่ือหลายอยา่งตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 
 1. ใชส่ื้อท่ีตอ้งจุดหมายท่ีตั้งไว ้
 2.  เหมาะสมกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
 3.  เหมาะสมกบัลกัษณะการตอบสนองของผูเ้รียนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บ 
  เอดการ์ เดล (Edgar Dale, 1965) ไดจ้ดัแบ่งส่ือการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแสดงขั้นตอนของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ส่ือแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพฒันา
ความคิดของ Bruner ซ่ึงไดเ้ป็นนกัจิตวทิยา น าความคิดมาสร้างเป็น “ กรวยประสบการณ์ ” 
(Cone of Experiences) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ประสบการณ์ตรง โดยการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากของจริง  เช่น การจบั
ตอ้ง และการเห็น เป็นตน้  
 2.  ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผูเ้รียนเรียนจากส่ิงท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง
ท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นการจ าลองก็ได ้ 
 3.  ประสบการณ์นาฏกรรม หรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละคร เน่ืองจากขอ้จ ากดัดว้ยยคุสมยัเวลา และสถานท่ี เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ หรือ
เร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรม เป็นตน้ 
 4.  การสาธิต เป็นการแสดงหรือการท าเพื่อประกอบค าอธิบายเพื่อให้เห็นล าดบัขั้นตอน
ของการกระท านั้น 
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 5.  การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ภายนอกสถานท่ีเรียน 
อาจเป็นการเยีย่มชมสถานท่ี การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เป็นตน้  
 6.  นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงส่ิงของต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์แก่ผูช้ม โดย
การน าประสบการณ์หลายอยา่งผสมผสานกนัมากท่ีสุด  
 7.  โทรทศัน์ โดยใชท้ั้งโทรทศัน์การศึกษา และโทรทศัน์การสอนเพื่อใหข้อ้มูลความรู้แก่
ผูเ้รียนหรือผูช้มท่ีอยูใ่นห้องเรียนหรืออยูท่างบา้น 
 8.  ภาพยนตร์ เป็นภาพท่ีบนัทึกเร่ืองราวลงบนฟิล์มเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทั้ง
ภาพ และเสียงโดยใชป้ระสาทตา และหู  
 9.  การบนัทึกเสียง วทิย ุภาพน่ิง อาจเป็นทั้งในรูปของแผน่เสียง เทปบนัทึกเสียง วทิย ุ
รูปภาพ สไลด ์ขอ้มูลท่ีอยูใ่นขั้นน้ีจะใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รียน ท่ีถึงแมจ้ะอ่านหนงัสือไม่ออกแต่ก็
จะสามารถเขา้ใจเน้ือหาได ้ 
 10. ทศันสัญลกัษณ์ เช่น แผนท่ี แผนภูมิ หรือเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทน
ส่ิงของต่างๆ  
 11. วจนสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ตวัหนงัสือในภาษาเขียน และเสียงพดูของคนในภาษาพดู 
 

 

 
 
ภาพที ่2.1  แผนผงัแสดงขั้นตอนความคิดของ “ กรวยประสบการณ์ ”เอดการ์ เดล (Edgar Dale) 
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 บทบาทของส่ือมลัติมีเดีย 
 ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษานั้น คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเพื่อใชใ้นการเรียน
การสอน โดยผูอ้อกแบบ หรือกลุ่มผูผ้ลิตโปรแกรม ไดบู้รณาการน าเอาขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ และขอ้ความ เขา้ไปเป็นองคป์ระกอบเพื่อการส่ือสาร และการ
ใหป้ระสบการณ์ เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพนัน่เอง บทบาทของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษามี 
2 ประเภทดงัน้ี 
 1. ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอขอ้มูล  นกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกลุ่มน้ีคือ สกิน
เนอร์ (B.F. Skinner) เช่ือวา่ การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก 
และเช่ือในทฤษฎีการวางเง่ือนไข โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้า และการ
ตอบสนอง การให้การเสริมแรง ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดจากการท่ีมนุษยต์อบสนองต่อส่ิงเร้า 
และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขม้ข้นข้ึนหากได้รับการเสริมแรงท่ีเหมาะสม เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ เพื่อใช้ในการน าเสนอข้อมูลส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา  โดยใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นฐานในการน าเสนอขอ้มูลด้วย เช่น ควบคุมการเสนอภาพสไลด์มลัติวิชั่น 
ควบคุมการน าเสนอในรูปแบบของวดีิโอเชิงโตต้อบ (Interactive Video) และเคร่ืองเล่นซีดี-รอม ให้
เสนอภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว ตามเน้ือหาบทเรียนท่ีปรากฏอยูบ่นจอคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นรูปการส่ือสารทางเดียว 
 2. ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา และน าเสนอแฟ้มท่ีผลิตแลว้แก่ผู ้
ศึกษา ผูศึ้กษาก็เพียงแต่เปิดแฟ้มเพื่อเรียน หรือใชง้าน ตามท่ีโปรแกรมส าเร็จรูปก าหนดไว ้ก็จะได้
เน้ือหาลกัษณะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยการน าเสนอขอ้มูลของส่ือมลัติมีเดียน้ี จะเป็นไปใน
ลกัษณะส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) 
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 ตารางที ่2.1 แสดงการเปรียบเทียบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอขอ้มูลและส่ือมลัติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การน าเสนอข้อมูล ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.  เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบทางเดียว 
2.  ผูรั้บขอ้มูลมกัจะเป็นกลุ่มยอ่ย จนถึงกลุ่ม
ใหญ่ 
3.  มีวตัถุประสงคท์ัว่ไป เพื่อเนน้ความรู้และ
ทศันคติ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจใชไ้ดก้บัทุกสาขาอาชีพ  
4.  เนน้โครงสร้างและรูปแบบการใหข้อ้มูลเป็น
ขั้นตอน ไม่เนน้การตรวจสอบความรู้ของผูรั้บ
ขอ้มูล  
5.  โปรแกรมส่วนมากจะควบคุมดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือผูน้ าเสนอ  
 

1.  เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง 
2.  ผูรั้บขอ้มูลใชเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเรียนเป็น
กลุ่มยอ่ย 2-3 คน  
3.  มีวตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงค์
เฉพาะโดยครอบคลุมทกัษะความรู้ ความจ า 
ความเขา้ใจ และเจตคติ ส่วนจะเนน้อยา่งใดมาก
นอ้ย ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละโครงสร้าง
เน้ือหา  
4.  รูปแบบการสอนจะเนน้การออกแบบสอน 
การมีปฏิสัมพนัธ์ การตรวจสอบความรู้ โดย
ประยกุตท์ฤษฎีจิตวทิยาและทฤษฎีการเรียนรู้
เป็นหลกั 
5.  โปรแกรมไดรั้บการออกแบบใหผู้เ้รียน เป็นผู ้
ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด  
6.  การตรวจสอบประสิทธิภาพของส่ือ นบัเป็น
ขั้นตอนส าคญัท่ีตอ้งกระท า 

  
 คุณลกัษณะส าคญัของส่ือมลัติมีเดีย 
 จากตารางแสดงลกัษณะของมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนแต่ละลกัษณะ ท าให้ทราบวา่
การผลิตส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใช้มลัติมีเดียในการน าเสนอเน้ือหาออกมานั้น 
ไม่ใช่เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ งหมด เน่ืองจากหากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วมี
ส่ือการศึกษาอยูจ่  านวนมาก ท่ีจดัวา่เป็นเพียงแค่ส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล (Presentation Media) 
เพราะส่ือการศึกษาเหล่านั้นต่างขาดคุณลกัษณะส าคญั 4 ประการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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คุณลกัษณะส าคญั 4 ประการของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 
 1. Information (สารสนเทศ) หมายถึง เน้ือหาสาระ (content) ท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้
เป็นอย่างดี ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทกัษะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีผูส้ร้างได้ก าหนด
วตัถุประสงคไ์ว ้โดยอาจจะน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้
 2. Individualization (ความแตกต่างระหวา่งบุคคล) การตอบสนองความแตกต่าง ระหวา่ง
บุคคลทั้งจากบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้ คือ ลกัษณะส าคญัของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยผูเ้รียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น สามารถควบคุมเน้ือหา ควบคุมล าดับของการเรียน ควบคุมการฝึก
ปฏิบติั หรือการทดสอบ เป็นตน้ 
 3. Interaction (การมีปฏิสัมพนัธ์) เน่ืองจากผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน หากได้มีการโต้ตอบหรือปฏิสัมพนัธ์กับผูส้อน ดงันั้น ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ี
ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะเอ้ืออ านวยให้เกิดการโตต้อบระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยา่งต่อเน่ืองและตลอดทั้งบทเรียน  การอนุญาตให้ผูเ้รียนเพียงแต่คลิกเปล่ียนหนา้จอไปเร่ือยๆทีละ
หนา้ ไม่ถือวา่เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ แต่ตอ้งมีการให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้วลาในส่วน
ของการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกิจกรรมการเรียนนั้นๆ 
 4. Immediate Feedback (ผลป้อนกลบัโดยทนัที) การให้ผลป้อนกลบัน้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างไปจากมลัติมีเดีย-ซีดีรอมส่วนใหญ่ ซ่ึงได้มีการน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบัเร่ืองราวของส่ิงต่างๆ แต่ไม่ไดมี้การประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียน ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบ
ของการทดสอบ แบบฝึกหัด หรือการตรวจสอบความเขา้ใจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง จึงท าให้
มลัติมีเดีย - ซีดีรอมเหล่านั้น ถูกจดัว่าเป็น มลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอขอ้มูล (Presentation Media) 
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขอ้ดีของส่ือมลัติมีเดีย 
1. เทคโนโลยดีา้นส่ือมลัติมีเดียช่วยใหก้ารออกแบบบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิด และ

ทฤษฎีการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัท่ีผา่นมาแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียวา่ สามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนได ้

2. ส่ือมลัติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใช้ง่าย เก็บรักษาง่าย พกพาได้สะดวก และ
สามารถท าส าเนาไดง่้าย 
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3. ส่ือมลัติมีเดียเป็นส่ือการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
ศกัยภาพ ความตอ้งการ และความสะดวกของตนเอง สามารถสร้างสถานการณ์จ าลอง จ าลอง
ประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

4. ในปัจจุบนัมีโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน(Authoring Tools) ท่ีง่ายต่อการใชง้านท าให้
บุคคลท่ีสนใจทัว่ไปสามารถสร้างบทเรียนส่ือมลัติมีเดียใชเ้องได ้

5. ผูส้อนสามารถใช้ส่ือมลัติมีเดียเพื่อสอนเน้ือหาใหม่ เพื่อการฝึกฝน เพื่อเสนอ
สถานการณ์จ าลอง และเพื่อสอนการคิดแกปั้ญหา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการน าไปใชเ้ป็น
ประการส าคญั รูปแบบต่างๆ ดงักล่าวน้ีจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ วธีิการเรียนรู้ และรูปแบบการคิดหา
ค าตอบ 

6. ส่ือมลัติมีเดียช่วยสนับสนุนให้มีสถานท่ีเรียนไม่จ  ากดัอยู่เพียงห้องเรียน เท่านั้น 
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ท่ีบา้น ท่ีหอ้งสมุด หรือภายใตส้ภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ตามเวลาท่ี ตนเองตอ้งการ 

7. เทคโนโลยีส่ือมลัติมีเดีย สนบัสนุนให้เราสามารถใชส่ื้อมลัติมีเดียกบัผูเ้รียนได ้ ทุก
ระดบัอาย ุและความรู้ หลกัส าคญัอยูท่ี่การออกแบบใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเท่านั้น  

8. ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของ
โรงเรียน หรือหน่วยงานแล้ว ความก้าวหน้าของระบบครือข่าย ยงัช่วยส่งเสริมให้การใช้ส่ือ
มลัติมีเดียเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอ่ืนๆ อีกดว้ย 

ขอ้จ ากดัของส่ือมลัติมีเดีย 
1. ถึงแม้ว่าขณะน้ีราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์จะ ลดลงมากแลว้ก็ตาม แต่การท่ีจะน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นวงการศึกษาในบางสถานท่ี
นั้นจ าเป็นตอ้ง มีการพิจารณากนัอยา่งรอบคอบเพื่อใหคุ้ม้กบัค่าใชจ่้าย ตลอดจนการดูแลรักษาดว้ย 

2. การออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามหลกัทางจิตวิทยา 
และการเรียนรู้นบัวา่ยงัมีนอ้ย เม่ือเทียบกบัการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชใ้นวงการดา้นอ่ืน ๆ ท าให้
ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษามีจ านวน และขอบเขตจ ากดัท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนวชิาต่าง ๆ 

3. ในขณะน้ียงัขาดอุปกรณ์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานระดบัเดียวกนั เพื่อให้สามารถใชไ้ด้
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างระบบกนั  

4. การท่ีจะให้ผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษานั้นเป็นงานท่ีตอ้งอาศยั
เวลา สติปัญญา และความสามารถเป็นอยา่งยิง่ ท าใหเ้ป็นการเพิ่มภาระของผูส้อนใหมี้มากยิง่ข้ึน  

5. คอมพิวเตอร์เป็นส่ือท่ีมีความยุง่ยากในการใชง้าน และความซบัซ้อนของระบบการ
ท างานมาก เม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืนๆ 
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6. มีตวัแปรท่ีเป็นปัญหานอกเหนือจากการควบคุมมาก เช่น ไฟฟ้าขดัขอ้ง ระบบ Server 
เป็นตน้ 

7. เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือมลัติมีเดียมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก ท าให้ผูผ้ลิตส่ือ
มลัติมีเดียตอ้งหาความรู้ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงเสมอ  

8. ในการผลิตส่ือมลัติมีเดียนั้นตอ้งการทีมงานท่ีมีความช านาญในแต่ละดา้นเป็นอย่าง
มากอีกทั้งตอ้งมีการประสานงานกนัในการท างานสูง 

ขอ้ควรค านึงของส่ือมลัติมีเดีย 
1. ความคุม้ค่า 
2. เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของส่ือ 
3. เลือกใชใ้หส้ัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาวา่ส่ือนั้นตอ้ง 

สัมพนัธ์กบัเน้ือหา และจุดมุ่งหมายท่ีจะน าเสนอ มีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะ
ใหผ้ลต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด อีกทั้งเป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูศึ้กษา 

4. เลือกใชใ้หเ้หมาะกบักระบวนการเรียนการสอน เช่น น าส่ือนั้นมาใชเ้ป็น ส่ือหลกั 
หรือ ส่ือเสริม เป็นตน้ 

5. เลือกใชใ้หเ้หมาะกบัขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 
6. เลือกใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรท่ีมี (สายโทรศพัท ์จ านวนเคร่ือง ความเร็วโมเด็ม 

และทศันคติของคน) 
7. เลือกใชส่ื้อท่ีมีอยูแ่ลว้แทนการสร้างเอง หรือดดัแปลงส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ใหใ้ชไ้ดดี้ และ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
8. จรรยาบรรณเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ 
การใชม้ลัติมีเดียเพื่อเป็นวสัดุทางการสอน ท าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากกวา่การ

ใชว้สัดุการสอนธรรมดา  และสามารถเสนอเน้ือหาไดลึ้กซ้ึงกวา่การสอนท่ีสอนตามปกติ อาทิ การ
เตรียมน าเสนอไวอ้ย่างเป็นขั้นเป็นตอน  และใช้ส่ือประเภทภาพประกอบการบรรยาย    และใช้
ขอ้ความน าเสนอในส่วนรายละเอียดพร้อมภาพเคล่ือนไหวหรือใชว้ีดีทศัน์เช่นน้ีแลว้ก็จะท าให้การ
สอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แฮทฟิลด์และบิตเตอร์ ( Hatfield & Bitter, 1994 ) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของ
มลัติมีเดียท่ีใชใ้นการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการเรียนดว้ยตนเองแบบเชิงรุก (Active) กบัแบบส่ือน าเสนอการสอนแบบ
เชิงรับ(Passive)  
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2. สามารถเป็นแบบจ าลองการน าเสนอหรือตวัอยา่งท่ีเป็นแบบฝึก และการสอนท่ีไม่มี
แบบฝึก  

3. มีภาพประกอบและมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  
4. เป็นส่ือท่ีสามารถพฒันาการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนไดมี้

ประสิทธิภาพ  
5. จดัการดา้นเวลาในการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใชเ้วลาในการเรียนนอ้ย  
ดงันั้นจึงสรุปคุณค่าของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนได้วา่ ส่ือมลัติมีเดียเป็นส่ือ

ทางการเรียนการสอนท่ีมีของเขตกวา้งขวา เพิ่มทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถตอบสนอง
รูปแบบของการเรียนของผู ้เรียนท่ีแตกต่างกันได้สามารถจ าลองสภาพการณ์ของสาขาวิชา
ต่างๆ  เพื่อการเรียนรู้ได้ ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบติัจริง  สามารถท่ีจะ
ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการไดเ้ป็นอยา่งดี  และผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนหรือฝึกซ ้ าได ้จึงกล่าว
ไดว้่า ส่ือมลัติมีเดียมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนและการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
 2.4//ทฤษฎกีารเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม (Constructionism) 

การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivist) คือ การสร้างความรู้ ไดมี้การ
เปล่ียนจากเดิมท่ีเนน้การศึกษาปัจจยัภายนอกมาเป็น ส่ิงเร้าภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ หรือ
กระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด(Cognitive processes) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จากผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัภายในมีส่วนช่วยท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวขอ้ง
และเสริมสร้างความเขา้ใจของผูเ้รียน แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) หรือ 
เรียกช่ือแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ สร้างสรรค์ความรู้นิยม หรือสรรสร้างความรู้นิยม หรือ การสร้าง
ความรู้ (โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้, 2544) 

แนวคิดทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ( Constructionism ) เป็นทฤษฎีท่ี เซมวัร์ 
เพเพิร์ท (Seymour Papert) แห่งมีเดียแล็ป สถาบนัเทคโนโลยแีมซซาชูเซส (Massachusette Institute 
of Technology,MIT)ไดเ้ร่ิมพฒันาข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้
ใหม่โดยผูเ้รียนเอง ของ ฌอง เพียเจต ์(Jean Piaget) นกัจิตวทิยาชาวสวติเซอร์แลนด์ (1896-1980) ท่ี
ใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงเพียเจต ์(Piaget) เช่ือวา่ เด็กสามารถ
สร้างความรู้ข้ึนเองได ้ โดยเด็กจะเป็นเสมือนนกัทดลองรุ่นเยาวท่ี์สร้างและทดสอบทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา และเม่ือเด็กมีโอกาสไดส้ร้างความรู้นั้นดว้ยตวัของเขาเอง เขาก็จะเขา้ใจส่ิง
ต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง สามารถจดัระบบโครงสร้างความรู้ของตนเองและมีความสามารถในการเรียนรู้
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ได ้ทั้งน้ีเพเพิร์ท เช่ือวา่ความรู้เกิดจากการสร้างข้ึนของบุคคลแต่ละคน ดว้ยตนเอง การศึกษาจะเป็น
การจดัโอกาสใหบุ้คคลไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์ซ่ึงเปรียบ เสมือนเช้ือเพลิงท่ีน าไปสู่
กระบวนการสร้างพลงังาน ดงันั้นจึงมีผูใ้หค้วามหมายของคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม(Constructionism) 
คือ การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 

แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (สุชิน เพช็รักษ,์ 2544) ยึดหลกัการท่ีวา่การเรียนท่ีท าให้มี
พลงัทางความคิดมากท่ีสุดเกิดเม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง สร้างส่ิง
ท่ีผูเ้รียนชอบและสนใจไม่มีใครบงการหรือก าหนดไดว้า่ส่ิงใดคือส่ิงท่ีมีความหมายของอีกคนหน่ึง 
ดงันั้น การมีทางเลือกวา่ท าอะไรไดม้ากนอ้ยเท่าใด ผูเ้รียนเต็มใจท่ีมีส่วนร่วมและท างานนั้นๆ และ
การท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงท่ีลงมือท าไดเ้ท่าใด ผูเ้รียนก็สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้
เดิมไดม้ากเท่านั้นนบัเป็นการดูดซึมความรู้ (Assimilation of Knowledge) และยิ่งไปกวา่นั้น คือ การ
ท่ีบุคคลนั้นสามารถเช่ือมโยงความรู้เขา้ดว้ยความเอาใจใส่ ท าให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ี
ลึก ซ้ึง มีความหมายและยาวนาน ข้ึนใหม่  การ เ รียน รู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิส ซ่ึม 
(Constructionism) จึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง 2 อย่าง คือเม่ือผูเ้รียนสร้างบางส่ิงเท่ากบัการสร้าง
ความรู้ดว้ยความรู้ใหม่น้ีน าไปสร้างส่ิงต่างๆ ท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนไปอีก เกิดความรู้เพิ่มมากข้ึน
ดว้ยและเป็นวงจรเสริมพลงัภายในตนเอง ในวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากการ
ถ่ายทอดในรูปแบบ ใบงาน แบบฝึกหัด ใบความรู้ ให้ผูเ้รียนได้คิดและลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง 
หลงัจากท่ีไดศึ้กษาหาความรู้เรียบร้อยแลว้นั้น ผูส้อนก็จะใหผู้เ้รียนไดท้  าแบบทดสอบท่ีผูส้อนเป็นผู ้
ก  าหนดให้ เพเพิร์ท และคณะในปี ค.ศ. 1970 ออกแบบสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสัญลกัษณ์
เพื่อให้ผูเ้รียนใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ดนตรี เกมส์ และสถานการณ์
จ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนเป็นฝ่ายเร่ิมคิด เร่ิมท า และคน้หาความรู้นั้น ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินโดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมสถานการณ์ ทั้งน้ี สุชิน เพช็รักษ ์ (2542)ไดใ้ห้ทศันะวา่ คอน
สตรัคชัน่นิสซ่ึม ไดน้ าส่ิงท่ีเพียเจต ์( Piaget) เรียนรู้เก่ียวกบัผูเ้รียนมาเป็นพื้นฐานในการคิดทบทวน
เก่ียวกบัทฤษฎีทางการศึกษา โดยเขามีความเห็นแตกต่างไปจาก เพียเจต ์( Piaget) ท่ีอธิบายวา่ ผูเ้รียน
ไม่สามารถเรียนรู้เร่ืองบางเร่ืองไดใ้นช่วงวยัหน่ึง ๆ เน่ืองจากบางเร่ืองมีความซบัซ้อนหรือมีระบบ
แบบแผนท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ ควรตอ้งรอให้ถึงวยัท่ีเหมาะสมเสียก่อนซ่ึง เพเพิร์ท ( Papert) 
เช่ือวา่ สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการไม่สามารถเรียนรู้นั้น เกิดจากการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช ้
เพื่อช่วยให้ส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้ากกลายเป็นเร่ืองง่ายและเป็นรูปธรรมเพียงพอ โดยในสังคมทัว่ไปอาจมี
วสัดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่แลว้ แต่ไม่ไดรั้บการส่งเสริมให้น ามาใชอ้ย่างถูกตอ้งและเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษามากพอ การมีวสัดุส าหรับสร้างความรู้ท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอน้ี จะช่วยให้ผูเ้รียนมี
โอกาสในการเลือก ใชว้สัดุเหล่านั้นเป็นส่ือส าหรับช่วยคิด (Object – to – Think - with) ซ่ึงผูเ้รียน
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แต่ละคนควรจะมีส่ือของตนเอง และสามารถทดลองใช้ตามวิธีการของตนเองได้ การเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism)เป็นการเรียนรู้ดว้ยการลงมือท าเองจึงท าให้ผูเ้รียนรู้
จริง เพราะเห็นผลจากการท าไปเรียนไป จึงเป็นวิธีการสอนผูจ้ดัท าท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้เร่ิมจากคิดถึงส่ิงท่ีอยากท า หรืออยากสร้างข้ึนก่อนแลว้ค าสั่งท่ีก่อให้เกิดส่ิงนั้น
จึงตามมา โดยพยายามใช้ค  าสั่งท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราวหรือส่ิงท่ีคิดอยากสร้างข้ึน ทาง
แนวคิดดงักล่าวเป็นการก าหนดให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาและคน้พบส่ิงท่ีไม่เคยรู้มาก่อนดว้ยผูเ้รียน เพื่อให้มี
นิสัยเคยชินท่ีหาความรู้ดว้ยตนเองตลอดไป หากกระบวนการศึกษามีส่วนร่วมสร้างนิสัย การรู้จกัท่ี
เรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆ เกิด“สังคมเรียนรู้” (Knowledge Society) สังคมในอนาคตมีอตัราการรู้หนงัสือ 
(Literacy Rate) อตัราการรู้คิด(Mental Literacy Rate) อตัราการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มมากข้ึนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism)นั้นยอมรับกรอบความคิดท่ีวา่ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง แต่เพิ่มเติมต่อไปอีกวา่ในการสู้ร้างความรู้นั้นไดผ้ลดีข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดล้ง
มือสร้างส่ิงท่ีเป็นจริงในโลกภายนอกเหมือนกบัท่ีเด็กๆใชข้องเล่นสร้างส่ิงต่างๆข้ึนมานั้นเอง นั้นคือ
การสร้างส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นไดห้รือน าไปสู่การแลกเปล่ียนกนัไดน้ั้น ท าให้สามารถทบทวนความรู้
ไดว้า่การคิดถูกตอ้งนั้นมีขอ้ผดิพลาดมากนอ้ยเพียงใด และส่ิงท่ีสร้างข้ึนมานั้นก็กลายเป็นตวักระตุน้
ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนความคิดต่อไปอีกเป็นวงจรท่ีต่อเน่ือง เสริมรับซ่ึงกนัและกนัไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
ดงันั้นการจดัการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 
(Constructionism) จึงควรเป็นไปในลกัษณะท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีโอกาสลงมือสร้างส่ิงต่างๆ ตาม
โครงงานท่ีตนเองเลือก ค่อยๆแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไปเป็นตามล าดบัจนบรรลุเป้ าหมายท่ีก าหนดเอง 
น าความคิดและผลงานของตนเองมาวิเคราะห์และแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นอยา่งเปิดเผยและจริงใจอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยผูส้อนท่ีเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้อยา่งดี เอาใจใส่ผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งใกลชิ้ด คอยให้
การสนับสนุน และสามารถเรียนรู้ร่วมกับผูเ้รียนได้แนวคิดส าคญัของคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม
(Constructionism ) มีดงัน้ี 

ดรุณสิกขาลยั (2545) ไดก้ล่าวไว ้8 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมตน้จากส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจและอยากท่ีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองก่อน 
ขั้นตอนท่ี 2 ผูส้อนจะบูรณาการวชิาการท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจพร้อมกบัเตรียมขอ้มูล

เช่ือมโยงระหวา่งความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหส้อดคลอ้งกบัรายวชิาต่างๆ 
ขั้นตอนท่ี 3 ผูส้อนและผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนัก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือท ากิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี 4 เรียนรู้ดว้ยการลงมือท าจริงทั้งการหาขอ้มูล การทดลอง การสร้างช้ินงาน 

หรือการพบปะเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและสถานท่ีจริงผูเ้รียนจะไดส้ัมผสัและเขา้ใจกบัส่ิงต่างๆ ได้
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อย่างลึกซ้ึง มิใช่เพียงการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น หลกัจากนั้นผูเ้รียนจะน าองค์ความรู้ท่ีไดส้ร้าง
ข้ึนมาน าเสนอ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนและผูส้อนก็จะค่อยให้
ค  าปรึกษา  

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปความรู้ และเก็บบนัทึกผลงาน  ในรูปแบบของบทความ สมุด รวบรวม
ผลงาน (portfolio) และแผนภาพความคิด (mind map) ซ่ึงเป็นการให้นกัเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 6 จดัเตรียมนิทรรศการเพื่อผลงานจากการเรียนรู้  เพื่อน าเสนอให้ผูป้กครอง
และผูท่ี้สนใจเขา้ชม โดยมีผูจ้ะเป็นผูอ้ธิบายและแนะน าวธีิการวางแผน และด าเนินการดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 7 วเิคราะห์และประเมินผลแบบ 360 องศา  คือ ผูเ้รียนประเมินตนเอง และจะ
ไดรั้บ feedback จากเพื่อน คุณครู และผูป้กครอง เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และ
การประเมินด้านความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรม ผ่านแบบทดสอบ ช้ินงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน 
แบบบนัทึกพฤติกรรมโดยผูส้อน 

ขั้นตอนท่ี 8 การต่อยอดองค์ความรู้ (Modification)  หมายถึงการน าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
จากการท าโครงงานนั้นมาใชเ้พื่อพฒันาตนเองไปสู่การท าโครงงานถดัไปท่ีใหญ่ข้ึน ลึกข้ึน หรือแม้
กระทั้งเร่ืองใหม่ๆ วงจรการเรียนรู้ก็จะเร่ิมจากตน้จนจบกระบวนการแบบน้ีไปเร่ือยๆ และจะพฒันา
เป็นนิสัยการเรียนรู้ติดตัวผู ้เ รียนไปตลอดชีวิต ซ่ึงแนวความคิดดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Peter M. Senge แห่ง Sloan School - MIT ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้นั้นเป็นเหมือนรูป
กน้หอยเจดียห์งาย (Spiral Model) ท่ีแต่ละรอบการเรียนรู้จะน าไปสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ต่อเน่ืองกนั
ไปไม่ส้ินสุด  

ดงันั้น การสร้างโอกาสให้กบัผูเ้รียนเกิดการสร้างสรรค์ตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิ
สซ่ึม (Constructionism)น้ี จ าเป็นต้องประกอบด้วย  ส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning 
Environment) หรือบริบททางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความรู้ (วชิราวุธวิทยาลยั, 2541) ซ่ึงมี
ประเด็นหลกั 3 ประเด็น คือ 

1. ทางเลือก (Choice) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนอยา่งมีพลงั เม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลผลิตท่ีมีความหมายต่อตนเอง คนเพียงหน่ึงคนไม่สามารถสั่งการ (Dictate) ไดว้่าอะไรท่ีจะมี
ความหมายส าหรับคนอ่ืน ยิง่ผูเ้รียนมีทางเลือกในการสร้าง ท่ีจะริเร่ิมงานของตนเองมากเท่าใด เขาก็
จะใส่ใจและชอบท่ีจะคิดคน้งานของเขาต่อไปมากเท่านั้น องค์ประกอบท่ีส าคญัของแต่ละบุคคล
และส่ิงท่ีเขาสนใจ จะท าให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีความลึกซ้ึง มีความหมาย อยูไ่ดน้าน และ
ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มากยิ่งข้ึน ซ่ึง เพียเจท(์Piaget) เรียก
ส่ิงน้ีวา่ การกลืนกลายความรู้(Assimilation of Knowledge) ความหลากหลาย (Diversity) สามารถ
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จ าแนกไดเ้ป็น ความหลากหลายดา้นทกัษะ (Diversity of Skills) ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีดี 
ประกอบดว้ย การมีผูค้นท่ีมีทกัษะแตกต่างกนัในหลายระดบั เร่ิมจากผูท่ี้เร่ิมรู้ไปจนถึงผูเ้ช่ียวชาญมา
ร่วมงานกนั บางคร้ังยงัหมายถึงการมีผูเ้รียนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มาเรียนในชั้นเรียนเดียวกนัดว้ย ซ่ึง
ในสภาพท่ีมีความหลากหลายน้ี คนท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า สามารถเรียนรู้ไดม้ากจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ และร่วมท างานกบัผูท่ี้มีทกัษะแตกต่างกนัออกไปส่วนผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่
ก็สามารถปรุงแต่งความรู้และทกัษะท่ีตนมีอยู ่ เพื่อไปช่วยเหลือแลกเปล่ียน หรืออธิบายให้กบัผูอ่ื้น
ได ้ความหลากหลายในทกัษะและความสามารถน้ี จะช่วยให้เกิด การสร้างจินตนาการท่ีสร้างสรรค์
กบัทุกคน มีการหยบิยมืความคิด ก่อใหเ้กิดการสร้าง ความรู้ใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้และหลากหลายได ้

2. ความหลากหลายดา้นรูปแบบ (Diversity of Style) ในการ สร้าง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนนั้น 
ไม่ ไดห้มายความวา่ จะมีคนเพียงคนเดียวท่ีมีวธีิการท าท่ีถูกตอ้งเท่านั้น ในระบบการท างาน บางคน
อาจชอบท่ีจะวางแผนอย่างดีก่อนแลว้จึงลงมือท าตามแผนนั้น ซ่ึงเขาอาจมีการปรับปรุงแผนใน
ระหวา่งท่ีท า แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เป็นเพียงวิธีการท างานวิธีเดียวเท่านั้น คนบางคนอาจจะชอบ
ท างานโดยท่ีไม่มีแผนการท างานมาก่อน แต่ตอ้งการท่ีจะ “โตต้อบ” (Dialog) เก่ียวกบัการสร้างของ
เขา โดยการลงมือท าเลยทนัที แลว้หยุดมองส่ิงท่ีเขาสร้างข้ึน เพื่อตดัสินใจวา่ควรแกไ้ข ปรับปรุง 
หรือท าอะไรต่อไป ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเรียกวา่ คนท่ีท างานโดยไม่ยึดแบบแผนตายตวั (Tinkerers) ซ่ึงคน
ทั้งสองกลุ่มน้ี ถือวา่มีความส าคญัเท่ากนั และตอ้งให้อิสระและการยอมรับนบัถือในวิธีการท างาน 
ของพวกเขาอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. ความเป็นกลัยาณมิตร (Congeniality) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน 
สบายและมีความเป็นมิตรระหว่างครูและผูเ้รียนนั้น จะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกเป็นอิสระและปราศจาก
ความกดดนัรวมทั้งช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดีดว้ยจะเห็นไดว้่าแนวคิดคอน
สตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) เป็นการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เป็นแนวคิดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  มีสาระส าคญัท่ีวา่ ความรู้ไม่ไดม้าจากการสอนของ
ผูส้อนเพียงอยา่งเดียว แต่ความรู้จะเกิด ข้ึนและถูกสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนเอง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ก็
ต่อเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง(Learning by doing) มีพื้นฐานอยูบ่นกระบวนการการสร้าง 
2 กระบวนการดว้ยกนั 

1. ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ใหม่ข้ึนดว้ยตนเอง ความรู้จะเกิดข้ึนจากการแปล
ความหมายของประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีเป็นประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าดว้ยตนเองจะ
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

2. กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกระบวนการนั้นมี
ความหมายกบั 

DPU



30 

ผูเ้รียนคนนั้น 
ลกัษณะการพฒันารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) 

1. เนน้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และความส าคญัของความรู้เดิม 
2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ดว้ย 

ตนเองได ้ผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการคน้พบ แลว้
น าไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได ้ เพื่อตรวจความรู้ท่ีไดม้า 
และเพิ่มเติมเป็นองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

3. การเรียนรู้ตอ้งให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้
และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วเิคราะห์ต่อจนรู้จริงวา่ ลึก ๆ แลว้ส่ิงนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ย
เพียงไรและศึกษาคน้ควา้ใหลึ้กซ้ึงลงไป จนถึงรู้แจง้ 

วธีิสอนและกิจกรรมการสอน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระเจา้เกลา้ธนบุรี (2546, ระบบออนไลน์) ระบุวา่ วธีิการสอน

ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism)นั้นเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้
ใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้จากการสร้างส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเอง ดงันั้นผูส้อนเองควรมีหลกัในการ
สอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีแก่ผูเ้รียน โดยมีขั้นตอนหลกัๆในการถ่ายทอดความรู้ ดงัน้ี 

1. มีการแนะน าตนเอง เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
หลงัจากนั้นมีการพดูคุยเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะเรียน เป็นการแนะแนวทางและบอกเป้าหมายให้
ผูเ้รียนทราบ 

2.ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง คือ ใหผู้เ้รียนไดรั้บโอกาสลงมือปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเอง การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติันั้นอาจมีความแตกต่างกนับา้งในขั้นตอน โดย 
พิจารณาจาก 

2.1 พื้นฐานของผูเ้รียน ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีพื้นฐานนอ้ยหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ 
ควรสอนพื้นฐานท่ีจ าเป็นและพอเพียงกบัผูเ้รียน หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนไดล้องปฏิบติัดว้ย
ตนเองซกัระยะหน่ึงแลว้จึงค่อยใหผู้เ้รียนคิดหวัขอ้ท่ีอยากจะท า หรือถา้ผูเ้รียนมีพื้นความรู้
มาแลว้ก็ใหคิ้ดหวัขอ้ท่ีอยากจะท าและใหล้งมือปฏิบติัเลย 

2.2 ลกัษณะกลุ่ม แบ่งได ้ 2 ลกัษณะตามกลุ่มท างานคือ งานท่ีท าคนเดียว  งานท่ีท า
เป็นกลุ่ม ในกรณีท่ีเป็นงานเด่ียวก็ให้ผูเ้รียนคิดหวัขอ้ท่ีจะท าดว้ยตนเอง แต่ถา้เป็นงานกลุ่ม 
ผูส้อนจะให้ผูเ้รียนแต่ละคนเสนอหัวขอ้ท่ีอยากจะท า เม่ือทุกคนเสนอหมดแลว้ผูส้อนจะ
รวมกลุ่มผูเ้รียนท่ีสนใจท าในหัวขอ้คลา้ยๆกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั แลว้จึงให้ปฏิบติังาน ใน
การท่ีให้ผูเ้รียนคิดหวัขอ้ท่ี อยากท าดว้ยตนเองนั้นเปรียบเสมือนการให้ผูเ้รียนก าหนดเป้ า

DPU



31 

หมายท่ีอยากจะท าด้วยตนเองดงันั้นผูเ้รียนจะพยายามไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นจนส าเร็จด้วย
ตนเอง หรือในการรวมกลุ่มคนท่ีอยากจะท าอะไรคลา้ยๆกนัเขา้ดว้ยกนัจะเป็นการสร้าง
ความรู้สึกความมีส่วนร่วมของความคิดท่ีชอบงานคลา้ยๆกนัและสร้างความรู้สึกวา่งานนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีจะตอ้งช่วยกนัคิดช่วยกนัท าและผลกัดนัให้กลุ่มด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายไดส้ าเร็จ 

ในขั้นตอนการปฏิบติังานนั้น จะใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมไปเร่ือยๆ และจะมีการ 
สอนเน้ือหาบา้งเป็นบางคร้ัง โดยผูส้อนจะเป็นผูพ้ิจารณาเน้ือหาท่ีสอนวา่ควรจะสอนเน้ือหาใด เช่น 
ผูส้อนอาจจะสังเกตเห็นวา่การสร้างงานของผูเ้รียนส่วนใหญ่มกัพบปัญหาบางอยา่งคลา้ยๆกนั และ
พิจารณาว่าปัญหานั้นเกิดจากผูเ้รียนขาดทกัษะบางอย่าง ผูส้อนก็จะสอนเน้ือหานั้นให้แก่ผูเ้รียน 
ส่วนการสอน โดยทัว่ ๆไปครูจะใชเ้ทคนิคการสอนแบบการมีปฏิสัมพนัธ์( Interactive Teaching) 
คือ เขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนเดินไปสังเกตการท างานของผูเ้รียนแต่ละคนวา่มีปัญหาใด และ
พิจารณาวา่ปัญหานั้นผูส้อนตอ้งเขา้ไปสอนเพราะเป็นปัญหาท่ีอาจจะยากเกินไปส าหรับผูเ้รียนหรือ
ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะรับเน้ือหานั้นแลว้ผูส้อนก็จะถ่ายทอดเน้ือหานั้นให้กบัผูเ้รียน ส่วนวิธีการ
ถ่ายทอดเน้ือหาจะเป็นการถ่ายทอดรายบุคคลด้วยเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนคนนั้นๆ 
(เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในการเรียนรู้หรือความพร้อมดา้นทกัษะต่างๆ) ดงันั้น
การถ่ายทอดเน้ือหาให้กบัผูเ้รียนแต่ละคนจะมีวิธีการท่ีไม่เหมือนกนั บางคนเพียงแนะน า บางคน
ตอ้งท าให้ดู บางคนตอ้งช่วย กนัคิดช่วยกนัท า ซ่ึงเร่ืองน้ีผูส้อนเองจะตอ้งเขา้ไปสัมผสักบัผูเ้รียน 
และพิจารณาดว้ยตนเองหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมไปสักระยะหน่ึงแลว้ และผูส้อน
ไดพ้ิจารณาวา่ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานพอสมควรแลว้ อาจจะนดัพูดคุยกบัผูเ้รียน
ทั้งหมดเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาบางอยา่งท่ีผูเ้รียนพบโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ หรือซกัถามขอ้สงสัย หรือน าเสนอผลงานของตนท่ีได้สร้างไปแลว้ 
ในขั้นน้ีผูส้อนจะตอบปัญหาขอ้สงสัย แสดงความคิดเห็น หรือยกตวัอยา่งปัญหาบางอยา่งท่ีพบให้
ผูเ้รียนช่วยกนัแกไ้ข แต่โดยรวมแลว้จะพยายามให้ผูเ้รียนประจกัษ์แก่ตนเองวา่ตนไดเ้รียนรู้ส่ิงใด
ดว้ยตนเองไปแลว้บา้ง ส่วนผูเ้รียนจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เองหรือร่วมวิเคราะห์กบัเพื่อนๆ 
ส าหรับการนดัประชุมนั้นไม่อาจก าหนดให้ชดัเจนไดว้า่ควรจะท าตอนไหน แต่ผูส้อนเองจะเป็นผู ้
พิจารณาว่าเม่ือใดท่ีควรนดัเพราะการสอนในแต่ละคร้ังนั้นจะมีตวัแปรต่างๆท่ีแตกต่างกนัผูส้อน
และผูส้อนเท่านั้นจะเป็นผูท่ี้รู้ดีท่ีสุดวา่เม่ือใดควรจะนดัประชุม 

3. ก าหนดระยะเวลาในการเสนอผลงาน ในการให้ผูเ้รียนสร้างงานนั้น ผูส้อนควร
ก าหนดระยะเวลาในการท างานให้ผูเ้รียนทราบล่วงหน้าพอสมควรวา่จะตอ้งมีการน าเสนอผลงาน
เม่ือไรเพื่อผูเ้รียนจะไดว้างแผนการท างานให้เสร็จทนัตามก าหนด 
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4. การน าเสนอผลงาน หลงัจากท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมจนส้ินสุดแลว้ ผูส้อนจะให้
ผูเ้รียนน าเสนอผลงานของตนเอง ในขั้นตอนน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออกต่อหน้า
บุคคลอ่ืนๆ ภายในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ผูเ้รียนจะน าเสนอความคิดและความรู้ของเขาออกมาจาก
ผลงานท่ีเขาเป็นผูส้ร้างข้ึนมาเอง ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะสามารถตรวจสอบความคิดของผูเ้รียนได้ 
และสามารถวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ถึงผลงานของผูเ้รียน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆสมาชิกได้
แสดงความคิด เห็นกบัผลงานท่ีน าเสนอได ้ หลงัจากการน าเสนอผลงานของผูเ้รียนเสร็จส้ินแลว้
ผูส้อนและผูเ้รียนก็จะมีการพดูคุยถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัทั้งในทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบติั นอกจากนั้นอาจจะมีการตอบปัญหาขอ้สงสัย หรือพูดคุยแสดงความคิดเห็น ซ่ึงในตอนน้ี
ผูส้อนจะพยายามสรุปประเด็นเพื่อดึงความคิดของผูเ้รียนให้ประจกัษแ์ก่ใจตนเองวา่ตนไดเ้รียนรู้ส่ิง
ใดดว้ยตนเองไปแลว้บา้ง รวมทั้งพยายามช้ีแนะเก่ียวกบัการน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในชีวติจริงไดน้อกจากหลกัการถ่ายทอดความรู้แลว้ การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีครูควรได้เรียนรู้ตามแนวทางของ  การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)เป็นการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนมีการเรียนรู้จากการสร้างส่ิงท่ีมีความหมายกับ
ตนเอง ผูส้อนจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติั
หรือสร้างงานท่ีตนเองสนใจ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้สัมผสัและแลกเปล่ียนความรู้กบั
สมาชิกในกลุ่ม ดงันั้นการสอนลกัษณะน้ีจะเนน้การสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ คือ 
วิธีการสอนท่ีผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้รียนสามารถเลือกสร้าง
งานหรือปฏิบติัในส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเองหรือท่ีตนเองสนใจ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีบางช่วงท่ี
ยดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง ดงัเช่นตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ในช่วงแรกนั้นผูส้อนจะมีบทบาท
มากในการสอนพื้นฐานท่ีจ าเป็นกบัผูเ้รียน แต่พอให้ผูเ้รียนสร้างงานผูส้อนก็จะลดบทบาทตวัเองลง
เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและช่วยเหลือผูเ้รียน 

ดงันั้นจะเห็นวา่วิธีการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา
(Constructionism) จะไม่ก าหนดลงไปว่าจะตอ้งให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเพียงอยา่งเดียว แต่มีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนในแต่ละช่วงให้เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา คือ เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้นัน่เองวธีิการสอนแต่ละอยา่งอาจเหมาะสมหรือใชไ้ดผ้ลดีในสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหาท่ีใชส้อน ลกัษณะผูเ้รียน ความสามารถของผูส้อนและสภาพแวดลอ้ม 
ในการด าเนินการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระเจา้เกล้าธนบุรี (2546, 
ระบบออนไลน์) ไดแ้นะน าใหผู้ส้อนควรใชห้ลายๆวธีิผสมผสานกนั ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของผูส้อนเอง เพราะผูส้อนเองจะทราบดีวา่เน้ือหาในแต่ละช่วงนั้นควรจะใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
ใด ข้ึนอยูก่บัการจดั บรรยากาศการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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     1. บรรยากาศการเรียนการสอน 
    การเรียนรู้ตามแนวทางทางการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism)มี

หลกัส าคญัอยา่งหน่ึงก็คือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสัมผสัและแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม 
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีนับเป็นส่ิงส าคญัในการท าให้เกิดกระบวนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูเ้รียน ซ่ึงควรจะมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ มีทางเลือก มีความหลากหลาย และการ
มีความเป็นกนัเอง 

1.1 การมีทางเลือก (Choice) คือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกสร้างหรือปฏิบติัส่ิงท่ี
ตนเองอยากจะท าหรือสนใจ การสร้างงานหรือการให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรม ครูควรจะให้
โอกาสกบัผูเ้รียนในการไดคิ้ดหรือเร่ิมมองส่ิงท่ีเขาอยากจะท าดว้ยตวัของเขาเองในบรรยากาศการ
เรียนท่ีผูเ้รียนมีทางเลือกสร้างส่ิงท่ีตนเองสนใจ ผูเ้รียน จะมีความเต็มใจและใส่ใจท่ีจะท างานนั้นจน
ส าเร็จเพราะเป็นงานท่ีเขาคิดข้ึนมาเอง เขามีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ รู้สึกมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้ึนมาและเม่ือผูเ้รียนคิดเป้าหมายของการสร้างหรือคิดส่ิงท่ีเขาอยากจะท าไดแ้ลว้ ก็แสดงว่า
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติัไดซ่ึ้งนบัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี เน่ืองจากผูเ้รียน
จะรู้วา่ควรสร้างอะไรจากความรู้ท่ีมีอยูแ่ละเม่ือเขาไดล้งมือปฏิบติัเขาก็จะเรียนรู้จากการปฏิบติังาน
นั้นอยา่งไรก็ตามในการให้สร้างงานนั้นครูควรจะมีหวัขอ้หรือขอบเขตผูเ้รียนพอ สมควร เพื่อเป็น
แนวทางให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายหรือแนวทางเดียวกนั เช่น หลงัจากท่ีสอนทฤษฎีพื้นฐานท่ีจ าเป็นจบ
แลว้ ก็ใหผู้เ้รียนน าทฤษฎีท่ีเรียนมาสร้างงานหรือทดลองปฏิบติั โดยมีทางเลือกเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ได้คิดหาวิธีการสร้างหรือทดลองตามความสนใจหรือตามความถนัดด้วยตวัของเขาเองภายใต้
เคร่ืองมือและสภาพแวดลอ้มท่ีก าหนด 

1.2 การมีความหลากหลาย (Diversity) นั้นมีความส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ตามการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism) มี 2 ประการ คือความหลากหลาย
ของทกัษะและ ความหลากหลายของรูปแบบความหลากหลายของทกัษะ  หมายถึง การท่ีผูเ้รียนมี
ทกัษะท่ีแตกต่างกนัหลายระดบัจากผูท่ี้เร่ิมหัดไปจนถึงผูท่ี้มีความรู้มาก หรือในบางคร้ังส่ิงน้ีจะ
หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมาอยู่รวมกนัภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้เดียวกนั มีการ
แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ในบรรยากาศและสภาพการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมี
ความหลากหลายของทกัษะและระดบัความสามารถจะท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั โดย
ปกติแลว้คนแต่ละคนจะมีความสามารถและทกัษะแตกต่างกนั บางคนอาจจะเก่งในบางเร่ืองแต่ใน
บางเร่ืองก็ไม่ถนัด แต่ในขณะเดียวกนัถ้ามีคนท่ีเก่งในเร่ืองท่ีคนอ่ืนไม่ถนัดก็สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์หรือแลก เปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัได ้ ดงันั้นคนท่ีมีประสบการณ์น้อยสามารถ
เรียนรู้ไดจ้ากคนท่ีมีทกัษะมากกวา่ตนเอง ส่วนผูท่ี้ถ่ายทอดทกัษะจะเพิ่มพูนความรู้มากข้ึนและเกิด
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ความภาคภูมิใจจากการไดช่้วยเหลือและอธิบายส่ิงต่างๆให้กบัผูอ่ื้น นอกจากนั้นในการสร้างงาน
ของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกนั จะเป็นการสร้างจินตนาการให้กบัคนอ่ืน ความคิดจะถูกยืมและเสริม
แต่งความรู้ให้เจริญงอกงามข้ึนดว้ยความหลากหลายของรูปแบบ หมายถึง ความหลากหลายใน
วิธีการในการสร้างงานเม่ือมีการสร้างงานจะไม่มีวิธีการหรือกระบวนการใดท่ีถือว่าถูกตอ้งท่ีสุด 
เพราะคนแต่ละคนมีความถนดัในการสร้างงานไม่เหมือนกนั การท่ีจะเอาความคิดของคนอ่ืนมา
ตดัสินกระบวนการในการสร้างงานของอีกคนหน่ึงนั้นเป็นวธีิการท่ีไม่ถูกตอ้งนกั เพราะผูท่ี้สร้างเอง
เท่านั้นจะเป็นผูท่ี้บอกไดว้่าวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับเขาคือวิธีการใด เช่น บางคนชอบวางแผน
อยา่งระมดั ระวงัก่อนท่ีจะท างานจริง บางคร้ังอาจมีการปรับแผนนั้นบา้งในระหวา่งการท างาน ซ่ึง
วิธีการน้ีนบั ว่าเป็นวิธีการท่ีดีวิธีการหน่ึงของ นกัวางแผน แต่ก็ไม่ไดน้บัว่าเป็นวิธีการเดียวท่ี
สามารถท างานได ้อาจจะมีวิธีอ่ืนอีกเช่น บางคนจะชอบท างานโดยไม่มีการวางแผนล่วงหนา้แต่จะ
ใชว้ธีิการพดูคุยหรือซกัถามคนอ่ืนๆในขณะท่ีท างานนั้น จากนั้นก็จะพิจารณาวา่ 
ตนเองท าอะไรไปบา้งและตดัสินใจวา่จะท าอะไรต่อไป ซ่ึงเราจะเรียกผูท่ี้ชอบท างานแบบน้ีวา่ ผู้
ท  างานท่ีไม่มีแบบแผน คือ เป็นลกัษณะคิดไปท าไป ซ่ึงรูปแบบการท างานทั้ง 2 น้ีควรจะไดรั้บการ
ยอมรับและเช่ือถืออยา่งเท่าเทียมกนั 
  1.3 การมีความเป็นกนัเอง (Congeniality) หมายถึง ความเป็นกนัเองของสมาชิก
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูส้อน ควรมีความเป็นมิตรเป็นกนัเอง และเช้ือเชิญต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดคิ้ด
หรือสร้างงานดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดช่้วยเหลือกนั เกิดความสามคัคีและมิตรภาพท่ีดี
ต่อกนันอกจากนั้นส่ิงท่ีส าคญัอย่างหน่ึงก็คือ การให้เวลาท่ีพอเพียงในการท างาน เพราะในการ
เร่ิมตน้ท างานนั้นผูเ้รียนจะตอ้งใชเ้วลามากพอสมควร อาจจะใชเ้วลาในการคิด พูดคุย การเดินไปดู
งานของคนอ่ืนๆแล้วหยิบยืมความคิดมาใช้ นอกจากนั้นควรจะมีเวลาส าหรับผูท่ี้เร่ิมต้นส่ิงท่ี
ผดิพลาดไป มีเวลาส าหรับการเผชิญอุปสรรคหรือส่ิงท่ีเป็นปัญหา หรือให้เวลาส าหรับการไม่ไดท้  า
อะไรเลย (เพราะก าลงัใช้ความคิด)บรรยากาศการเรียนรู้เหล่าน้ีจะมีทั้งความสนุกสนานในการ
ท างานรวมทั้งความผิดหวงั และความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ส่ิง
เหล่าน้ีสามารถน ามาแลกเปล่ียนเป็นประสบการณ์กบัผูอ่ื้นได ้ ดงันั้น ควรให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสได้
พบไดพู้ดคุยและสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีมีความสนใจ รัก และชอบท าอะไรคลา้ยๆกนั
หรือเผชิญปัญหาบางอยา่งคลา้ยๆกนั เกิดความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ ใส่ใจซ่ึงกนัและกนั พยายาม
ช่วยกนัแกปั้ญหา บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดงักล่าวท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความเป็น
มิตรเป็นกนัเอง ก่อให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ส่วนบรรยากาศในการ
เรียนการสอนท่ี ทิศนา แขมมณี (2545)ไดเ้สนอความคิดวา่ปัจจยัท่ีส าคญัมากอีกประการหน่ึงในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
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(Constructionism) ตอ้งเนน้บรรยากาศท่ีมีทางเลือกหลากหลาย สภาพแวดลอ้มท่ีความแตกต่างกนั มี
บรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร เป็นกนัเอง บรรยากาศท่ีท าให้ผูเ้รียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั สบายใจ จะ
เอ้ือให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีความสุข ส าหรับ บรรจง พลฤทธ์ิ( 2550) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการท่ี
เป็นจุดเนน้ตามแนวคิดของการสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา  (Constructionism) ประกอบดว้ยครูจดัการ 
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง จดักิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อชุมชน 

 2. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระเจา้เกลา้ธนบุรี (2546, ระบบออนไลน์) ระบุวา่ หลกัการ

ของทฤษฎีConstructionism ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบติัหรือสร้างส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเอง ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชก้็ควรจะมีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการท่ี
จะใหผู้เ้รียนน ามาสร้างเป็นช้ินงานท่ีส าเร็จไดแ้ละตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้รียนได้
หรือถ้ากล่าวอย่างง่ายๆ คือเคร่ืองมือเกือบทุกชนิดท่ีสามารถให้ผูเ้รียนสามารถสร้างงานได้หรือ
สามารถลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองได ้ ส่วนกิจกรรมต่างๆท่ีสามารถสร้างงานได ้เช่น การป้ันดินน ้ ามนั 
การแกะสลกั การทอผา้ การท าอาหาร การเขียนเร่ืองราวแต่งต ารา งานหัตถกรรม การเขียน
โปรแกรม การวาดรูปการสร้างโจทยค์  าถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างงานอ่ืนๆอีก
มากมาย นอกจากน้ีในบางคร้ังเทคนิควิธีการสอนก็อาจเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ได้ เช่น การสอนแบบสั่งงานหรือการสอนแบบมอบหมายงาน เป็นการเรียนท่ี
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ซ่ึงอาจจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่มก็ไดแ้ต่ควรจดับรรยากาศการเรียนให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าเทคโนโลยีมีบทบาทมาก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนส าหรับการสร้าง
คนใหเ้รียนรู้เท่าทนัเทคโนโลยีนั้นมีความจ าเป็นมาก ซ่ึงควรจะน าเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ คอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีดีง่ายต่อการเรียนรู้หลกัการของแนวคิด
คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม(Constructivism)เน่ืองจากเอ้ือต่อการท่ีให้ผูเ้รียนสร้างงานท่ีส าเร็จได้ภายใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เองและยงัตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้รียนไดดี้  โดยไม่ตอ้งใช้
ทรัพยากรภายนอกมากนกัสามารถแสดงให้เห็นล าดบัความคิดได้ เช่น โปรแกรมไมโครเวอร์และ
นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงกบัระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไดอี้กดว้ย ดงันั้นถา้ผูเ้รียนไดส้ร้างงานจากเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยี นอกจากจะเรียนรู้เน้ือหาท่ี
สร้างแลว้ผูเ้รียนก็จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไปในตวัดว้ย เม่ือเรียนรู้ไประดบัหน่ึงก็จะเกิดความ
คล่องในเทคโนโลยีนั้นและก่อให้เกิดความมัน่ใจท่ีเพียงพอส าหรับการน าไปใชใ้นการท างานหรือ
พฒันางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแมว้า่คอมพิวเตอร์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีและท าให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ แต่การน าการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา(Constructionism)ไปใช้ในการ
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สอนนั้นไม่จ  าเป็นเสมอไปท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ีครูผูส้อนเองควร
พิจารณาวา่ควรจะใชเ้คร่ืองมือใดในการสอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหาและกลุ่มผูเ้รียนของตนเอง 

 3. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนสร้างความรู้ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อ 

สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism) ไดรเวอร์และเบลล ์(Driver and Bell, 1986 )ไดก้  าหนด
ขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 

ขั้นน า (orientation) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจในการเรียน 
บทเรียน 

ขั้นทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนแสดงออก 
ถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน วธีิการใหผู้เ้รียนแสดงออก อาจท าไดโ้ดยการ 
อภิปรายกลุ่ม การใหผู้เ้รียนออกแบบโปสเตอร์ หรือการให้ผูเ้รียนเขียนเพื่อแสดงความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีเขามีอยู ่ ผูเ้รียนอาจเสนอความรู้เดิมดว้ยเทคนิคผงักราฟิก (graphic organizers) ขั้นน้ีท าให้เกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญา (cognitive conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (unequillibrium) 

ขั้นปรับเปล่ียนความคิด (turning restructuring of ideas) นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัหรือ 
เป็นหวัใจส าคญัตามแนวคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม(Constructivism) ขั้นน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
ท าความกระจ่างและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั (clarification and exchange of ideas) 
ผูเ้รียนจะเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดพ้ิจารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหวา่งความคิดของตนเอง
กบัของคนอ่ืน ผูส้อนจะมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก เช่น ก าหนดประเด็กกระตุน้ให้คิดการสร้าง
ความคิดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและการสาธิต ผูเ้รียนจะเห็นแนวทาง
แบบวิธีการท่ีหลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์แลว้ก าหนดความคิดใหม่ หรือ
ความรู้ใหม่ประเมินความคิดใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอยา่ง
ลึกซ้ึง ผูเ้รียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนอาจจะ
รู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเขา้ใจท่ีเคยมีอยู ่เน่ืองจากหลกัฐานการทดลองสนบัสนุนแนวคิดใหม่
มากกวา่ 

ขั้นน าความคิดไปใช ้(application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสใชแ้นวคิด
หรือความรู้ความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคย เป็นการ
แสดงวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย การเรียนรู้ท่ีไม่มีการน าความรู้ไปใชเ้รียกวา่ เรียน
หนงัสือไม่ใช่เรียนรู้ 

ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ผูเ้รียนจะไดท้บทวนวา่ ความคิด ความเขา้ใจ
ของเขาไดเ้ปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเม่ือเร่ิมตน้บทเรียนกบัความคิดของเขาเม่ือส้ินสุด
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บทเรียน ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างดว้ยตนเองนั้นจะท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure)
ปรากฏในช่วงความจ าระยะยาว(long - term memory) เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ผูเ้รียนสามารถ
จ าไดถ้าวรและสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะโครงสร้างทางปัญญาคือกรอบของ
ความหมายหรือแบบแผนท่ีบุคคลสร้างข้ึน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตีความหมาย ให้เหตุผลแกปั้ญหา 
ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ นอกจากน้ียงัทบทวนเก่ียวกบั
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนทบทวนวา่จะน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งไร และยงัมีเร่ืองใดท่ียงัสงสัยอยูอี่กบา้ง 

ดงันั้นกระบวนการสอนจึงควรใหผู้เ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้จากส่ิงท่ีเขามีอยูแ่ละพฒันา
ต่อไปดว้ยตนเอง และเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นหลกัจึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
แทจ้ริง 

 4. การประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจะสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการเรียนรู้ คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 

(Constructionism) นั้นเป็นการวดัและการประเมินตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนไปพร้อม ๆ กบัการจดัการ 
เรียนรู้ ซ่ึง วรรณา ช่องดารากุล (อา้งในส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา, 2549, น.28 - 30) 
แสดงความคิดเห็นว่า ครูตอ้งมีความเขา้ใจคุณภาพของผูเ้รียนตามหลกัสูตรท่ีเป็นผลของการจดั
การศึกษา ครูตอ้งมีความกระจ่างเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติของผูเ้รียน และมีส่วนพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม 
ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นการบูรณาการ โดยมีส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการรู้เป็นตวัเช่ือมโยง
ระหวา่งชีวติจริงของผูเ้รียนกบัศาสตร์ต่างๆแมก้ารจดัการเรียนรู้ตามคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 
(Constructionism) น้ี ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูล้งมือเรียนรู้โดยเร่ิมจากความตอ้งการของผูเ้รียน ครูตอ้ง
มีบทบาทในการช่วยพฒันาทกัษะ เช่น การอ่าน การคิดกระบวนการ ให้เพิ่มข้ึนถึงขีดศกัยภาพท่ีเขา
ควรจะไปถึง เพื่อใหส้ามารถคิด ลงมือท าและแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจ โดยการสร้างผลงาน/
ผลผลิตของตนให้เป็นรูปธรรม ดงันั้นผลงานของผูเ้รียนในเร่ืองหน่ึงๆ จึงไม่เหมือนกนัทุกคน แต่มี
ลกัษณะร่วมมือคือความรู้ ความคิด กระบวนการ และคุณลกัษณะหรือคุณภาพ การประเมินโดยการ
ใชมิ้ติคุณภาพ จึงช่วยให้เกิดความมัน่ใจวา่ การประเมินผลการเรียนรู้น้ี มีร่องรอยงานหรือช้ินงาน
หลากหลายนั้นมีความโปร่งใสเช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมาย โดยวิธีน้ีการ
ประเมินผลงานมิไดม้าจากมุมมองของครูผูส้อนเพียงคนเดียว และมิไดป้ระเมินโดยการทดสอบ แต่
ผูเ้รียนประเมินตนเองสะทอ้นความคิดวิธีคิดของตน รวมทั้งเพื่อนผูเ้รียนและผูป้กครองก็มีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั ใหเ้ป็นผูป้ระเมินโดยใชเ้กณฑท่ี์กระจ่าง โปร่งใส จึงเป็นการ
พฒันาความเป็นตวัของตวัเองขณะเดียวกนัก็รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือผูป้กครอง
เขา้ใจบุตรหลานของตนยอ่มน าไปสู่ความภาคภูมิใจ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนกัเรียน
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และโรงเรียนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีด าเนินการไปพร้อมๆกนักบัการเรียนการสอน จึงช่วยให้
ครูประเมินวา่ผูเ้รียนมีศกัยภาพหรือคุณภาพเพียงใดระหว่างเรียน และครูจะช่วยเอ้ืออ านวยโอกาส
ในการเรียนรู้อยา่งไรให้นกัเรียนค่อยๆพฒันาข้ึน ซ่ึงเป็นการประเมินระหวา่งเรียนแลว้ประเมินผล
งานหรือการแสดงออกของนกัเรียนท่ีเป็นผลการรวมยอดจากการเรียนรู้  หน่วยการเรียนนั้นในช่วง
ทา้ยการท่ีนกัเรียนทีส่วนร่วมและเห็นความสามารถของตนและของเพื่อน ยอ่มน าไปสู่การท างาน
เป็นทีม โดยใชค้วามสามารถนั้นๆ และเคารพให้เกียรติกนัและกนัตามวิถีประชาธิปไตยผลท่ีไดรั้บ
จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา(Constructionism)  
ดรุณสิกขาลยั ( 2550 ) ไดก้ล่าวถึงผลการจดัการเรียนรู้วา่มีผลดีดงัน้ี คือ 

1. ผูเ้รียนไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเองดีข้ึน โดยทราบขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตนเอง 
2. ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดอยา่งมีระบบมากข้ึน เพราะการเรียนรู้จากการท างาน ท าใหต้อ้ง

พยายามคิดพิจารณาหาค าตอบและวธีิการแกปั้ญหา ท าใหรู้้จกัจดัระบบความคิดเพื่อแกปั้ญหานั้น 
3. ผูเ้รียนรู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 
4. ผูเ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาและตดัสินปัญหาอยา่งมีเหตุผลมากข้ึน จากการฝึกฝนการ

วเิคราะห์ปัญหาและขอ้มูลต่างๆ ท่ีพบในระหวา่งการลงมือปฏิบติั อนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาใน
ชีวติจริง 

5. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกอยา่งมีเหตุผลมากข้ึน เป็นผูพ้ดูและผูฟั้งท่ีดี 
6. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากการท างานท่ีมีโอกาสไดคิ้ดสร้างส่ิงต่างๆ มี

โอกาสไดล้องผดิลองถูก หรือการท่ีไดพ้ยายามแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีคิดหลากหลาย พยายาม
แกปั้ญหาโดยไม่ตีกรอบความคิดของตนเองมากเกินไป 

7. ท าใหเ้ป็นคนใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากข้ึน ไม่ปิดใจเช่ือตนเอง
อยูฝ่่ายเดียว และรู้จกัการเป็นผูใ้หโ้ดยเรียนรู้วา่การให้เป็นความสุขอยา่งหน่ึง (ผูใ้หย้อ่มเป็นท่ีรัก) 

8. รู้จกัการเคารพตนเองและผูอ่ื้นจากการท างานร่วมกนัในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง มี
ความเป็นมิตร ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพตนเอง และปฏิบติัตนดว้ยความเคารพต่อผูอ่ื้น 

9. รู้จกัการท าใจเป็นกลางและเลือกปฏิบติัตนตามทางสายกลาง รวมทั้งมีเป้ าหมายชีวติ
และมีแนวทางในการด าเนินชีวติของตนเองท่ีชดัเจนข้ึน 
 

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  

ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีนกัการศึกษาให้ความหมาย
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวห้ลายท่าน เช่น  
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วิสตนั (Whiston, 1997, p.18) ไดใ้ห้ความหมายวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความรู้ (Knowledge) หรือ ความคล่องแคล่ว (Proficiency) โดยท่ี
ผลสัมฤทธ์ินั้น เป็นความรอบรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง หลงัจากท่ีไดรั้บการเรียนรู้ หรือ ไดรั้บการ
ฝึกฝนแลว้  

พคัเคทท์ และ แบล็ค (Puckett & Black, 2000, p.211) ไดก้ล่าววา่ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนมาแลว้ หรือ ส่ิงท่ีเป็นทกัษะท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บจากการสอน  

นิภา เมธธาวีชยั (2538, น.25) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพต่าง ๆ ของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้มาแลว้  

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2540, น.28) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบวดัความรู้เชิงวชิาการมกัใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเนน้การวดัความรู้ ความสามารถ
จากการเรียนรู้ในอดีต หรือในสภาพปัจจุบนัของแต่ละบุคคล 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544, น.98) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น 
แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ ว่า 
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้พียงใด  

บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ และ นวลเสน่ห์ วงศเ์ชิดธรรม (2545, น.219) ให้ความหมายวา่ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นชุดของค าถามท่ีมุ่งวดัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ 
สมรรถภาพทางสมองดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนหลงัท่ีเกิดการเรียนรู้  

สมบูรณ์ ตนัยะ (2545, น.143) ไดใ้ห้ความหมายวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใชส้ าหรับวดัพฤติกรรมทางสมองของผูเ้รียนวา่มีความรู้ ความสามารถใน 
เร่ืองท่ีเรียนรู้มาแลว้ หรือไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาแลว้มากนอ้ยเพียงใด  

จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ 
ในการวดัทางดา้นความรู้ ความสามารถ และ ทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ท่ีไดเ้รียนรู้ หรือไดรั้บ การ
สอนและการฝึกฝนมาแลว้ วา่ผูเ้รียนมีความรอบรู้มากนอ้ยเพียงใด  

ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้าง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่ีมีความรู้ในเน้ือหาและมีทกัษะการสร้างแบบทดสอบ มีการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
มีค  าช้ีแจงเก่ียวกบัการด าเนินการสอบการให้คะแนนและการแปลผลมีความเป็นปรนยั (Objective) 
มีความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบทดสอบมาตรฐาน ไดแ้ก่ California 
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Achievement Test, Iowa Test of Basic Skills, Standford Achievement Test และ the Metropolitan 
Achievement tests เป็นตน้  

2. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง (Teacher made tests) เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน
เอง เพื่อใชใ้นการทดสอบผูเ้รียนในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 แบบทดสอบปรนยั (Objective tests) ไดแ้ก่  
2.2.1 แบบถูก – ผดิ (True-false)  
2.2.2 แบบจบัคู่ (Matching)  
2.2.3 แบบเติมค าใหส้มบูรณ์ (Completion) แบบค าตอบสั้น (Short answer)  
2.2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple choice)  

2.2 แบบอตันยั (Essay tests) ไดแ้ก่  
2.2.1 แบบจ ากดัค าตอบ (Restricted response items)  
2.2.2 แบบไม่จ  ากดัความตอบ หรือ ตอบอยา่งเสรี (Extended response items) 

สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งได ้2 ประเภท คือ แบบทดสอบ 
มาตรฐาน ซ่ึงสร้างจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นวดัผลการศึกษา มีการหาคุณภาพเป็นอยา่งดี 
ส่วนอีกประเภทหน่ึง คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน เพื่อใชใ้นการทดสอบในชั้นเรียน  

จุดมุ่งหมายของการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง ท่ีใช้ประเมินผลการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะวดัสมรรถภาพทางสมองเป็นส าคญั จุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน มีดงัน้ี (บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ และ นวลเสน่ห์ วงศเ์ชิดธรรม, 2545, น.221 - 223)  

1. เพื่อจดัต าแหน่งผูเ้รียน เป็นการจดัผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆตามความสามารถ กล่าวคือ  
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกันไวด้้วยกนั เพื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนให้ 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม การทดสอบเพื่อจดัต าแหน่งนั้นตอ้งมีการทดสอบ 
ก่อนการเรียนการสอนในวิชานั้นๆในทางการศึกษา จุดมุ่งหมายการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อจดัต าแหน่งนิยมใชก้นัใน 2 ลกัษณะ เพื่อการจดัจ าแนก เช่น แยกผูเ้รียน ออกเป็น
ประเภทตามระดบัคะแนน (A B C และ D) และเพื่อคดัเลือก  

2. เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เป็นการประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียน 
เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนทราบศกัยภาพของตนเองในขณะนั้น และใช้เป็นแนวทางให้ผูเ้รียนพฒันา
พฤติกรรมต่างๆ ของตนเองทั้งทางดา้นความรู้ความสามารถ ลกัษณะนิสัยและทกัษะต่างๆใหเ้ป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ 
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3. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนควรท าอยา่งต่อเน่ือง  
อาจใชเ้ม่ือส้ินสุดการสอนในแต่ละหน่วยยอ่ย ซ่ึงเม่ือพบผูเ้รียนคนใดไม่ผา่นเกณฑข์องแต่ละ  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผูส้อนก็ควรจะไดศึ้กษาวา่ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนในเร่ืองใดจะได ้
ท าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง จากนั้นจึงประเมินผลอีกคร้ังหน่ึง  

ส าหรับจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน อาจจ าแนกตามระยะเวลาของการวดัและการประเมินได ้3 ระยะ ดงัน้ี 

1. การวดัและประเมินผลก่อนการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมาย เพื่อหาสารสนเทศของ
ผูเ้รียนในเบ้ืองตน้ ส าหรับไปจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัผูเ้รียนตามแนวทางการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ประกอบดว้ยการประเมิน 

1.1 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนเป็นการตรวจสอบความรู้ 
ทกัษะ และความพร้อมต่างๆ ของผูเ้รียน ท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองใหม่ๆท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียน
โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสมแล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุงซ่อมเสริมหรือตระเตรียม
ผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมและพื้นฐานพอเพียง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.2 การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนก่อนการเรียน เป็นการประเมิน 
ผูเ้รียนในเร่ืองท่ีจะท าการสอน เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียน มีความรู้ และทกัษะในเร่ืองท่ีจะ
เรียนนั้นมากนอ้ยเพียงไร เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูเ้รียน แต่ละคนวา่เร่ิมตน้เรียน
เร่ืองนั้นๆ โดยมีความรู้เดิมอยูเ่ท่าไรจะไดน้ าไปเปรียบเทียบกบัผลการเรียน ภายหลงัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ วา่เกิดพฒันาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่
เพียงไร ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนการสอนผูส้อนสามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นขอ้มูลในการจดัเตรียม
วธีิการจดักิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่จะตอ้งจดัอยา่งเขม้ขน้
หรือมากน้อยเพียงใด จึงจะท าให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสามารถท าให้ผูเ้กิดการ
เรียนรู้และพฒันาการต่างๆตามผลการเรียนท่ีคาดหวงัดว้ยกนัทุกคนไดใ้นขณะท่ีไม่ท าให้
ผูเ้รียนท่ีมีพื้นความรู้เดิมอยูแ่ลว้ เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายและเสียเวลาเรียนในส่ิงท่ีตนรู้แลว้
การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบติัเหมือนกบัการประเมินความพร้อม
ต่างกนัเฉพาะความรู้ ทกัษะท่ีประเมินเท่านั้น  

2. การวดัและการประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ  
พฒันาการของผูเ้รียนวา่บรรลุตามผลการเรียนรู้ผูค้าดหวงัในการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  

DPU



42 

ท่ีผูส้อนได้วางแผนไว้หรือไม่ทั้ งน้ีสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีความรู้ ความสามารถให้เกิดพฒันาการสูงสุดตาม
ศกัยภาพ  

3. การวดัและการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ 
ความส าเร็จของผูเ้รียนเม่ือผา่นการเรียนรู้ในช่วงเวลาหน่ึงวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียน ท่ี
คาดหวงัหรือไม่เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัผลการประเมินก่อนเรียนแลว้ ผูเ้รียนเกิดพฒันาการข้ึน 
มากนอ้ยเพียงไร ท าใหส้ามารถประเมินไดว้า่ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการเรียนเพียงไรและกิจกรรม  
การเรียนท่ีจดัข้ึน มีประสิทธิภาพในการพฒันาผูเ้รียนเพียงไรขอ้มูลจากการประเมินภายหลงัการ
เรียนสามารน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย ไดแ้ก่ 

3.1 ปรับปรุงแกไ้ขซ่อมเสริมผูเ้รียนใหมี้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือ จุดประสงค ์ 
ของการเรียน  

3.2 ปรับปรุงแกไ้ขวธีิเรียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
3.3 ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน  

การประเมินหลงัเรียนน้ี ถา้จะให้สอดคลอ้งกบัการประเมินก่อนเรียน เพื่อเปรียบเทียบ
พฒันาการของผูเ้รียนส าหรับการวิจยัในชั้นเรียนควรใช้วิธีการและเคร่ืองมือประเมินชุดเดียวกนั
หรือคู่ขนานกนั (กรมวชิาการ, 2545, น.13 - 18)  

4. เพื่อการใหค้  าปรึกษาและแนะแนวเพื่อช่วยใหค้รูแนะแนวมีขอ้มูลท่ีเป็นความ 
สามารถของผูเ้รียนในดา้นการเรียนวา่ผูเ้รียนเก่ง – อ่อน – ดอ้ยอยา่งไร ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการ
วางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยจะส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จ ได ้นัน่ก็คือ
การใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพยากรณ์นัน่เอง  

5. เพื่อสรุปผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปการเรียนการสอนเม่ือส้ินสุดการเรียนการ
สอน เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งระบบและตดัสินผลคะแนนได-้ตก กล่าวคือ เป็นการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัรายปี และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายภาคการประเมินผลน้ี นอกจากจะมีจุดประสงคเ์พื่อ
การสรุป ตดัสินความส าเร็จของผูเ้รียนในการเรียนสาระการเรียนรู้รายปี  รายภาคเป็นส าคญัแลว้ ยงั
ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวิชา 
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการ และมีผลการเรียนตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอยา่งครบถว้น สมบูรณ์
ดว้ย (กรมวชิาการ, 2545, น.18)  
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สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อจดั
ต าแหน่ง ผูเ้รียนตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนปรับปรุงการเรียนการสอนให้ค าปรึกษาแนะ
แนว และ สรุปผลการเรียนเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
 

2.6 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
   2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

สมิธและเวคเลย ์(Smith & Wakeley 1972, p.134 - 135) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
งานท่ีท า อนับ่งถึงระดบัความพอใจในการท่ีไดรั้บการ ตอบสนองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดลอ้ม ของบุคคลเหล่านั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

กดู (Good 1973, p.320) คุณภาพ สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความพึง
พอใจต่างๆ และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

เคนเลอร์ (Kendler 1974, p.671) ความพร้อมของแต่ละบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าใจสังคมหรือครอบครัว การแสดงออกในลกัษณะท่ีพอใจเรียกว่า เจตคติ
ทางบวก การแสดงออกในลกัษณะท่ีต่อตา้นไม่พอใจเรียกวา่เจตคติทางลบ เม่ือบุคคลมีเจตคติต่อส่ิง
ใดแลว้ก็จะแสดงออกดว้ยพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

โวลแมน (Wolman 1973, p.283) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ สภาพ 
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมใจ เม่ือตอ้งการแรงจูงใจหรือไดรั้บการตอบสนอง 

ดีอีเลีย (D’Elia 1979, p.283) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของดา้นความพึงพอใจ หรือเป็นสภาพ จิตใจของบุคคลท่ีสนองตอบต่องานวา่ มีความชอบงานนั้น
มากนอ้ยเพียงไร  

คนัธชิต  ชูสินธ์ (2540) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึกตามทศันะของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนต่อในส่ิงหน่ึงส่ิงใด และจะแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ จะท าให้มีความสุข
ทางกายภาพและมีเจตคติท่ีดี 

ทวพีงษ ์หินคา (2541) สรุปไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียด และตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคลได ้

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2542 )ความพอใจ ความชอบ พฤติกรรมเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของมนุษยท่ี์จะพยายามขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือสภาวะท่ีไม่
สมดุลในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าวไดแ้ลว้มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจ
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
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นพรัตน์  เตชะวณิช (2544) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ หรือบรรลุจุดหมาย
ในระดบัหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นั้น เกิดข้ึนจากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมาย
นั้นไดรั้บการตอบสนอง 

อุทยัพรรณ  สุดใจ (2545, น.7) ไดก้ล่าวถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปไดใ้นเชิงประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไป
ในทางบวกหรือทางลบ 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, น.35) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการ 
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ การท่ีเราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมี
ส่ิงเร้าท่ีตรง 
 นงลกัษณ์ ตนัอ่ิม ( 2554) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือไม่
ชอบในงาน หรือกิจกรรมท่ีทาของบุคคล ซ่ึงส่งผลให้งานหรือกิจกรรมท่ีทานั้น ประสบความส าเร็จ
หรือลม้เหลวได ้ดงันั้นความพึงพอใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน และกิจกรรมการเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะช่วยใหน้กัเรียนเกิด 
 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีส่วนตวัของบุคคลหรือเป็นการแสดงความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงออกไดท้ั้งทางกาย วาจา และจิตใจส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  2.6.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
          คอทเลอ (Kotler and Armstrong 2002, p.1) รายงานวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้ง
มีส่ิงจูงใจ(motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคล
เกิดพฤติกรรม เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิว กระหายหรือความล าบากบางอย่างท่ีเป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 
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1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
  อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow, 1970) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ท าไมคนจึงถูกผลกัดนั
โดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ
จากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมาก
ท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
  1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
         1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
  1.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
  1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 
ความนบัถือและสถานะทางสังคม 
  1.5  ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จบุคคลพยายามท่ีสร้างความ
พึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึง
พอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั
ความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการ
แมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะ
มีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud, 1965) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงั

ทางจิตวทิยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยดพ์บวา่บุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง 
ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์
อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 

สรุปไดว้า่ทฤษฎีความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
และทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความตอ้งการดา้นต่างๆ เช่นความตอ้งการทาง
กาย  ความตอ้งการความปลอดภยั  ความตอ้งการทางสังคม  ความตอ้งการการยกย่องและความ
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ตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ  แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมี
ความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 

2.6.3 การวดัความพึงพอใจ 
สุมาลี  จนัทร์ชลอ (2547, น.50) อธิบายว่า  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัดา้นความรู้สึกมี

หลายชนิด  เช่นแบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ์  บนัทึกการสังเกต  และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนิยมใช้ก็
คือ แบบวดัทศันคติรูปแบบมาตราวดัทศันคติของ  Linkert  มาตราชนิดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความ
ทศันคติซ่ึงเป็นความรู้สึกต่อส่ิงท่ีจะวดั ขอ้ความดงักล่าวจะมีทั้งในทางบวกและทางลบ การสร้าง
มาตรวดัทศันคติ มีวธีิการดงัน้ี  

1) ก าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการประเมินโดยระบุวา่วดัคุณลกัษณะใครต่อส่ิงใด 
2) นิยามความหมายของทศันคติให้ชดัเจนวา่ประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้งซ่ึงจะใชเ้ป็น

กรอบส าหรับวดั 
3) รวบรวมขอ้ความท่ีแสดงทศันคติในระดบัต่างๆของบุคคลขอ้ความน้ีควรครอบคลุม

คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดั โดยการเขียนขอ้ค าถามมากกวา่จ านวนขอ้ท่ีตอ้งการใช ้ขอ้ความ 
ควรแสดงทศันคติในทางท่ีดี (บวก) และในทางท่ีไม่ดี (ลบ) จ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

4) ตรวจสอบขอ้ความท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาเก่ียวกบัความครอบคลุมครบถ้วนตาม
คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดัตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาษาแต่ละ
ขอ้ความกบัระดบัของความเห็น โดยปกติมาตรวดัทศันคติของ Linkert จะแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 

5) ทดลองใชข้อ้ความท่ีผา่นการตรวจสอบเบ้ืองตน้อาจมีบางขอ้ความท่ียงัไม่ชดัเจนหรือ
ก ากวมจึงควรน าไปทดลองใช้ในกลุ่มตวัอย่างจ านวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของขอ้
ค าถามตรวจสอบวา่ยงัมีขอ้ความใดตอ้งแกไ้ข 

6) ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนแต่ละตวัเลือก วิธีท่ีง่ายคือ ก าหนดตามน ้ าหนกัสมมติ   เช่น 
ก าหนดให้แต่ละตวัเลือกมีน ้ าหนกัเป็น 5  4  3  2 และ 1 ส าหรับขอ้ความในทางบวก ส่วนขอ้ความ
ในทางลบใหน้ ้าหนกักลบักนั 

7) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั โดยวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบ หรืออาจใช้
วธีิใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบก็ได ้

 อารี พนัธ์มณี (2546, น.145) กล่าววา่ มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่  

1) การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความ 
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คิดเห็น ซ่ึงสามารถทาไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระค าถามดงักล่าว
อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหาร การควบคุมงานและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ีดีจึงจะทาใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้ 
 3) การสังเกต เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย  
ไม่วา่จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วธีิน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงัและการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2547, น.76 - 77) กล่าววา่ การวดัความพึงพอใจมีหลกั
เบ้ืองตน้ 3 ประการ  ดงัน้ี 
 1) เน้ือหา ( Content )การวดัความพึงพอใจตอ้งมีส่ิงเร้าไปกระตุน้ใหแ้สดงกริยาท่าที
แสดงออก  ส่ิงเร้า โดยทัว่ไปไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีตอ้งการท า 
 2) ทิศทาง (Direction) การวดัความพึงพอใจ  วดัโดยทัว่ไปก าหนดใหค้วามพึงพอใจมี
ทิศทางเป็นเส้นตรงและต่อเน่ืองกนัในลกัษณะเป็นซา้ย – ขวาและบวก – ลบ 
 3) ความเขม้ (Intensity)กริยาท่าทีความพึงพอใจและความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้านั้น 
มีปริมาณมากหรือนอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้สูงไม่วา่จะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามจะรู้สึกหรือ
ท่าทีรุนแรงมากกวา่ท่ีมีความเขม้ปานกลาง 

 นงลกัษณ์ ตนัอ่ิม (2554) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 
วิธีการใช้แบบสอบถาม ในลกัษณะของการก าหนดค าตอบให้เลือกหรือคาถามอิสระ วิธีการ
สัมภาษณ์เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรงและวธีิการสังเกต 

สรุปไดว้่าการวดัความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัดา้นเน้ือหา  ทิศทาง หรือ
อารมณ์ความรู้สึก โดยใชแ้บบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ
เลือกใชท่ี้เหมาะสม มาตรวดัเจตคติแบบลิเคร์ท (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด , 2535) 
 
2.7 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
       2.7.1 งานวจิยัในประเทศ 
 กมลวรรณ ตั้งธนกานนท ์(2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันากระบวนการจดัท าแฟ้มสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ดว้ยปัญญาแบบเตม็รูปในโรงเรียนดรุณสิกขาลยั โดยพฒันากระบวนการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน 8 
ขั้นตอน ไดแ้ก่การวางแผนการจดัท าแฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคดัเลือกผลงาน 
การประเมินผลงานและคุณลกัษณะของผูเ้รียน การปรับปรุงเปล่ียนแปลงผลงาน การบูรณาการ

DPU



48 

ความรู้ท่ีไดจ้ากการท างานและสร้างผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมงานดีเด่นและการรายงานผลต่อ
ผูป้กครอง พบวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 พฒันาการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการมากกวา่พฒันาการ
การเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 

ปิตากานต ์ประจิมพนัธ์ุ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาระบบการสอนวชิาภาษาไทย
บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทพ์าวเวอร์
พอยน์เป็นส่ือการน าเสนอผลงาน ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
พบวา่  

1) การประเมินความเหมาะสมของแผนจดัการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่แผนการ
จดัการเรียนรู้ในการทดลองมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก คือมีคะแนนเฉล่ีย 4.73  

2) คะแนนทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3) การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน 34 คน จากการเรียนดว้ยแผนการเรียนรู้ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในระดบัมาก ทั้งน้ีการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญาไม่ไดเ้น้น
การน ารูปแบบของ การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา (Constructionism) ไปใชแ้ต่เพียงส่วนเดียว
แต่ข้ึนอยู่กบัสถานศึกษาหรือหน่วยงานจะน าโครงสร้างของการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา 
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทต่างๆเพื่อยงัประโยชน์สูงสุด 

สุภาวดี  จนัทร์สว่าง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  
เร่ือง บรรยากาศ หรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 3 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองบรรยากาศ 
ส าหรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี3 ท่ีมีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดีมาก คุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษา
อยูใ่นระดบัดี และบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีประสิทธิภาพ 88.33/88.11 

สู้ศึก  รูปเหล่ียมและทว ีสระน ้าค  า (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการใชส่ื้อมลัติมีเดียท่ีใช้
เป็นฐาน เร่ืองโมเมนตมั ท่ีมีต่อตวัแทนความคิดและความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของผูเ้รียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ 

1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ืองโมเมนตมั มี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.17/80.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ืองโมเมนตมั มี 
คะแนนตวัแทนความคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  
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3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ืองโมเมนตมั มี
คะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05  

4) คะแนนตวัแทนความคิดและคะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง 
โมเมนตมัของผูเ้รียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ธิติพงษ์ หน้องมาและคณะ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้ส่ือ
มลัติมีเดียกบัวิธีสอนแบบปกติ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต ์พบวา่ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนต ์ ท่ี
ใชว้ิธีสอนแบบใช้ส่ือมลัติมีเดีย รายบุคคลหลงั เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน แผนกวิชาช่างยนต ์ ท่ีได ้ รับการสอนแบบวิธีสอน
แบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนตท่ี์ ใชว้ิธี สอนแบบใชส่ื้อมลัติมีเดียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะปฏิบติั ของผูเ้รียน
แผนกวชิาช่างยนตท่ี์ใชว้ิธีสอนแบบใชส่ื้อ มลัติมีเดียกบักลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ ไม่แตกต่าง
กนั ผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนต ์ท่ีไดรั้บการ สอนแบบใชส่ื้อมลัติมีเดียมีคะแนน ความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนตก์ลุ่ม ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติมีคะแนนความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัพอใจปานกลาง 

        2.7.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
มีค (Meeks 1972) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุ้ดการสอนกบัวิธีการ

สอนแบบธรรมดา กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียน ครูแบ่งกลวัตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองซ่ึงเรียนโดยชุดการ
สอน และกลุ่มควบคุม ซ่ึงเรียนวิธีสอนแบบธรรมดา ผลของการวิจยัปรากฏวา่นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ย
ชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงกวา่ท่ีเรียนจากการสอนแบบธรรมดา 

เดอะรีส (Therese 1988) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบแบบการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการสอนปกติของผูเ้รียนเกรด 7 เร่ืองทกัษะการคิดค านวณ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชเ้ป็นผูเ้รียน 5 หอ้งเรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
กลุ่มควบคุมเรียนโดยการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียน
โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่พบวา่ผูเ้รียน
ชายมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ผูเ้รียนหญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ดิน (Din 1994) ไดศึ้กษาเร่ือง ความแตกต่างของเวลาท่ีใช้ในการเรียนของผูเ้รียนจาก
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัไม่ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเวลาท่ีใช้
ในการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนสองวิธี กลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้รียนเกรด 10 
จ านวน 2 หอ้งเรียน ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ผูเ้รียนใชเ้วลาในการเรียน
โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกวา่การเรียนตามปกติ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่การเรียนปกติ 

คาโฟริโอ (Caforio 1994) ไดศึ้กษาเร่ือง การออกแบบพฒันาคุณภาพของการสอนเสริม
แบบสอนเน้ือหา (Tutorial) โดยใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียน
โปรแกรมการสอนเสริม โดยใชส้อนเสริมดงักล่าวเพิ่มเติมจากการสอนปกติแลว้น าผลไปเทียบกบั
การสอนตามปกติท่ีไม่มีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนเสริม ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้รียนท่ีเรียนเสริมดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ผูเ้รียนกลุ่มควบคุม ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายสาเหตุท่ีการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
ผูเ้รียน มีผลการเรียนดีกว่าเน่ืองจากท าให้ผูเ้รียนมีสมาธิอยู่ในระดบัสูง และผูเ้รียนไม่หันเห ความ
สนใจไปท าอยา่งอ่ืนในขณะเรียนเสริม ดงันั้นจึงควรใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยในการ
สอนเสริมควบคู่กบัการสอนแบบปกติต่อไป 
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
สามารถสรุปได้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดียตาม
แนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม(Constructionism) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการใชชุ้ด
การเรียนรู้สูงกว่าผูเ้รียนท่ีเรียนจากการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ และชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือ
มลัติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) ยงัช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดข้ึนใน
การเรียนการสอนได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดียตามแนวคิด
คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม (Constructionism) เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
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บทที ่ 3   

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การท าวิจยัเร่ือง ผลการเรียนรู้เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกดว้ยชุดการ
เรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เพื่อให้การวิจยับรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย 
ประชากร ระยะเวลาในการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3  วธีิการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4  วธีิด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  วเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวจัิย 

3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่  ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์จงัหวดันนทบุรี 
3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ 

จงัหวดันนทบุรีในปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ในการวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั  มีดงัน้ี 
3.2.1  ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย  มาจากการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และรูปแบบของการ 

จดัท าส่ือมลัติมีเดีย โดยการน ารูปภาพ  เสียง  และขอ้ความ  มาประกอบแลว้จดัท าเป็นส่ือการเรียน
การสอนของผูเ้รียนระดับประถมศึกษา  นอกจากน้ียงัจดัท าชุดการเรียนการสอนท่ีเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนอีก 4 ชุด ชุดท่ี 1 เร่ืองลกัษณะ องค์ประกอบและสมบติัของหิน ชุดท่ี 2 เร่ือง
ประเภทของหินและการเกิด ชุดท่ี 3 เร่ืองแหล่งหินในทอ้งถ่ินและการใชป้ระโยชน์ และชุดท่ี 4 เร่ือง 
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การเปล่ียนแปลงภายในโลก ในแต่ละชุดประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน ใบความรู้ และใบงาน 
 3.2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ระดบัชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 6 มีค่าความเช่ือมัน่ .77 
 3.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่ .83 
 3.2.4  แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าความ
เช่ือมัน่ .78 
   
3.3  วธีิการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.3.1 การสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ คือ 
 1. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ตามกลุ่มสาระและมาตรฐานการ 
เรียนรู้ โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้หลกัสูตร แนวการสอน 
เอกสาร หนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าก าหนดขอบเขต
หรือกรอบของเน้ือหาในการสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียตามวตัถุประสงคก์ารเรียน 
 2. วเิคราะห์หลกัสูตรและค าอธิบายรายวชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อ
ก าหนดเน้ือหา กิจกรรม จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ส่ือการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล  
 3. ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด เทคนิค และวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย
ท่ีมีประสิทธิภาพของชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2525, น.133 - 149) และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526, น.134 
- 137) เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อ
หาแนวทางและประสบการณ์ต่างๆ ส าหรับการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียตาม
วตัถุประสงค ์
 4. ศึกษาวธีิการสอนจากคู่มือการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของสถาบนัพฒันา
คุณภาพวชิาการ (พว.)  
 5. เลือกเน้ือหาท่ีสอน คือ เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระ 
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นรายวิชาพื้นฐานในหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 การเลือก
เน้ือหาดงักล่าวผูว้จิยัมีเกณฑใ์นการเลือกดงัน้ี 
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5.1 เน้ือหาในตวัช้ีวดัรายวิชาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลก ซ่ึงผูส้อนไดเ้ลือกตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

5.2 เน้ือหาความเหมาะสม ส าหรับผูเ้รียนท่ีจะศึกษาและน าไปปฏิบติัในการช่วย 
เหลือโลกของเรา 

 6. เขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อวางแผนการสอนและการจดักิจกรรม 
 7. น าเน้ือหาไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจดัล าดบัและเรียงล าดบัความส าคญัมากนอ้ย 
 8. สร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ผูว้จิยัไดน้ าเอาส่ิงท่ีศึกษาจากขอ้ 1 – 8 มา 
พิจารณาในการสร้างชุดการเรียนรู้จ านวน 4 ชุด ใชเ้วลาในการเรียน 8 ชัว่โมง / สัปดาห์  
ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 

 
9. ชุดการเรียนรู้แต่ละชุดท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในแต่ละหน่วย ประกอบดว้ยเอกสารและส่ือ 

การสอน พร้อมกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นปรับปรุงและพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 

1. น าแผนการจดัการเรียนรู้และชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน าในส่วนท่ีบกพร่อง และน ามาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นไดแ้กไ้ขความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชส้ านวนการเขียนท่ีถูกตอ้ง ปรับปรุงตามค าแนะน าใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

2. น าชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเก่ียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้จ านวน 
5 ท่าน ตรวจประเมินความถูกตอ้งและเหมาะสมของเน้ือหาและเวลา ขอ้บกพร่องต่างๆท่ีพบ เช่น 
ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบ และดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะ เป็นตน้ 

3. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้บกพร่องตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 3.3.2 การสร้างแบบประเมินชุดการเรียนรู้ ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  ช่ัวโมง 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 ลกัษณะ องคป์ระกอบ และสมบติัของหิน  2 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 ประเภทของหินและการเกิด  2 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 แหล่งหินในทอ้งถ่ินและการใชป้ระโยชน์  2 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 4 การเปล่ียนแปลงภายในโลก  2 
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1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือหลกัการวิจยัทางการศึกษาของลว้น สายยศ 
และองัคณา  สายยศ (2540, น.129 - 137) 

2. ผูว้จิยัสร้างแบบประเมินชุดการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินชุดการเรียนรู้ถามในหวัขอ้ ดงัน้ี 

 3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.2 เน้ือหา 
 3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.4 ส่ือการเรียนการสอน 
 3.5 การประเมินผล 

4. การสร้างแบบประเมินชุดการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า  
(Rating Scale) ตามวธีิการของ Likert ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสม
ปานกลาง เหมาะสมนอ้ย และเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543, น.136) 

5. น าแบบประเมินชุดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

6. ปรับปรุงแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญท าการน าคะแนนท่ี
ไดจ้ากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์โดยใชเ้กณฑข์องบุญชม  ศรีสะอาด ดงัน้ี 
    ค่าเฉลีย่   ระดับความคิดเห็น 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 7. พิมพแ์บบประเมินชุดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
 8. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินชุดการเรียนรู้โดยใช ้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ .78 
 3.3.3  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้จิยัสร้างข้ึนตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.1 ศึกษาวิธีสร้างขอ้สอบของชวาล แพรัตกุล (2550, น.1 - 48) วิธีวิเคราะห์เน้ือหา
และจุดประสงค์จากหนังสือการสร้างและการพฒันาแบบทดสอบของการวัดผลและประเมินผล
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ทางการศึกษาของบุญชม ศรีสะอาด  นิภา  ศรีไพโรจน์และนุชวนา  ทองทวี (2528, น.49 - 232) เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
 1.2 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร รายวชิาวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
 1.3 สร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและ 
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก เพื่อให้สามารถสร้างขอ้สอบให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์และ
เน้ือหา 
 1.4 การน าตารางวเิคราะห์หลกัสูตรไปใหผู้ส้อนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ปฏิบติัระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 คน เพื่อร่วมก าหนดความส าคญัของเน้ือหา 
 1.5 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ืองหิน
และการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางวิเคราะห์หลกัสูตรโดยสร้างขอ้สอบ
เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตวัเลือก มีค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว ให้
ครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามจ านวนขอ้ท่ี
ก าหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตรขอ้สอบ จ านวน 50 ขอ้ ตอ้งการใช ้จ านวน 30 ขอ้ 
 1.6 น าขอ้สอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบประเมินกบัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑค์ะแนนดงัน้ี 
  +1   เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

  0   เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 -1   เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบนั้นไม่ไดว้ดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

  วิเคราะห์ขอ้มูลค่าดชันีความสอดคล้องดา้นเน้ือหา โดยใช้สูตร IOC (Index of 
Item Objective Congruenec) (สมนึก ภทัทิยธนี, 2544) เพื่อหาผลรวมของคะแนนแบบทดสอบแต่
ละขอ้ของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด แล้วน ามาหาค่าเฉล่ียดูดัชนีความสอดคล้องและพิจารณาคดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.00 แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 1.7 น าขอ้สอบท่ีตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จ านวน 35 คน 
 1.8 น ากระดาษค าตอบท่ีผูเ้รียนท าแลว้มาตรวจใหค้ะแนนโดยใหข้อ้ถูก 1 คะแนน 
ขอ้ผดิหรือไม่ไดท้  าให ้0 คะแนน หลงัจากตรวจกระดาษค าตอบและรวมคะแนนของแต่ละคน 
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 1.9 น าผลคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ 
ขอ้สอบแต่ละขอ้ แลว้คดัเลือกขอ้สอบค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกมี
ค่า .20 ข้ึนไป (ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ, 2539) โดยคดัเลือกขอ้ท่ีเขา้เกณฑ์และตรงตาม
วตัถุประสงคไ์วจ้  านวน 30 ขอ้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.10 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชว้ธีิของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  
KP – 20 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) ไดค้่าความเช่ือมัน่ .77 
 1.11 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อน าไปใชท้ดสอบก่อนและ
หลงัเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3.3.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้
ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามของ สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2527) บุญชม  
 ศรีสะอาดและคณะ (2528) 
 2. ศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนของสมเกียรติ  สุริยกุล (2527) 
มณีรัตน์  แสนศกัด์ิ (2530) 
 3. ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการสอนดว้ยชุดการ
เรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย  
 4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิการของ Likert ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก 
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนถามในขอ้ต่อไปน้ี 
 5.1 ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 5.2 ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 5.3 ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
 5.4 กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 5.5 การเลือกใชส่ื้อการสอน 
 5.6 เหมาะสมกบัเวลา 
 5.7 นกัเรียนเรียนดว้ยความสุข 
 5.8 เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 
 5.9 สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวดัได ้
 5.10 ความเหมาะสมของวธีิการวดัผลประเมินผล 
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 6. พิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนฉบบัสมบูรณ์ 
 7. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนประเมิน 
 8. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมิน มาหาค่าความ
ตรงตามเน้ือหา (Comtent Validity) 
 9. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนไดค้่าความ
เช่ือมัน่ .83 
 
3.4  วธีิด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะแลว้ ผูว้จิยัจึงด าเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การทดลองคร้ังท่ี 1 
 เป็นการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One To One Testing) โดยน าชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองกบัผูเ้รียน ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ท่ีไม่
เคยเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก มาก่อนใน
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 คน โดยเลือกผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ระดบัละ 1 คน โดยยดึเกณฑผ์ลเกรดเฉล่ียการเรียนดงัน้ี 
  3.50 – 4.00 ผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
  2.50 – 3.49 ผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี 
  1.50 – 2.49 ผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีพอใช ้
  1.00 – 1.49 ผลการเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ 
  ในขณะท่ีท าการศึกษาทดลองนั้นนกัเรียนมีขอ้สงสัย หรือไม่เขา้ใจอยา่งไร ผูว้ิจยั
ท าการบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และน าคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบระหวา่งเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมาหาประสิทธิภาพของชุดการ 
 2. การทดลองคร้ังท่ี 2  
 เป็นการทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยน าชุดการเรียนรู้ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแกไ้ขจากคร้ังท่ี 1 ไปทดลองกบัผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
ท่ีไม่เคยเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก มาก่อน ในปี
การศึกษา 2557 จ  านวน 9 คน โดยเลือกผูเ้รียนท่ีมีผลระดบัการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ระดบั
ละ 3 คน ในขณะท่ีท าการศึกษาทดลองนั้น นกัเรียนมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจอย่างไร ผูว้ิจยัท าการ
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บนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียนไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและน าคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบระหวา่งเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย 
 3. การทดลอง คร้ังท่ี 3 
 เป็นการทดลองภาคสนาม (Field Testing) ผูว้ิจยัน าชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ไป
ท าการทดลองภาคสนามทดลองสอน คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557โรงเรียนเทพพิทกัษ์ ท่ีไม่เคยเรียนกลุ่มสาระภูวิทยาศาสตร์ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก มาก่อน จ านวน 23 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัใน คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนิน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทุกขั้นตอนโดยการน าชุดการสอนทั้ง 4 ชุด ไปทดลองใช้กบัผูเ้รียนกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเวลา 4 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง (2 ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 3.1  สร้างความเขา้ใจกบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง เร่ือง การใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย และ แบบทดสอบ ก่อนทดลองทุกคน โดยใชเ้วลาในการแนะน าประมาณ 10 นาที 
 3.2  ก่อนเรียนใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนและผา่นการตรวจสอบ และพิจารณาแลว้ จ านวน 30 ขอ้ 
 3.2.1  ก่อนเรียนในแต่ละหน่วยของชุดการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบ
ประจ าชุดการเรียนรู้ ตั้งแต่ชุดการเรียนรู้ชุดท่ี 1-4 
 3.2.2  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นมี
ความพร้อมท่ีจะเรียนตามแผนการสอนซ่ึงผูว้ิจยัจะได้ระบุเทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนไวอ้ย่าง
ละเอียดในแผนการสอนท่ีอยู่ในคู่มือครู ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุดการเรียนรู้จะ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะเน้ือหาในแต่ละหน่วยการสอน 
 3.2.3  ขั้นประกอบกิจกรรม ผูส้อนอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจการท ากิจกรรมก่อน
ลงมือประกอบกิจกรรม ซ่ึงมีการแนะน าขั้นตอนในการประกอบกิจกรรมในแผนการสอนท่ีอยู่ใน
คู่มือครู ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุดการเรียนรู้จะแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาในแต่ละ
หน่วยการสอน 
 3.2.4  ขั้นสรุป เป็นการสรุปความเขา้ใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัเน้ือหาสาระส าคญั
ในเร่ืองนั้นๆ วา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 
 3.3  ท าการทดสอบหลงัเรียน หลงัจากท่ีท าการสอนเสร็จส้ินแล้วผูว้ิจยัได้ท าการ
ทดสอบหลงัเรียน โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม ตวัอยา่งเพื่อประเมินดูวา่
การเรียนจากชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ท าให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
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เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยท าการสอบหลงัจากส้ินสุดการ
ทดสอบสอนแลว้ 
 การทดลองคร้ังน้ีใชรู้ปแบบ One Group Pre – test Post – test Design (Kerlinger, 1986)  
 

กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรียน การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดยี ทดสอบหลงัเรียน 

E T E1 X T E2 
 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการวจิยั 
E      แทน  กลุ่มทดลอง 
T E1      แทน  Pre – test กลุ่มทดลอง 
X      แทน  การเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
T E2      แทน  Post – test กลุ่มทดลอง 
 

การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัน าชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดียท่ีได้หาประสิทธิภาพจากการทดลอง การ

ทดลองคร้ังท่ี 1 กลุ่มเด่ียว 3 คน การทดลองคร้ังท่ี 2 กลุ่มเล็ก 9 คน และการทดลองคร้ังท่ี 3 กลุ่ม
ภาคสนาม 23 คน ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการน าชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย
ทั้ง 4 ชุด ไปใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 4 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. สร้างความเขา้ใจกบักลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองการใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียและ
แบบทดสอบ ก่อนทดลองทุกคน โดยใชเ้วลาในการแนะน าประมาณ 10 นาที 

2. ก่อนเรียนใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง
ของเปลือกโลก ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและผา่นการตรวจสอบ และพิจารณาแลว้ 30 ขอ้ 

2.1 ก่อนเรียนในแต่ละหน่วยของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ใหผู้เ้รียนท า
แบบทดสอบประจ าชุดการเรียนรู้ ตั้งแต่ชุดท่ี 1 – 4 ก่อน 

2.2 การน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนมีความ 
กระตือรือร้นมีความพร้อมท่ีจะเรียนตามแผนการสอน และพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละชุดการเรียนรู้ท่ีจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเน้ือหาในแต่ละหน่วยการ
สอน 
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2.3 ขั้นการประกอบกิจกรรม ผูส้อนอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจในการท ากิจกรรมก่อนลง
มือปฏิบติั  เพราะเน้ือหาแต่ละกิจกรรมจะมีความแตกต่างกนัไปตามหน่วยการสอนแต่ละ
ชุดการเรียนรู้ 

2.4 ขั้นสรุป เป็นการสรุปความเขา้ใจของนกัเรียนเก่ียวกบัสาระส าคญัในเร่ืองนั้นๆ 
วา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 

3. ท าการทดสอบหลงัเรียน หลงัจากท่ีท าการทดลองจนเสร็จส้ินแล้ว ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ทดสอบหลงัเรียน โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อประเมินดูวา่
การเรียนจากชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
โดยท าการแบบทดสอบหลงัจากส้ินสุดการสอนแลว้ 

4. สอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบทดสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

 
3.5  วเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัท าการจดัการท าขอ้มูลและวเิคราะห์โดยหาค่าสถิติพื้นฐานโดยด าเนินการดงัน้ี 
       3.5.1 หาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดียจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญจาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
                                    เหมาะสมมากท่ีสุด  ก าหนดให ้5 คะแนน 

 เหมาะสมมาก  ก าหนดให ้4 คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง  ก าหนดให ้3 คะแนน 
 เหมาะสมนอ้ย  ก าหนดให ้2 คะแนน 
 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  ก าหนดให ้1 คะแนน 

 2. น าผลประเมินท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย โดยยดึเกณฑก์ารตดัสินดงัน้ี 
 ระดับคะแนน   ระดับความคิดเห็น 
 4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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       3.5.2 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียตามเกณฑ ์E1 / E2 = 80/80 
       3.5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของชุดการเรียนรู้ 
ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย โดยใชสู้ตร t – test (Dependent Sample) 
       3.5.4 หาค่าระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย การหาค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วธีิการของ Likert 
ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย  และพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
 1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย ดงัน้ี 
 ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ก าหนดให ้5 คะแนน 

ความพึงพอใจมาก   ก าหนดให ้4 คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให ้3 คะแนน 
ความพึงพอใจนอ้ย   ก าหนดให ้2 คะแนน 
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ก าหนดให ้1 คะแนน 

 2. น าผลการประเมินท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย โดยยดึเกณฑก์ารตดัสินดงัน้ี 
 ระดับคะแนน   เกณฑ์การประเมิน 
 4.50 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
       3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
 1. ร้อยละ (Percentage) (สมนึก ภทัทิยธนี, 2544) 

   ใชสู้ตร  p    = 100
N

f  

      เม่ือ p แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
      2. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2548) 
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ใชสู้ตร X    = 
N

X  

       เม่ือ X         แทน      ค่าเฉล่ีย 
X        แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N          แทน       จ  านวนคนในกลุ่ม 

 

      3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)  
(ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2540) 

                                   ใชสู้ตร     
 

 1
..

22






 
NN

XXN
DS     

            เม่ือ   S.D.     แทน    ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                    X     แทน   คะแนนแต่ละตวั 
                   N         แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
                          แทน   ผลรวม 
 

        3.6.2 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
1. หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้

ดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2554) 

                              ใชสู้ตร  IOC =       
N

R   

         เม่ือ IOC แทน ดชันีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งลกัษณะเน้ือหากบั 
     จุดประสงค ์
   R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 

 2. หาค่าความยาก (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r)  
(ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2539) 

         ใชสู้ตร  ค่าความยากง่าย )(P    = 
f

RlRu

2

  

 

    ค าอ านาจจ าแนก )(r    = 
f

RlRu   
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      เม่ือ P แทน ค่าความยาก 
   r แทน อ านาจจ าแนก 

f แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า ซ่ึงมีจ านวนเท่ากนั 
Ru แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบขอ้นั้นถูก 
Rl แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าท่ีตอบขอ้นั้นถูก 

 

  3. หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2543)  
  สูตร  KP – 20 

   rtt = 
1k

k











2
1

s

pq
 

     เม่ือ rtt คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   S2 คือ คะแนนความแปรปรวนของคะแนนวดัทั้งฉบบั 
   k คือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
   p คือ สัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ 
   q คือ สัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบผิดในแต่ละขอ้ 
   pq คือ ผลรวมของผลคูณระหวา่งสัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบถูก 
     และสัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบผดิ 
 

     4. หาค่าคาวามเช่ือมัน่ของแบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Cofficient) ตามวธีิของครอนบาล  (Cronbach) 

     สูตร   α = 
1k

k















2

2

1

t

i

s

s  

     เม่ือ α แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
k แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

   si  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
St

2 แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 

 
        3.6.3 วเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
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    1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2544) 

   ใชสู้ตร E1 = 100



















A

N

X
 

    E2 = 100



















B

N

F  

     เม่ือ E1 แทน ประสิทธ์ิภาพของกระบวนการระหวา่งเรียน 
   E2 แทน ประสิทธ์ิภาพของผลลทัธ์หลงัเรียน 
   X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวา่งเรียนของผูเ้รียน 
     ทุกคน 
   F แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
   N แทน จ านวนผูเ้รียน 
   A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งหลงัเรียน 
   B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
         3.6.4 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของชุดการเรียนท่ีพฒันาข้ึน 
ใชค้่า t – test (Dependent Samples) (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2544) 

   ใชสู้ตร t = 
 
1

22



 



n

DDn

D  

     เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าวิกฤติ 
   D แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
     และหลงัเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 
   n แทน จ านวนผูเ้รียน 
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บทที ่ 4   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการด าเนินการศึกษาคน้ควา้การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย  เร่ืองหินและ

การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ์ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลและไดเ้สนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและไดน้ าเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาและก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงัต่อไปน้ี 
 X     หมายถึง     ค่าเฉล่ีย 

 S.D.  หมายถึง    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 N        หมายถึง     จ  านวนขอ้มูล 
 E1        หมายถึง     ประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
 E2        หมายถึง     ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 D     หมายถึง     ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียน 
 D2   หมายถึง      ผลรวมก าลงัสองของผลต่างระหวา่งคะแนน 
 t หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตเพื่อทราบความมีนยัส าคญั  
   การแจกแจงแบบ t (t - Distribution) 
*        หมายถึง ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
4.2 ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์หาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 ตอนท่ี 2 วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 = 80/80 

 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ตอนท่ี 4 วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดีย เร่ืองหินและ

การเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลปรากฏดังตารางที ่4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือ 
       มลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       วทิยาศาสตร์จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้    
1. มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. มีจ านวนจุดประสงคพ์อเหมาะ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ครอบคลุมเน้ือหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4. ตรงกบัการน าไปใชใ้นชีวิตจริง 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. ท าใหท้ราบทิศทางของการเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.28 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านเนือ้หา    
1. เหมาะสมกบัเวลา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4. มีการสรุปประเด็นส าคญั 4.40 0.55 มาก 

5. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.68 0.30 มากทีสุ่ด 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. มีความเหมาะสมกบัเวลา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอน
และกิจกรรมท่ีไดท้  า 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. มีความยากง่ายพอเหมาะ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.84 0.30 มากทีสุ่ด 

ด้านส่ือการเรียนการสอน    
1. ส่ือท่ีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. ส่ือท่ีใชช่้วยส่งเสริมการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4. ปริมาณส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. ชนิดของส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบั
เน้ือหา 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.76 0.28 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านการประเมินผล    
1. สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. มีจ านวนขอ้ท่ีเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. มีความยากง่ายพอเหมาะ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4. เวลาท่ีก าหนดใหมี้ความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. วดัผลในส่ิงท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.72 0.30 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.76 0.27 มากทีสุ่ด 

  
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชุดการเรียนรู้โดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.80 ดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 
4.68 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.84 ดา้นส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.76 และ
ดา้นการประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 4.72 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดีย เร่ืองหิน
และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลปรากฏดังตารางที ่4.2 
 
ตารางที ่4.2 แสดงประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง 
     ของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัชั้น 
      ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ จ  านวน 35 คน 
 
ชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดีย ประสิทธิภาพกระบวนการ(E1) ประสิทธิภาพผลลัทธ์(E2) 

ชุดท่ี 1 89.62 88.57 
ชุดท่ี 2 90.80 89.43 
ชุดท่ี 3 88.14 92.29 
ชุดท่ี 4 85.90 94.00 
รวม 88.99 91.07 

  
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง

ของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเทพพิทกัษ ์มีประสิทธิภาพ 88.99/91.07 
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ตอนที ่3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือ
มัลติมีเดีย เร่ืองหินและการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6 ผลปรากฏดังตารางที ่4.3 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการใช ้

      ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
      โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ จ  านวน 35 คน 

 
การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง X S.D. D D2 t 

ก่อนเรียน 35 11.46 0.33 
595 10301 42.99* 

หลงัเรียน 35 22.09 0.63 
   
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนเทพพิทกัษ์  จ  านวน 35 คน ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที ่4 วเิคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยส่ือ

มัลติมีเดีย เร่ืองหินและการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6 ผลปรากฏดังตารางที ่4.4 
 
ตารางที ่4.4 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ย 
     ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     วทิยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์  
     จ  านวน 35 คน 
 

รายการ X S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.  ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
2.  ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.26 0.74 มาก 
3.  ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.54 0.61 มากท่ีสุด 
4.  กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.26 0.74 มาก 
5.  การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน 4.11 0.68 มาก 
6.  เหมาะสมกบัเวลา 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
7.  ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอน 4.54 0.61 มากท่ีสุด 
8.  เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 4.43 0.61 มาก 
9.  สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.26 0.66 มาก 
10.ความเหมาะสมกบัวธีิการวดัผลและประเมินผล 4.51 0.61 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.40 0.63 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ จ  านวน 35 คน มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและ
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัความพึง
พอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการด าเนินการศึกษาคน้ควา้การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและ

การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์คร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปผลอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
ไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียน 
แปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหิน 
และการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการเปล่ียน 
แปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการท าวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเทพพิทกัษ ์จงัหวดันนทบุรีในปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย  มาจากการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และรูปแบบของ 
การจดัท าส่ือมลัติมีเดีย โดยการน ารูปภาพ  เสียง  และขอ้ความ  มาประกอบแลว้จดัท าเป็นส่ือการ
เรียนการสอนของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา  นอกจากน้ียงัจดัท าชุดการเรียนการสอนท่ีเป็นเอกสาร
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ประกอบการสอนอีก 4 ชุด ชุดท่ี 1 เร่ืองลกัษณะ องค์ประกอบและสมบติัของหิน ชุดท่ี 2 เร่ือง
ประเภทของหินและการเกิด ชุดท่ี 3 เร่ืองแหล่งหินในทอ้งถ่ินและการใชป้ระโยชน์ และชุดท่ี 4 เร่ือง
การเปล่ียนแปลงภายในโลก ในแต่ละชุดประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน ใบความรู้ และใบงาน 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ระดบัชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 6 มีค่าความเช่ือมัน่ .77 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่ .83 
 4. แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าความ
เช่ือมัน่ .78 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาทดลองสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.76 ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ดา้น คือ ดา้นจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.80 ดา้นเน้ือหามี
ค่าเฉล่ีย 4.68 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.84 ดา้นส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 
4.76 และดา้นการประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 4.72 
 2. ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เ รียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
88.99/91.07 
 3. ผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลง 
ของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจาก
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางเรียนท่ีระดบั .01 
 4. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและ 
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 
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5.2 อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี  ท าให้ชุดการเรียนรู้ด้วย ส่ือมัลติมี เดีย เ ร่ืองหินและการ

เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเทพพิทกัษ์ ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี มีประสิทธิภาพ เม่ือ
น าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาตามเน้ือหาสาระทั้ง 4 ชุด สามารถท าให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มมากข้ึนและจากผลการวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัขอ
อภิปรายสาเหตุท่ีท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมติฐานดงัน้ี 

1. ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิจึงไดชุ้ดการเรียนท่ีมีคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2529) ได้
กล่าวถึงคุณค่าของชุดการสอนว่า “ไม่ว่าจะเป็นชุดการสอนประเภทใดย่อมมีคุณค่าต่อการเพิ่ม
คุณภาพในการเรียนการสอน หากไดมี้การผลิตท่ีมีการทดสอบวจิยัแลว้ดว้ยกนันั้น ” คุณภาพของชุด
การสอนพอสรุปได ้คือ ใหผู้ส้อนถ่ายทอดเน้ือหาประสบการณ์ท่ีสลบัซบัซ้อนซ่ึงผูส้อนไม่สามารถ
ท าการบรรยายไดใ้ห้ความสนใจของผูเ้รียนต่อส่ิงท่ีก าลงัศึกษา เพราะชุดการสอนเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเองท าให้การเรียนการสอนเป็นอิสระจากผูส้อนเรียนได้
ตลอดเวลาในกรณีท่ีผูส้อนไม่อยู่และมีผูส้อนท่านอ่ืนมาสอนแทนได้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ท่ีได้
จดัเตรียมไวไ้ดเ้หมือนปกติ และสอดคลอ้งกบัปิตากานต์ ประจิมพนัธ์ุ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการ
พฒันาระบบการสอนวิชาภาษาไทยบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา โดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟทพ์าวเวอร์พอยน์เป็นส่ือการน าเสนอผลงาน  ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พบวา่ การประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่แผนการจดัการเรียนรู้ในการทดลองมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก คือ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.73  

2. การสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของเปลือก 
โลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดส้ร้างข้ึนตาม
วชิาการ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาในรายวิชา ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาได้รับการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ ก่อน
น ามาใชทุ้กชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑถึ์งสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
88.99/91.07 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเก่ียวกบัการใช้ชุดการเรียนการสอนของสุภาวดี  จนัทร์
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สว่าง (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง บรรยากาศส าหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองบรรยากาศ ส าหรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี3 
ท่ีมีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก คุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดบัดี และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีประสิทธิภาพ 88.33/88.11 สอดคลอ้งกบัสู้ศึก  รูปเหล่ียมและทว ี
สระน ้ าค  า (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้ส่ือมลัติมีเดียท่ีใช้เป็นฐาน เร่ืองโมเมนตมั ท่ีมีต่อ
ตวัแทนความคิดและความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดียท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองโมเมนตมั มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 82.17/80.33  

3. ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทุกชุดการ
เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของธิติพงษ ์หนอ้งมาและคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการ
ใชว้ธีิสอนแบบใชส่ื้อมลัติมีเดียกบัวธีิสอนแบบปกติ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต ์พบวา่ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเ้รียนแผนก
วิชาช่างยนต์ ท่ีใช้วิธีสอนแบบใช้ส่ือมลัติมีเดีย รายบุคคลหลงั เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสู้ศึก  รูปเหล่ียมและทว ีสระน ้ าค  า (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ผลของการใชส่ื้อมลัติมีเดียท่ีใชเ้ป็นฐาน เร่ืองโมเมนตมั ท่ีมีต่อตวัแทนความคิดและความสามารถ
ในการแก้โจทยปั์ญหาของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
มลัติมีเดียท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองโมเมนตมั มีคะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

4. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและ
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู ้เรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งในภาพรวมทุกดา้น ภาพรวมรายดา้นและรายขอ้ในระดบัเหมาะสมมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 อาจเป็นเพราะแนวคิดพื้นฐานท่ี
น าไปใช้ในการสร้างชุดการสอนเป็นแนวคิดตามหลกัจิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัเนน้การใชส่ื้อช่วยสอน และการมีปฏิสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งครู ผูเ้รียน และวสัดุ
ส่ือต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธิติพงษ ์ หนอ้งมาและคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของ
การใชว้ิธีสอนแบบใชส่ื้อมลัติมีเดียกบัวิธีสอนแบบปกติ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต ์พบวา่ ผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนต ์ ท่ีไดรั้บ
การ สอนแบบใชส่ื้อมลัติมีเดียมีคะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนต์
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กลุ่ม ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติมีคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจปานกลางและสอดคลอ้ง
กบัปิตากานต ์ประจิมพนัธ์ุ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาระบบการสอนวิชาภาษาไทยบนพื้นฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทพ์าวเวอร์พอยน์เป็นส่ือ
การน าเสนอผลงาน ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พบวา่ความพึง
พอใจของผูเ้รียน 34 คน จากการเรียนดว้ยแผนการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ทั้งน้ีการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญาไม่ไดเ้นน้การน ารูปแบบของ การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา (Constructionism) ไปใชแ้ต่เพียงส่วนเดียวแต่ข้ึนอยูก่บัสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานจะน าโครงสร้างของการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบั
บริบทต่างๆเพื่อยงัประโยชน์สูงสุด  

  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยั พบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี และผูเ้รียนมีความคิดเห็น
ทางบวกต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย  ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1. ควรจดัท าชุดการเรียนในรายวชิาตามจุดประสงคต่์างๆ เพิ่มข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดรั้บ 
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระท่ีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างชุดการเรียนรู้แบบ
ศูนยก์ารเรียน เป็นตน้ 
 2. การสร้างชุดการเรียนรู้ตอ้งมีการศึกษาเน้ือหาตามหลกัทฤษฎีใหถ่้องแท ้และ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในรายวิชาท่ีจดัท า ควรค านึงถึงความเหมาะสมดา้นเวลา เน้ือหา ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 
 3. การสร้างชุดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งผา่นกระบวนการสร้างชุดการสอนท่ี 
เป็นระบบ ผา่นการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒิุ ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
และน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ จึงจะยอมรับไดว้า่ ชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและ
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นชุดการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานนิยม เช่น 80/80 เป็นตน้ 
 4. ผูส้อนสามารถน าชุดการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองหินและการเปล่ียนแปลงของ 
เปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการสอนเป็นรายบุคคลทั้ งในการจัด
การศึกษาในระบบและนอกระบบ 
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 5. ผูส้อนควรช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบอยา่งชดัเจน เพื่อส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จ พร้อมกบัจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนดว้ยชุด
การเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดียใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 6. ควรน าชุดการเรียนการสอนในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นเน้ือหาสาระ
อ่ืนๆ และในรายวชิาต่างๆ เช่น วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาไทย วชิาสังคมศึกษา เป็นตน้ 
       5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค หรือวิธีสอนเร่ืองหินและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกในรูปแบบแบบอ่ืนๆ เพื่อให้ไดน้วตักรรมท่ีหลากหลาย และสามารถ
พฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

2. ควรมีการวจิยัเพื่อพฒันาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในทุกระดบั ทุกชั้นเรียนต่อไปเพราะจะท าให้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรน าไปใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบผลการวจิยัวา่ จะไดผ้ล
เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมอื 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
1. นางนปภา   นิลน้อย 
 วุฒิการศึกษา  ค.ม. บริหารการศึกษา 
 สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 สถานทีท่ างาน  โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
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 สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลยัราชธานี 
 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 สถานทีท่ างาน  โรงเรียนบา้นโป่ง 
3. นางภัทรวดี   นุ้ยแหลมหลัก 

วุฒิการศึกษา  ค.ม. บริหารการศึกษา 
 สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ต าแหน่ง  ครูวทิยาฐานะ ครูช านาญการ 
 สถานทีท่ างาน  โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ 
4. นางวลัลา   คงธรรม 

วุฒิการศึกษา  ค.บ. สังคมศึกษา 
 สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 ต าแหน่ง  ครูวทิยาฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 สถานทีท่ างาน  โรงเรียนวดัพระเงิน (อิศราวิทยอุ์ปกรณ์) 
5. นางผาสุข   เอีย่มเพช็ร 

วุฒิการศึกษา  MBA. การบริหารจดัการองคก์ร 
 สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั 
 สถานทีท่ างาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีฒันวทิยบ์ริหารธุรกิจ   
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมนิคุณภาพส าหรับผู้เช่ียวชาญต่อการสอน 

ด้วยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมเีดีย 
แบบประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญทีม่ต่ีอแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ของผู้เรียนทีม่ต่ีอชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ต่ีอ 

ชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมเีดีย 
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แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดียเร่ืองหิน และการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

ค าช้ีแจง 1. การประเมินคุณภาพต่อการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหิน และการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
ซ่ึงผลการประเมินจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการปรับปรุงชุดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ากท่ีสุดซ่ึงวธีิการประเมินมีดงัน้ี 
2. โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านผูเ้ช่ียวชาญแต่ละระดบั
คะแนนมีความหมายดงัน้ี 

 
5 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 

รายละเอยีดการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้      
1. มีความชดัเจน      
2. มีจ านวนจุดประสงคพ์อเหมาะ      
3. ครอบคลุมเน้ือหา      
4. ตรงกบัการน าไปใชใ้นชีวิตจริง      
5. ท าใหท้ราบทิศทางของการเรียน      
ด้านเนือ้หา      
1. เหมาะสมกบัเวลา      
2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      
3. เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก      
4. มีการสรุปประเด็นส าคญั      
5. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้      
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รายละเอยีดการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน      
1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
2. มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา      
3. มีความเหมาะสมกบัเวลา      
4. ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีไดท้  า      
5. มีความยากง่ายพอเหมาะ      
ด้านส่ือการเรียนการสอน      
1. ส่ือท่ีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้      
2. ส่ือท่ีใชช่้วยส่งเสริมการเรียนรู้      
3. ส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
4. ปริมาณส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสม      
5. ชนิดของส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหา      
ด้านการประเมินผล      
1. สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์      
2. มีจ านวนขอ้ท่ีเหมาะสม      
3. มีความยากง่ายพอเหมาะ      
4. เวลาท่ีก าหนดใหมี้ความเหมาะสม      
5. วดัผลในส่ิงท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ได ้      

 
     ความคิดเห็นด้านอืน่ๆ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................  
 
 

ขอบพระคุณท่ีท่านตอบแบบสอบถาม 
                                    เทวณีิ   ศิริพิกุลพนัธ์ุ 
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แบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดียเร่ืองหิน และการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์  ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที ่6 
----------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอ้ค าถามของแบบสอบถามต่อไปน้ีวา่เหมาะสมกบัการสอบถามความ 
พึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดียเร่ืองหิน และการเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์  ส าหรับผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงัต่อไปน้ี 

   

+1 หมายถึง  แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัผลไดต้รงกบัจุดประสงค ์
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัผลไดต้รงกบัจุดประสงค ์
   -1 หมายถึง  แน่ใจวา่แบบสอบถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 

ประเด็นในการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1.   ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์     
2.   ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
3.   ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน     
4.   กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั     
5.   การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน     
6.   เหมาะสมกบัเวลา     
7.   ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอน     
8.   เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก     
9.   สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้     
10. ความเหมาะสมกบัวธีิการวดัผลและประเมินผล     
 

       ข้อเสนอแนะ 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณท่ีท่านตอบแบบสอบถาม 
                                   เทวณีิ   ศิริพิกุลพนัธ์ุ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อชุดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดีย 
เร่ืองหิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์  ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที ่6 
----------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูเ้รียน ซ่ึงมี 5 ระดบั  
   ดงัต่อไปน้ี 
   

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ให ้ 5  คะแนน 
ความพึงพอใจมาก ให ้ 4  คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
ความพึงพอใจนอ้ย ให ้ 2  คะแนน 
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ให ้ 1  คะแนน 

 
       ข้อเสนอแนะ 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................  

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.   ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์      

2.   ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      

3.   ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

4.   กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      

5.   การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน      

6.   เหมาะสมกบัเวลา      

7.   ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอน      

8.   เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก      

9.   สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้      

10. ความเหมาะสมกบัวธีิการวดัผลและประเมินผล      
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   เร่ือง หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลก 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่2/2557 

***************************************************************************************** 

ค าอธิบาย  ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีท ำใหหิ้นประเภทหน่ึงเปล่ียนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหน่ึงได้ 

ก. กำรหลอมเหลวและกำรเยน็ตวั 
ข. กำรสึกกร่อนและกำรทบัถม 
ค. กำรระเหยและกำรกลัน่ตวั 
ง. กำรเปล่ียนแปลงจำกควำมร้อนและควำมดนัภำยในโลก 

2. ขอ้ใดเป็นกลุ่มของหินอคันี 
ก. หินปูน  หินดินดำน หินทรำย 
ข. หินแกรนิต  หินพมัมิซ  หินออบซิเดียน 
ค. หินอ่อน  หินชนวน  หินไนส์ 
ง. หินแกรนิต  หินอ่อน  หินปูน 

3. ของเหลวท่ีอยูใ่ตเ้ปลือกโลก  เรียกวำ่อะไร 
ก. แมกมำ 
ข. ลำวำ 
ค. บะซอลล ์
ง. แกรนิต 

 
 
 

ค าส่ัง 
   1. แบบทดสอบรำยวชิำวทิยำศำสตร์ เร่ือง หินและกำรเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 
   2. ใหน้กัเรียนเลือกค ำตอบท่ีเห็นวำ่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้กำกบำท (X) ทบัหนำ้ขอ้ท่ี 
        เห็นวำ่ถูกตอ้งท่ีสุดลงในกระดำษค ำตอบท่ีเตรียมให้ 
   3.ส่งแบบทดสอบท่ีท ำเสร็จเรียบร้อยใหก้บัผูคุ้มสอบ 
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4. หินอคันีเหมำะส ำหรับน ำมำใชท้  ำอะไร 
ก. ท ำปูนขำว 
ข. ประดบับำ้น 
ค. ท ำกระดำนชนวน 
ง. ท ำถนน 

5. เคร่ืองใชใ้นขอ้ใดท่ีท ำจำกหิน 
ก. แกว้ 
ข. ครก 
ค. จำน 
ง. ชอ้น 

6. แหล่งก ำเนิดของหินแกรนิตคือท่ีใด 
ก. ภูเขำ 
ข. ชำยหำด 
ค. ทะเล 
ง. ป่ำ 

7. หินชนิดใดนิยมน ำมำท ำเป็นวตัถุขดัถู 
ก. หินแกรนิต 
ข. หินบะซอลต ์
ค. หินพมัมิซ 
ง. ศิลำแลง 

8. หินดั้งเดิมท่ีเกิดจำกเปลือกโลกโดยตรงคือหินชนิดใด 
ก. หินชั้น 
ข. หินแปร 
ค. หินอคันี 
ง. หินดินดำน 

9. ปัจจยัขอ้ใดไม่ได้ท ำใหหิ้นชั้นเกิดกำรเปล่ียนแปลงตำมธรรมชำติ 
ก. ควำมร้อน 
ข. สำรเคมี 
ค. กระแสน ้ำ 
ง. กระแสลม 
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10. หินชนิดใดแปรสภำพมำจำกหินปูน 
ก. หินชนวน 
ข. หินอ่อน 
ค. หินไนส์ 
ง. หินควอร์ตไซต ์

11. หินชนิดใดท่ีพบร่องรอยของฟอสซิส 
ก. หินอคันี 
ข. หินอ่อน 
ค. หินแปร 
ง. หินตะกอน 

12. ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑท่ี์ใชแ้บ่งกลุ่มหิน 
ก. สี 
ข. เน้ือหิน 
ค. ชั้นหิน 
ง. ขนำด 

13. หินใดอยูใ่นกลุ่มหินอคันี 
ก. หินแกรนิต 
ข. หินปูน 
ค. หินทรำย 
ง. หินอ่อน 

14. หินชนวนแปรสภำพมำจำกหินชนิดใด 
ก. หินบะซอลต ์
ข. หินศิลำแลง 
ค. หินดินดำน 
ง. หินกรวด 

15. ส่ิงใดท ำจำกหินทรำย 
ก. ครกหิน 
ข. หินลบัมีด 
ค. โม่หิน 
ง. กระเบ้ืองมุมหลงัคำ 
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16. ฟอสซิลหรือซำกดึกด ำบรรพม์กัพบวำ่ฝังอยูใ่นหินกลุ่มใด 
ก. หินแปร 
ข. หินตะกอน 
ค. หินอคันีและหินแปร 
ง. หินอคันีและหินตะกอน 

17. ปรำสำทหินพิมำย อ ำเภอพิมำย จงัหวดันครรำชสีมำสร้ำงจำกหินชนิดใด 
ก. หินปูน 
ข. หินทรำย 
ค. หินศิลำแลง 
ง. หินอ่อน 

18. หินท่ีมีลกัษณะผวิเรียบ กลมมน มกัจะพบบริเวณใด  
ก. ชำยทะเล 
ข. ในล ำธำร 
ค. เชิงเขำ 
ง. ริมถนน 

19. ปัจจยัใดไม่ใช่สำเหตุของกำรกร่อนของหินในประเทศไทย 
ก. คล่ืนทะเล 
ข. กระแสน ้ำ 
ค. ธำรน ้ำแขง็ 
ง. แรงโนม้ถ่วงของโลก 

20. กำรตรวจพบซำกส่ิงมีชีวติในหินมีประโยชน์อยำ่งไร 
ก. ใชเ้ป็นแนวทำงศึกษำแร่ธำตุในดิน 
ข. พฒันำกำรท ำปุ๋ยจำกซำกส่ิงมีชีวติ 
ค. ท ำนำยลกัษณะของส่ิงมีชีวติในอนำคต 
ง. ใชเ้ป็นแนวทำงศึกษำส่ิงมีชีวิตในอดีต 

21. กระบวนกำรท่ีท ำใหหิ้นแตกและสลำยตวัไปเรียกวำ่อะไร 
ก. กำรทบัถม 
ข. กำรพดัพำ 
ค. กำรกร่อน 
ง. กำรผพุงั 
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22. ปรำกฏกำรณ์ใดท่ีเป็นผลจำกกำรเคล่ือนตวัของแผน่หินภำยในโลก 
ก. แผน่ดินไหว  
ข. ภูเขำไฟปะทุ 
ค. กำรกร่อน 
ง. กำรผพุงั 

23. ต่อไปน้ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรตดัไมท้  ำลำยป่ำยกเว้นขอ้ใด 
ก. น ้ำท่วม 
ข. แผน่ดินถล่ม 
ค. น ้ำป่ำไหลหลำก 
ง. แผน่ดินไหว 

24. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหินดินดำนและหินชนวน 
ก. หินดินดำนและหินชนวนเกิดจำกกำรเยน็ตวัของแมกมำ 

ข. หินดินดำนและหินชนวนเกิดจำกกำรสะสมของตะกอน  
ค. หินดินดำนเป็นหินชั้น ส่วนหินชนวนเป็นหินแปร 
ง. เน้ือหินดินดำนแขง็กวำ่เน้ือหินชนวน 

25. เกิดแผน่ดินไหวอยำ่งรุนแรง และน ้ำทะเลลดลงอยำ่งรวดเร็ว เรำสำมำรถคำดกำรณ์วำ่น่ำจะเกิด
เหตุกำรณ์ใด 

ก. กำรเกิดภูเขำ 
ข. กำรชนกนัของแผน่ทวปี 
ค. แผน่ดินทรุดตวั 
ง. สึนำมิ 

26. เม่ือเกิดกระบวนกำรผพุงัของหินโดยน ้ำและลม ลกัษณะใดของหินเกิดกำรเปล่ียนแปลง 
ก. ขนำดและรูปร่ำงของหิน 
ข. ส่วนประกอบทำงเคมี 
ค. อุณหภูมิ 
ง. สี 
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27. ถำ้สังเกตหินชนิดหน่ึงมีตะกอนทรำย เปลือกหอย และสำรอ่ืน ๆ ซ่ึงอดัรวมกนัแน่น หินน้ี
จดัเป็นหินประเภทใด 

ก. หินอคันี 
ข. หินตะกอน 
ค. หินแปร 
ง. หินอ่อน 

28. หินในขอ้ใดท่ีแตกต่ำงจำกหินในขอ้อ่ืน 
ก. หินปูน 
ข. หินทรำย 
ค. หินดินดำน 
ง. หินแกรนิต 

29. หินชนิดหน่ึงประกอบดว้ยผลึกขนำดใหญ่ สีต่ำง ๆ กนั หินชนิดน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร 
ก. เกิดจำกแมกมำเยน็ตวัลงภำยในโลก 
ข. เกิดจำกลำวำเยน็ตวัลงภำยนอกโลก 
ค. เกิดจำกลำวำเยน็ลงในทะเลหรือมหำสมุทร 
ง. เกิดจำกกำรทบัถมของตะกอนสีต่ำง ๆ อดักนัแน่น 

30. หินท่ีเกิดจำกโคลนและดินเหนียวทบัถมกนัป็นหินประเภทใด 
ก. หินแปร 
ข. หินอคันี 
ค. หินตะกอน 
ง. หินฟอสซิล 

_______________________________________________________________________ 
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เฉลย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   เร่ือง หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลก 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่2/2557 

***************************************************************************************** 

 
 
 
 
 

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

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดียส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

X  S.D. 
1 2 3 4 5 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้        
1. มีความชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
2. มีจ านวนจุดประสงคพ์อเหมาะ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
3. ครอบคลุมเน้ือหา 5 5 4 4 5 4.60 0.55 
4. ตรงกบัการน าไปใชใ้นชีวิตจริง 5 4 4 5 5 4.60 0.55 
5. ท าใหท้ราบทิศทางของการเรียน 5 5 4 5 5 4.80 0.45 

ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.80 0.28 

ด้านเนือ้หา        
1. เหมาะสมกบัเวลา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
2. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
3. เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 5 4 4 5 5 4.60 0.55 
4. มีการสรุปประเด็นส าคญั 5 5 4 4 4 4.40 0.55 
5. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้ 4 4 5 5 4 4.40 0.55 

ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.68 0.30 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน        
1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
2. มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
3. มีความเหมาะสมกบัเวลา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
4. ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมท่ีไดท้  า 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 

5. มีความยากง่ายพอเหมาะ 4 4 5 5 5 4.60 0.55 
ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.84 0.30 
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดียส าหรับผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

X  S.D. 
1 2 3 4 5 

ด้านส่ือการเรียนการสอน        
1. ส่ือท่ีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
2. ส่ือท่ีใชช่้วยส่งเสริมการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
3. ส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
4. ปริมาณส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสม 5 4 4 5 5 4.60 0.55 
5. ชนิดของส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4 4 4 5 5 4.40 0.55 

ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.76 0.28 

ด้านการประเมินผล        
1. สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
2. มีจ านวนขอ้ท่ีเหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
3. มีความยากง่ายพอเหมาะ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 
4. เวลาท่ีก าหนดใหมี้ความเหมาะสม 4 5 5 4 5 4.60 0.55 
5. วดัผลในส่ิงท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 

ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.72 0.30 

รวมทั้งหมด 4.76 0.27 
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ตาราง 2 แสดงค่าความแปรปรวนรายข้อ แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อ ค่าความแปรปรวน ข้อ ค่าความแปรปรวน 
1 0.00 14 0.30 

2 0.00 15 0.30 

3 0.30 16 0.00 
4 0.30 17 0.00 
5 0.20 18 0.20 
6 0.00 19 0.30 
7 0.00 20 0.30 
8 0.30 21 0.00 
9 0.30 22 0.00 

10 0.30 23 0.30 
11 0.00 24 0.30 
12 0.00 25 0.30 
13 0.00 รวม Si

2 =  4.00 
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การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ส่ือมลัติมีเดีย  โดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Cofficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

 

สูตร   α = 1k

k














2

2

1

t

i

s

s

 
   

เม่ือ α แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
k แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

   si  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
St

2 แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
แทนค่าในสูตร 
  k   =  25      si   =   4.00  St

2   =   16.00 
 

  α = 
125

25

 








00.16

00.4
1  

 

= 
24

25







 

00.16

00.400.16  

 

= 
24

25









00.16

00.12  

 

= 
24

25 ×
16

12  

 

= 
384

300  

 
= 0.78 

ดงันั้น  แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการเรียนส่ือมลัติมีเดียมีค่าความเช่ือมัน่ .78 
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 -1 0 1 0 0 0.00 ตดัทิ้ง 
5 1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 0 -1 0 1 0 0.00 ตดัทิ้ง 

10 1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
13 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
15 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17 0 0 1 0 0 0.20 ตดัทิ้ง 
18 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
20 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
22 1 0 -1 0 0 0.00 ตดัทิ้ง 
23 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
24 -1 0 0 1 0 0.00 ตดัทิง้ 
25 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

26 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
28 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
30 1 0 0 1 0 0.40 ตดัทิ้ง 
31 1 0 0 1 0 0.40 ตดัทิ้ง 
32 1 0 0 0 0 0.20 ตดัทิ้ง 
33 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
35 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
36 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
38 0 1 -1 1 0 0.20 ตดัทิ้ง 
39 1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
41 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
42 1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
43 1 0 0 0 0 0.20 ตดัทิ้ง 
44 1 1 1 1 0 0.80 ใชไ้ด ้
45 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
46 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
47 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
48 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
49 0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้
50 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 4 แสดงการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
 

ข้อที่ คะแนนกลุ่มสูง คะแนนกลุ่มต ่า ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 11 8 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
2 13 8 0.70 0.33 ใชไ้ด ้

3 14 7 0.70 0.47 ใชไ้ด ้

4 9 5 0.47 0.27 ใชไ้ด ้

5 15 7 0.73 0.53 ใชไ้ด ้

6 13 9 0.73 0.27 ใชไ้ด ้

7 14 9 0.76 0.33 ใชไ้ด ้

8 12 7 0.63 0.33 ใชไ้ด ้

9 14 6 0.67 0.53 ใชไ้ด ้

10 14 7 0.70 0.47 ใชไ้ด ้

11 12 5 0.57 0.47 ใชไ้ด ้

12 13 4 0.57 0.60 ใชไ้ด ้

13 14 7 0.70 0.47 ใชไ้ด ้

14 14 8 0.73 0.40 ใชไ้ด ้

15 13 9 0.73 0.27 ใชไ้ด ้

16 9 4 0.43 0.33 ใชไ้ด ้

17 12 9 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

18 15 6 0.70 0.60 ใชไ้ด ้

19 13 8 0.70 0.33 ใชไ้ด ้

20 10 4 0.47 0.40 ใชไ้ด ้

21 9 6 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

22 9 6 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

23 8 5 0.43 0.20 ใชไ้ด ้

24 13 9 0.73 0.27 ใชไ้ด ้

25 12 5 0.57 0.46 ใชไ้ด ้
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ตาราง 4 แสดงการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ข้อที่ คะแนนกลุ่มสูง คะแนนกลุ่มต ่า ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
26 13 8 0.70 0.33 ใชไ้ด ้

27 9 4 0.43 0.33 ใชไ้ด ้

28 9 3 0.40 0.40 ใชไ้ด ้

29 7 4 0.37 0.20 ใชไ้ด ้

30 9 6 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

 
** ผู้วจัิยได้ตัดข้อสอบทีไ่ม่ได้ท าการเลอืกแยกออกไว้เรียบร้อยแล้ว ** 
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ตาราง 5 แสดงการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบด้วยวธีิของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 
 

ข้อ p q pq ข้อ p q pq 
1 0.63 0.37 0.2331 16 0.43 0.57 0.2451 
2 0.70 0.30 0.2100 17 0.70 0.30 0.2100 
3 0.70 0.30 0.2100 18 0.70 0.30 0.2100 

4 0.47 0.53 0.2491 19 0.70 0.30 0.2100 

5 0.73 0.27 0.1971 20 0.47 0.53 0.2491 

6 0.73 0.27 0.1971 21 0.50 0.53 0.2650 

7 0.76 0.23 0.1748 22 0.50 0.53 0.2650 

8 0.63 0.37 0.2331 23 0.43 0.57 0.2451 

9 0.67 0.33 0.2211 24 0.73 0.27 0.1971 

10 0.70 0.30 0.2100 25 0.57 0.43 0.2451 

11 0.57 0.43 0.2451 26 0.70 0.30 0.2100 

12 0.57 0.43 0.2451 27 0.43 0.57 0.2451 

13 0.70 0.30 0.2100 28 0.40 0.60 0.2400 

14 0.73 0.27 0.1971 29 0.37 0.63 0.2331 

15 0.73 0.27 0.1971 30 0.50 0.50 0.2500 

 

pq = 6.75 
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การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 
 (Kuder Richardson Method) 
 

สูตร   rtt = 
1k

k











2
1

s

pq
 

 

  เม่ือ rtt คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   S2 คือ คะแนนความแปรปรวนของคะแนนวดัทั้งฉบบั 
   k คือ จ านวนขอ้สอบ 
   p คือ สัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ 
   q คือ สัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบผิดในแต่ละขอ้ 

pq      คือ ผลรวมของผลคูณระหวา่งสัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบถูก
และสัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบผดิ 

แทนค่าในสูตร 
  k   =  30    pq  =   6.75  S2   =   26.87 
 

  α = 
129

30

 








87.26

75.6
1  

 

= 
29

30







 

87.26

75.687.26  

 

= 
29

30









87.26

12.20  

 

= 
29

30 ×
87.26

12.20  

 

= 
23.779

60.603  

 
= 0.77 

ดงันั้น  แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่ .77 
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ตาราง 6 แสดงความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

9 1 0 0 1 1 0.60 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 7 แสดงค่าความแปรปรวนรายข้อ แบบทดสอบความพงึพอใจของนักเรียน 
 

ข้อ ค่าความแปรปรวน 
1 0.25 
2 0.55 
3 0.37 
4 0.55 
5 0.46 
6 0.26 
7 0.37 
8 0.37 
9 0.44 

10 0.37 
รวม Si

2  =  3.99 
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การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Cofficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

 

สูตร   α = 1k

k















2
1

t

i

s

s  

   
เม่ือ α แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

k แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
   si  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

St
2 แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

แทนค่าในสูตร 
  k   =  10      si   =   3.99  St

2   =   15.92 
 

  α = 
110

10

 








92.15

99.3
1  

 

= 
9

10







 

92.15

99.392.15  

 

= 
9

10









92.15

93.11  

 

= 
9

10 ×
92.15

93.11  

 

= 
28.143

30.119  

 
= 0.83 

ดงันั้น  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนมีค่าความเช่ือมัน่ .83 
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ตาราง 8.1 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่1 (กลุ่มเดี่ยว) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่1 
(10) 

ใบงานที ่1 
(10) 

ใบงานที ่2 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 4 9 9 10 28 10 
2 3 9 9 9 27 9 
3 3 8 8 9 25 9 

รวม 10 คะแนนรวมกจิกรรม 80 28 

     E1  =  88.89 E2  =  93.33 
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ตาราง 8.2 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่2 (กลุ่มเดี่ยว) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่2 
(10) 

ใบงาน
ที ่3 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่1 
(10) 

ใบงาน
ที ่4 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่2 
(10) 

คะแนน
รวม 
(50) 

1 5 8 9 10 9 10 46 10 
2 4 8 8 10 9 10 45 9 
3 3 7 9 9 9 9 39 8 

รวม 12 คะแนนรวมกจิกรรม 130 27 

       E1 =  86.67 E2 =  90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.3 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่3 (กลุ่มเดี่ยว) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

ใบงานที ่5 
 (10) 

ใบงานที ่6 
(10) 

คะแนนรวม 
(20) 

1 4 9 8 17 9 
2 5 8 9 17 10 
3 4 8 8 16 8 

รวม 13 คะแนนรวมกจิกรรม 50 27 

    E1  =  83.33 E2  =  90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.4 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่4 (กลุ่มเดี่ยว) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

ใบงานที ่7 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่3 
(10) 

ใบงานที ่8 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 4 10 9 9 28 10 
2 4 9 9 8 26 9 
3 3 9 7  24 9 

รวม 11 คะแนนรวมกจิกรรม 78 28 

     E1  =  86.67 E2  =  93.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.5 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่1 (กลุ่มเล็ก) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่1 
(10) 

ใบงานที ่1 
(10) 

ใบงานที ่2 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 6 10 9 9 28 9 
2 6 9 9 9 27 8 
3 5 10 8 9 27 9 
4 4 9 9 8 26 9 
5 3 9 7 8 24 8 
6 4 8 7 7 22 8 
7 3 8 8 7 23 7 
8 3 7 7 8 22 7 
9 4 8 7 8 23 8 

รวม 38 คะแนนรวมกจิกรรม 222 73 

     E1  =  82.22 E2  =  81.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



126 

ตาราง 8.6 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่2 (กลุ่มเล็ก) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่2 
(10) 

ใบงาน
ที ่3 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่1 
(10) 

ใบงาน
ที ่4 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่2 
(10) 

คะแนน
รวม 
(50) 

1 5 10 9 9 10 9 47 8 
2 5 10 8 10 10 9 47 10 
3 7 9 8 8 9 9 43 10 
4 6 9 9 9 8 8 43 10 
5 6 7 10 9 9 8 43 8 
6 5 7 7 10 9 9 42 9 
7 2 8 7 9 7 8 39 8 
8 4 7 8 9 7 8 39 7 
9 3 8 8 10 8 8 42 7 

รวม 43 คะแนนรวมกจิกรรม 385 77 

       E1 =  85.56 E2 = 85.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.7 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่3 (กลุ่มเล็ก) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

ใบงานที ่5 
(10) 

ใบงานที ่6 
(10) 

คะแนนรวม 
(20) 

1 6 10 9 19 10 
2 5 10 10 20 10 
3 6 9 9 18 9 
4 6 10 9 19 9 
5 5 9 10 19 9 
6 4 8 9 17 8 
7 4 8 9 17 8 
8 3 9 8 17 9 
9 2 9 9 18 8 

รวม 41 คะแนนรวมกจิกรรม 164 80 

    E1  =  91.11 E2  =  88.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.8 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่4 (กลุ่มเล็ก) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

 คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

ใบงานที ่7 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่3 
(10) 

ใบงานที ่8 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 7 9 10 9 28 10 
2 7 10 10 9 29  
3 6 9 9 10 28 10 
4 5 9 10 9 28 10 
5 6 10 10 9 29 9 
6 4 9 9 10 28 8 
7 4 9 9 9 27 8 
8 3 8 9 9 26 9 
9 3 8 8 9 26 8 

รวม 45 คะแนนรวมกจิกรรม 249 81 

     E1  =   92.22 E2  =  90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.9 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่1 (กลุ่มภาคสนาม) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่1 
(10) 

ใบงานที ่1 
(10) 

ใบงานที ่2 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 5 10 10 9 29 10 
2 4 9 9 10 28 8 
3 3 8 9 8 25 6 
4 4 9 9 9 27 8 
5 4 10 10 9 29 8 
6 3 8 8 8 24 6 
7 4 8 9 9 26 9 
8 3 8 8 8 24 6 
9 3 9 8 9 26 8 

10 3 8 8 8 24 7 
11 4 10 10 9 29 8 
12 4 10 9 10 29 9 
13 3 9 9 10 28 8 
14 3 8 9 8 25 7 
15 3 8 9 9 26 7 
16 4 8 8 8 24 8 
17 3 8 9 9 26 7 
18 4 10 9 9 28 9 
19 3 10 10 9 29 7 
20 5 10 9 9 28 10 

 
 

DPU



130 

ตาราง 8.9 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่1 (กลุ่มภาคสนาม) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่1 
(10) 

ใบงานที ่1 
(10) 

ใบงานที ่2 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

21 3 8 9 9 26 9 
22 4 9 9 9 27 8 
23 3 8 8 9 25 7 
รวม 82 คะแนนรวมกจิกรรม 612 180 

     E1  =  88.67 E2  =  78.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.10 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่2 (กลุ่มภาคสนาม) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่2 
(10) 

ใบงาน
ที ่3 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่1 
(10) 

ใบงาน
ที ่4 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่2 
(10) 

คะแนน
รวม 
(50) 

1 3 8 8 8 10 10 44 7 
2 4 9 8 9 10 9 45 8 
3 5 10 9 10 9 8 46 10 
4 4 9 10 10 9 8 46 9 
5 4 8 10 9 9 9 45 9 
6 3 10 9 8 10 10 47 7 
7 3 10 8 10 10 9 47 7 
8 4 9 8 9 9 10 45 8 
9 3 8 9 8 9 8 42 7 

10 4 8 10 9 8 8 43 8 
11 5 10 10 9 8 9 46 10 
12 3 9 9 10 9 9 46 7 
13 3 9 10 10 9 9 47 7 
14 4 9 10 9 9 8 45 8 
15 4 9 10 9 8 10 46 8 
16 4 10 9 9 9 10 47 10 
17 3 8 8 8 9 9 42 7 
18 4 9 8 10 10 8 45 9 
19 3 9 8 9 9 10 45 8 
20 4 9 10 8 9 9 47 10 

 
 

DPU
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ตาราง 8.10 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่2 (กลุ่มภาคสนาม) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่2 
(10) 

ใบงาน
ที ่3 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่1 
(10) 

ใบงาน
ที ่4 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่2 
(10) 

คะแนน
รวม 
(50) 

21 5 8 10 9 9 9 45 10 
22 4 10 9 8 9 8 44 9 
23 5 8 9 9 8 8 42 8 
รวม 88 คะแนนรวมกจิกรรม 1037 191 

       E1 = 90.17 E2= 83.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.11 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่3 (กลุ่มภาคสนาม) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

ใบงานที ่5 
(10) 

ใบงานที ่6 
(10) 

คะแนนรวม 
(20) 

1 2 8 8 16 7 
2 3 8 9 17 8 
3 4 9 10 19 9 
4 4 8 7 15 9 
5 2 8 9 17 7 
6 2 8 7 15 7 
7 5 8 8 16 10 
8 4 7 7 15 9 
9 6 9 9 19 8 

10 6 10 10 20 8 
11 5 9 9 18 10 
12 4 8 9 17 8 
13 6 9 9 18 8 
14 4 9 10 19 8 
15 2 10 9 19 7 
16 2 8 7 15 7 
17 4 8 9 17 8 
18 4 9 10 19 9 
19 4 9 9 18 8 
20 3 9 8 17 7 

 
 

DPU
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ตาราง 8.11 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่3 (กลุ่มภาคสนาม) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

ใบงานที ่5 
(10) 

ใบงานที ่6 
(10) 

คะแนนรวม 
(20) 

21 4 9 10 19 9 
22 3 8 8 16 8 
23 3 7 8 15 7 
รวม 86 คะแนนรวมกจิกรรม 369 186 

    E1  =  86.09 E2  =  80.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.12 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่4 (กลุ่มภาคสนาม) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

ใบงานที ่7 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่3 
(10) 

ใบงานที ่8 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 4 10 9 10 29 8 
2 5 9 10 9 28 10 
3 6 9 9 10 28 9 
4 3 8 8 9 25 8 
5 3 7 7 8 22 8 
6 5 8 8 8 24 9 
7 6 8 8 9 25 10 
8 4 7 9 7 23 8 
9 5 8 9 9 26 10 

10 4 8 8 8 24 9 
11 3 8 9 10 27 7 
12 3 8 8 9 25 8 
13 3 7 7 8 22 8 
14 5 8 8 8 24 9 
15 6 8 8 9 25 10 
16 4 7 9 7 23 8 
17 4 9 10 7 26 9 
18 3 9 10 8 27 9 
19 4 10 9 9 28 8 
20 4 10 9 10 29 8 

 
 

DPU
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ตาราง 8.12 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่4 (กลุ่มภาคสนาม) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

 คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

ใบงานที ่7 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่3 
(10) 

ใบงานที ่8 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

21 5 9 9 7 25 9 
22 4 9 7 7 23 8 
23 3 7 7 8 22 7 
รวม 96 คะแนนรวมกจิกรรม 580 197 

     E1  =  84.06 E2  =  85.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.13 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่1 (กลุ่มทดลอง) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่1 
(10) 

ใบงานที ่1 
(10) 

ใบงานที ่2 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 5 10 9 10 29 10 
2 4 9 9 9 27 10 
3 3 8 9 9 26 8 
4 5 9 9 9 27 10 
5 5 10 10 9 29 10 
6 4 10 9 10 29 8 
7 3 8 9 8 25 8 
8 3 8 8 9 25 8 
9 5 9 10 10 29 10 

10 5 10 9 10 29 10 
11 4 9 8 9 26 9 
12 3 8 8 8 24 9 
13 3 8 9 8 25 8 
14 5 10 10 9 29 10 
15 4 10 9 9 28 9 
16 4 8 8 8 24 8 
17 3 8 9 9 26 8 
18 4 10 9 9 28 9 
19 3 10 10 9 29 8 
20 5 10 9 9 28 10 
21 5 10 10 9 29 10 
22 4 9 9 10 28 9 

DPU
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ตาราง 8.13 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่1 (กลุ่มทดลอง) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่1 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่1 
(10) 

ใบงานที ่1 
(10) 

ใบงานที ่2 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

23 3 8 9 8 25 8 
24 4 9 9 9 27 8 
25 4 10 10 9 29 8 
26 3 8 8 8 24 9 
27 4 8 9 9 26 9 
28 3 8 8 8 24 8 
29 3 9 8 9 26 8 
30 3 8 8 8 24 8 
31 4 10 10 9 29 9 
32 4 10 9 10 29 10 
13 3 9 9 10 28 8 
34 3 8 9 8 25 9 
35 3 8 9 9 26 9 
รวม 133 คะแนนรวมกจิกรรม 941 310 

     E1  =  89.62 E2  =  88.57 

 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตาราง 8.14 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่2 (กลุ่มทดลอง) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่2 
(10) 

ใบงาน
ที ่3 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่1 
(10) 

ใบงาน
ที ่4 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่2 
(10) 

คะแนน
รวม 
(50) 

1 5 10 9 9 10 8 46 10 
2 4 10 8 9 10 10 47 9 
3 5 9 9 9 10 9 46 10 
4 4 9 8 9 10 9 45 8 
5 3 8 10 9 8 9 44 8 
6 3 8 9 9 9 8 43 8 
7 4 9 10 9 10 10 48 9 
8 5 10 9 10 9 9 47 9 
9 5 10 9 10 9 9 47 10 

10 5 9 10 9 10 8 46 10 
11 4 9 8 8 9 9 43 9 
12 3 8 10 9 8 8 43 8 
13 3 8 9 9 10 8 44 8 
14 4 9 10 9 9 8 45 9 
15 4 9 10 9 8 10 46 9 
16 4 10 9 9 9 10 47 9 
17 3 8 8 8 9 9 42 8 
18 4 9 8 10 10 8 45 10 
19 5 9 10 9 9 10 47 10 
20 5 9 10 10 9 9 47 10 
21 5 10 10 9 9 9 47 10 
22 4 9 9 8 9 10 45 9 

DPU
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ตาราง 8.14 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่2 (กลุ่มทดลอง) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่2 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่2 
(10) 

ใบงาน
ที ่3 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่1 
(10) 

ใบงาน
ที ่4 
(10) 

ช้ินงาน
ที ่2 
(10) 

คะแนน
รวม 
(50) 

23 3 8 8 8 10 10 44 8 
24 4 9 8 9 10 9 45 8 
25 5 10 9 10 9 8 46 10 
26 4 9 10 10 9 8 46 9 
27 4 8 10 9 9 9 45 9 
28 3 10 9 8 10 10 47 8 
29 3 10 8 10 10 9 47 8 
30 4 9 8 9 9 10 45 9 
31 3 8 9 8 9 8 42 9 
32 4 8 10 9 8 8 43 8 
33 5 10 10 9 8 9 46 10 
34 3 9 9 10 9 9 46 9 
35 3 9 10 10 9 9 47 8 
รวม 139 คะแนนรวมกจิกรรม 1589 313 

       E1 = 90.80 E2= 89.43 
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ตาราง 8.15 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่3 (กลุ่มทดลอง) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

ใบงานที ่5 
(10) 

ใบงานที ่6 
(10) 

คะแนนรวม 
(20) 

1 4 9 10 19 10 
2 4 9 9 18 9 
3 3 9 8 17 9 
4 4 9 9 18 9 
5 5 10 10 20 10 
6 4 10 10 20 8 
7 5 9 8 17 10 
8 4 8 8 16 9 
9 5 10 9 19 10 

10 5 10 10 20 10 
11 4 9 7 16 10 
12 4 8 7 15 9 
13 3 8 8 16 8 
14 4 9 10 19 10 
15 2 10 9 19 8 
16 2 8 7 15 8 
17 4 8 9 17 9 
18 5 9 9 18 10 
19 6 10 9 19 10 
20 5 10 9 19 10 
21 4 10 9 19 9 
22 5 10 9 19 10 
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ตาราง 8.15 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่3 (กลุ่มทดลอง) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่3 
(10) 

ใบงานที ่5 
(10) 

ใบงานที ่6 
(10) 

คะแนนรวม 
(20) 

23 2 8 8 16 8 
24 3 8 9 17 8 
25 4 9 10 19 9 
26 4 8 7 15 10 
27 2 8 9 17 8 
28 2 8 7 15 9 
29 5 8 8 16 9 
30 4 7 7 15 10 
31 6 9 9 19 10 
32 6 10 10 20 9 
33 5 9 9 18 9 
34 4 8 9 17 10 
35 6 9 9 18 9 
รวม 144 คะแนนรวมกจิกรรม 617 323 

    E1  =  88.14 E2  =  92.29 
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ตาราง 8.16 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่4 (กลุ่มทดลอง) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

 คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

ใบงานที ่7 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่3 
(10) 

ใบงานที ่8 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

1 6 9 10 9 28 10 
2 5 10 10 9 29 10 
3 5 9 9 9 27 9 
4 6 9 8 8 25 10 
5 6 8 9 8 25 10 
6 5 8 9 7 24 9 
7 4 9 7 7 23 9 
8 3 10 7 8 25 8 
9 4 9 8 9 26 8 

10 4 9 9 9 27 9 
11 3 8 9 10 27 9 
12 3 8 8 9 25 10 
13 3 7 7 8 22 10 
14 5 8 8 8 24 10 
15 6 8 8 9 25 9 
16 4 7 9 7 23 9 
17 4 9 10 7 26 10 
18 3 9 10 8 27 8 
19 4 10 9 9 28 9 
20 4 10 9 10 29 9 
21 5 9 10 9 28 10 
22 6 9 9 10 28 10 
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ตาราง 8.16 แสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย ชุดที ่4 (กลุ่มทดลอง) (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

 คะแนนกจิกรรม คะแนน 
หลงัเรียน 
ชุดที ่4 
(10) 

ใบงานที ่7 
(10) 

กจิกรรม
เสริมที ่3 
(10) 

ใบงานที ่8 
(10) 

คะแนนรวม 
(30) 

23 5 8 9 9 26 9 
24 5 7 7 9 23 9 
25 4 7 8 9 24 10 
26 4 8 8 8 24 10 
27 3 8 7 10 25 10 
28 3 9 9 9 27 10 
29 4 10 9 9 28 9 
30 5 9 10 8 27 9 
31 6 8 9 7 24 9 
32 6 8 10 10 28 10 
33 5 7 9 9 25 9 
34 5 8 9 9 26 10 
35 4 8 8 8 24 10 
รวม 157 คะแนนรวมกจิกรรม 902 329 

     E1  =  85.90 E2  =  94.00 
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ตาราง 9 แสดงการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดียจากกลุ่มทดลอง 
 

ล าดับ คะแนนเต็ม คะแนนกจิกรรม 
คะแนนเต็ม 
หลงัเรียน 

คะแนนรวม 
หลงัเรียน 

ชุดที ่1 30 941 10 310 
ชุดที ่2 50 1589 10 313 
ชุดที ่3 20 617 10 323 
ชุดที ่4 30 902 10 329 
รวม 130 4049 40 1275 

คะแนน
เฉลีย่ ( X ) 

- 115.69 - 36.43 

E1 - 88.99 - - 

E2 - - - 91.07 
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ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย 
 

ที่ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน ค่าพฒันา 

30 คะแนน 30 คะแนน D D2 

1 16 27 22 484 
2 13 26 20 400 
3 14 24 19 361 
4 12 21 17 289 
5 15 27 21 441 
6 14 26 20 400 
7 10 19 15 225 
8 12 20 16 256 
9 12 20 16 256 

10 14 22 18 324 
11 10 19 15 225 
12 13 21 17 289 
13 12 24 18 324 
14 11 21 16 256 
15 10 21 16 256 
16 9 20 15 225 
17 13 24 19 361 
18 11 21 16 256 
19 13 26 20 400 
20 11 25 18 324 
21 12 21 17 289 
22 14 22 18 324 
23 9 19 14 196 
24 15 24 20 400 
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ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย (ต่อ) 
 

ที่ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน ค่าพฒันา 

30 คะแนน 30 คะแนน D D2 

25 12 24 18 324 
26 9 18 14 196 
27 10 23 17 289 
28 12 23 18 324 
29 9 23 16 256 
30 8 17 13 169 
31 11 23 17 289 
32 7 19 13 169 
33 13 23 18 324 
34 10 22 16 256 
35 5 18 12 144 
รวม 401 773 595 10301 

เฉลีย่ 11.46 22.09 17.00 294.31 
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ตาราง 11 แสดงการหาระดับความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 
ส่ือมัลติมีเดีย 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

X  
 

S.D. 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.   ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 20 15 - - - 4.57 0.50 
2.   ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 15 14 6 - - 4.26 0.74 
3.   ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 21 12 2 - - 4.54 0.61 
4.   กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 15 14 6 - - 4.26 0.74 
5.   การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน 10 19 6 - - 4.11 0.68 
6.   เหมาะสมกบัเวลา 19 16 - - - 4.54 0.51 
7.   ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนการสอน 21 12 2 - - 4.54 0.61 
8.   เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 17 16 2 - - 4.43 0.61 
9.   สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 13 18 4 - - 4.26 0.66 
10. ความเหมาะสมกบัวธีิการวดัผลและ
ประเมินผล 

20 13 2 - - 
4.51 0.61 

รวม 171 149 30 - - 4.40 0.63 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างชุดการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย  

เร่ืองหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
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รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ชุดการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย  
เรื่องหิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หิน และการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์

ชุดที่ 1 
เรื่อง ลักษณะ องค์ประกอบ และสมบัติของหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
นางสาว เทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์ 

      ครูผู้สอน 

       โรงเรียนเทพพิทักษ์ 
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ค าน า 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพพิทักษ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เร่ืองหิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนนั้นต้องอาศัย
การเลือกสื่อที่เหมาะสมโดยการใช้ชุดการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย เร่ืองหิน และการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก  มาช่วยในการถ่ายทอด และช่วยจูงใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ  สนใจการเรียนมายิ่งขึ้น  
และให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ทั้งก่อให้เกิดเจตคติที่ดีและมีความประทับใจในสิ่งที่
เรียน  ช่วยอธิบายเนื้อหาวิชาและทักษะกระบวนการต่างๆ ให้ชัดเจนพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  เร่ืองหิน และ
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียเร่ือง
หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ชุดที่ 1  เร่ืองลักษณะ องค์ประกอบ และสมบัติของหินนี้  คง
จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
 

นางสาวเทวิณี   ศิริพิกุลพันธุ์    
                 ครูผู้สอน 
        โรงเรียนเทพพิทักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



152 

สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 
แบบทดสอบก่อนเรียน        153 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การส ารวจและสะสมหิน     156 
กิจกรรม เร่ือง ลักษณะของหินในท้องถิ่น      162 
ใบงานที่ 1 เร่ือง การส ารวจและสะสมหิน      166 
ใบความรู้ เร่ือง ลักษณะและประเภทของหิน     169 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เปรียบเทียบความแข็งของหิน    174 
ใบงานที่ 2 เร่ือง เปรียบเทียบความแข็งของหิน     181 
ใบความรู้ เร่ือง องค์ประกอบของหิน      184 
แบบทดสอบหลังเรียน        187 
บันทึกหลังสอน         189 
บรรณานุกรม         190 
ภาคผนวกสื่อมัลติมีเดีย        191 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด แล้วท าเคร่ืองหมาย  X  ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ใน
กระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 
1. หินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารคือหินอะไร 

ก. หินปูน  
ข. หินแกรนิต 
ค. หินชนวน  
ง. หินควอร์ตไซต์ 

2. หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร 
ก. เน้ือคล้ายแก้วมีสีด า  
ข. เน้ือหินหยาบมีสีจาง  
ค. เน้ือหินละเอียดมีสีขาว  
ง. เน้ือหินละเอียดแต่มีสีด า 

3. หินในข้อใดเป็นหินตะกอน 
ก. หินอ่อน  
ข. หินทราย 
ค. หินไนส์  
ง. หินบะซอลต์ 

4. การเกิดหินชนิดใดต้องมีสารเชื่อมหรือวัสดุประสาน 
ก. หินแปร  
ข. หินตะกอน 
ค. หินอัคนี  
ง. หินแกรนิต 

5. หินชนวนแปรมาจากหินเดิมคือหินอะไร 
ก. หินปูน  
ข. หินดินดาน 
ค. หินทราย  
ง. หินแกบโบร  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก            จ านวน  2  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  1 - 2 เร่ือง องค์ประกอบของหินและการเกิด 
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6. หินมีประโยชน์อะไรบ้าง  
ก. สร้างอนุสาวรีย์  
ข. ไว้สร้างบ้าน 
ค. ท าเคร่ืองประดับ  
ง. ถูกทุกข้อ 

7. หินอัคนีเกิดจากอะไร 
ก. ดินที่ทับถมมานาน  
ข. ซากพืชสัตว์ที่ทับถมมานาน 
ค. สิ่งที่หลอมเหลวในโลก  
ง. หินอ่ืนๆ ที่ทับถมกันนาน 

8. หินอะไรมีความแข็งมากที่สุด 
ก. หินอัคนี  
ข. หินปูน 
ค. หินบะซอลต์  
ง. หินดินดาน 

9. หินอะไรที่นิยมน าไปสร้างอนุสาวรีย์  
ก. หินตะกอน  
ข. หินอัคนี 
ค. หินทราย 
ง. หินแปร 

10. หินอะไรที่นิยมใช้ประดับอาคาร 
ก. หินอัคนี  
ข. หินตะกอน 
ค. หินอ่อน  
ง. หินกรวดมน 
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หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

วิทยาศาสตร์ 
  ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
  ประเภทของหินและการเกิด 
  แหล่งหินในท้องถิน่ และการใช้ประโยชน์  
  การเปลี่ยนแปลงภายในเปลือกโลก 

 
 
 
 

1. ว 6.1 ป.6/1 อธิบาย จ าแนกประเภทของหนิ โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัตขิองหนิเป็นเกณฑ์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ว 6.1 ป.6/2 ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน 
3. ว 6.1 ป.6/3 สืบคน้และอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนษุย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
4. ว 8.1 ป.6/1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 
5. ว 8.1 ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้คว้า และคาดการณ์ส่ิงทีจ่ะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
6. ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์ และวิธีการส ารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลทีค่รอบคลุมและเชื่อถือได้ 
7. ว 8.1 ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งทีค่าดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป 
8. ว 8.1 ป.6/5 สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป 
9. ว 8.1 ป.6/6 แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ อธิบายลง ความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
10. ว 8.1 ป.6/7 บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผลและมปีระจักษ์พยานอ้างอิง 
11. ว 8.1 ป.6/8 น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานใหผู้้อื่นเข้าใจ 

เวลาเรียน 8 ช่ัวโมง 
 

ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

ภาษาไทย 
  ฟังแสดงความคิดเห็น ฟังสรุปสาระส าคัญและจับใจความ 
 พูดแสดงความคิดเห็น และตอบค าถาม 
 อ่านและสะกดค าถูกต้อง 
 เขียนตอบค าถามกิจกรรมการทดลอง 

 
 
 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น 
  ศึกษาการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของไทย 

 
 
 
 

ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
  ค าศัพท์เกี่ยวกับหนิ 

 
 
 
 

หิน และการ
เปลี่ยนแปลงของ

เปลือกโลก 
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มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์

ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                     
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
ว 6.1 ป.6/1 อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสบืเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวชี้วัด 
1. ว 8.1  ป.6/1     ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น   หรือเร่ือง   หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา    
ตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 
2. ว 8.1  ป.6/2     วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า          
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
3. ว 8.1  ป.6/3     เลือกอุปกรณ์ และวิธีการส ารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6                            หนิ และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1              การส ารวจและสะสมหิน   
 

 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 

   แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
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4. ว 8.1  ป.6/4     บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่ง
ที่คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป 
5. ว 8.1  ป.6/5     สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1  ป.6/6     แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
7. ว 8.1  ป.6/7     บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง                      
มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง 
8. ว 8.1  ป.6/8     น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
1.   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหินที่สังเกตได้ (P) 
2. เขียนแผนภาพแสดงการจัดจ าแนกหินได้ (P) 
3. บรรยายรูปร่างและลักษณะของหินที่สังเกตได้ (K) 
4. บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่มได้ (K) 
5.   เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา

ความรู้ (A) 

 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะ องค์ประกอบ และสมบัติของหิน โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการ
สืบสอบรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้ค าถาม และประเมินตามสภาพ
จริง 

 
นักธรณีวิทยาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโลก หิน และการเปลี่ยนแปลง การศึกษาหินเริ่มจาก 

การสังเกตลักษณะส าคัญของหิน จัดหมวดหมู่หินเพื่อสะดวกในการศึกษา และน าความรู้เกี่ยวกับหิน
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

     สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   

1.   ความสามารถในการสื่อสาร 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคญั 
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   การอธิบาย การเขียน การพูดหน้าชั้นเรียน              
 2.    ความสามารถในการคิด 
    การสังเกต การส ารวจ การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท            
การอภิปราย การสื่อความหมาย การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การใช้เคร่ืองมือ การท ากิจกรรม
ทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
            3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรม 
            4.  ความสามารถในใช้ทักษะชีวิต 
      กระบวนการกลุ่ม 
 

        คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  
  ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

  
ป้ายนิเทศ การจัดจ าแนกกลุ่มหินในท้องถิ่น 
 

 
   หินรอบตัวเรามีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน อย่างไร เราจะส ารวจและ

สะสมหินไว้ในการศึกษาได้อย่างไร 

 
การเตรียมล่วงหน้า 
 1. ศึกษาชื่อและลักษณะส าคญัของหินในท้องถิ่น รวบรวมสะสมหิน จัดจ าแนกหิน โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ 
และทดสอบความแข็งของหินที่รวบรวมได้ 
 2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมหินที่พบในท้องถิ่นมาจากบ้านหรือในบริเวณโรงเรียนมาก่อน
ส าหรับการท ากิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ค าถามท้าทาย 
 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
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ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที)  
 1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน และทบทวนเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของวัตถุ  การสังเกต 
การใช้เคร่ืองมือช่วยในการสังเกต ตรวจสอบความเข้าใจเร่ือง หิน นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับหิน  
และให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับหินในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ 
 2. ครูน าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ และสมบัติของหิน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
    2.1 หินรอบตัวเรามีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน อย่างไร 
    2.2 เราจะส ารวจและสะสมหินไว้ใช้ในการศึกษาได้อย่างไร 
 3. ให้นักเรียนเขียนค าตอบในกระดาษที่ครูเตรียมให้ 

ขั้นท่ี 2 ส ารวจและค้นหา (exploration) (20 นาที) 
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาวิธีท ากิจกรรมที่ 1 เร่ือง การส ารวจและสะสมหิน 
ในใบงานที่ 41 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายก่อนท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามก่อนท ากิจกรรมดังนี้ 

   2.1 เมื่อจะศึกษาเร่ืองหิน ลักษณะใดของหินที่สามารถสังเกตได้ (สี เนื้อหิน ความวาว 
 ความแข็ง รูปร่าง และขนาด) 

   2.2 เราเรียกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหินและการเปลี่ยนแปลงของหินว่าอะไร  
(นักธรณีวิทยา) 

   2.3 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร (เพื่อส ารวจ สะสม และศึกษาลักษณะของหินใน
ท้องถิ่น เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหิน และจัดจ าแนกหิน) 

   จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามก่อนท ากิจกรรมในใบงานที่ 1 
 3. ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรม 1 เร่ือง การส ารวจและสะสมหินโดยให้แต่ละกลุ่มส ารวจและ
รวบรวมหินในท้องถิ่น สังเกตหินด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย บรรยายลักษณะของหิน เปรียบเทียบ 
ความเหมือนและความแตกต่างของหินที่รวบรวมได้ โดยครูดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด และบันทึกผล
การท ากิจกรรมในใบงานที่ 1 

ขั้นท่ี 3  อธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  (20 นาที) 
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากผลการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามหลังท ากิจกรรม ดังนี้ 
    2.1 หินที่สังเกตแต่ละก้อนมีรูปร่างและลักษณะอะไรที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันบ้าง 
(ยอมรับค าตอบของนักเรียน เช่น สีเหมือนกัน เน้ือหินหยาบหรือละเอียดเหมือนกัน ขนาดต่างกัน) 
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    2.2 นักเรียนคิดว่าหินแต่ละก้อนที่มีลักษณะเหมือนกัน จะมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ 
นักเรียนทราบได้อย่างไร (อาจมีส่วนประกอบเหมือนกันเนื่องจากมีสี เนื้อหิน ความแข็ง  
หรือความวาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกัน) 
    2.3 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่ม ๆ (สี เนื้อหิน ความวาว  
ความแข็ง หรือขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
    2.4 นักเรียนจะจัดจ าแนกกลุ่มหินที่ศึกษาโดยใช้เกณฑ์อะไรได้อีกบ้าง (ยอมรับค าตอบของ
นักเรียน) 
    2.5 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการสังเกตและจัดจ าแนกหินในคร้ังนี้ (หินมีรูปร่างลักษณะ
เนื้อหิน สี และองค์ประกอบแตกต่างกัน เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกหินมีหลายอย่าง) 
    2.6 จากการสังเกตหิน นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าหินเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีความเป็นมา
อย่างไร (ยอมรับค าตอบของนักเรียน) 
    2.7 เราใช้หินเหล่านี้ท าประโยชน์อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ ผสมกับปูน ใช้ในการก่อสร้าง  
ท าเครื่องประดับตกแต่งสถานท่ี) 
    จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามหลังท ากิจกรรมในใบงานที่ 41  
 3. ให้นักเรียนสรุปผลการท ากิจกรรมด้วยตนเองเกี่ยวกับการส ารวจและสะสมหินให้ได้ประเด็น 
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4. ให้นักเรียนระดมความคิดเพื่อคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดหินแต่ละชนิดที่สังเกตและรวบรวมได้ 
รวมทั้งประโยชน์ของหินเหล่านั้น 

ขั้นท่ี 4  ขยายความรู้ (elaboration) (10 นาที) 
 ให้นักเรียนจัดจ าแนกหินออกเป็นหมวดหมู่ ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกพร้อมทั้งเขียนแผนภาพ
แสดงการจัดจ าแนกกลุ่มหินในท้องถิ่นลงในกระดาษฟลิปชาร์ตและน าเสนอผลงานโดยการจัดป้ายนิเทศ  
จัดท าเป็นชิ้นงาน 

ขั้นท่ี 5  ประเมิน (evaluation)  (5 นาที) 
 1. ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
      สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      นักเรียนเข้าใจเร่ืองใดมากที่สุด 
      นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเร่ืองใดบ้าง 
      นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
     นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเร่ืองใด  
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 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 
   2.1 ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยประเมิน

จากการวางแผนการท างาน การด าเนินงาน การอภิปราย และสรุปผลการเรียนรู้ 
   2.2 ประเมินความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม โดยประเมินจากการอภิปรายและสรุปผลการ

เรียนรู้ และประเมินแผนภาพความคิด โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง 
   2.3 ประเมินเจตคติต่อวิธีการเรียนรู้ และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการ

ประเมินตนเองของนักเรียน 
 

 
 1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิด ท ากิจกรรมตามขั้นตอน
วิธีท าได้อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลว่าค าตอบจะต้องเหมือนเพื่อนทุกครั้ง ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้ 
 2. ครูแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนผลิตผลงานที่ดี และได้เห็นผลงาน                
ที่หลากหลายของเพื่อน เป็นการเปิดความคิดของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น 

 
1. ถุงกระดาษ    1 ใบ 
2. กระดาษหนังสือพิมพ์  1 แผ่น 
3. แผงกระดาษหรือแผงพลาสติกใส่ไข่ 2-3 แผง 
4. แว่นขยาย    1 อัน 
5. ใบงานที่ 1 เร่ือง การส ารวจและสะสมหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
 

ครูอาจให้นักเรียนท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

กิจกรรม ลักษณะของหินในท้องถิ่น 
วัสดุอุปกรณ์ 
 ตัวอย่างหินในท้องถิ่น 5 ก้อน 
วิธีท า 
 1. ให้นักเรียนเก็บรวบรวมหินที่มีลักษณะแตกต่างกัน ที่พบตามสถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่น        
มาประมาณ 5 ก้อน จดบันทึกวัน เดือน ปี เวลาและสถานที่เก็บ 
 2. ให้นักเรียนใช้แว่นขยายสังเกตรูปร่าง สี ขนาด ลักษณะเนื้อหินแต่ละก้อน บันทึกผล 
ค าถามก่อนท ากิจกรรม 

ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
ในการศึกษาเร่ืองหิน นักเรียนจะสังเกตลักษณะของหินในเร่ืองใดบ้าง (ตอบค าถามได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 รูปร่าง  สี      ขนาด 

 ลักษณะของเน้ือหิน                               อ่ืน ๆ ระบุ 
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บันทึกผลการท ากิจกรรม 
ตาราง รูปร่าง สี ขนาด และลักษณะเนื้อหินของหินชนิดต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 

ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ถูกต้อง และตอบค าถาม 
1. ตัวอย่างหินที่นักเรียนศึกษาได้มาจากแหล่งใดบ้าง 
______________________________________________________________________________ 
2. หินแต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

  เหมือนกัน ในด้าน 
______________________________________________________________________________ 

  แตกต่างกัน ในด้าน 
______________________________________________________________________________ 
3. นักเรียนสามารถสรุปการจ าแนกประเภทของหินได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และใช้สิ่งใดเป็น

เกณฑ์ในการจ าแนก 
____________________________________________________________________________ 

เฉลย กิจกรรม ลักษณะของหินในท้องถิ่น 
ค าถามก่อนท ากิจกรรม 
ตอบ รูปร่าง สี ขนาด ลักษณะเนื้อหิน 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 
1. ตอบ ตัวอย่างค าตอบ บริเวณสนาม ริมแม่น้ า ใต้ต้นไม้ 
2. ตอบ แตกต่างกันในด้าน รูปร่าง สี ขนาด และลักษณะเนื้อหิน 
3. ตอบ ตัวอย่างค าตอบ ถ้าใช้ลักษณะเนื้อหินเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกจะจ าแนกหินได้เป็น 2 ประเภท  

ได้แก่ หินที่มีลักษณะเนื้อหินละเอียด และหินที่มีลักษณะเนื้อหินหยาบ 

หินก้อนที ่ รูปร่าง สี 
ขนาด 

ละเอียด หยาบ ใหญ่ เล็ก 

ลักษณะเนื้อหนิ DPU
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดกระท าและน าเสนอป้ายนิเทศ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
การจัดกระท าและ
น าเสนอป้ายนิเทศ 

รวบรวมข้อมูลและ       
จัดกระท าป้ายนิเทศอย่าง
เป็นระบบ และน าเสนอ
ด้วยแบบที่ชัดเจน 
ถูกต้อง ครอบคลุมและมี
การเชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม 

รวบรวมข้อมูลและ        
จัดกระท าป้ายนิเทศ
อย่างเป็นระบบมีการ
จ าแนกข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์และ
น าเสนอด้วยแบบที่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

รวบรวมข้อมูลและ        
จัดกระท าป้ายนิเทศได้ 
มีการยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
และน าเสนอด้วยแบบ
ต่าง ๆ แต่ยัง                   
ไม่ครอบคลุม 

รวบรวมข้อมูลและ            
จัดกระท าป้ายนิเทศ
อย่างไม่เป็นระบบ และ
น าเสนอไม่สื่อ
ความหมายและ             
ไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการเรียนรู้ DPU
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการท ากิจกรรมของนักเรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
1. การท ากิจกรรมตาม
แผนที่ก าหนด 

ท ากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 
มีการปรับปรุงแก้ไขเป็น
ระยะ 

ท ากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ด้วยตนเอง มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง 

ท ากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้
โดยมีครู หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน า 

ท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

2. การใช้อุปกรณแ์ละ/
หรือเครื่องมือ 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการปฏิบัติและ
คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการปฏิบัติ แต่
ไม่คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
โดยมีครู หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน า 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมไม่ถูกต้อง 
และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการใช้ 

3. การบันทึกผลการท า
กิจกรรม 

บันทึกผลเป็นระยะอย่าง
ถูกต้อง มีระเบียบ มีการ
ระบุหน่วย มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นความ
เชื่อมโยงเป็นภาพรวม 
เป็นเหตุเป็นผล และ
เป็นไปตามการท า
กิจกรรม 

บันทึกผลเป็นระยะอย่าง
ถูกต้อง มีระเบียบ มีการ
ระบุหน่วย มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เป็นไป
ตามการท ากิจกรรม 

บันทึกผลเป็นระยะแต่
ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการ
ระบุหน่วยและไม่มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการ
ท ากิจกรรม 

บันทึกผลไม่ครบไม่มี
การระบุหน่วย และ      
ไม่เป็นไปตามการท า
กิจกรรม 

4. การจัดกระท าข้อมูล
และการน าเสนอ 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม และน าเสนอ
ด้วยแบบต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการจ าแนก
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์ น าเสนอ
ด้วยแบบต่าง ๆ ได้ แต่
ยังไม่ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้
เข้าใจง่ายและน าเสนอ
ด้วยแบบต่าง ๆ แต่ยัง 
ไม่ชัดเจน และ                  
ไม่ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง
ไม่เป็นระบบ และมี
การน าเสนอไม่สื่อ
ความหมายและ           
ไม่ชัดเจน 

5. การสรุปผลการท า
กิจกรรม 

สรุปผลการท ากิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจน และครอบคลุม 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม
ได้ถูกต้อง แต่ยัง              
ไม่ครอบคลุมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม
ได้ โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะน าบ้าง จึงสามารถ
สรุปได้ถูกต้อง 

สรุปผลการท ากิจกรรม
ตามความรู้ที่พอมีอยู่
โดยไม่ใช้ข้อมูลจาก
การท ากิจกรรม 

6. การดูแลและการเก็บ
อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมและมีการท า
ความสะอาดและเก็บ
อย่างถูกต้องตาม
หลักการ และแนะน าให้
ผู้อื่นดูแลและเก็บรักษา
ได้ถูกต้อง 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมและมีการท า
ความสะอาดอย่าง
ถูกต้อง แต่เก็บ                
ไม่ถูกต้อง 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรม มีการท าความ
สะอาด แต่เก็บ                
ไม่ถูกต้อง ต้องให้ครู
หรือผู้อื่นแนะน า 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ท ากิจกรรมและ             
ไม่สนใจ ท าความ
สะอาดรวมทั้งเก็บ          
ไม่ถูกต้อง 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง การส ารวจและสะสมหิน 

 

วันที่........เดือน....................................พ.ศ.............. 

ชื่อ.................................................นามสกุล......................................................ชั้น................เลขที่........ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติดังน้ี 
    1.  อ่านวิธีท ากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ     2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม  

 3.  ท ากิจกรรมและบันทึกผล    4.  ตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 6.1 การส ารวจและสะสมหิน 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. ถุงกระดาษ    1 ใบ 

 2. กระดาษหนังสือพิมพ์   1 แผ่น 

 3. แผงกระดาษหรือแผงพลาสติกใส่ไข่ 2-3 แผง 

 4. แว่นขยาย    1 อัน 

วิธีท า 
 1. ให้เก็บรวบรวมหินที่มีลักษณะแตกต่างกัน ที่พบในบริเวณโรงเรียนหรือที่บ้านคนละ  
3 ก้อน ใส่ถุงกระดาษไว้ 
 2. รวมกลุ่มกับเพื่อนอีก 3 คน น าหินที่เก็บสะสมไว้มารวมกันบนกระดาษหนังสือพิมพ์  
ท าหมายเลขหินแต่ละก้อนไว้ สังเกตรูปร่างและลักษณะของหินแต่ละก้อนอย่างละเอียดด้วยตาเปล่า
และแว่นขยาย และบรรยายลักษณะของหิน เช่น เน้ือหิน ส่วนประกอบ ความแข็ง ลงในตาราง  
หากมีก้อนหินที่มีลักษณะซ้ ากันให้เลือกมาเพียง 1 ก้อน 
 3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหิน และจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่ม  
โดยวางก้อนหินลงในแผงใส่ไข่ให้นักเรียนบอกเกณฑ์ในการจ าแนกหินในกลุ่มของนักเรียน พร้อมทั้ง
เขียนแผนภาพแสดงการจัดจ าแนกกลุ่มหินที่ศึกษา 
 

 

 

ได้คะแนน 
................................ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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      ค าถามก่อนท ากิจกรรม 

1. เมื่อจะศึกษาเร่ืองหิน ลักษณะใดของหินที่สามารถสังเกตได้ _____________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
2. เราเรียกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหินและการเปลี่ยนแปลงของหินว่าอะไร 
     ____________________________________________________________________________ 
3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร _______________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 

 

 

ตาราง รูปร่างและลักษณะของหินที่สังเกตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หินที่สังเกตแต่ละก้อนมีรูปร่างและลักษณะอะไรที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันบ้าง ___________ 
 ____________________________________________________________________________ 
2. นักเรียนคิดว่าหินแต่ละก้อนที่มีลักษณะเหมือนกัน จะมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ นักเรียน

ทราบได้อย่างไร ______________________________________________________________ 
3. นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่ม ๆ _______________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

ค าถามหลังท ากิจกรรม 

บันทึกผลการท ากิจกรรม 

หินก้อนที ่ รูปร่างและลักษณะของหินที่สังเกตได้ 
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4. นักเรียนจะจัดจ าแนกกลุ่มหินที่ศึกษาโดยใช้เกณฑ์อะไรได้อีกบ้าง _______________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
5. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการสังเกตและจัดจ าแนกหินในคร้ังนี้ ________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
6. จากการสังเกตหิน นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าหินเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีความเป็นมาอย่างไร  
 ____________________________________________________________________________ 
7. เราใช้หินเหล่านี้ท าประโยชน์อะไรบ้าง ____________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
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ใบความรู้ เร่ือง ลักษณะและประเภทของหิน 
 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์หินเพราะองค์ประกอบส่วนใหญ่
ของโลกเป็นหิน แม้ว่าผิวโลกส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยน้ า แต่ใต้พื้นน้ าและพื้นดินลึกลงไปมีแต่หิน 
เราอาจพบหินอยู่ทั่วไปบนพื้นโลก หินที่พบอาจมีลักษณะแตกต่างกันในเร่ืองสี  เน้ือหิน  
องค์ประกอบ  ความหนาแน่น  และอ่ืนๆ  ซึ่งอาจจัดจ าแนกหินเป็นกลุ่มๆ ได้ตามลักษณะร่วมที่
สังเกตเห็น 

     
 
หิน (Rock) เป็นของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตาม

ธรรมชาติ  แบ่งตามลักษณะการเกิดของหินออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  คือ  หินอัคนี (Igneous rocks)  
หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rocks)  และหินแปร (Metamorphic rocks)  

***นักธรณีวิทยาคือ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเร่ือง หิน ดิน และแร่ของโลก*** 
1. หินอัคนี (Igneous rocks)   เกิดจากการเย็นตัวแล้วแข็งตัวของหินหลอมเหลวใต้พื้นผิวโลก  

(แมกมา)หรือลาวา   ซึ่งหินหลอมเหลวแต่ละแห่งมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน    ท าให้มีสีหรือเนื้อหิน
มีลักษณะต่างกัน   หินอัคนีมีลักษณะเป็นหินแข็ง  ประกอบด้วยผลึกที่ไม่มีชั้นให้เห็นและหากแมกมา
มีการปะทุจากปล่องภูเขาไฟออกมาเป็นลาวาแล้วมีการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว   จะเกิดรูพรุนที่เนื้อหิน   
เนื่องจากการไหลออกของอากาศที่แทรกอยู่ในหิน   หินชนิดนี้จะไม่มีซากดึกด าบรรพ์ปรากฏอยู่  
ตัวอย่างหินอัคนี  เช่น  หินแกรนิต   หินแอนดีไซด์  เป็นต้น 
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2. หินตะกอนหรือหินชั้น (sedimentary rocks)   เกิดจากการทับถมอัดแน่น และมีการเชื่อม
ประสานของตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินชนิดต่างๆ  ทั้งจากการทับถมของกระแสน้ า กระแสลม
ที่พัดพามา   ท าให้เกิดการประสานตัวกันแน่นกลายเป็นหิน  หินชนิดนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเปราะและ
แตกง่าย   เนื้อหินจะสามารถมองเห็นเม็ดหินได้  และอาจพบซากดึกด าบรรพ์ได้ในหินประเภทนี้   
ตัวอย่างหินประเภทนี้ได้แก่   หินกรวดมน  หินปูน  หินทราย  เป็นต้น 

 
การเกิดหินตะกอน 

 
 

3. หินแปร (Metamorphic rocks) เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม (ท้ังหินอัคนีและหิน
ตะกอน) เนื่องจากความร้อนและความดันจากแรงกดทับภายใต้ผิวโลกมีมาก จนท าให้รูปร่างและ
ลักษณะของเน้ือหินเปลี่ยนไป  มีลักษณะแข็งและสามารถเห็นแยกเป็นชั้นๆ หรือเห็นแถบชั้นได้อย่าง
ชัดเจน  อาจพบซากดึกด าบรรพ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ได้ในหินประเภทนี้  ตัวอย่างหินประเภทนี้ได้แก่  
หินอ่อน  หินชนวน  เป็นต้น 
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การเกิดหินทั้งสามประเภทด าเนินไปพร้อมๆ  กับวิวัฒนาการของเปลือกโลก โดยจะมีการ
เกิดขึ้น  ผุพัง  แปรสภาพ  สามารถสรุปเป็นวัฏจักรของหินได้ดังรูป 

 
วัฏจักรของหิน 

 
 

ภเูขาไฟระเบดิ                     หนิอคันี                เศษหนิและตะกอน                     
(ลาวา) 
 
 แมกมา                                          หนิแปร                             หนิตะกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปรสภาพ 

ความร้อนและแรงดนั แปรสภาพ 

ทับถมและ
แข็งตัว 

เย็นตัวลง/ตกผลึก ผุพัง 

ผุพัง 
ผุพัง 
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ตัวอย่างหินทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะดังตารางต่อไปนี้ 
 
ประเภทหิน ชื่อหิน ภาพหิน ลักษณะหิน 
หินอัคนี หินพัมมิช 

 

 

มีสีเดียวแล้วแต่จะเป็นสีอะไรเช่น สีเทา
ขาว เทาเหลือง เหลืองออกน้ าตาล เนื้อ
ละเอียดมองไม่เห็นเม็ดแร่ มีรูพรุนมาก
คล้ายฟองน้ า น้ าหนักเบา 

หินบะซอลต์ 
 

 

เนื้อละเอียดมาก สีเข้ม-ด า อาจมีรูพรุน
บางส่วน  ไม่มีความแวววาว 

หินแอนดีไซต์ 
 
 

 

สี เทาเขียวถึง เขียวเข้ม  เนื้ อค่อนข้าง
ละเอียด แต่อาจมองเห็นเม็ดแร่ได้ถ้าดูด้วย
แว่นขยาย เน้ือแน่นแข็ง  

หินแกรนิต 
 

 

มีหลายสี เนื้อหยาบถึงหยาบมาก มองเห็น
เม็ดแร่ขนาดใหญ่สีต่างๆ ปนกัน เนื้อ
ค่อนข้างแข็ง  

หินตะกอน
หรือหินชั้น 

หินกรวดมน 
 

 

เนื้อหยาบ มีหลายสี มีก้อนกรวดกลมมน
หลายขนาดปนอยู่กับทราย  อัดตัวแน่น 

หินทราย 
 

 

เนื้อหยาบ มีหลายสี ประกอบด้วยทราย
เม็ดเล็กๆ ถึงหยาบ ไม่แข็งแรงนัก เม็ด
ทรายหลุดออกจากกันได้ 

หินดินดาน 
 

 

เกิดจากการทับถมของดินเหนียว  มีเนื้อ
เนียนละเอียดมองไม่เห็นเม็ดแร่ มีหลายสี 
บางคร้ังมีการเรียงตัวเป็นแผ่น  ขีดข่วน
เป็นรอยง่าย 

หินปูน 
 

 

มีเนื้อละเอียด แต่บางคร้ังมองเห็นเม็ดแร่
ด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่มีสีเทาหรือเทาเข้ม 
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ประเภทหิน ชื่อหิน ภาพหิน ลักษณะหิน 
หินแปร หินไนส์ 

 

 

เน้ือหยาบ  มีการแยกชั้นของแร่สีเข้มและ
แร่สีจางสลับกันเป็นร้ิวมองเห็นชัด แปร
สภาพมาจากหินแกรนิต เนื้อแน่นและ
แข็ง นิยมน ามาท าโม่และครก 

หินควอร์ตไซต์ 
 

 

 

เน้ือเป็นเม็ดทรายละเอียดแน่น สีจาง  เนื้อ
ใส แปรสภาพมาจากหินทราย มีความ
แข็งแรง ส่วนใหญ่มีสีเทาขาว และเทา
เหลือง (สีจางๆ)  นิยมใช้ท าวัสดุทนไฟ 

หินชนวน 
 

 

เนื้อแน่นเนียนละเอียดมากมองไม่เห็นเม็ด
แร่ในเนื้อหิน มีการเรียงตัวของแร่เป็น
แผ่นๆ ซ้อนกันชัดเจน  สีเทานวลถึงด า 
แตกเป็นแผ่นๆ ง่าย แปรสภาพมาจาก
หินดินดาน 

หินอ่อน 
 

 

มีตั้งแต่เนื้อละเอียดไปถึงหยาบ มีหลายส ี
แต่มักมีสีจาง เช่นเทาขาว หรือสีขาว และ
อาจมีสีอ่ืนปนอยู่บ้าง แปรสภาพมาจาก
หินปูน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์

ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
ว 6.1 ป.6/1 อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสบืเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวชี้วัด 
1. ว 8.1  ป.6/1     ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น   หรือเร่ือง   หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา    
ตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 
2. ว 8.1  ป.6/2     วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า           
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
3. ว 8.1  ป.6/3     เลือกอุปกรณ์ และวิธีการส ารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6                            หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2              เปรียบเทียบความแข็งของหิน   
 

 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
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4. ว 8.1  ป.6/4     บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่ง
ที่คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป 
5. ว 8.1  ป.6/5     สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1  ป.6/6     แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
7. ว 8.1  ป.6/7     บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง                     มี
เหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง 
8. ว 8.1  ป.6/8     น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
1. ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับเปรียบเทียบความแข็งของหินได้ (P) 
2. เลือกใช้เคร่ืองมือในการทดสอบความแข็งของหินได้อย่างเหมาะสมได้ (P) 
3. เปรียบเทียบความแข็งของหินที่ศึกษาได้ (P) 
4. ระบุความแข็งของหินที่ทดสอบได้ (K) 
5. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา

ความรู้ (A) 

 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การทดสอบและเปรียบเทียบความแข็งของหิน โดยศึกษาด้วยการใช้
วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้ค าถาม และประเมินตาม
สภาพจริง 

 
ความแข็งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของหินและแร่เช่นเดียวกับความวาวและสี 

   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
              
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   การอธิบาย การเขียน การพูดหน้าชั้นเรียน 
 2. ความสามารถในการคิด 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคญั 
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   การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสร้างค าอธิบาย การอภิปราย  
การสื่อความหมาย การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การใช้เคร่ืองมือ การท ากิจกรรมทดลอง 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรม 
            4.  ความสามารถในใช้ทักษะชีวิต 
      กระบวนการกลุ่ม 
 

        คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  
 ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
(-) 

 
หินที่นักเรียนสะสมไว้ มีความแข็งแตกต่างกันอย่างไร 

 
ขั้นท่ี 1  สร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 
 1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรมเร่ือง เปรียบเทียบความแข็งของหิน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนดังนี้ 
    1.1 หินที่นักเรียนสะสมไว้ มีความแข็งแตกต่างกันอย่างไร 
 2. ให้นักเรียนเขียนค าตอบในกระดาษที่ครูเตรียมให้   
      
ขั้นท่ี 2 ส ารวจและค้นหา (exploration) (20 นาที) 
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาวิธีท ากิจกรรมที่ 2 เร่ือง เปรียบเทียบความแข็งของหินใน
ใบงานที่ 2 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ค าถามท้าทาย 
 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
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 2. ครูต้ังค าถามเพื่อน าอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของหิน โดยใช้หินแกรนิตเป็นตัวอย่าง
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจเร่ือง แร่และสมบัติของแร่ในเร่ือง สี ความวาว และความแข็ง 
 3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายก่อนท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามก่อนท ากิจกรรมดังนี้ 
    3.1 ลักษณะเฉพาะตัวของหิน มีอะไรบ้าง (สี ความแข็ง เน้ือหิน ความวาว) 
    3.2 เมื่อใช้หิน 2 ก้อนขูดกัน นักเรียนคิดว่าหินที่แข็งกว่าหรือหินที่อ่อนกว่าจะเป็นรอย  
(หินท่ีอ่อนกว่าจะเป็นรอย) 
    3.3 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คืออะไร (ทดสอบและเปรียบเทียบความแข็งของหิน) 
    จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามก่อนท ากิจกรรมในใบงานที่ 2 
 4. ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมที่ 2 เร่ือง เปรียบเทียบความแข็งของหิน โดยครูดูแลให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด 
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิธีการเปรียบเทียบความแข็งของหิน และเรียงล าดับความแข็งของ
หินที่รวบรวมได้ น าเสนอต่อชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแข็งของ
หินตามที่น าเสนอ การใช้ก้อนหินขูดกันเอง และการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ทดสอบความแข็งของหินแล้ว
เปรียบเทียบผลการทดสอบกับตารางแสดงการทดสอบความแข็งของแร่ หรือหิน ร่วมกันเปรียบเทียบวิธีการ
ทดสอบของนักเรียน วิธีการใช้ก้อนหินขูดกันเอง และการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ทดสอบ และบันทึกผลการท า
กิจกรรมในใบงานที่ 2 
ขั้นท่ี 3  อธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  (20 นาที) 
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากผลการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามหลังท ากิจกรรม ดังนี้ 
    2.1 วิธีการที่ใช้หินขูดกันเพื่อทดสอบความแข็ง สามารถบอกความแตกต่างของ           
ความแข็งของหินได้ชัดเจนเพียงใด (บอกได้ และยอมรับค าตอบของนักเรียนท่ีมีเหตุผล) 
    2.2 การล าดับความแข็งของก้อนหินที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยวิธีการใช้หินขูดกันเองกับ
การใช้เคร่ืองมือทดสอบได้ผลเหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร (ควรได้ผลเช่นเดียวกัน) 
    2.3 สรุปผลกิจกรรมนี้ได้อย่างไร (หินต่างชนิดกันมีความแข็งต่างกัน วิธีการตรวจสอบ
ความแข็งของหินท าได้โดยใช้หินขูดกันเอง และใช้เครื่องมือทดสอบ) 
    2.4 นักเรียนคิดว่า ความแข็งของหินแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับลักษณะที่ปรากฏของหิน
หรือไม่ อย่างไร (มี หินท่ีมีความแข็งมากกว่าจะมีเนื้อแน่นกว่า และยอมรับค าตอบอื่น ๆ ของนักเรียน) 
    จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามหลังท ากิจกรรมในใบงานที่ 2 
 3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบและเปรียบเทียบความแข็งของหินให้
ได้ประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ขั้นท่ี 4  ขยายความรู้ (elaboration) (10 นาที) 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ของความแข็งของหินกับลักษณะที่ปรากฏของหิน 
 2. ให้นักเรียนตอบค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยครูใช้ค าถามดังนี้ 
    2.1 สารที่เป็นองค์ประกอบของหินและมีสมบัติเฉพาะตัวเรียกว่าอะไร สมบัติเหล่านี้ได้แก่
อะไรบ้าง (แร่ สมบัติเฉพาะตัวของแร่ ได้แก่ สี ความวาว ความแข็ง) 
    2.2 ให้ยกตัวอย่างแร่ที่เป็นองค์ประกอบในหินมา 3 ชนิด (หินแกรนิตมีแร่ควอตซ์แร่เฟลด์สปาร์  
และแร่ไมกาเป็นองค์ประกอบ หินปูนมีแร่แคลไซต์เป็นองค์ประกอบ หินทรายมีแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบ) 
    2.3 นักเรียนจะมีวิธีการใดตรวจสอบว่าหิน 2 ก้อนที่พบ ก้อนใดแข็งกว่ากัน (ใช้ก้อนหิน
ขูดกันเอง หินท่ีท าให้เกิดรอยขูดขีดบนหินอีกก้อนหนึ่งจะแข็งกว่า) 
    2.4  เราใช้เคร่ืองมือที่ท าด้วยเหล็กกล้าในการสลักหินเป็นรูปต่าง ๆ ถ้าจะเจียระไนเพชร 
นักเรียนคิดว่าจะใช้เคร่ืองมือชนิดเดียวกับที่ใช้สลักหินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ได้ เพราะ 
เพชรแข็งกว่าเหล็กกล้า) 
    2.5 หินที่สังเกตมีสีแตกต่างกัน 2 สี มีความวาวต่างกัน นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า  
หินชนิดนี้มีแร่เป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว หรือมากกว่า 1 อย่าง จงให้เหตุผล  
(มีแร่เป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 อย่าง เพราะแร่ต่างชนิดจะมีสีและความวาวแตกต่างกัน) 
ขั้นท่ี 5  ประเมิน (evaluation)  (5 นาที) 
 1. ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
      สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      นักเรียนเข้าใจเร่ืองใดมากที่สุด 
      นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเร่ืองใดบ้าง 
      นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
      นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเร่ืองใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 
    2.1 ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยประเมิน
จากการวางแผนการท างาน การด าเนินงาน การอภิปราย และสรุปผลการเรียนรู้ 

    2.2 ประเมินความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม โดยประเมินจากการอภิปรายและสรุปผล
การเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง 

    2.3 ประเมินเจตคติต่อวิธีการเรียนรู้และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการ
ประเมินตนเองของนักเรียน 
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 ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิด ท ากิจกรรมตาม 
ขั้นตอนวิธีท าได้อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลว่าค าตอบจะต้องเหมือนเพื่อนทุกครั้ง ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้ 

 
 1. ก้อนหินจากกินกรรมที่ 1 ที่เก็บสะสมไว้ 
 2. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น 
 3. เคร่ืองมือทดสอบความแข็ง ได้แก่ เหรียญหรือลวดทองแดง มีดพับหรือตะปู และ 
ตะไบเหล็ก ชนิดละ 1 อัน 
 4. ใบงานที่ 2 เร่ือง เปรียบเทียบความแข็งของหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองของนักเรียน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. การทดลองตามแผนที่
ก าหนด 

ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเองมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 

ทดลองตามวีธีการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ด้วย
ตนเอง มีการปรับปรุง
แก้ไขบ้าง 

ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดย
มีครู หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน า 

ทดลองไม่ถูกต้องตาม
วิธีการและขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ ไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

2. การใช้อุปกรณแ์ละ/
หรือเครื่องมือ 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทดลอง
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติและ
คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทดลอง
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ แต่         
ไม่คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง โดยมีครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้แนะน า 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทดลอง
ไม่ถูกต้อง และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการใช้ 

3. การบันทึกผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะอย่าง
ถูกต้อง มีระเบียบ มีการ
ระบุหน่วย มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นความ
เชื่อมโยงเป็นภาพรวม 
เป็นเหตุเป็นผล และ
เป็นไปตามการทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะอย่าง
ถูกต้อง มีระเบียบ มีการ
ระบุหน่วย มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เป็นไปตาม
การทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะแต่ไม่
เป็นระเบียบไม่มีการระบุ
หน่วยและไม่มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการ
ทดลอง 

บันทึกผลไม่ครบไม่มี
การระบุหน่วย และ          
ไม่เป็นไปตามการ
ทดลอง 

4. การจัดกระท าข้อมูล
และการน าเสนอ 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ มีการเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม และ
น าเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ มีการจ าแนกข้อมูล 
ให้เห็นความสัมพันธ์ 
น าเสนอด้วยแบบต่าง ๆ  
ได้ แต่ยังไม่ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ มีการยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายและ
น าเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
แต่ยังไม่ชัดเจน และ              
ไม่ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง             
ไม่เป็นระบบ และมีการ
น าเสนอไม่สื่อ
ความหมายและ                
ไม่ชัดเจน 

5. การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลองได้ 
อย่างถูกต้อง กระชบัชัดเจน 
และครอบคลุมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้อง แต่ยัง                 
ไม่ครอบคลุมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการทดลองได้
โดยมีครูหรืผู้อื่นแนะน า
บ้าง จึงสามารถสรุปได้
ถูกต้อง 

สรุปผลการทดลองตาม
ความรู้ที่พอมีอยู่ โดย            
ไม่ใช้ข้อมูลจากการ
ทดลอง 

6. การดูแลและการเก็บ
อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมและมีการท า
ความสะอาดและเก็บ
อย่างถูกต้องตามหลักการ 
และแนะน าให้ผู้อืน่ดูแล
และเก็บรักษาได้ถูกต้อง 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมและมีการท า
ความสะอาดอย่างถูกต้อง 
แต่เก็บไม่ถูกต้อง 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรม มีการท าความ
สะอาด แต่เก็บไม่ถูกต้อง
ต้องให้ครูหรือผู้อื่น
แนะน า 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมและไม่สนใจ ท า
ความสะอาดรวมทั้งเก็บ
ไม่ถูกต้อง 

 

แบบประเมินการเรียนรู้ 
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง การเปรียบเทียบความแข็งของหิน 

 

วันที่........เดือน....................................พ.ศ.............. 

ชื่อ.................................................นามสกุล...................................................ชั้น................เลขที่........ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติดังน้ี 
    1.  อ่านวิธีท ากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ     2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม  

 3.  ท ากิจกรรมและบันทึกผล    4.  ตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 6.2     เปรียบเทียบความแข็งของหิน 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ก้อนหินจากกิจกรรมที่ 6.1 ที่เก็บสะสมไว ้
 2. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น 
 3. เคร่ืองมือทดสอบความแข็ง ได้แก่ เหรียญหรือลวดทองแดง มีดพับหรือตะปู  
และตะไบเหล็ก ชนิดละ 1 อัน 
วิธีท า 
 1. ให้เลือกก้อนหิน 2 ก้อน วางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ ใช้หินก้อนหนึ่งขูดก้อนหิน 
อีกก้อนหนึ่ง สังเกตว่าหินก้อนใดที่ท าให้เกิดรอยบนหินอีกก้อนหน่ึงจะมีความแข็งมากกว่า 
 2. ทดสอบความแข็งของก้อนหินอ่ืน ๆ โดยวิธีการเดียวกับข้อ 1 
 3. เรียงล าดับก้อนหินของกลุ่มตามความแข็งจากน้อยไปมาก บันทึกผล 
 4. ทดสอบความแข็งของหินหรือแร่แต่ละก้อนด้วยเล็บมือ เหรียญหรือลวดทองแดง มีดพับหรือ
ตะปู และตะไบเหล็ก เปรียบเทียบความแข็งกับตารางการทดสอบความแข็งของแร่หรือหิน บันทึกผล 

ตาราง การทดสอบความแข็งของแร่หรือหิน 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ 

เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเล็บ 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเหรียญหรือลวดทองแดง 
ท าให้เหรียญเป็นรอย 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยมีดพับหรือตะปู 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไบเหล็ก 
ไม่เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไบเหล็ก 

ความแข็งของแร่หรือหิน 

1-2 
3 
4 
5-6 
7-8 
9-10 

ได้คะแนน 
................................ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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  ค าถามก่อนท ากิจกรรม 

 
1. ลักษณะเฉพาะตัวของหินมีอะไรบ้าง _______________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 2. เมื่อใช้หิน 2 ก้อนขูดกัน นักเรียนคิดว่าหินที่แข็งกว่าหรือหินที่อ่อนกว่าจะเป็นรอย  
      ____________________________________________________________________ 
 3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร ________________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
  

         บันทึกผลการท ากิจกรรม 

1. จากการใช้หินขูดกัน เรียงล าดับก้อนหินตามความแข็งจากน้อยไปมากได้ดังนี้ ________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 2. จากการใช้เคร่ืองมือทดสอบ ได้ผลดังตาราง 
  ตาราง ผลการทดสอบความแข็งของหินตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขหิน ผลการทดสอบ ความแข็ง 
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         ค าถามหลังท ากิจกรรม 

 1. วิธีการที่ใช้หินขูดกันเพื่อทดสอบความแข็ง สามารถบอกความแตกต่างของความแข็งของ
หินได้ชัดเจนเพียงใด_______________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 
 2.  การล าดับความแข็งของก้อนหินที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยวิธีการใช้หินขูดกันเองกับ การ

ใช้เคร่ืองมือทดสอบได้ผลเหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร ____________________ 
  _____________________________________________________________________ 
 3. สรุปผลกิจกรรมนี้ได้อย่างไร ______________________________________________ 
  _____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
 4. นักเรียนคิดว่า ความแข็งของหินแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับลักษณะที่ปรากฏของหิน

หรือไม่อย่างไร ________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________ 
   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



184 

ใบความรู้ เร่ือง องค์ประกอบของหิน 
 

หินอาจประกอบด้วยแร่ธาตุชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้  องค์ประกอบของแร่ธาตุเหล่านี้  
ท าให้หินมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น  สี  หรือลักษณะเนื้อหิน  เป็นต้น  แร่บางชนิดมีสีขาวใส  บาง
ชนิดเป็นแผ่นมีสีเข้ม  บางชนิดมีสีอ่อน  ตัวอย่างเช่น  
 

   
 

หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซอนที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ  จึงมี
เนื้อหยาบซึ่งประกอบด้วยผลึกขนาดใหญ่ของแร่ควอรตซ์มีลักษณะใสคล้ายแก้วสีเทาใส   แร่
เฟลด์สปาร์มักมีสีขาวขุ่นๆ หรือสีชมพูสีขาวขุ่น และแร่ฮอร์น เบลนด์ หินแกรนิตแข็งแรงมาก 
หินแกรนิตมีความแน่น ทึบ หนัก และแข็งแรง ทนต่อกรดและด่าง ทนต่อการขีดข่วน และต้านทาน
ความชื้นได้ดี เมื่อถูกขัดจะมีความเงา เรียบ หินแกรนิตจึงถูกใช้ท าขั้นบันได มีสีต่าง ๆ หลายสี เช่น สี
เทา สีเขียว สีชมพู หรือสีแดงหินที่ใช้ใน การท าคอนกรีตจะต้องมีผิวขรุขระ มีเหลี่ยมคม เพื่อให้
ซีเมนต์สามารถยึดเกาะได้ 

   

หินอ่อน (Marble) เป็นหินแปรเกิดจากการเปลี่ยนรูป หินอ่อนมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนหินปูน ซึ่ง
ประกอบด้วยแร่แคลไซต์เป็นส่วนใหญ่  หินอ่อนสามารถขัดได้     หินอ่อนบริสุทธิ์เมื่อขัดแล้วจะมีสี
ขาว แต่ตามปกติหินอ่อนมีร้ิวลายหลายสี หินอ่อนเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ท าผนัง ขั้นบันได พื้น ท า
อุปกรณ์ไฟฟ้า รูปปั้นเคร่ืองประดับและตกแต่ง อาคารบ้านเรือน หินอ่อนแปรมาจากหินปูน 
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สรุป  
หินต่างชนิดกันจะมีแร่ที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกัน  สีของเนื้อหินที่นักเรียนสังเกตเห็นมา

จากสีของแร่ที่เป็นองค์ประกอบของหินน่ันเอง 
 

หินแกรนิต (granite) 

ประเภท อัคนีแทรกซอน 

 ลักษณะ เป็นหินที่มีเนื้อหยาบหรือเป็นดอกผลึกเกาะกันแน่นเห็นได้ชัด ดูโดยทั่วไปเป็นหินสีจาง 
เพราะมีแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่พวกเฟลด์สปาร์และ ควอรตซ์ เมื่อทุบดูจะเห็นผิวหน้าที่
ขรุขระได้ชัดเจน 

 กระบวนการเกิด เกิดจากการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ภายใต้พื้นผิวโลก 

 องค์ประกอบ แร่ที่ส าคัญคือ แร่ควอรตซ์ประมาณ 30% กับแร่เฟลด์สปาร์ โดยเฉพาะพวกออร์โทเคลสป
ระมาณ 60% แร่สีเข้มประมาณ 10% ได้แก่  ฮอร์นเบลนด์ ไบโอไทต์ ทัวร์มาลีน มีแทรก
กระจายอยู่โดยทั่วไปในเน้ือหิน (ถ.พ. เฉลี่ย 2.66)  

 บริเวณท่ีพบ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี  ระยอง  ชลบุรี  ภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึง 
จังหวัดตาก ภาคใต้แถบบริเวณเขตแดน  ไทย – พม่า จังหวัดสงขลา  ยะลา  และจังหวัด
นราธิวาส 

 ประโยชน์ เนื่องจากมีเนื้อเหนียวและแข็ง ทนทานต่อการผุสึกกร่อน เนื้อหินเมื่อน ามาตัดเป็นแผ่น
เรียบขัดมันจะมีลวดลายสวยงามมาก ใช้เป็นหินประดับและหินก่อสร้าง เพราะมีความ
แข็งแรงคงทน  เมื่อโม่ย่อยเพื่อผลิตเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ส่วนผสมคอนกรีต
ท าถนน ท าอนุสาวรีย์  ท าครก  นับว่าใช้เป็นหินประดับและหินก่อสร้าง 

 
http://www.soil.civil.mut.ac.th/rock/stones/intrusion/Granite.html 
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หินอ่อน  

ประเภท หินแปร 

 ลักษณะ มีทั้งเนื้อละเอียดและเน้ือหยาบ เน้ือหินแวววาว มีสีแดง เหลือง น้ าตาล 

 กระบวนการเกิด เป็นหินที่ได้จากหินคาร์บอเนตที่ตกผลึกใหม่ จนสามารถมองเห็นแร่คาร์บอเนตอย่าง
ชัดเจน 

 องค์ประกอบ แร่คัลไซต์  แร่แคลไซต ์ แร่โดโลไมต์ 

 บริเวณท่ีพบ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 ประโยชน์ ท าหินขัด หินประดับ หินตกแต่ง ท าถนน รองทางรถไฟ และแกะสลกั 

http://www.soil.civil.mut.ac.th/rock/stones/Metamorphic_rocks_menu.html 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด แล้วท าเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ใน
กระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 
1. หินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารคือหินอะไร 

ก. หินปูน  
ข. หินแกรนิต 
ค. หินชนวน  
ง. หินควอร์ตไซต์ 

2. หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร 
ก. เน้ือคล้ายแก้วมีสีด า  
ข. เน้ือหินหยาบมีสีจาง  
ค. เน้ือหินละเอียดมีสีขาว  
ง. เน้ือหินละเอียดแต่มีสีด า 

3. หินในข้อใดเป็นหินตะกอน 
ก. หินอ่อน  
ข. หินทราย 
ค. หินไนส์  
ง. หินบะซอลต์ 

4. การเกิดหินชนิดใดต้องมีสารเชื่อมหรือวัสดุประสาน 
ก. หินแปร  
ข. หินตะกอน 
ค. หินอัคนี  
ง. หินแกรนิต 

5. หินชนวนแปรมาจากหินเดิมคือหินอะไร 
ก. หินปูน  
ข. หินดินดาน 
ค. หินทราย  
ง. หินแกบโบร  
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จ านวน  2  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  1 - 2 เร่ือง ลักษณะ องค์ประกอบ และสมบัติของหิน 
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6. หินมีประโยชน์อะไรบ้าง  
ก. สร้างอนุสาวรีย์  
ข. ไว้สร้างบ้าน 
ค. ท าเคร่ืองประดับ  
ง. ถูกทุกข้อ 

7. หินอัคนีเกิดจากอะไร 
ก. ดินที่ทับถมมานาน  
ข. ซากพืชสัตว์ที่ทับถมมานาน 
ค. สิ่งที่หลอมเหลวในโลก  
ง. หินอ่ืนๆ ที่ทับถมกันนาน 

8. หินอะไรมีความแข็งมากที่สุด 
ก. หินอัคนี  
ข. หินปูน 
ค. หินบะซอลต์  
ง. หินดินดาน 

9. หินอะไรที่นิยมน าไปสร้างอนุสาวรีย์  
ก. หินตะกอน  
ข. หินอัคนี 
ค. หินทราย 
ง. หินแปร 

10. หินอะไรที่นิยมใช้ประดับอาคาร 
ก. หินอัคนี  
ข. หินตะกอน 
ค. หินอ่อน  
ง. หินกรวดมน 
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บันทึกหลังสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....วิทยาศาสตร์....หน่วยที่..6..เร่ือง..หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก... 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่.............เร่ือง.................................................................เวลา................ชั่วโมง 

สอนวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............ชื่อครูผู้สอน...นางสาวเทวิณี....ศิริพิกุลพันธุ์....ชั้น ป.6 

มฐ./ตัวชี้วัด
....................................................................................................................................................... 
กิจกรรมเรียนรู้ (ขั้นน า / ข้ันสอน / ข้ันสรุป) 
1........................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4........................................................................................................................................................... 
5........................................................................................................................................................... 
6........................................................................................................................................................... 
การวัดและประเมินผล (     ตามตัวชี้วัด      ตามจุดประสงค์ K,P,A) 
     ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า 

    ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน / กิจกรรมกลุ่ม 

    ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม / ประเมินจากงาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 

    ประเมินจากการท าใบงาน หรือแบบฝึกหัด 

    ประเมินจากการท าแบบทดสอบ 

สรุปผลการสอน 

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

.......................................................................................................................................................... 
ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 

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

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

ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................. 
         (นางสาวเทวิณี   ศิริพิกุลพันธุ์)          (นางนปภา   นิลน้อย) 
           ครูผู้สอน                      ผู้บริหารโรงเรียน 
             .........../.........../...........                     .........../.........../........... 
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บรรณานุกรม 
 

วรรณทิพา   รอดแรงค้าและคณะ, แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6, พัฒนาคุณภาพวิชาการ  
(พ.ว), 2555, 

เอกรินทร์   สี่มหาศาลและคณะ, หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.6, อักษรเจริญทัศน์  
(อจท.), 2544, 

เอกรินทร์   สี่มหาศาลและคณะ, หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4, อักษรเจริญทัศน์  
 (อจท.), 2544, 
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ประวตัิผู้เขียน 
  
ช่ือ – นามสกุล    นางสาวเทวณีิ   ศิริพิกุลพนัธ์ุ 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2551  ปริญญาตรี ศศบ. (ศิลปศาสตรบณัฑิต) 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
     พ.ศ. 2552  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 
     มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครูผูส้อน วชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
ประสบการณ์/ผลงานทางวชิาการ/รางวลั/เกียรติบตัร 
     พ.ศ. 2555   รางวลัเขม็เสมาทอง 
     พ.ศ. 2556   เกียรติบตัร “การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  

      O – Net ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้”   
พ.ศ. 2556   เกียรติบตัร “ทกัษะกระบวนการคิด” 

     พ.ศ. 2557   รางวลัครูผูมี้ผลงานกระบวนการคิด 
      สร้างสรรค ์Mind Mapping ในกิจกรรม 
      วนัครูแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

พ.ศ. 2557   รางวลั “ครูโรงเรียนสีเขียว” 
พ.ศ. 2557   “กิจกรรมยกระดบัผลคุณภาพการสร้าง 

      ขอ้สอบตามแนว PISA” 
พ.ศ. 2557   วทิยากร บรรยายเร่ือง การผลิตส่ือการ 

      สอนอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
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