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            The purpose of this study was to develop a computer lesson: Atmosphere the third 
stratified level students, to be qualified according to the specified criterion. 
 The samples used in this study are 40 students in 1st year Secondary school of 
Bueng Phalai School, 2nd semester of academic year 2010, obtained by randomly selection. 
Tools used in this study are “Atmosphere” computer lesson, proficiency test, and computer 
lesson evaluation form for professionals in content and professional in education 
technology. Statistics used are percentage and mean. 
 Result of this study reveals that the computer lesson: Atmosphere for the third 
stratified level students have the quality of content at a very good level and the technology 
education at a good level, and 72.50% of students acquire more than 70% proficiency 
score.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  
เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวของกับชีวิตทุกคน  ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
ตาง  ๆเครื่องมอืเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทาํงาน ลวนเปนผลของความรูวทิยาศาสตร
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน  ๆความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู และความเขาใจ
ในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยี
ก็มีสวนสาํคัญมากที่จะใหมกีารศึกษาคนควาความรูทางวทิยาศาสตรตอไปอยางไมหยดุยั้ง (กรมวิชาการ. 
2545)  
 ในขณะนี้ตองยอมรับวาทางเทคโนโลยีไดมีความกาวหนาไปมาก ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี มา
ใชในการพัฒนาคน  พัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นจึงทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลก
หันมาสนใจ และตระหนกัถงึความสาํคัญในการพัฒนาเทคโนโลย ีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สงเสริมศักยภาพของคน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ในการนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกทัง้ทางดานเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนความกาวหนาทางดาน 
เทคโนโลยี กอใหเกิดขอมูลขาวสาร และความรูใหมๆ  ทําใหผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  ทั้งผูเรียน
และผูสอนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหเขากับยุคสมยั เพื่อใหทันตอเหตุการณและความรูใหม
ที่เกิดขึน้อยูตลอดเวลา (สุวิมล วองวานิช.  2543) เพื่อที่จะพัฒนาไปสูสงัคมแหงการเรียนรู การพฒันาไปสู
สังคมแหงการเรียนรูไดนั้น จําเปนที่จะตองมีเคร่ืองมือในการพัฒนา เชน การนําความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอมทัง้อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประยกุตใชอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม
จํานวนใหมากยิ่งขึ้น เปนตน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) ไปประยุกตใชในการทํางานดานตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในระดับของ
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เนือ่งจากการใช ICT จะชวยลดความซ้ําซอนของการปฏิบัติงาน  
ลดคาใชจายในระยะยาว ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ทําใหการติดตอสื่อสารเกิดขึ้นไดดวยความรวดเร็ว  
ไมข้ึนอยูกับเวลาและสถานที ่
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้ทางดานของ
ขอมูลและองคความรู ทําใหมนุษยตองปรับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สําหรับ
สถานศกึษาการประยุกต ICT เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนรูของนกัเรยีน ดังนั้น บทเรียนคอมพวิเตอร
ก็ไดเขามามีบทบาทกับการเรียนการสอน 
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 บทเรียนประเภทคอมพิวเตอร จึงไดเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอน เพราะเปนบทเรยีน
ที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดีและมีการรวมเอาสือ่หลายๆ ชนิดเขาไวดวยกัน  ทําให
นักเรียนไดฝกคิด ฝกเผชิญปญหาและหาทางแกปญหาดวยตนเองมากขึ้น เพราะบทเรียนประเภทนีน้ักเรียน
จะตองเรียนรูดวยตนเอง 
 ในปจจุบนัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตรของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 เร่ือง บรรยากาศ  
ยงัมีสือ่ทีใ่ชในการเรยีนการสอนอยูนอย เพราะชัน้บรรยากาศเปนสิง่ทีเ่ราไมสามารถมองเหน็ได จึงเปนการยาก
ตอการเรียนรูของนักเรียน ส่ือที่ครูใชในการเรียนการสอน เร่ือง บรรยากาศ ในปจจุบันสวนมากจะเปนรูปภาพ
เพื่อที่ครูจะสามารถบรรยายองคประกอบของชั้นบรรยากาศชั้นตางๆ ได ซึ่งเพียงเทานีท้ําใหนักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับชัน้บรรยากาศ แตไมไดกระตุนใหนักเรียนเห็นความสาํคัญของชั้นบรรยากาศ เพราะความจริง
ชั้นบรรยากาศมีประโยชนตอการดํารงชวีิตของมนุษยเปนอยางมาก ถาโลกไมมีชัน้บรรยากาศ ส่ิงมีชีวิต
ทุกชนิดก็จะไมสามารถมีชีวติอยูได แตในปจจุบันชัน้บรรยากาศของโลกไดถูกทาํลายไปมาก ทาํใหเกิด
สภาวะตางๆ ของโลกเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมผีลกระทบโดยตรงกบัการดาํรงชวีิตของมนษุย ดังนัน้  ครูผูสอน
ควรที่จะสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคญัของชั้นบรรยากาศโดยใชส่ือมัลติมีเดียเขามาชวย 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 
 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที ่ 3 ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเร่ืองอื่นๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา  
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   กลุมที ่2 เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  โรงเรียนบงึพะไล  ที่เรียนในภาคเรียนที ่2   
ปการศึกษา 2553 ที่เรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรจํานวน 4 หอง มนีักเรยีนทั้งหมด 143 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน 
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมิน 2 รอบ ดังนี ้
    รอบที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน 
    รอบที่ 2 ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศกึษา 5 คน  
   กลุมที ่ 2 เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนบึงพะไล ที่เรียนในภาคเรียนที ่ 2   
ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมนีักเรียน 40 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample 
Random Sampling) 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
   บทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ ที่สรางขึน้สําหรับการเรียนการสอนวิชา วทิยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูที่ 6 เร่ือง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี้ 
    หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
    หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ 
    หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ 
    หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรทีส่รางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
และใชเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อนําเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อประสม ซึ่งประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง 
กราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ในการถายทอดเนื้อหาบทเรียน จะมีการถามคําถาม และรับคําตอบจาก
ผูเรียน และแสดงผลการเรยีนรูยอนกลับได เพื่อใหผูเรียนสามารถรูขอบกพรองของตนเอง และสามารถ
ทบทวนความรูไดตลอดเวลา สามารถชวยใหนักเรียนเกดิการเรียนรูที่ดี ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนา
ในการเรียนหรือผลการเรียนรูของตนเอง จากแบบทดสอบที่อยูในบทเรียนไดทันท ี
 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง การที่ผูวิจัยออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
เนื้อหาเรื่อง บรรยากาศ สาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง ไดผาน
การประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 รอบ และดานเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน 2 รอบ  
ผูวิจัยปรับปรุงแกไขจนบทเรียนมีคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด 
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 3. ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร คือ จํานวนนักเรียนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอร แลวมีผลการเรียน
ตั้งแตรอยละ 70 ของคะแนนเต็มขึ้นไป 
 4. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความรู ความจาํ ความเขาใจ ของนักเรยีนที่เรียนจากบทเรยีน
คอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  
4  ตัวเลือก 
 5. คุณภาพตามเกณฑทีก่าํหนด หมายถงึ บทเรียนคอมพวิเตอรที่มีผลการประเมนิจากผูเชีย่วชาญ
ดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมนิคุณภาพบทเรียน โดยใชแบบประเมนิที่ผูวิจยัทําขึน้ ประเมนิ
คุณภาพของบทเรียนแลวมีคาเฉลี่ยของการประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
 6. ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หมายถึง ผูที่สาํเร็จการศึกษาทางดานสาขาวิชาทางดานการศึกษา 
ตลอดจนเปนผูมีประสบการณการทํางานดานการศึกษาโดยมีเกณฑคือ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 8 ป หรือการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณในการทํางาน
อยางนอย 5 ป หรือการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 
 7. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา หมายถึง ผูที่สาํเร็จการศึกษาทางดานสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษา ตลอดจนเปนผูมีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีเกณฑคือ มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 8 ป หรือการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณ
ในการทํางานอยางนอย 5 ป หรือการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของโดยนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
   1.1 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปพุทธศักราช 2544   
   1.2 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูดวยตนเอง 
   2.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
   2.2 ความสาํคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
   2.3 ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
   3.1 ความหมายของคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
   3.2 ความสาํคัญของคอมพวิเตอรมัลติมีเดียในการศึกษา 
   3.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.4 หลักการ ทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรูในการสรางคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
   3.5 ประโยชนของคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
   3.6 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
  4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
   4.1 งานวิจยัตางประเทศ 
   4.2 งานวิจยัในประเทศ 
 
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศกัราช 2544   
  พระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยดึหลกั
วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในมาตรา 23 เนนการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย ใชความสามารถของการบูรณาการ ความรู คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตร นักเรียน
ตองเกิดทั้งความรู ทักษะ และเจตคติดานวิทยาศาสตร (กรมวิชาการ.  2545: 1) 
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  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1) 
   1.  การสืบคนขอมูล  การอภิปราย องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
   2. การสํารวจ  การสังเกตอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศในทองถิน่ 
   3. การอภิปรายความสัมพนัธระหวางอุณหภมูิ ความชื้นและความกดอากาศ 
   4. การสังเกตชนิดของเมฆ การสืบคนขอมูลและการอภิปรายการเกิดเมฆและการเกิดฝน 
   5. การสํารวจและการวัดปริมาณน้ําฝน 
   6. การสืบคนขอมูล การอภิปรายเกี่ยวกับลมมรสุมตางๆ พายุเขตรอนและพายุฟาคะนอง 
   7. การสืบคนขอมูล การอภิปรายผลของลมพายุที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม วิธีปองกัน
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
   8. การสืบคนขอมลูและการอภิปรายหลกัการและความสาํคญัของการพยากรณอากาศ 
   9. การวิเคราะหสาเหตุตางๆทีม่ีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
   10. การสืบคนขอมลู การอภิปรายเกี่ยวกับผลของปรากฏการณตาง  ๆทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ
และกิจกรรมของมนษุยที่มีผลตอส่ิงแวดลอม 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 เร่ือง บรรยากาศ โดยผูวิจยัไดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการทําวิจัย
คร้ังนี้ 
 1.2 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ 
  1.2.1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
   โลกของเรามีชั้นบางๆ ของกาซตางๆ ที่หอหุมอยู เราเรียกชั้นบางๆ นี้วา บรรยากาศ ซึ่ง
บางมาก เมื่อเทียบกับขนาดของโลก ถาเทียบกับผลสมก็จะหนาเทากับเปลือกสมเทานั้นเอง บรรยากาศ
มีความหนาแนน ไมสมํ่าเสมอกันตลอดทุกระดับช้ัน ที่ระดับพื้นผิวดินจะมีอากาศอยูเปนจํานวนมาก แต
ในระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อากาศจะคอยๆลดนอยลง เมื่อข้ึนไปถึงระดับความสูงประมาณ 500 ไมล (800 กม.) 
ในทองฟาแทบจะไมมีอากาศเหลืออยูเลย เราเรียกบริเวณนั้นวา อวกาศ ซึ่งบรรยากาศก็จะกลืนไปกับ
อวกาศ ถาไมมีชั้นบรรยากาศนี้หอหุมโลก ก็จะไมมีส่ิงมีชีวิตอยูบนโลกไดเลยเพราะมนุษยเราก็เหมือนกับ
สัตวตางๆ ตองการอากาศสาํหรับหายใจเพื่อการดํารงชวีิต ชัน้บรรยากาศชวยปกปองเราไมใหแสงแดด
ทําอันตราย หรือแข็งตาย เพราะความหนาวเย็นจากอวกาศ ชั้นบรรยากาศนอกจากจะทําใหเกิดมีลม ฟา 
อากาศแลว ยังมีผลอยางมากตอชีวิตเราบนโลกดวย อากาศที่รวมตัวกันเปนบรรยากาศ มีกาซที่เรา และ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทั้งหมดตองการใชสําหรับหายใจและทําใหเกิดฝนที่จะใหนํ้าสาํหรับเราใชดื่ม ในอากาศ มี
กาซอยูหลายชนิดแตที่สําคัญที่สุดคือ กาซออกซิเจน กาซสําคัญในอากาศอีกอยางหนึ่งคือ ไนโตรเจน  
และยังมกีาซอืน่ๆ อีกหลายชนิดเจือปนอยูเล็กนอยชนิดหนึ่งคือ ไฮโดรเจนออกไซด หรอืเรียกชื่อที่คุนเคยกัน
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มากกวาก็คือ ไอนํ้า กาซนี้มอียูในปริมาณนอยมากแตมีผลตอลมฟาอากาศอยางมากมาย  ในกลุมกาซที่
เหลือ ก็ยังมีคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซที่สิ่งมีชีวิตปลอยออกมาในเวลาหายใจออก   
   นักวิทยาศาสตร แบงบรรยากาศออกเปน 4 ชั้น ตามอุณหภูมิ ดังนี ้   
    1. ชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere)  
    2. ชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere)  
    3. ชั้นเมโซสเฟยร (Mesosphere)  
    4. ชั้นเทอรโมสเฟยร (Thermosphere)  
 

    บรรยากาศชัน้โทรโพสเฟยร เปนชัน้บรรยากาศที่อยูใกลโลกมากที่สุด มีความหนา
ประมาณ 12 กิโลเมตรเหนือเราขึ้นไป เปนบริเวณที่มีลมฟาอากาศปรากฏอยู เมฆ พายุ ลม และลักษณะ
ลมฟาอากาศทุกแบบเกิดขึน้ในบรรยากาศชั้นนี้ อุณหภูมิของบรรยากาศชั้นนี้ จะเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
และรวดเร็วกวาบรรยากาศชัน้อื่นๆ    
    บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร อยูเหนือขึ้นไปจากบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร อยู
สูงจากพื้นโลกระหวาง 12 ถงึ 50 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นนี ้มีกาซโอโซนเปนสวนประกอบอยูดวย และ
กาซโอโซนนี้เองที่ทาํหนาที่ดดูซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนรังสีอันตรายตอผิวหนังของ
มนุษยและพืช ไมใหสองลงมากระทบถึงพื้นโลก เครื่องบินคอนคอรด ซึ่งเปนเครื่องบินโดยสารที่บินดวย
ความเร็วเหนือเสียง บินอยูในบรรยากาศชั้นนี้ซึ่งเริ่มจาก 12 – 50 กม. เหนือพื้นดิน เพื่อจะไดอยูเหนือ
หิมะ พายุฝนและลมแรง  เปนการหลีกเลี่ยงลมฟาอากาศเบื้องลาง    
    บรรยากาศชั้นเมโซสเฟยร  อยูเหนือบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร เร่ิมตนที่ประมาณ 
50 กิโลเมตรและอยูสูงขึน้ไปไมเกนิ 85 กโิลเมตรเหนือโลก บรรยากาศชัน้เมโซสเฟยรเปนชั้นที่มีอุณหภมูิตํ่าสุด  
สะเก็ดดาวเปนทางยาวจะปรากฏใหเห็นในระดับบนๆ ของบรรยากาศชั้นเมโซสเฟยรนี้ ดาวตกหรือผีพุงไต
จะเห็นไดในบริเวณนี้และผีพุงไตเกือบทั้งหมดจะถูกเผาไหมเมื่อเขามาในชั้นบรรยากาศ ดังนั้นจึงปองกัน
ไมใหเกิดการตกกระแทกลงสูพื้นโลก    
    บรรยากาศชั้นเทอรโมสเฟยร อยูเหนือชั้นเมโซสเฟยร เร่ิมในระดับ 85 ถึง 500 
กิโลเมตร เหนือพื้นโลก และสูงขึ้นไปจนจางหายไปในอวกาศ อากาศกวา 99% ของเราอยูใตบรรยากาศ
ชั้นเทอรโมสเฟยร อากาศในชั้นนี้บางมาก และอากาศบางนี้เองทีท่ําใหไดรับผลกระทบจากแสงอาทิตย
แรงมาก จนมผีลทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศชั้นนี้สงูมาก เราจะพบมานแสงออโรรา กระสวยอวกาศ  
ดาวตกและผพีุงไตในบรรยากาศชัน้นี ้
  1.2.2 อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ 

   อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) หมายถึง ระดับความรอนหนาวของอากาศ สามารถ
วัดไดจากเทอรโมมิเตอร (thermometer) ซึ่งติดตั้งอยูในที่ๆ มีอากาศถายเทตามธรรมชาติ และอยูในรม
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เงาไมถูกรังสีจากดวงอาทิตยโดยตรง 
   ความชื้น (Humidity) หมายถึง จํานวนไอน้ําทีม่ีอยูในอากาศ ความชื้นของอากาศ มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความดันและอุณหภูมิ ความชื้นสัมพทัธ (Relative 
Humidity) หมายถงึ อัตราสวนของปริมาณไอน้ําที่มีอยูจริงในอากาศตอปริมาณไอน้ําที่จะทําใหอากาศ
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิเดียวกนั หรืออัตราสวนของความดันไอน้ําทีม่ีอยูจริงตอความดันไอน้ําอิ่มตัว คาความชื้น
สัมพัทธ แสดงในรูปของรอยละ (%) 
  1.2.3 ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ 
   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ทําใหทําใหเกิดปรากฏการณตางๆ ตามมามากมาย 
เชน เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ทําใหดินหรอืหินบางชนิดไมสามารถปรับตัวเองไดทันโดยเฉพาะ
ความแตกตางของอุณหภูมิกลางวันและกลางคืน ทําใหการยืดและหดตัวไมเทากันก็จะทําใหหนิแตกราว
และกรอนในที่สุด 
  1.2.4 การพยากรณอากาศ 
   การพยากรณอากาศ คือ การคาดหมายสภาพลมฟาอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ
อากาศได ตองมีองคประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณ และ
กระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือ สภาวะอากาศปจจุบันและประการสุดทาย
คือ ความสามารถที่จะผสมผสานองคประกอบทั้งสองขางตนเขาดวยกัน เพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ปนศักดิ์ ชุมเกษม.  2546) 
 จากเนื้อหาขางเปนเนื้อหาโดยสรุปที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
ซึ่งเปนเนื้อหาตามสาระการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ 
 
2. การเรียนรูดวยตนเอง 
 2.1ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จากการศึกษาคนความนีกัการศึกษาไดใหความหมายของการเรยีนรูดวยตนเองไวหลายแนวคิด 
ดังนี ้
  เบนสัน และ โวลเลอร  (Benson; & Voller.  1997: 2) ไดใหขอสังเกตถึงคําวา “การเรียนรู
ดวยตวัเอง” โดยไดนาํมาใชในรูปแบบดงัตอไปนี ้คือ สถานการณที่ผูเรียนศึกษาดวยตนเองทัง้หมด ทักษะ
ที่ใชในการเรยีนและนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเอง การทีผู่เรียนไมสามารถแสดงออกใหเหน็ถงึความสามารถ
ที่ตนเองมีอยูในการเรียนในหองปกต ิการฝกและพฒันาในเรื่องความรับผิดชอบของผูเรียนที่มีตอการเรียน  
การใชสิทธิของผูเรียนที่จะพจิารณาตัดสินใจแนวทางการเรียนดวยตนเอง 
 



 9

  สเคเจอร (Skager.  1978: 13) ไดอธิบายวา การเรยีนรูดวยตนเอง เปนการพฒันาการเรียนรู
และประสบการณตนเอง ตลอดจนความสามารถในการวางแผนปฏิบัติ และการประเมินผลของกิจกรรม
การเรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่รวมมือกัน 
  ชาญชัย อาจนิสมาจาร (2537) การศึกษาดวยตนเอง จะมคีวามหมายกวางๆ 2 ความหมาย
ดังนี ้
   ความหมายแรก หมายถึง กระบวนการ หรือเปาหมายของการเรียนหนังสือ แบบไมได
กําหนดเนื้อหาวชิาใดๆ เปนการเรียนเฉพาะเจาะจงลงไป ในลักษณะดังกลาวการศึกษาดวยตนเอง เกิด
จากการจูงใจจากตัวผูเรียนเองภายใตการจัดการของโรงเรียน 
   ความหมายทีส่อง หมายถึง วิธีการสําหรบัการเรียนเนื้อหาวิชา โดยครูจะเปนผูพัฒนา
และจัดโครงสรางของวิธีการและเนื้อหาการสอนโดยอาศัยโสตทัศนูปกรณ จึงเปนหัวใจของการเรียนดังกลาว 
การศึกษาดวยตนเอง จะใชประโยชนจากเครือ่งมือทุกชนิด ที่จะชวยทาํใหเกิดการเรียนรูบรรลุผล ประสบการณ
การเรียนรูที่ตามมามีประสิทธิภาพและเกิดบูรณาการในประสบการณการเรียนรู 
  พัชรี พลาวงค (2536: 83) ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา การเรียนรูดวยตนเอง 
หมายถึง วิธีเรียนชนิดหนึ่งทีม่ีโครงสราง มีระบบที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนได การเรียนแบบนี้
มีผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรยีนตามเวลา สถานที่เรียน ระยะเวลาในการเรียนแตละบท แตจะตองอยูจาํกัด
ภายในโครงสรางของบทเรียนนั้นๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไวในคูมือ (Study Guide) 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดหนึ่งในการเรียนรูทีเ่นนผูเรียน
เปนสําคัญและผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเอง  
ตลอดจนความสามารถในการวางแผนปฏิบตัิและประเมินผลของกจิกรรมการเรียนไดในทนัท ี ทาํใหผูเรียน
สามารถพัฒนาทัศนคติ  ความรูและทักษะที่จําเปนไดดวยตนเอง 
 2.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ทัฟ (Tough.  1979: 116 – 117) กลาวถึง ความสําคญัของการเรียนรูดวยตนเอง ไววา
กิจกรรมการเรยีนรูหรือโครงการที่ผูเรียนเกีย่วของ (Learning Project) มาจากการวางแผนดวยตนเอง 
โดย ทัฟ เนนวา  กิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันทีท่าํใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับการเปนตัวของตวัเอง 
และแนะนําตนเองในการเรียนรู 
  โนลส (Knowles.  1975: 15 – 17) ไดกลาวถึงความสําคญัของการเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี ้
   1. คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเอง เรียนไดมากกวาและดีกวาคนที่เปนเพยีงผูรับ
หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนดวยตนเองจะเรียนรูอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย และ
มีแรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอนแตเพียง
อยางเดยีว 
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   2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับการพฒันาทางจิตวทิยา และกระบวนการทาง
ธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อตอนเปนเด็กธรรมชาติที่ตองพึ่งพาผูอ่ืน  ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและ
ตัดสินใจแทน ใหเมื่อเติบโตก็คอยๆ พัฒนาไปสูความมีอิสระ ไมตองพึ่งพาครูผูปกครองและผูอ่ืน การพฒันา
นําไปสูความเปนตัวเองมากขึ้น 
   3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษามีหลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ รูปแบบการศึกษา
เหลานี ้ลวนผลักดันภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง 
   4. การเรียนรูดวยตนเองเปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคลในเผาพันธุมนุษย  
เนื่องจากโลกปจจุบนัเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมคีวามเปลีย่นแปลงใหม เๆกิดขึน้เสมอ และขอเทจ็จริง
นี ้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนกระบวนการตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  โฮเลค (Holec.  1988: 29) ไดกลาวถึงเรื่องความรับผิดชอบของผูเรียนวา เปนอกีปจจยัหนึง่
ที่จําเปนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งความรับผิดชอบที่กลาวถึงมี 2 ลักษณะ คือ 
   1. ความรับผิดชอบแบบคงที ่(Static) คือ การที่ผูเรียนกาํหนดรูปแบบวิธกีารเรียนรูดวย
ตัวเอง หรือโดยการชวยเหลอืของบุคคลอื่น และดําเนินการใหบรรลุตามรูปแบบที่ไดกําหนดไว โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทีก่ําหนดไว 
   2. ความรับผิดชอบแบบไมคงที ่(Dynamic) จะมีความยืดหยุนมากกวา เนื่องจากผูเรียน
สามารถเอาความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนมาใช เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู
ของตนเองได โดยไมจําเปนที่จะตองยึดติดกับแนวทางที่ไดกําหนดไวคร้ังแรก 
 จากขอความที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีโอกาส
เลือกวธิกีารไดรับความรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนไดแสดงใหเห็นวา มีความตองการที่จะปรับระดับความรู
ความสามารถของตนเอง ใหเปนไปตามจุดประสงคที่ไดกาํหนดไว โดยมีการกาํหนดระยะเวลา สถานที ่ 
วิธีการและเทคนิคที่ใชในการเรียน ทั้งนี้การเรียนรูดวยตนเอง จะมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นก็ตอเมื่อ ผูเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน นึกถงึความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ที่จะสงผลตอการเรียน เพราะการเรียนที่ผูเรียนมีความกระตือรือรน จะทาํใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
มีจุดหมายและมีแรงกระตุนมากขึ้น อีกทั้งมีแนวโนนที่จะฝกฝน และใชประโยชนจากสิ่งที่เรียนไดดีกวา
ผูเรียนทีม่ีแตความรับผิดชอบเพียงอยางเดียว 
 2.3 ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง 
  เสาวณีย สกิขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถงึการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบของบทเรียน
โมดูล (Instructional Module) มลีักษณะ ดังนี ้



 11

   1. ใหผูเรียนเรยีนดวยตนเอง นัน่คือ สามารถเรียนใหบรรลุวตัถุประสงคใหไดดวยตนเอง
โดยมีครูคอยเปนผูดูแลใหคําปรึกษาเทานัน้ 
   2. วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจัดใหมีลักษณะทีด่ี เพื่อใหผูเรียนเรียนไดดวย
ความเขาใจและเกิดความรูตามลําดับ  ไมสับสนและจะไดเปนการเพิ่มพูนความรูทีละนอยๆ ตามขั้นตอน 
   3. จูงใจผูเรียนในทุกๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทาํใหผูเรียนสนใจเรยีนดวยความอยากรู
อยากเห็น  ซึ่งจะสงผลใหการเรียนนั้นมีความหมายมากขึ้นสําหรับเขา 
   4. ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับช้ันเรียนของผูเรียน 
   5. เนื้อหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไมไขวเขว 
   6. ใหผูเรียนมีพฒันาหลายดานในเนื้อหาบทเรียนบางเรื่อง บางตอน หรือบางบท อาจจะ
มีความจําเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ มคีวามซาบซึ้งและเห็นคุณคาดวยนอกเหนือจาก
ความรู และทักษะ 
  การเรียนรูดวยตนเองเปนรูปแบบการเรียนรูแบบหนึง่ทีล่ักษณะสําคญั ดังนี ้
   1. จุดประสงคการเรียนรูดวยตนเอง 
    1.1 อาจกําหนดไวหรือเปดกวาง 
    1.2 เปนจุดประสงคเฉพาะหรือครอบคลุมเนื้อหาโดยทัว่ไป 
    1.3 กําหนดขึ้นโดยครู ผูเรียนหรอืทั้งสองฝาย 
   2. ผลที่ไดจากการเรียน 
    2.1 ความอดทนและความกระตอืรือรนสามารถยืดหยุนได 
    2.2 ผลที่เกิดขึ้นใหเห็นตองใชเวลาจึงจะปรากฏใหเหน็ 
   3. ระยะเวลาในการเรียน ไมมีการจํากัดเวลาในการเรียน สามารถเริ่มตั้งแตไมตองใช
เวลาเลยจนถึงการใชเวลาตลอดทั้งชีวิต 
   4. ความกระตือรือรนในการเรียนอาจถูกควบคุมโดยครูผูสอนหรือตัวผูเรียนเอง ขึ้นอยู
กับระดับความสามารถของตัวผูเรียน 
   5. การแสดงผล การเรียนรูดวยตนเอง ไมใชเพียงแคเนื้อหาวิชาที่ผูเรียนจะไดรับเทานัน้  
แตรวมถึงรูปแบบตางๆ ของการไดรับขอมลูนั้นดวย จึงเปนการยาก หรือเปนไปไมไดที่จะแยกแคสวนใด
สวนหนึง่ออกมาเพื่อแสดงผลใหเหน็ถงึผลการเรียนรูของผูเรียน 
  การดเนอร และ มิลเลอร  (Gardner; & Miller.  1999: 24 – 25) ไดสรุปวา การเรียนรูดวย
ตนเอง จัดเปนการเรียนรูแบบหนึ่งของการเรียนรูที่นาเชื่อถือ และนํามาใชใหเกิดผลทางการปฏิบัติอยาง
แทจริง จากการที่ผูเรียนไดคนพบประโยชนของการเรียนรูดวยตนเองและจากการวิเคราะหของครูในการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางแทจริง ในกรณีที่การเรียนรูดวย
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ตนเอง ถูกจัดใหมีขึน้อยางเปนระบบและมหีลกัเกณฑ กจ็ะเปนการเปดโอกาสในการเรียนรูอยางมากและ
หลากหลาย  ยังชวยลดการสิ้นเปลืองเวลาสําหรับช้ันเรียนที่มีผูเรียนจาํนวนมาก  ในการควบคุมคุณภาพ
สามารถทําไดโดยการใหคําปรึกษาแกผูเรียน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมและขอมูลปอนกลับที่ไดจากผูเรียน  
สิ่งที่ไดจากการเรียนรูดวยตนเอง จะตองมีการบนัทึกไวเปนหลกัฐาน เชน ประเภทของกิจกรรม ส่ือและ
แหลงขอมูลที่ผูเรียนใช ผลที่ไดจากการเรียนซึ่งถึงแมจะไมสามารถแสดงผลใหเห็นไดโดยตรงถึงความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง แตแหลงขอมูลนั้น จะถูกเก็บไวเปนหลักฐานในการประเมินผล เพื่อพจิารณา
ตัดสินผลการเรียนรูดวยตนเองในภายหลงั 
 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน โดย
การเรียนรูดวยตนเอง สามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละคนได และยงัเหมาะสมกบัผูเรียน
ทุกระดับและทุกวยั รวมทัง้นักเรียนทีม่ีความสามารถในการเรียนรูแตตางกนั การเรียนรูดวยตนเองนั้น 
ครูก็ยังเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรูเหมือนเดิม เพียงแตเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอดความรูมาเปน
ผูใหคําปรึกษาแทน 
 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร 
 ในการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรในครัง้นี้ไดมกีารนาํเอาคอมพิวเตอรมลัติมีเดียเขามาใชในบทเรียน
ดวย เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนที่นําเสนอตอผูเรียน 
 3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  มีผูใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวหลายประการ ดังนี ้
  สเปนเซอร (Spencer.  1982: 20) ไดกลาวถึง ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา
เปนการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในลักษณะสื่อประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ 
ภาพเคลื่อนไหว ไฟลวีดิทัศน เสียงและคอมพิวเตอรในเวลาเดียวกัน โดยสามารถควบคุมการแสดงภาพ
บนจอและเสียง ซึ่งการใชงานเหมือนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป    
  กิดานันท มลิทอง (2540: 83 – 84) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา หมายถึง  
สื่อประสม ปฏิสัมพันธ โดยจดัใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใชโดยนําอุปกรณตางๆ เชน CD-ROM  
เครื่อง Audio – Digital เครื่องเลน Laser Disc ฯลฯ มาใชรวมกัน เพื่อเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร  
ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียงในระบบสเตอริโอ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชวยในการผลิต 
  บุปผชาต ิทัฬหิกรณ (2538: 25 – 26) ไดกลาววา มัลติมีเดีย คือ การประสมประสาน อักขระ 
เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและภาพวีดิทัศน  ส่ือความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม  
ถาการผานคอมพิวเตอรมีลักษณะการสื่อสารไปมาทั้งสองทาง ก็จะทําใหเปนมัลติมีเดียที่เรียกวา มัลติมีเดีย
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ปฏิสัมพนัธ กลาวคือ มีการโตตอบระหวางผูใชและคอมพวิเตอรถามกีารเชื่อมโยงสวนประกอบมัลติมีเดีย
ซึ่งไดแก อักขระ เสียง ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว และภาพวีดิทัศน โดยใหผูใชสามารถกําหนดเสนทาง 
(Navigate) ก็จะเปนมัลติมีเดียที่เรียกวา ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) 
  พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2542) ไดสรุปความหมายของมัลติมีเดียไววา มลัติมีเดีย คือ การใช
คอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวร ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ 
สีสัน ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตรวีดิทัศน และถาผูใชสามารถที่จะควบคุมส่ือให
เสนอออกมาตามตองการได ระบบนีเ้รียกวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ การปฏิสัมพนัธของผูใชสามารถกระทํา
ได โดยผานทางคียบอรด เมาส หรือ ตัวชี้  เปนตน 
 จากความหมายที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถงึ การนําเอาคอมพิวเตอร
เขามาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนําเสนอบทเรียนที่มีการผสมผสานกันระหวางสื่อ
ตางๆ ในลักษณะสื่อประสมที่มีทัง้ตัวอักษร ภาพ และเสียง ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนบทเรียนที่มีการสอน
และการทดสอบ โดยจัดเนือ้หาอยางเปนระบบโดยม ีบทนาํ คําอธิบาย แบบทดสอบและมกีารแสดงผลยอนกลบั 
เปนบทเรียนทีผู่เรียนจะมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรในลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง  
 3.2 ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการศึกษา 
  ไดมีการนําเอาคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมาใช เพื่อการเรียนการสอนในลกัษณะเปนสื่อ เพื่อ
ถายทอดความรูไปยังผูเรียน ซึ่งการนําเอาคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมาใชในการศึกษา เพราะวา เปนบทเรียน
ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี 
  วาลิช (Valish.  2001: 75) ไดกลาวถึง ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีตอการศึกษา
ไว ดังนี ้
   1. เพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและประสบการณการเรียนรูและทําใหผูเรียนมีสวนรวม
โดยตรงกับการเรียนรูดวยตนเอง 
   2. ใหโอกาสที่จะศึกษาสื่อตางๆ ไดหลายชนิดที่สามารถใหประสบการณการเรียนรูได 
   3. ใหการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   4. ชวยในการพฒันาความคิดและสรางเสรมิแนวทางในการแกปญหา 
   5. ใหขอมูลยอนกลับไดอยางทนัทีเกี่ยวกับความกาวหนาของผูเรียน 
   6. ใหการตัดสินใจชนิดความลกึของเนื้อหา 
   7. เพิ่มการควบคมุในเรื่องของเวลาเรียนและความกาวหนาของการเรียน 
   8. ชวยใหเกิดความตั้งใจในรูปแบบ หนึ่งตอหนึง่ 
   9. ชวยใหผูเรียนทดลองและแกไขความผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ 
   10. ผูเรียนสามารถทบทวนหรือเรียนซ้ําแลวซ้ําอีกจนพอใจ 



 14

  สถาพร สาธุการ (2543: 1) กลาวถึง ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอการศึกษา
ในดานการเรียนการสอนไว ดังนี ้
   1. สามารถกระตุนประสาทการรับรูพรอมๆ กนั รวมทัง้การดูและการฟงของผูเรียน 
   2. สามารถใหขอมูลจํานวนมาก  ซึง่ทําใหงายตอการทาํความเขาใจ 
   3. สามารถใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และเกิดมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ทําให
ผูเรียนรูสึกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียน 
   4. การรับรูทั้งทางตาและทางหู ประกอบกับการมีปฏิสัมพันธทําใหกอเกิดประสบการณ
ตอผูใชที่เปนผลใหสามารถเรียนรูและเขาใจอยางลึกซึ้ง 
   5. การผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยน
เนื้อหาขอมูลไดหลายครั้งโดยไมเสียเวลาและเสียคาใชจายมาก ทําใหผูผลิตสามารถทดลองทําไดหลายๆ 
คร้ัง เพื่อใหไดส่ือที่มีคุณภาพดีข้ึน 
   6. สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณที่ดีทั้งดานผูผลิตและผูใช 
 จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา คอมพวิเตอรมัลติมีเดียสามารถสรางปฏิสัมพนัธระหวาง
ผูเรียนและประสบการณการเรียนรู ชวยในการพัฒนาความคิด และสรางเสริมแนวทางในการแกปญหา  
ใหขอมูลยอนกลับไดอยางทนัทีเกี่ยวกับความกาวหนาของผูเรียน เพิ่มการควบคุมในเรื่องของเวลาเรียน
และความกาวหนาของการเรียน ผูเรียนสามารถทบทวนหรือเรียนซ้ําแลวซ้ําอีกจนพอใจ จึงทําใหคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเปนสื่อที่ดีในการเรียน 
 3.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  มนตชัย เทยีนทอง (2543: 41 – 59) ไดแบงโครงสรางคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ออกเปน 
ดังนี ้
   1. โครงสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเชิงเสน (Linear Type) เปนโครงสราง
พื้นฐานที่งายที่สุดในการจัดการเนื้อหาหรือกิจกรรม ในแตละเนื้อหา หรือกิจกรรมจะเรียงลําดับ ตั้งแตตน
จนจบในลกัษณะเสนตรง โดยไมมีการกระโดดขามไปยงัสวนอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ บทเรียนคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียทีม่ีโครงสรางแบบนี้ สามารถใชโปรแกรมใดจัดการก็ได นับตัง้แตโปรแกรมประเภทนาํเสนอขอมูล
จนถงึโปรแกรมนิพนธบทเรียน ขอเสียของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียรูปแบบนี้ก็คือ ผูเรียนจะจาํเนือ้หา
ไดงายเมื่อเรียนซ้ําอีกครั้งจึงทําใหเกิดความเบื่อหนาย และไมตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
   2. โครงสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียแบบสาขา (Branching Type) เปนโครงสราง
ที่ผูเรียนมีอิสระในการเลือกทางเดินของบทเรียน การเปลี่ยนเสนทางของบทเรียนขึ้นอยูกับผลการปฏิสัมพันธ
ที่ผูเรียนมีตอบทเรียน ถาผูเรียนตอบคําถามถูกหรือทําแบบทดสอบผานเกณฑ จะไดรับเนื้อหาที่แตกตาง
จากผูเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จในการตอบคําถาม หรือไมผานการทดสอบ ลักษณะของโครงสราง จึง
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แตกสาขาออกเปนสวนยอยๆ ตามความตองการของผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โครงสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขา จึงสรางไดยากกวาโครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แบบเสนตรง แตมีขอดีคือ ความสามารถตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลไดดี  โครงสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขา แบงออกได 2 ชนิด ไดแก ชนิดแบบสมบูรณและชนิดไมสมบูรณ  โดยที่
ชนิดสมบูรณ จะมีเนื้อหาในแตละเฟรมครบสมบูรณ ซึ่งเฟรมทั้งหมดจะถูกเชื่อมขนานกนัเปนบทเรียน
ตามที่ออกแบบไว สวนชนิดไมสมบูรณจะแบงเนื้อหาออกเปนเฟรมหลักและเฟรมยอยๆ โดยที่เฟรมหลัก
จะบรรจุเนื้อหาสวนที่สําคัญๆ ในขณะที่เฟรมยอยๆ จะบรรจุเนื้อหาสวนขยายหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของ  
เฟรมหลกัเฟรมหนึง่ อาจประกอบดวยเฟรมยอยหลายเฟรมก็ได หลงัจากนั้น จึงนํามาเชือ่มโยงกับเฟรมหลัก
โดยใชวิธีการตางๆ เชน  เชื่อมโยงกันดวยขอความหลายมิติ  เปนตน 
   3. โครงสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียแบบลําดับชัน้ (Hierarchical Type) โครงสราง
แบบนี้ มีลักษณะคลายกับรายการเมนทูางเลือก ที่แบงออกเปนรายการหลักและรายการยอย ลักษณะเปน
ลําดับช้ันเหมือนรูปทรงปรามิด  ใชเนื้อหาที่แบงเปนหมวดหมูและมีอิสระตอกัน ความสัมพันธของเนื้อหา
แตละหมูมีคอนขางนอย สามารถเลือกเรยีนสวนใดสวนหนึ่งกอนก็ได โดยไมมีผลถึงสวนอื่นๆ จัดไดวา เปน
โครงสรางที่งายกวาแบบสาขา สามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดดี โครงสรางแบบนี้ จึง
เหมาะสมกับหลักสูตรที่ไมมีความสัมพันธกันมากนัก 
   4. โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบผสม (Composite Type) มีลักษณะ
ผสมผสานระหวางโครงสรางทั้ง 3 แบบ ดังที่กลาวมาขางตน บทเรียนบางสวน อาจนําเสนอในลักษณะ
เชิงเสน กรณีที่เปนเนื้อหาเชงิทฤษฏ ีบางสวนอาจนาํเสนอในลกัษณะสาขา กรณทีี่ตองการเสรมิโอกาสให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน  และบางสวนอาจนําเสนอในลักษณะลําดับช้ัน  กรณีที่เปนรายการเลือก
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
ผูออกแบบบทเรียนที่จะนําเสนอเนื้อหาอยางไร ซึ่งการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนแบงได 2 กรณี 
คือ คอมพิวเตอรชวยจัดการสอน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูกับเครื่องคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอร
ชวยการเรียน ซึ่งเปนการปฏสิัมพันธระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร เปนการนําเสนอเนื้อหาใหกับ
ผูเรียน ไมวาจะเปนเนื้อหาใหม หรือการทบทวนบทเรียนตามที่ผูออกแบบกําหนดไว ซึ่งแบงเปนประเภท
ตางๆ ได ดังนี้  
    4.1 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสอนเนื้อหารายละเอียด (Tutorial Instruction) 
เปนบทเรียนขัน้พื้นฐานของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่เสนอบทเรียนในรูปแบบบทเรียนที่สามารถใชสอน
ไดทุกสาขาวิชา มีการนําเสนอเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่เหมาะสมเปนโปรแกรมที่ทาํการพัฒนา
ในลักษณะบทเรียน ซึ่งประกอบดวยบทนํา คําอธิบาย ทฤษฎี กฎเกณฑ เมื่อผูเรียนไดศึกษาแลว จะมี
แบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพื่อใชในการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน มีการแสดงผลยอนกลับ สามารถ
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ยอนกลับไปบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนที่รูแลว นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกการเรียนของผูเรียนเพื่อให
ผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับผูเรียนบางคนอีกดวย 
    4.2 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการฝกทักษะ (Drill and Practice) เปนโปรแกรม
ที่ครูผูสอนใชสอนเสริมเมื่อไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดกับเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อวัดระดับ หรือใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดจนเขาใจในเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ผูเรียนที่เรียนออน หรือ
เรียนไมทันเพือ่นในหองเรียน สามารถทาํความเขาใจบทเรียนแตละบทไดดวยตนเอง บทเรียนประเภทนี้
ประกอบดวยคาํถามคําตอบทีจ่ะใหนักเรียนฝกและปฏิบัติ อาจจะตองใชจิตวิทยาเพื่อทาํใหผูเรียนอยากทํา
และตื่นเตนกับการทําแบบฝกหัดนั้นๆ เชน คําพูดโตตอบ รูปภาพเคลื่อนไหว เสียงตางๆ เปนตน 
    4.3 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ (Simulation) เปนบทเรียน
ทางคอมพิวเตอรที่นําเสนอในรูปแบบของการจําลองสถานการณที่เหมือนจริง โดยมีเหตุการณตางๆ อยู
ในโปรแกรมและผูเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทําได มีการโตตอบ มีตัวแปร หรือทางเลือก
หลายๆ ทาง ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจแกปญหาโดยบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจของ
นักเรียนและแสดงผลลัพธในการตัดสินใจเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกเหลานั้น 
    4.4 คอมพิวเตอรมลัติมีเดียประเภทเกมการศึกษา (Education Game) เปนเกม 
คอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรียนการสอนเปนสิง่ที่จงูใจผูเรียนไดเปนอยางดี มุงใหผูเรียนมีความสนุกสนาน
เพลดิเพลิน จนลมืไปวากําลงัเรยีนอยู ชวยเพิม่บรรยากาศในการเรยีนรูใหดียิง่ขึน้ โปรแกรมประเภทนี้เปน
แบบพิเศษของแบบจําลองสถานการณ โดยเหตุการณที่มีการแขงขัน ซึ่งสามารถที่จะเลนไดโดยนักเรียน
คนเดียว หรือหลายคน มีการใหคะแนนและมีการแพชนะ 
    4.5 คอมพิวเตอรมลัติมีเดียประเภทการแกปญหา (Problem Solving) เปนโปรแกรม
ที่เนนใหฝกคิด การตัดสินใจ โดยมีการกําหนดเกณฑใหแลวใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนน
หรือน้ําหนักกบัเกณฑแตละขอ 
    4.6 คอมพิวเตอรมลัติมีเดียประเภทแบบทดสอบ (Testing) เปนการใชโปรแกรม
คอมพวิเตอรในการสรางแบบทดสอบ การตรวจใหคะแนน การคํานวณผลสอบทาํใหผูเรียนไดผลปอนกลบั
ทันท ีซึ่งเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยผูสรางบทเรียนตองคํานึงถึงหลักการตาง  ๆคือ การสรางขอสอบ  
การจัดการขอสอบ การตรวจใหคะแนน  การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลงัขอสอบและการจัด
ใหผูสอบสุมเลือกขอสอบไดเอง 
    4.7 คอมพิวเตอรมลัติมีเดียประเภทการสนทนา (Dialogue) เปนการเลยีนแบบการสอน
ในหองเรียน คอื เนนการพูดคุยระหวางผูสอนและผูเรียน แตแทนที่เสียงดวยตัวอกัษรบนจอภาพ แลวมี
การสอนดวยการตั้งคําถาม ลักษณะในการใชแบบสอบถามก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ง 
    4.8 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการไตถาม (Inquiry) เปนการพัฒนาโปรแกรม
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ที่สามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดหรือขาวสารทีเ่ปนประโยชนในแบบใหขอมูลขาวสาร 
เหลานี้ ซึ่งมีแหลงเก็บขอมูลที่เปนประโยชน สามารถแสดงผลไดทันที เมื่อผูเรียนตองการดวยระบบงายๆ 
ที่ผูเรียนสามารถทําแคเพยีงกดหมายเลขของผูเรียน คอมพิวเตอรก็จะแสดงขอมูลที่เปนคําตอบที่ผูเรียน
ตองการ 
    4.9 คอมพิวเตอรมลัติมีเดียประเภทแบบคนพบ (Discovery) ผูเรียนทาํการเรียนรู
ดวยตนเองโดยผูสอนเพียงแคนําโปแกรมการเรียนมาใหกับผูเรียนไดทําการศึกษา แลวผูเรียนจะเปนผูสั่ง
ใหคอมพิวเตอรทํางานดวยตนเอง ไมมีคําตอบที่แนนอนลวงหนา เชน การสอนภาษาคอมพิวเตอรตางๆ 
ใหกับผูเรียนแลวผูเรียนเลือกใชคําสั่งที่เรียนผานไปแลวมาสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามความตองการ 
    4.10 คอมพวิเตอรมลัติมีเดียประเภทแบบรวมวธิกีารตางๆ (Combination) รวบรวม
วิธีการสอนหลายแบบเขาดวยกัน ซึง่เปนไปตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งความตองการวิธีการสอน
หลายแบบ ความตองการนี ้ตองมาจากการกําหนดวัตถปุระสงคในการเรียนการสอน ผูเรียน องคประกอบ
และภารกจิตางๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอนหนึง่ๆ อาจมีทัง้ลกัษณะทีเ่ปนการสอน เกมเพื่อการสอน  
การไตถามใหขอมูล รวมทั้งประสบการณทางการแกปญหา 
 กลาวโดยสรุปไดวา การออกแบบรูปแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาใชในการเรียนการสอนนั้น
ขึ้นอยูกับจุดประสงคของผูใชวา ตองการใหเปนอยางไร ซึ่งมีอยูหลายประเภทตามที่กลาวถงึ การที่จะ
บอกวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยูกบัความโดดเดนของโปรแกรมนั้นๆ ไมจําเปนตอง
เปนแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป และในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยได
ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสอนเนื้อหารายละเอียด เนื้อหาที่ใชคอืวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศ  
เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 3.4 หลักการ ทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรูในการสรางคอมพิวเตอร 
  3.4.1 หลักการและทฤษฎีการเรียนรูคอมพิวเตอร 
   3.4.1.1  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งมีแนวความคิดที่เชื่อวาการเรียนรู
ของมนุษย สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอกและการตอบสนองตอส่ิงเรา (Stimuli and Response) 
ของมนุษยจะเกิดขึ้นควบคูกนัในเวลาที่เหมาะสม และการเรียนรูของมนษุยเปนพฤตกิรรมแบบแสดงอาการ
กระทํา (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) เปนตัวการ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรม
การเรียนการสอนของผูเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ตองเรียนตามขั้นตอนเปนวัตถุประสงคไป  ผล
จากการเรียนในขั้นแรกจะเปนฐานในการเรียนขั้นตอไป คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบการเรียนรูตาม
แนวคิดของทฤษฎีนี้ จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง ผูเรียนตองผานการประเมินตามเกณฑ
ของวัตถุประสงคกอนจงึจะผานบทเรียนตอไป หากไมผานตองศึกษาใหมจนกวาจะผานเกณฑการประเมิน 
   3.4.1.2  ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งมีแนวความคิดที่เชื่อวา มนุษยมจีิตใจ  
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ทาทีภายในและอารมณความรูสึกที่แตกตางกนัออกไป สงผลใหพฤติกรรมที่แสดงออกมีความแตกตางกนั  
ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนควรคํานึงถงึความจําของมนุษยดวย สามารถแบงการเรียนรูไดเปน 
3 ประเภท ดังนี้ ความรูในลักษณะขั้นตอน ความรูในลักษณะการอธิบายและความรูลักษณะเงื่อนไข ซึ่ง
เปนความรูที่ไมตายตัว คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดนี้ ทําใหการเรียนถูกควบคุมโดยผูเรียน  
ผูเรียนมีอิสระมากในการเรยีนรูเนื้อหาในลาํดับที่ไมเหมือนกนั โดยเนื้อหาที่ไดรับการสอนของแตละคนนั้น
ขึ้นอยูกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
   3.4.1.3  ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) ซึ่งมีแนวความคิดที่เชื่อวาโครงสราง
ความรูภายในของมนุษยมีลกัษณะเชื่อมโยงกนัอยู สามารถนาํความรูใหมๆ ที่เพิ่งไดรับมาเชื่อมโยงกับ
ความรูทีม่ีอยูเดิม หนาที่ของโครงสรางความรูนี้คือ การรบัรูขอมูล เพราะการรับรูขอมูลเปนการถายโอน
เชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิม เพื่อสรางความหมายภายในกรอบความรูที่มีอยูเดิม และจากการ
กระตุน โดยเหตุการณหนึง่ๆ ซึ่งคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้
เปนบทเรยีนแบบสื่อหลายมติิ (Hypermedia) คลายใยแมงมุม ซึง่สามารถตอบสนองตอวิธกีารเรยีนรูของ
มนุษย ในความพยายามที่จะเชื่อมความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยู ผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหา
ที่ไมตายตัวและไมเหมือนกนั โดยผูเรียนสามารถมีอิสระในการควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง (learner 
Control) ตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดและพื้นฐานความรูของตนไดอยางเต็มที ่
   3.4.1.4  ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory) ซึ่งมีแนว ความคิด
ที่เชื่อวา แตละองคความรูมีโครงสรางที่แนชัดและสลับซับซอนมากนอยแตกตางกันไป เชน คณิตศาสตร
หรือวทิยาศาสตรกายภาพ เปนองคความรูประเภทที่มโีครงสรางตายตวัและไมสลับซับซอน จิตวทิยา เปน
องคความรูประเภทที่มีโครงสรางไมตายตัวและสลับซับซอน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนว 
ความคิดนี้ เปนแบบเรียนสื่อหลายมิติเหมอืนกับแนวความคิดโครงสรางความรู 
  3.4.2 จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรูคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของมนุษย ซึ่งมีแนวความคิดทาง 
ดานจิตวทิยาที่เกีย่วของกบัการเรียนรูของมนษุยกับการออกแบบคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย ดงันี ้ความสนใจ
และการรับรูอยางถูกตอง การจดจํา (Memory) ความเขาใจ (Comprehension) ความกระตือรือรนใน
การเรยีน (Active Learning) แรงจูงใจ การควบคุมบทเรยีน การถายโอนความรูและความแตกตางระหวาง
บุคคล 
  3.4.3  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เปนกระบวนการที่มีความสําคัญ โดยตองใชความ
ละเอียดรอบคอบในการสรางบทเรียน 
   ยืน ภูวรวรรณ (2539: 566) ไดกลาวถึงขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
ดังนี ้
    1. ศึกษาหลักสูตรและผูเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อใหทราบถงึรายละเลียดของวิชา
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ที่กําหนดตามหลักสูตรวาเนื้อหาทั้งหมดเปนอยางไร ระดับใด ควรใชเวลาสอนเทาใด ผูเรียนมีพื้นความรู
มากนอยเพียงใด ความพรอมทางดานอื่นของผูเรียนมีอะไรบาง เพื่อเปนขอมูลในการจัดวางแผนตอไป 
    2. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของวิชาที่กําหนดเปนสิ่งสําคัญ และจะตอง
จัดเขียนขึน้ ทัง้นี้ตามหลกัสูตรสวนมากจะไมไดกําหนดไว หรอือาจมเีฉพาะวตัถุประสงคทัว่ไป ดังนัน้ การเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ควรเปนวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากการเรียน 
    3. เรียบเรียงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหมีความตอเนื่อง และเสริมซึ่งกันและกัน  
โดยจัดเรียงวัตถุประสงคเหลานี ้ ใหอยูในระบบที่ดีและกําหนดกิจกรรมไวใหเหมาะสม ซึ่งเปนการนํารอง
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
    4. วิเคราะหเนื้อหา และจัดทําแผนภูมิขายงาน โดยอาศัยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และกิจกรรมที่ไดจัดทําไว นาํมาประกอบในการวิเคราะหจัดเรียบเรียงเนื้อหาวิชาใหมีระบบความสัมพันธ
ตอเนื่องและเสริมซึ่งกันและกนั โดยจัดเขียนหัวเรื่องเหลานัน้ในรูปแบบของแผนภูมิขายงานที่สมบูรณ แสดง
ลําดับกอนหลังของหัวขอตางๆ พรอมทั้งลําดับทางตรรกะของเนื้อหาที่สมบูรณดวย 
    5. จัดแบงเนื้อหาเปนสวนยอย เนื่องจากการสอนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอร เปน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาครั้งละมากๆอาจมีปญหาในการเรียนได จึงจําเปน 
ตองแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยที่มีความสมบูรณในแตละหนวยยอยพอสมควร ทั้งนี้เพือ่ใหผูเรียนสามารถ
ติดตามเนื้อเร่ืองตอไปไดโดยไมสับสนและขาดตอน 
    6. ขอความในแตละกรอบตามเนื้อหาทีก่ําหนดขอความเหลานี ้ ตองเปนประโยค
ที่งายตอความเขาใจของผูเรียน ขอความในกรอบตางๆตองสอดคลองกับหนาที่ของแตละกรอบ 
    7. การปอนบทเรยีนคอมพิวเตอรเขาเครื่องคอมพิวเตอร ผูพฒันาจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของโปรแกรมนั้นๆ โดยไมตองกังวนวาจะไมเปนไปตามที่ตนคิด เพราะการจัดลําดับการแสดง
บทเรียนจะถกูควบคุมโดยโปรแกรมในสวนอื่นๆ ตอไป 
    8. ทําการตรวจสอบความถกูตองของบทเรียนคอมพิวเตอร เมื่อทําการปอนบทเรียน
คอมพิวเตอรเขาเครื่องเรียบรอยแลว ควรทดลองเรียนตามลําดับที่ผูเรียนตองปฏิบัติและทําการตรวจสอบ
ความเรียบรอยเพื่อแกไขปรับปรุง 
    9. ทดสอบบทเรียนดังกลาวคือ เมื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเสร็จแลวจําเปนจะตอง
ทําการทดสอบเพื่อตรวจดูผลวาเปนไปตามที่คาดหมายไวเพียงใด หากจําเปนตองแกไขปรับปรุงก็ควรที่
จะแกไขปรับปรุงกอนนําไปใชจริงและเมื่อผานการทดสอบแลวจึงนาํไปใชกับผูเรียนเปาหมายตอไป 
   สถาพร สาธุการ (2543: 1) กลาววา  การที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน
การสอนในระบบมัลติมีเดีย คงไมแตกตางกับงานโปรแกรมอยางอื่นมากนกั ที่จะตองมีการกําหนดเปาหมาย
ของโครงการ การวิเคราะหเนื้อหา การจัดทําโปรแกรมและทดสอบระบบกอนนํามาใช ปจจุบันมกีารพัฒนา
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โปรแกรมประเภท Authoring System ทําใหการสรางแอพพลิเคชัน่สาํหรับมัลติมีเดยีทําไดงายขึน้ ส่ิงที่
ตองคาํนงึถงึการพฒันาคอมพิวเตอรมลัติมเีดียทางการศกึษาคงไมไดอยูที่ความซบัซอนหรือเทคนิคพิเศษ 
หรือกราฟกสวยๆ ที่จะนาํเสนอ แตตองคาํนึงถงึวัตถุประสงคในการใชบทเรียนและเนื้อหาเปนหลกั รวมทัง้
ตองคํานงึถงึสถานการณในการเรียนรูของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญดวย นอกจากนี ้การพัฒนาคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียทางการศึกษาตองคํานึงถึงรายละเอียดในการพัฒนารูปแบบของมัลติมีเดียในสวนตางๆ ดังนี ้
    1. ในดานเนื้อหา (Contents) ตองมีความเหมาะสมในการนําเสนอดวย รูปแบบ
ของคอมพวิเตอรมัลติมีเดยีได และสามารถปรับเนือ้หาใหอยูในรูปแบบการเรยีนการสอนดวยคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียได 
    2. ตองทาํความตกลงกันในเรื่องของการออกแบบ และการพัฒนาคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ระหวางผูที่เกีย่วของกับการผลติคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในแตละเนื้อหา เพื่อใหคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเกิดประโยชนแกผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    3. การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองใชสัญลักษณกราฟก GUI (Graphics 
User Interface) เปนสิง่สาํคัญที่ทาํใหการใชงานของผูใชเปนไปโดยงาย ไมตองเสียเวลาในการเรียนรู
การสรางโปรแกรมภายใตไมโครซอฟวินโดวส  สามารถทําไดงายในลักษณะที่ได 
    4. ควรทําตัวแบบตนฉบับ (Prototyping) เพื่อนาํไปทดลองใช เพื่อทดสอบ และ
ประเมินผลในความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    5. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา ในบทเรียนตองมีความสามารถในการให 
ความรู ความเขาใจ ตั้งแตตนจนจบเปนตามวัตถุประสงคของการเรียนรู 
    6. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศกึษาที่พัฒนาตองสามารถนํามาใชซ้ําได และ
ใหผลในการเรียนรูแกผูใชเหมือนเดิม 
    7. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาที่พัฒนาตองกําหนดรูปแบบการประเมินผล
ที่ชัดเจน แนนอนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองอาศัยหลายๆ สวนประกอบกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว ตั้งแตหลักสูตร วัตถุประสงคที่ตองการ รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร  
การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งไดมีการนําเอาหลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา
การเรียนรูมาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะวาผูเรียนแตละวัยมีลักษณะทางการเรียนรู
และการจดจําที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาหลักการและทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู ก็เพือ่ที่จะ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความเหมาะสมกับผูเรียนกลุมเปาหมายมากที่สุด 
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 3.5 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  คอมพวิเตอรเปนเทคโนโลยทีี่มปีระสิทธิภาพและไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง  เมื่อมกีารนํามา
ประยุกตใชในการเรียนการสอนทําใหเกิดคุณประโยชนหลายประการ ดังนี ้
  3.5.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสงเสริมผูที่เรียนออนใหสามารถใชเวลานอกเวลาเรียน เพื่อ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการเรียนของตนเองใหทันผูอ่ืน ซึ่งผูเรียนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใช
ในการเรียนดวยตัวเองในเวลาและสถานที่ที่ผูเรียนสะดวก 
  3.5.2 บทเรียนคอมพวิเตอรสามารถจูงใจใหผูเรียน เกิดความกระตือรือรน มีความสนุกสนาน
ไปกับการเรียน เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถสรางภาพเคลื่อนไหว เสียง แสง สี ที่สรางความดึงดูด นาเรียน
อยูตลอดเวลา 
  3.5.3 บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถใชสอนเปนรายบุคคล ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนได
ตามความสามารถ ความสนใจของแตละคน ซึ่งคอมพวิเตอรชวยสอนมกีารโตตอบกับผูเรียนในทนัที ทําให
ผูเรียนสามารถทราบผลของกิจกรรมไดระหวางเรียน 
  3.5.4 บทเรียนคอมพิวเตอรมีระบบฐานขอมูลชวยในการเก็บรายงานผลการเรียน และสามารถ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียนไวพิจารณาได 
  3.5.5 บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถพัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมไดงายและสะดวก 
  3.5.6 บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถแบงเนื้อหา บทเรียนเปนขั้นตอนใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน 
 อาจกลาวสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพวิเตอรสามารถสงเสริมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  
ผูเรียนสามารถที่จะศึกษาเรียนรูบทเรียนไดตามความสามารถและความตองการของผูเรียนแตละคน ผูเรียน 
สามารถทบทวนบทเรียนไดไมจาํกัดจาํนวนครั้ง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกันไดเปนอยางดี และผูเรียนยังสามารถทราบผลการเรียนรูไดทันที
เพื่อนาํมาใชในการปรับปรุงการเรียนรูของตนเองไดอีกดวย ซึ่งการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรมาใช ใน
การเรียนการสอนนัน้ สงผลใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน มีทัศนคตทิี่ดีตอการเรียนในรายวิชา 
นั้นๆ เพราะมีการนําสื่อหลายๆ ชนิดมารวมกันเพื่อสรางการเรียนรูใหกับผูเรียน  
 3.6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรเปนการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ ซึ่ง
เปนการบูรณาการศาสตรตาง  ๆเขาดวยกัน เชน การพัฒนาการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู การสื่อสาร 
บทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ หลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร โดยการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร
จึงเปนสวนหนึง่ของกระบวนการออกแบบการสอน โดยใชหลักการของระบบเปนแนวทางในการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม  
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  จากที่ไดทําการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรพบวามผูีนําเสนอไวมากมาย 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  เคมพ และ เดยตัน (Kemp; & Dayton.  1982:13 – 14) เสนอแนวคิดในการพฒันาบทเรยีน
คอมพิวเตอรไว 8 ขัน้ตอน ดงันี ้  
   1. ขั้นตอนการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณที่จะใชงาน 
   2. ขั้นตอนการออกแบบและเขียนผังงาน (Flowchart) ตามลําดับข้ันตอนของกระบวนการ
สอน 
   3. ขั้นตอนพฒันาคําถามที่จะใชสําหรับทบทวนและเสนอแนะ 
   4. ขั้นตอนวางแนวคิดที่จะเสนอบทเรียนบนหนาจอคอมพวิเตอร 
   5. ข้ันตอนลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   6. ข้ันตอนการเพิ่มความสนใจ  ใหแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดวยเทคนิคทาง 
ดานกราฟกและเสียง 
   7. ข้ันตอนการจัดเตรียมวัสดุและสิ่งพมิพที่จะใชประกอบบทเรียน 
   8. ข้ันตอนการทดสอบและปรับปรุงบทเรียน 
  โรเบิรต กาเย (Robert Gange.  1970) ไดเนนบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อกระตุนนักเรียนใหทาํกิจกรรมตางๆ และไดเสนอแนวทางในการจัดลําดับข้ันการสอนเปน 9 ขั้น ดังนี ้
   1. การเรยีกความสนใจ (Gaining Attention) เพื่อนําเขาสูบทเรียน เพื่อใหนักเรียน
พรอมที่จะเรียนโดยการเลือกสิ่งเรา เชน รูปภาพ ภาพยนตร การใชคําถาม การสาธิตและนําเสนอสิ่งเรา
นั้นๆ เพื่อเรียกความสนใจ 
   2. การบอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคการสอน (Information the Learner to the 
Objective) เพื่อใหผูเรียนทราบจุดประสงคปลายทางของการเรียนการสอนและเปนแนวทางไปสูจุดประสงค
นั้น การบอกจุดประสงคอาจบอกใหทราบโดยตรง หรือบอกโดยใชคําถามก็ได 
   3. การกระตุนใหผูเรียนระลึกความรูเดิมที่ตองมีกอน (Stimulating Recall of Prerequisite 
Learning) อาจใชคําถามหรือบรรยายเพื่อทบทวนความรูเดิม และนําไปเชื่อมโยงกับความรูใหม เพื่อให
นักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนตอไป 
   4. การเสนอสิ่งเราที่ใชประกอบการสอน (Presenting the Stimulus Material) ไดแก 
วัสดุอุปกรณและการสอนอื่นๆ 
   5. การชี้แนะการเรยีนรู (Providing Learning Guidance) อาจใชคําถามนําไปสูการเรียนรู  
การแนะนํา การใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ 
   6. จัดใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม (Eliciting the Performance) คือ ใหผูเรียนลงมือ
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ทําปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง โดยผูสอนคอยอํานวยความสะดวก จัดเตรียมเครื่องมือใหพรอม สําหรับ
การปฏิบัติการ 
   7. ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการทาํกิจกรรม (Providing Feedback) เพื่อใหผูเรียน
ทราบวาการทาํกิจกรรมหรือปฏิบัติการทดลองไดผลถูกตองหรือตองแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูตามจุดประสงคที่กาํหนดไว 
   8. การวัดผลการเรียน (Assessing the Performance) การวดัผลการเรียนรูของผูเรียน
ในการทํากิจกรรมอาจทําไดโดยการใชคําถาม ใหทาํแบบฝกหัด หรือทําขอสอบวัดไดในขณะเรียน และ
เมื่อส้ินสุดการเรียนเพื่อนาํขอมูลมาปรับปรุงแกไขได 
   9. การทาํใหผูเรียนคงการเรียนรูและการถายโยงการเรียนรู (Enhancing Retention 
and Transfer) คือ การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติซ้ําๆ กันเพือ่ใหมีความคงทนของความรู ใหมีการทบทวน 
และนําความรูไปใชในสถานการณใหม เพือ่ฝกการถายโยงการเรียนรู (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538) 
   องคประกอบในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
    การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร ใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชประกอบการเรียน 
การสอนไดอยางประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคทีว่างไว จะตองไดรับการออกแบบและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน เพื่อความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการจะสอนหรือทักษะที่ตองการ
ใหผูเรียนฝก ควรจะทําการพัฒนาอยางละเอียดรอบคอบโดยจะตองอาศัยองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
    1.  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณทางดานการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การกําหนดเปาหมาย และทิศทาง
ของหลกัสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน ขอบขายเนื้อหากจิกรรมการเรยีนการสอน ตลอดจน
วิธีการวัดและประเมินผลของหลักสูตร  
    2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ในการนําเสนอเนื้อหาวิชาใด
วิชาหนึง่เปนผูมีความรู ประสบการณและมีความสําเร็จในการสอนเปนอยางดี สามารถจัดลําดับเนื้อหา
ตามความยากงาย ความสัมพันธที่ตอเนื่องของเนื้อหา เทคนิคตางๆ ในการนําเสนอเนื้อหา วิธีการวดัผล
และประเมินผล 
    3. ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนาํปรึกษา
ดานการวางแผนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร การจัดวางรูปแบบหนาจอหรอืเฟรมตางๆ การเลือก 
ใชตัวอักษร รูปภาพ แผนภาพ และสื่อการสอนอื่นๆ ที่ชวยใหบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
    4. โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ที่นิยมม ี2 แบบ คือ 
     4.1 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรมชวยสรางบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรมระบบนี้ถกูพัฒนาดวยผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญทางดานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยตรง โปรแกรมนี้ออกแบบไวสําหรับการสรางและการนําเสนอบทเรียนคอมพวิเตอร
โดยเฉพาะ จึงใชงานไดงายและสะดวกตอผูสอนและผูที่ไมมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร 
     4.2 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรดวยภาษาคอมพิวเตอร ผูทีผ่ลิตบทเรียนมักจะ
เปนนกัคอมพวิเตอรโดยตรงหรือที่เรียกวา โปรแกรมเมอร (Programmer) ซึ่งใชภาษาระดับสูงในการสราง
บทเรียนโดยจะเปนบทเรียนประเภทจําลองสถานการณ ทั้งนีเ้นื่องจากภาษาคอมพิวเตอรจะสนับสนุนฟงกชัน
คณิตศาสตรทุกระดับ  
   การสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรใหมีคุณภาพ จะตองผานกระบวนการการออกแบบ ซึ่ง
เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญที่สุด ตองอาศยัทฤษฎีการเรียนการสอนและแนวคดิกระบวนการทางจิตวทิยา ซึ่งเนน
กระบวนการคิดและใชวิธีการสังเคราะหการเรียนรูขาวสารของมนุษย   
 ดังนัน้จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรเปนอีกทางเลือกในการเรียนการสอน เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรสามารถตอบสนองรูปแบบของการเรียนของนักเรียนทีม่ีความสามารถแตกตางกัน  สามารถ
จําลองสภาพการณของวิชาตางๆ เพื่อการเรียนรูของนกัเรียน ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงกอน
การลงมือปฏิบัติจริง และนกัเรียนสามารถที่จะเรียนหรอืฝกซ้ําได จงึกลาวไดวา บทเรียนคอมพวิเตอร มี
ความเหมาะสมที่จะนํามาใชทางการเรียนและการสอน 
 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4.1 งานวจิัยตางประเทศ 
  โอเดน (Oden.  1982: 355 – A; อางอิงจาก http://www.libumi.com) ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน
และเรียนจากการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏวานักเรียนกลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูกวากลุมที่เรียนจากการสอนแบบบรรยายอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิทัง้คะแนน
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดทัศนคติ 
  มิลเลอร (Miller.  1986: 1911 – A; อางอิงจาก http://www.libumi.com) ไดวจิัยผลการใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ในการแกปญหาทางการสอน ที่มผีลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน ชั้น
ประถมศกึษา โดยใหกลุมทดลองเรียนการอานและเขยีนวรรณคดีจากโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน และ
กลุมควบคุมเรียนจากครู ดวยการสอนแบบปกติในเนื้อหาเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตการเรียนจากคอมพิวเตอรใชเวลานอยกวา 
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  ไอเชล (Eichel.  1988: 303 – A; อางอิงจาก http://www.libumi.com) ศึกษาผลกระทบ
ของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนตอการเรียนของนักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 ในวิทยาลัยชมุชน 
38 แหง พบวา จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน ALFA test of grammar proficiency 
และทดสอบสมมติฐานดวย the mann - whitney U test และ t-test  การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
กับการเรียนการสอนตามปกติ แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติ ทางความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
  เรียสแมน (Reisman.  1994) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนามัลติมีเดียและสิ่งตางๆ ที่จะตอง
เตรียมความพรอมเพื่อสรางมัลติมีเดียในป ค.ศ. 2000 หรือในทศวรรษที่ 21 โดยแบงขึ้นตอนการพัฒนา
ออกเปน 4 สวน ดังนี ้
   1. ศึกษาเทคโนโลยีมัลติมีเดียข้ันตอน วิธีการ และแหลงขอมูล 
   2. เตรียมขอมูล  เนื้อหา  และสิง่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดีย 
   3. ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงมัลติมีเดียใหมีคุณภาพ 
   4. ประเมนิผลมัลติมีเดียโดยมีพืน้ฐานการใชอุปกรณมลัติมีเดียโดยเนนใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูมากที่สุด 
  ลิว (Liu.  2001: 411 – 412) ไดศึกษาโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
กลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนกับกลุมควบคุม ซึ่งเปนการเรียน
ตามวิธีปกติ จากการทดลองผลปรากฏวา 
   1. คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย สามารถชวยผูเรียนได ดังนี ้
    1.1 ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาไดดีขึ้นดวยวธิีการปฏิบตัิ 
    1.2 ชวยใหสามารถทบทวนบทเรียนได 
    1.3 ชวยใหเกิดความแมนยําในวชิาที่เรียนออน 
    1.4 ผูเรียนสามารถสรางความสาํเร็จไดดวยตนเอง 
    1.5 ทําใหมีเจตคตทิี่ดีตอวิชาเรยีน 
   2. คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองซึ่งเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน
สูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.2 งานวิจัยในประเทศ 
  ทองแทง ทองลิม่ (2541: 59) ไดสรางบทเรยีนคอมพวิเตอรปฏิสัมพันธ วิชาเทคนิคการกอสราง 1  
เร่ืองโครงสรางหลงัคา ตามหลักสูตรวทิยาลยัครูฉบับปรับปรุง พทุธศกัราช 2536 โดยทดลองกับนกัศึกษา
สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาชางกอสราง ระดับอนุปริญญา ชัน้ปที ่1 ของสถาบนัราชภัฏ
หมูบานจอมบงึ จงัหวัดราชบุรี จํานวน 20 คน โดยใหผูเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร จากนัน้ให
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ผูเรียนทําแบบฝกหัดและทําการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจยัพบวา บทเรียนสามารถชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูผานสื่อไดเปนอยางดี และพบวา บทเรียนที่สรางขึ้น มีประสิทธภิาพ  92.14/91.07 
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ  90/90   
  ณัฎฐพงษ เจริญพิทย (2542: 89 – 96) ไดดําเนนิวิจัยเรื่อง การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอนอเนกทัศนสังเขปเนื้อหาตามแนวการสอนแบบองครวม เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  
โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ซึง่ไดกระทาํทัง้ในกรณกีารใช
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นเปนรายบุคคล จํานวน 20 คน และเปนกลุมเล็ก 3 คน จํานวน 60 คน ผลการวิจัย
พบวา 
   1. บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนอเนกทัศนสังเขปเนื้อหาตามแนวการสอนแบบองครวม  
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอรายการที่ใชประเมินไมต่ํากวา 0.60 
   2. นักเรียนและผูสอนมีความพอใจในระดับสูงตอกิจกรรมสวนมากของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พฒันาข้ึนและมีความเห็นวากจิกรรมของคอมพวิเตอรชวยสอนทีพ่ัฒนาข้ึนมีขอดีมากกวาขอจํากัด 
   3. กิจกรรมโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พฒันาข้ึน มีแนวโนมในการเรา
การทํางานเชิงตรรกะชีวะของสมองซีกขวา 
  นายปรีชา ชคัตรยาพงษ (2544) การพัฒนาอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับครู 
ผูสอนเพื่อการนําเสนอเนื้อหาการสอน เปนการวิจัยที่มคีวามมุงหมาย เพื่อพัฒนาอุปกรณและโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหสามารถนําไปใชในการนําเสนอเนื้อหาการสอนโดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรที่สถานศึกษา
มีอยูเปนฐานในการพัฒนา 
   จากการศึกษาพบวา สถานศึกษากลุมเปาหมาย มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอ
สื่อประสม (Multimedia) ในการสอนของครูผูสอนนอยมาก เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนนุบางประการ 
เชน งบประมาณ การจัดการ และการฝกอบรม โดยผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาทีผู่ดูแลคอมพิวเตอร  
และครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเปาหมายมีความคิดเหน็สอดคลองกนัวา ควรมกีารฝกอบรมครูผูสอนที่มี
ความสนใจใหสามารถสรางสื่อประสมเพื่อใชในการสอน ควรมีโปรแกรมที่มีความสะดวกและงายในการสราง
ส่ือการสอน และควรมีการพัฒนาคอมพิวเตอรที่มีอยู ใหเกิดความสะดวกสําหรับครูผูสอนในการนําไปใช
สอนตามหองเรียนตางๆ ไดดวยตนเอง 
   ในสวนของการพัฒนาไดดําเนินการเปน 2 สวน ไดแก 
    สวนที ่1 การพัฒนาคอมพวิเตอรและอุปกรณควบคมุการนําเสนอ ซึง่เปนคอมพวิเตอร
ตั้งโตะ แบบแยกสวนใหมีขนาดกะทัดรัดและน้ําหนักเบาลง โดยบรรจุอุปกรณมัลติมีเดียที่จําเปนตองใช
ในการนาํเสนอทั้งหมดไวภายใน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยายและลดปญหาการตออุปกรณตอพวง
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ในการติดตั้งระบบกอนการสอน นอกจากนั้นไดพัฒนาคีบอรด (Keyboard) และเมาส (Mouse) ใหมีลักษณะ
การใชเปนรีโมตคอนโทรล (Remote Control) ซึ่งสามารถพฒันาไดหลายลักษณะ ทั้งแบบมีสายและไรสาย  
เพื่อใหครูผูสอนควบคุมสื่อและมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งผูสนใจสามารถพัฒนาอุปกรณ
เหลานี้ไดดวยตนเองตามความสามารถหรือตามความเหมาะสมของการนําไปใชงานในลักษณะที่ตางกัน 
    สวนที่ 2 เปนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีความสะดวกตอการสรางสื่อประสม
เพื่อการสอน โดยพัฒนาเปนแมแบบสื่อการสอนสําเรจ็รูป ซึ่งนําขั้นตอนการสอน 9 ขั้นตอนของ โรเบิรต กาเย  
มาประยกุตใชในการวางหวัขอการนาํเสนอสื่อการสอน ซึง่สามารถทาํไดงายและประหยัดเวลาโดยการเติม
ขอความ รูปภาพ กราฟ เสียง และอ่ืนๆ ลงในชองวางที่จัดไวให อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้ง
สองสวนนี้ไดนาํไปทดลองใชในการฝกอบรมครูผูสอนที่สนใจในการสรางสือ่การสอน และใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการฝกอบรม และ
มีความเห็นวาอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้นนี้ กอใหเกิดประโยชนตอการนําไปใช
ในการสอนเปนอยางมาก จากนัน้ไดนําไปทดลองกับนกัเรยีนในระดับมัธยมศึกษาปที ่2 ในวิชาพทุธศาสนา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางรูปแบบการนําเสนอ
แบบที่นิยมใชกันทั่วไปกับแบบที่ใชแมแบบสื่อการสอนสําเร็จรูป พบวา คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนที่เรียน
จากสื่อที่ใชแมแบบสื่อการสอนสําเร็จรูปสูงกวาแบบทัว่ไปอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 
  นพรัตน เสียงเกษม (2546) การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนอินเทอรเน็ต เร่ือง "โลกและการเปลี่ยนแปลง" กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ในชวงชั้นที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
   กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดสอบหาประสิทธภิาพของบทเรยีน เปนนกัเรยีนในชวงชัน้ที่ 3  
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งกําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 วชิราวุธวิทยาลัย  
กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน ไดมาจากสุมแบบหลายขั้นตอน 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนอินเทอรเน็ตมีขั้นตอนดําเนินการ โดยนาํ 
บทเรียนที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อประเมินคุณภาพของบทเรียน จากนั้นปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว จึงนาํไปทดลองกับกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชคือคารอยละ และ
คาเฉลี่ยเลขคณิต 
   ผลการศึกษาคนควา พบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดียบนอินเทอรเน็ต เร่ือง  
"โลกและการเปลี่ยนแปลง" กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชวงชั้นที่ 3 ที่มีคุณภาพดานเนื้อหา และ
ดานสื่ออยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 94.10/91.00 
  ศิริรัตน บุญบาล (2546) การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของชุดบทเรียนวีดทิัศนดวยตนเอง วิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4 ตาม
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เกณฑมาตรฐาน 90 /90 
   กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฝายมัธยม) จํานวน 48 คน ไดมาโดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาคือ ชุด
บทเรยีนวีดิทัศนดวยตนเองวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม แบบฝกหัดระหวางเรียน จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จาํนวน 60 ขอ และแบบประเมินชุดบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง ของผูเชี่ยวชาญ 
สถิติที่ใชในการทดลองคือ คาเฉลี่ยและสูตร E1 /E2 การทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 3 คน  
เพื่อศึกษาคุณภาพของชุดบทเรียนทางดานความชัดเจนของภาพ ส ีตัวอักษร และความเหมาะสมของภาพ
และเสียง รวมทั้งแบบฝกหัดและแบบทดสอบเพื่อนํามาปรับปรุง การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 15 คน เพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของชุดบทเรียน การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาคนควา ไดชุดบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเองวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม เร่ือง
ระบบนิเวศและมนุษยกับส่ิงแวดลอมที่มีคุณภาพในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 91.67 / 90.95 
  สุจิตรา สิงหยอง (2547) การศึกษาคนควาในครัง้นี ้ มจีุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง ทวปีอเมริกา สาํหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 โรงเรียนบางกะป ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 85/85 
   กลุมตัวอยางคอื นักเรียนระดบัชวงชัน้ที่ 3 (มธัยมศกึษาปที่ 3) ที่กาํลังศกึษาอยูในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนบางกะป จํานวน 68 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใชในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ทวีปอเมริกา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียน และแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละและคาเฉลี่ย 
   ผลการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ทวีปอเมริกา มีคุณภาพจาก
การประเมนิของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ อยูในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 
92.20/91.20 
 จากการศึกษางานวิจยัที่ไดกลาวมาแลวกเ็พื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ใหมคีวามเหมาะสมสําหรับการเรียนรู
ของนักเรียน สามารถชวยใหนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันมีผลการเรียนรูสูงขึ้นได
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนที่มีรูปแบบเนื้อหาทีน่าสนใจและเราความสนใจผูเรียน ซึ่งเปน
ผลทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและทํานักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูสูงขึ้นดวย 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผูวจิัยไดดําเนินการศกึษาคนควา ดงันี ้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3. การสรางและหาประสทิธิภาพเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  4. ขั้นตอนการดําเนนิการทดลอง 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  กลุมที ่1  
   เปนผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา 
  กลุมที ่2  
   เปนนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรียนบึงพะไล ที่เรียนในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 
2553 ที่เรียนกลุมสาระวทิยาศาสตรจํานวน 4 หอง มนีักเรียนทั้งหมด 143 คน 
  กลุมตวัอยาง 
   กลุมที ่1  
    เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน  
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมิน 2 รอบ ดังนี ้
    รอบที่ 1 ผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา 3 คน 
     ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน 
    รอบที่ 2 ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศกึษา 5 คน  
   กลุมที ่2 
    เปนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรยีนบงึพะไล ที่เรียนในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา  
2553 จํานวน 1 หองเรียน ซึง่มีนกัเรียน 40 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 
โดยการจับสลากนกัเรียน 1 หองเรียน จากนักเรียนทัง้หมด 4 หองเรียน 



 32

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีดังนี ้  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูที ่ 6 เร่ือง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี ้
  หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภมูิของอากาศ ความชืน้ ความกดอากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภมูิอากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ  
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู  
  หนวยการเรียนรูที่ 1 จํานวน 20 ขอ  
  หนวยการเรียนรูที่ 2 จํานวน 20 ขอ  
  หนวยการเรียนรูที่ 3 จํานวน 20 ขอ 
  หนวยการเรียนรูที่ 4 จํานวน 20 ขอ 
  รวมทัง้หมด 80 ขอจาก 4 หนวยการเรียนรู 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  
  ในการสรางบทเรียนคอมพวิเตอร ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอน ดงันี ้
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัมุงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ  
โดยผูวิจัยไดมขีั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรตามหลกัการวจิัยและพัฒนา ดังนี ้
  1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน วิชาวทิยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูที ่ 6 เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกสรางบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ  
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
  2. การวิเคราะหเนื้อหาวิชา ในการศึกษาและเลือกเนื้อหาในครั้งนี ้ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาที่
จะนาํมาใชในการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ โดยนาํเนื้อหามาจากวชิา วทิยาศาสตร  
กลุมสาระการเรียนรูที่ 6 เร่ือง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี ้
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   หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
   หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภมูิของอากาศ  ความชืน้ ความกดอากาศ 
   หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภมูิอากาศ 
   หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ 
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน และสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอน  
โดยเฉพาะคณาจารยจากโรงเรียนตางๆ ที่มีการเรียนการสอนเรื่อง บรรยากาศ ในขั้นตอนการวิเคราะห
เนื้อหา ผูวิจัยไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัโดยปรึกษากับอาจารยทีป่รึกษาและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
  3. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียนเปนขอๆ ซึ่งสามารถวัดผลไดในเร่ือง บรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรยีนบงึพะไล  
  4. การวิเคราะหผูเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบเครื่องมือเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนบึงพะไล ที่เรียนในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมนีกัเรียน
จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยการจับสลากนักเรียน 
1 หองเรยีน จากนกัเรียนทัง้หมด 4 หองเรียน 
  5. แบงเนื้อหาเรื่อง บรรยากาศ ออกเปนหนวยยอย ใหเปนไปตามระบบโครงสรางความคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรูของ โรเบิรต กาเย และนําไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาและใหผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง 
  6. นําเนื้อหาที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไปสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
  7. ศึกษาการใชงานเกี่ยวกับเครื่องมือตางๆทีจ่ะใชสรางบทเรียนคอมพวิเตอร 
  8. นําเนื้อหานั้นมาวางแผนการสรางบทเรียนโดยแบงเนื้อหายอยลงบน Story Card แลว
เรียบเรียงลงใน Story Board เพื่อจัดลําดบั จากนัน้เขียนผังงานแลวนาํ Story Board ที่สรางเสร็จแลว
มาเขียน Script แลวจึงนาํไปขอคําแนะนาํจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
เพื่อปรับปรุงแกไข 
  9. นํา Story Board ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอร โดย
ใชโปรแกรม Adobe Captivate 3 โปรแกรมสรางภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว ไดแก Macromedia 
Flash MX และ Adobe Photoshop version 7.0 
  10. นําบทเรียนคอมพวิเตอรทีส่รางเสร็จแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจทานและใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยกีารศึกษา 3 ทาน ประเมินคุณภาพรอบที่ 1   
  11. นําบทเรียนมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 ทาน ประเมินคุณภาพเปนรอบที่ 2   
  12. ผูวิจยัไดแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรตามทีผู่เชี่ยวชาญแนะนําทุกประการ 
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  13. สําเนาใสแผนคอมแพคดิสกเพื่อนาํไปศึกษาผลการใช 
 แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 
  1. วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียนที่สรางขึ้น โดยการสรางตาราง
วิเคราะหหลงัสูตร กาํหนดเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรูและพฤตกิรรมที่ตองการวดัใหครอบคลมุเนื้อหา
ทั้งหมดโดยแยกวัดพฤติกรรมดานตางๆ ตามหลกัสูตรหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  2. ออกขอสอบตามตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยกําหนดขอสอบเปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จาํนวน 120 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวงั เร่ือง บรรยากาศ 
สําหรับเกณฑการใหคะแนน ถาเลือกคําตอบที่ถูกใหขอละ 1 คะแนน แตถาเลือกคําตอบผิดหรือไมเลือกเลย
ใหคะแนนเปน 0 
  3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจ และประเมินคุณภาพ เพื่อ
ตรวจสอบพิจารณาความถกูตองของเนื้อหา และความถูกตองเหมาะสมกับภาษา ตัวเลือก ตวัลวง โดย
พิจารณาวา แบบทดสอบสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงัหรือไม ซึง่ใหเกณฑกาํหนดความคิดเห็น
ดังนี ้
   3.1 คะแนน 1 สําหรับแบบทดสอบที่มีความสอดคลองกับผลการเรียนรูทีค่าดหวงั 
   3.2 คะแนน  0 สําหรับแบบทดสอบที่ไมแนใจวา จะมคีวามสอดคลองกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังหรือไม 
   3.3 คะแนน -1 สําหรับแบบทดสอบที่ไมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  นําผลการพิจารณานั้น มาคํานวณหาคาดชันีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกบัผล
การเรียนรูที่คาดหวัง (IOC) โดยผูศึกษาคนควาจะคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
แบบทดสอบกบัผลการเรียนรูที่คาดหวังมากกวาหรือเทากับ 0.5 (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2539: 251) จากแบบทดสอบที่ไดรับการคัดเลือกแลวนัน้ ผูศึกษาคนควานําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองใหสมบูรณอีกครั้ง  กอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในขั้นตอนตอไป 
  4. นําขอสอบที่ไดไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องนี้มาแลว 
จํานวน 100 คน ตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอที่ตอบถกูเปน 1 ขอ ที่ไมตอบเปน 0 ขอที่ตอบผิดเปน 0  
  5. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบชนิดเลือกตอบเปนรายขอ เพื่อหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ  
  6. คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจาํแนก
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  แลวคัดเลือกขอสอบทีอ่ยูในเกณฑมาจํานวน 80 ขอ ใหครอบคลุมกับเนื้อหาและผล
การเรียนรูที่คาดหวงัที่ตั้งไว 
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  7. นําแบบทดสอบที่ไดมาหาคาความเชื่อมัน่ โดยใชสูตร KR.20 ของ คูเดอร ริชารดสัน 
(Kuder, Richardsan.  1939: 681 – 687; พวงรัตน ทวีรัตน.  2531: 132) 
 คุณภาพของแบบทดสอบ 
  จากการศึกษาเพื่อจัดทาํแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูของบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดผล ดังนี ้

 
ตาราง 1 คุณภาพแบบทดสอบ 
 

หนวยการเรียนรู จํานวนขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมัน่ 

     

1 20 0.31-0.70 0.36-0.92 0.80 
2 20 0.37-0.67 0.40-0.96 0.79 
3 20 0.35-0.64 0.44-0.88 0.81 
4 20 0.38-0.75 0.44-0.80 0.81 
     

รวม 80 0.31-0.75 0.36-0.96 0.93 
     

 
 จากตาราง 1 แสดงผลคุณภาพแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 พบวา แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรวมทัง้หมดม ี80 ขอ โดย
แบงเปน 4 หนวยการเรียนรู โดยแบงเปนหนวยการเรียนรูละ 20 ขอ คาความยากงายโดยรวมอยูที่  0.31 – 0.75 
โดยหนวยการเรียนรูที่ 1 อยูที่ 0.31 – 0.70 หนวยการเรียนรูที่ 2 อยูที ่0.37 – 0.67 หนวยการเรยีนรูที ่3 
อยูที ่0.35 – 0.64 และหนวยการเรียนรูที่ 4 อยูที ่0.38 – 0.75 คาอํานาจจําแนกโดยรวม อยูที่  0.36-0.96  
โดยหนวยการเรียนรูที่ 1 อยูที่ 0.36 – 0.92 หนวยการเรียนรูที่ 2 อยูที่ 0.40 – 0.96 หนวยการเรียนรูที่ 3  
อยูที่  0.44 – 0.88  และหนวยการเรียนรูที่  4  อยูที่ 0.44 – 0.80 คาความเชื่อมัน่โดยรวมอยูที ่ 0.93 
โดยหนวยการเรียนรูที่ 1 อยูที่ 0.80 หนวยการเรียนรูที่ 2 อยูที่ 0.79 หนวยการเรียนรูที่ 3 อยูที่ 0.81  
และหนวยการเรียนรูที ่4 อยูที่ 0.81 
 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ผูวิจัยไดสรางแบบประเมนิเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ โดยมี
การประเมนิ 2 ดาน คือ ดานเนื้อหาบทเรียนและดานสื่อ ซึ่งมีข้ันตอนในการสราง ดังนี ้
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมอืที่ใชในการวจิัย 
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  2. พิจารณาหัวขอและจุดมุงหมาย เพื่อใหทราบวาตองการขอมูลในการประเมินอะไรบาง 
  3. สรางแบบประเมิน 2 ชุด คอื แบบประเมนิดานเนื้อหา และแบบประเมินดานสื่อ โดย
ใชแบบสอบถามทีม่ีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 
โดยการกาํหนดความหมาย ดังนี ้
   5 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดีมาก 
   4 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดี 
   3 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัปานกลาง 
   2 หมายถงึ ตองปรับปรุง 
   1   หมายถงึ ไมมีคุณภาพ 
  4. นําแบบประเมนิทัง้ 2 ชุด ที่สรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 
 
การดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพบทเรียน 
  1. นําแบบประเมนิดานเนื้อหาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน  
3 ทาน และนาํแบบประเมนิดานเทคโนโลยกีารศึกษาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา จาํนวน 3 ทาน  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทัง้หมดประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรในรอบที ่1  
  2. นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญในรอบที ่1 มาปรับปรุงแกไข
บทเรียนคอมพิวเตอร 
  3. นําบทเรียนทีป่รับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาประเมนิรอบที่ 2 โดยใหผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา 5 ทานเปนผูประเมนิบทเรียนคอมพิวเตอร 
  4. นําผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนเกณฑ ใน
การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี ้
   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  4.51 – 5.00 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดีมาก 
   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  3.51 – 4.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดี 
   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  2.51 – 3.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัปานกลาง 
   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  1.51 – 2.50 หมายถงึ ตองปรับปรุง 
   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  1.00 – 1.50 หมายถงึ ไมมีคุณภาพ 
  ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียตัง้แต 3.51 ข้ึนไป จงึถือวา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียมีคุณภาพนําไปใชได 
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 การดําเนินการเพื่อศกึษาผลการใช 
  ในขั้นตอนการศึกษาผลการใชคร้ังนี้ ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรการทดลอง จํานวน 40 เครื่อง 
จัดใหมีการทดลอง 4 วัน วนัละ 1 หนวยการเรียนรู ในกลุมทดลองนั้นผูวิจัยจัดใหนกัเรียน 1 คน เรียน
กับเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ผูวิจัยไดติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดียไวในเครื่องคอมพิวเตอร
ตามจํานวนผูเรียนซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
  1. จัดเตรียมคอมพิวเตอรและบทเรียนใหพรอมที่จะดาํเนนิการทดลอง 
  2. ใหนักเรียนเปดเครื่องคอมพวิเตอรและเขาสูบทเรียน โดยในตัวบทเรียนจะมโีปรแกรม
ใหนักเรียนทราบถึงวิธกีารเรยีนและจุดมุงหมายในการเรียน 
  3. นักเรียนเรียนเนื้อหาตามบทเรียนวนัละ1 หนวยการเรียนรู และทาํแบบฝกหัดระหวาง
เรียน 
  4. หลงัจากนกัเรียนเรยีนจบ 1 หนวยการเรยีนรู แลวใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบของหนวย
การเรียนรูนั้น จํานวน 20 ขอ ทนัท ี
  5. นํากระดาษคาํตอบมาตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑใหคะแนน โดยมีเกณฑใหคะแนน
ดังนี้ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 
  6. เมื่อนักเรยีนเรยีนครบ 4 หนวยการเรียนรูแลว จึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห เพื่อหา
จํานวนของนกัเรียนที่มีผลการเรียนผานเกณฑทีก่ําหนด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการจัดทําขอมูลทางสถิตทิี่ไดจากการทดลองดําเนนิการ ดังนี ้
 1. การหาคาสถิตพิื้นฐาน 
  1.1 หารอยละ 
  1.2 คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
  1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  2.1 หาคาความยากงาย โดยใชสดัสวน 
  2.2 หาคาอาํนาจจาํแนก โดยใชสัดสวน 
  2.3 หาคาความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร Kuder-Richardson 20 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องบรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
 ในการวิจัยเพื่อเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรและศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง 
บรรยากาศ สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 1 ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด ซึง่บทเรียน
ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวยการเรียนรู ไดแก 
  หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
   - องคประกอบของชั้นบรรยากาศ 
   - การแบงชัน้บรรยากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภมูิของอากาศ  ความชืน้  ความกดอากาศ 
   - อุณหภูมิของอากาศ 
   - ความชืน้ของอากาศ 
   - ความกดอากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภมูิอากาศ 
   - ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ 
   - ความเร็วของลม 
   - เครื่องมือที่ใชวัดกระแสลม 
   - ลมมรสุมและลมพายุหมุนเขตรอน 
   - ชนิดของเมฆ 
   - การเกิดฝนในธรรมชาติ 
  หนวยการเรียนรูที่ 4  การพยากรณอากาศ 
   - การพยากรณอากาศ 
   - คําและสัญลักษณที่ใชพยากรณอากาศ 
   - การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
   - สภาวะโลกรอน 
 ในแตละหนวยการเรียนรูของบทเรียน ประกอบดวยคําอธิบายเนื้อหาของบทเรียนที่นาํเสนอเนื้อหา
บทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และใชเปนสื่อการเรียนการสอน เพื่อนําเสนอ
เนื้อหาในลกัษณะสื่อประสม ซึ่งประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ในการถายทอด
เนื้อหาบทเรียนจะมีการถามคําถามและรับคําตอบจากผูเรียนและแสดงผลการเรียนรูยอนกลับได เพื่อให
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ผูเรียนสามารถรูขอบกพรองของตนเองและสามารถทบทวนความรูไดตลอดเวลา ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ที่ดี ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียน หรือผลการเรียนรูของตนเองจากแบบทดสอบที่อยูใน
บทเรียนไดทันที บทเรียนคอมพิวเตอรมีแบบฝกหัดระหวางเรียน โดยหนวยการเรียนรูที่ 1 จํานวน 10 ขอ 
หนวยการเรียนรูที ่2 จาํนวน 10 ขอ หนวยการเรยีนรูที่ 3 จํานวน 17 ขอ หนวยการเรียนรูที ่4 จํานวน 11 ขอ  
และแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรูละ 20 ขอ 

 
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรจากผูเช่ียวชาญ 
 การหาผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ สาํหรบันักเรียน
ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ไดผลการวิเคราะห  ดังนี ้
 
ตาราง 2 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรดานเนื้อหา   
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของคุณภาพ 
1. สวนนํา 4.66 0.50 ดีมาก 
    1.1 การนําเขาสูบทเรียนนาสนใจ 4.66 0.57 ดีมาก 
    1.2 มีการแจงจุดประสงคอยางชัดเจน 4.66 0.57 ดีมาก 
    1.3 บทเรียนมีการออกแบบใหใชงานไดงาย 4.66 0.57 ดีมาก 
2. การดําเนินเรื่อง 4.55 0.52 ดีมาก 
    2.1 การจัดกลุมเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.57 ดี 
    2.2 การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
    2.3 ความถูกตองในการเชื่อมโยงเนื้อหา 4.33 0.57 ดี 
3. เนื้อหา/กิจกรรม 4.49 0.51 ดี 
    3.1 เนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.66 0.57 ดีมาก 
    3.2 ความถูกตองของเนื้อหา 4.66 0.57 ดีมาก 
    3.3 ความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 4.66 0.57 ดีมาก 
    3.3 บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 0.57 ดี 
    3.4 ความถูกตองของภาษาทีใ่ช 4.33 0.57 ดี 
    3.5 รูปภาพประกอบสื่อความหมายและสอดคลองกับเนื้อหา 4.33 0.57 ดี 
4. ดานแบบทดสอบ 4.88 0.33 ดีมาก 
    4.1 ความชัดเจนของคําถาม 4.66 0.57 ดีมาก 
    4.2 ความสอดคลองกับเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 
    4.3 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 4.64 0.49 ดีมาก 
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 จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน พบวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก และมีคุณภาพรายดาน
ดังนี ้  
  ดานสวนนํามคีุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยแบงเปน เร่ืองการนาํเขาสูบทเรียนนาสนใจ  
เร่ืองมกีารแจงจุดประสงคอยางชัดเจน และเรื่องบทเรียนมกีารออกแบบใหใชงานไดงาย ทุกเรื่องมีคณุภาพ
อยูในระดับดีมาก    
  ดานดําเนินเรือ่ง มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยแบงเปน เร่ืองการเรียงลําดับเนื้อหา มี
ความเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก เร่ืองการจัดกลุมเนื้อหามีความเหมาะสมและเรื่องความถกูตอง
ในการเชื่อมโยงเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดี    
  ดานเนื้อหา/กิจกรรม มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองเนื้อหาบทเรียน สอดคลอง
กับวัตถุประสงค เร่ืองความถูกตองของเนือ้หา และเรื่องความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา มีคุณภาพ
อยูในระดับดีมาก เร่ืองบทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน เร่ืองความถูกตองของภาษาที่ใชและ
เร่ืองรูปภาพประกอบสื่อความหมายและสอดคลองกับเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดี   
  ดานแบบทดสอบมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองความชัดเจนของคําถาม เร่ือง
ความสอดคลองกับเนื้อหา และเรื่องความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ ทุกเรื่อง มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก 
 จากขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญดานเนื้อหามีสิง่ตองปรบัปรุง ดังนี ้
  1. ในบางหนาของบทเรียนเนื้อหาควรกระชับและชัดเจนมากกวานี ้
  2. ควรนําเสนอสิง่ที่ใกลตวันกัเรียนดวยเพื่อใหนกัเรียนเหน็ภาพที่ชัดเจนขึ้น 
  3. เพิ่มแหลงความรูเพิ่มเติมที่ควรไปศึกษา และควรมีเกร็ดความรูประกอบดวย 
 ผูวิจัยไดทาํกบัปรับปรุงบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา 
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ตาราง 3 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรดานเทคโนโลยกีารศึกษา รอบที ่1  
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของคุณภาพ 

    

1. ดานการออกแบบ 3.93 0.59 ดี 
    1.1 การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช 4.00 0.00 ดี 
    1.2 การนาํเสนอเมนูหลกัไดเหมาะสม 3.66 0.57 ดี 
    1.3 การออกแบบโครงสรางของบทเรียนใชงาน 
งาย ไมสับสน 4.00 0.00 ดี 
    1.4 ความชดัเจนของคําสัง่และสัญลักษณตางๆ  4.33 1.15 ดี 
    1.5 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 
เหมาะสม 3.66 0.57 ดี 
2. ตัวอักษรและการใชสี 3.55 0.72 ดี 
    2.1 ขนาดของตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 3.33 0.57 พอใช 
    2.2 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.33 0.57 พอใช 
    2.3 พื้นหลงัมีความเหมาะสม 4.00 1.00 ดี 
3. ภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหว 3.66 0.51 ดี 
    3.1 ภาพนิ่งมีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
    3.2 ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม 3.33 0.57 พอใช 
4. ดานเสียง 3.66 0.51 ดี 
    4.1 เสียงบรรยายมีความชัดเจนเหมาะสม 3.33 0.57 พอใช 
    4.2 ดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
5. การออกแบบปฏิสัมพันธ  3.83 0.40 ดี 
    5.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงานงาย  4.00 0.00 ดี 
    5.2 โปรแกรมสามารถโตตอบกับผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 3.66 0.57 พอใช 
    

รวมเฉลี่ย 3.76 0.55 ดี 
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 จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพรอบที่ 1 ของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ  
โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน พบวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมี
คุณภาพรายดาน ดังนี ้  
  ดานการออกแบบมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองการออกแบบหนาจอเหมาะสม
และงายตอการใช เร่ืองการนําเสนอเมนูหลักไดเหมาะสม เร่ืองการออกแบบโครงสรางของบทเรียน ใชงานงาย 
ไมสับสน เร่ืองความชัดเจนของคําสัง่และสญัลักษณตางๆ และเรื่องความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม ทุกเรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับดี   
  ดานตัวอกัษรและการใชสีมคีุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองสขีองตัวอักษร และ
เร่ืองพื้นหลังมคีวามเหมาะสมคุณภาพอยูในระดับดี เร่ืองขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม และเรื่อง
สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับพอใช   
  ดานภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหว มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองภาพนิ่ง มี
ความเหมาะสมมคีุณภาพอยูในระดับดี และเรื่องภาพเคลื่อนไหว มีความเหมาะสม มีคุณภาพอยูใน
ระดับพอใช    
  ดานเสียง มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองดนตรีประกอบบทเรียน มีความเหมาะสม
มีคุณภาพอยูในระดับดี  และเรื่องเสียงบรรยายมีความชัดเจนเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับพอใช   
  ดานการออกแบบปฏิสัมพนัธมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองออกแบบปฏิสัมพนัธ
ใหโปรแกรมใชงานงายมีคุณภาพอยูในระดับดี และเรื่องโปรแกรม สามารถโตตอบกบัผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
มีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวามีสิ่งตองปรับปรุง ดังนี ้
  1. ตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไป  ควรปรับใหมีขนาดใหญขึ้น 
  2. ควรปรับการจัดเรียงปุมควบคุมในบทเรียนคอมพิวเตอรใหใชงายไดงายขึ้น 
  3. มีการเรียงลําดับหนาของเนื้อหาผิดในบางหนวยการเรียนรู 
  4. พื้นหลังของเมนูหลักกับเมนยูอยไมควรเหมือนกัน 
 ผูวิจยัไดทาํกับปรับปรุงบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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ตาราง 4 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรดานเทคโนโลยกีารศึกษา รอบที ่2  
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของคุณภาพ 

    

1. ดานการออกแบบ 4.24 0.43 ดี 
    1.1 การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช 4.40 0.54 ดี 
    1.2 การนาํเสนอเมนูหลกัไดเหมาะสม 4.40 0.54 ดี 
    1.3 การออกแบบโครงสรางของบทเรียนใชงาน  
     งายไม สับสน 4.00 0.00 ดี 
    1.4 ความชดัเจนของคําสัง่และสัญลักษณตาง ๆ  4.40 0.54 ดี 
    1.5 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 
     เหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
2. ตัวอักษรและการใชสี 4.26 0.88 ดี 
    2.1 ขนาดของตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 4.60 0.54 ดีมาก 
    2.2 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 0.83 ดี 
    2.3 พื้นหลงัมีความเหมาะสม 4.00 1.22 ดี 
3. ภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหว 4.00 0.00 ดี 
   3.1 ภาพนิง่มีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
    3.2 ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
4. ดานเสียง 4.60 0.51 ดีมาก 
    4.1 เสียงบรรยายมีความชัดเจนเหมาะสม 4.40 0.54 ดี 
    4.2 ดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 4.80 0.44 ดมีาก 
5. การออกแบบปฏิสัมพันธ  4.00 0.00 ดี 
    5.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงานงาย  4.00 0.00 ดี 
    5.2 โปรแกรมสามารถโตตอบกับผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 4.00 0.00 ดี 
    

รวมเฉลี่ย 4.22 0.54 ดี 
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 จากตาราง 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพรอบที่ 2 ของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ  
โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน พบวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมี
คุณภาพรายดาน ดังนี้   
  ดานการออกแบบมีคุณภาพอยูในระดับดี  โดยแบงเปน เร่ืองการออกแบบหนาจอเหมาะสม
และงายตอการใช เร่ืองการนําเสนอเมนูหลักไดเหมาะสม เร่ืองการออกแบบโครงสรางของบทเรียนใชงานงาย
ไมสับสน เร่ืองความชัดเจนของคําสัง่และสญัลักษณตางๆ และเรื่องความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม ทุกเรื่องมีคุณภาพอยูในระดับดี     
  ดานตัวอักษรและการใชสีมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองขนาดของตัวอักษร มี
ความเหมาะสม มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก เร่ืองสีของตัวอักษร มีความเหมาะสมและเรื่องพื้นหลัง มี 
ความเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับดี   
  ดานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองภาพนิ่ง มีความ
เหมาะสมและเรื่องภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับดี   
  ดานเสียงมีคณุภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม
มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และเรื่องเสียงบรรยายมีความชัดเจนเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับดี   
  ดานการออกแบบปฏิสัมพนัธมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยแบงเปน เร่ืองออกแบบปฏิสัมพนัธ
ใหโปรแกรมใชงานงาย และเรื่องโปรแกรมสามารถโตตอบกบัผูเรียนอยางสม่ําเสมอ มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวามีส่ิงตองปรับปรุง ดังนี ้
  1. ควรปรับสีพื้นหลังใหแตกตางหลากหลายในแตละบทเรียน 
  2. ตรวจสอบการพิมพและตัวอักษรใหถูกตอง 
 ผูวิจัยไดทาํกบัปรับปรุงบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ผูวิจัยไดนาํบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่3  ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1  
ที่ปรับปรุงแกไขแลว มาดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนกัเรียน โรงเรียนบึงพะไล ที่เรียนใน
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน ซึง่มีนกัเรียนจํานวน 40 คน ซึง่เปนกลุมตัวอยาง
ที่เรียนจากคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ 1 คน ผลการเรียนปรากฏ จากการทดสอบ ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
 

หนวยการเรียนรู คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ รอยละของคะแนน จํานวนนักเรยีน 
ที่ไดรอยละ 70 ขึ้นไป 

รอยละของ 
จํานวนนักเรยีน 

      

หนวยที่  1 20 13.15 65.75 22 55.00 
หนวยที่  2 20 14.02 70.10 29 72.50 
หนวยที่  3 20 14.42 72.10 26 65.00 
หนวยที่  4 20 15.32 76.60 33 82.50 
      

รวม 80 56.91 71.13 29 72.50 
      

 
 จากตาราง 5 ผลการใชบทเรยีนคอมพวิเตอรเร่ือง บรรยากาศ จากกลุมตัวอยาง จาํนวน 40 คน 
พบวา หนวยการเรียนรูที่ 1 มีนักเรียนที่ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 22 คน โดยคิดเปนรอยละ 
55.00 หนวยการเรียนรูที่ 2 มีนักเรียนที่ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 29 คน โดยคิดเปนรอยละ 
72.50 หนวยการเรียนรูที่ 3 มีนักเรียนที่ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 26 คน โดยคิดเปนรอยละ 
65.00 หนวยการเรียนรูที่ 4 มีนักเรียนที่ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 33 คน โดยคิดเปนรอยละ 
82.50 รวมทุกหนวยการเรียนรูมีนักเรียนทีไ่ดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 29 คน โดยคิดเปนรอยละ 
72.50 ของจํานวนนักเรียนทัง้หมด หนวยการเรียนรูที่นักเรียนไดคะแนนมากที่สุดคือหนวยการเรียนรูที่ 4 
คิดเปนรอยละ 76.60 ของคะแนนเพราะวา เนื้อหาในหนวยการเรียนรูนี้สวนมากเปนเรื่องทีใ่กลตวันักเรียน 
สามารถพบเจอไดในชวีิตประจาํวนั และนกัเรยีนมีความคุนเคยกบัการเรียนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอร เปน
อยางดีแลว สวนหนวยการเรียนรูทีน่ักเรียนไดคะแนนนอยที่สุดคือ หนวยการเรียนรูที่ 1 คิดเปนรอยละ 
65.75 ของคะแนนเพราะวา เนื้อหาในหนวยการเรียนรูนีส้วนมากเปนเรื่องที่ตองใชความจําและนกัเรียน
บางสวนยังไมคุนเคยกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอร   
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการสรางเพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 
 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสรางบทเรียนคอมพวิเตอรเร่ืองอื่นๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากร 
   กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา 
   กลุมที ่2 เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบึงพะไล  ที่เรียนในภาคเรียนที ่2   
ปการศึกษา 2553 ที่เรียนกลุมสาระวทิยาศาสตร จํานวน 4 หอง มนีักเรียนทัง้หมด 143 คน 
  กลุมตวัอยาง 
   กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษาประเมนิ 2 รอบ 
ดังนี ้
    รอบที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน 
    รอบที่ 2 ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศกึษา 5 คน  
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   กลุมที่  2 เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบงึพะไล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หองเรียน ซึง่มีนักเรียน 40 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample Random 
Sampling) 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
   บทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ ที่สรางขึ้นสําหรับการเรียนการสอน วชิา วิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูที ่ 6 เร่ือง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี ้
   หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
   หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภมูิของอากาศ  ความชืน้ ความกดอากาศ 
   หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภมูิอากาศ 
   หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอร โดยแบงเปน 
  - แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรดานเนื้อหา 
  - แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
การศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
 นําบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ ทีผ่านการประเมนิคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศกึษา ไปทดลองใชกบักลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เมื่อเรยีนจบ แตละ
หนวยการเรียนรู ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนําผลคะแนนที่ไดมาสรุปเปนผลการจากใชบทเรียน
คอมพิวเตอร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรเร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. คุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 1 จากการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมากและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี 
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 3. ผลการใชบทเรยีนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีนักเรียนที่มผีลการเรียนรอยละ 70 ข้ึนไป ดังนี ้
  หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ   รอยละ 55.00 
  หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภมูิของอากาศ ความชืน้ ความกดอากาศ รอยละ 72.50 
  หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภมูิอากาศ      รอยละ 65.00 
  หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ         รอยละ 82.50 
       รวมทัง้ 4 หนวยการเรียนรู       รอยละ 72.50 
 
อภิปรายผล 
 จากการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรบันักเรียนชวงชั้นที ่3 ชั้น
มัธยมศกึษาปที ่ 1 ที่สรางขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูใน 
ระดับดี และมีผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนรอยละ 70 ขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 72.50 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผูวิจยัมีประเด็นอภิปรายจากการศึกษา ดังนี ้
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ ผูวิจัยไดศึกษา และวิเคราะหเนื้อหาที่จะ
นํามาผลิตเปนบทเรยีน โดยทําการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียนรู กําหนดจดุประสงค ดําเนินการ
สรางและพฒันา แลวจงึนาํไปทดลองจริง ในขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น มีการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งไดมีการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหบทเรยีนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด   
 บทเรียนคอมพิวเตอรเร่ือง บรรยากาศ นัน้ เนื้อหาสวนมากมีลักษณะเปนนามธรรม ซึง่ถาหาก 
เปนการสอนโดยที่ไมมีส่ือใดๆเขามาชวย จะทําใหนกัเรียนเขาใจเนื้อหายากมาก แตในบทเรียนคอมพวิเตอร
นั้นไดมกีารผสมผสานทัง้ตัวอกัษร ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เสยีงบรรยาย ดนตรีประกอบ จึงสามารถทาํให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนและงายขึ้น อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเรียนไดอยางอิสระ คือ นักเรียนเปน
ผูจัดลําดับข้ันตอนการเรียนเองวาสนใจที่จะเรียนเรื่องใดกอนหลัง ทําใหนักเรียนมีความสบายใจ รวมทั้ง
สามารถสรางความเพลิดเพลินและเราความสนใจใหกับนกัเรยีนตลอดเวลาขณะเรียน ทําใหเกิดการเรียนรู
ที่ดีและในแตละหนวยยังมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหนักเรียนไดตรวจสอบความเขาใจในเรื่องนั้น ซึ่ง
เมื่อพบวา ยังมีเร่ืองใดที่ยงัไมเขาใจหรือทําแบบฝกหัดไมได นักเรียนสามารถกลับไปศึกษาใหมใหเขาใจได  
คือ นักเรียนสามารถที่จะเรียนกี่คร้ังก็ได จนกวาจะเขาใจ จึงทาํใหนกัเรียนสามารถตรวจสอบตัวเองได
จากขอมูลปอนกลับ ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ จึงชวยลดปญหาในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 
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 กลาวไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรเร่ือง บรรยากาศ สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ผูวิจยัไดพฒันาข้ึนนี ้ เหมาะสมที่จะนาํไปใชในการเรยีนการสอนและเรียนรูดวยตนเอง พรอมทัง้เปนแนวทาง
ในการสงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้เพื่อเปนการสนองนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธกิาร ที่ตองการใชประโยชนจากคอมพิวเตอร มาใชในการเรียนการสอน ใหคุมคา
มากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้นมธัยมศึกษา
ปที่ 1 ตามที่นาํเสนอไปขางตน ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 กอนทาํการเรียนการสอนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอร ครูผูสอนควรเตรียมความพรอมดาน
ทักษะคอมพวิเตอรพื้นฐานใหกับนักเรียนกอน 
  1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยาย ดังนั้นในการเรียน
ควรมีหูฟงที่สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได เพราะถาเปดใหเสียงดังออกมาจากลําโพงจะทําใหรบกวนผูอ่ืน
ได 
  3. ผูสอนสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการทบทวนเนือ้หาในการเรียนการสอนได 
 2. ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหา และรายวิชาอืน่ๆ เพือ่เพิ่มทางเลือก
ในการเรียนใหกับนักเรียน  
  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรดวย 
  2.3 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเตอรเน็ต และผานเครือขายโทรศัพท 
มือถือ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดทกุทีทุ่กเวลา 
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ภาคผนวก ก 

 
ตารางแสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ตาราง 6 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน  
     หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงชัน้บรรยากาศ 
 

ขอที่ ความยาก ( p ) อํานาจจําแนก ( r ) 
      

1  0.52  0.92  
2  0.50  0.48  
3  0.49  0.76  
4  0.38  0.36  
5  0.35  0.60  
6  0.39  0.44  
7  0.38  0.60  
8  0.45  0.60  
9  0.49  0.64  

10  0.39  0.52  
11  0.45  0.52  
12  0.70  0.68  
13  0.67  0.76  
14  0.64  0.60  
15  0.52  0.48  
16  0.51  0.40  
17  0.50  0.64  
18  0.65  0.84  
19  0.58  0.80  
20  0.31  0.68  

      
 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  0.80 
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ตาราง 7 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน  
     หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภูมิของอากาศ ความชืน้ ความกดอากาศ 
 

ขอที่ ความยาก ( p ) อํานาจจําแนก ( r ) 
      

1  0.37  0.56  
2  0.40  0.40  
3  0.39  0.56  
4  0.56  0.96  
5  0.47  0.56  
6  0.38  0.48  
7  0.46  0.68  
8  0.37  0.52  
9  0.38  0.64  

10  0.51  0.52  
11  0.48  0.56  
12  0.53  0.68  
13  0.56  0.64  
14  0.53  0.64  
15  0.67  0.76  
16  0.49  0.48  
17  0.38  0.40  
18  0.40  0.60  
19  0.47  0.72  
20  0.53  0.72  

      
 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  0.79 
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ตาราง 8 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน  
     หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ 
 

ขอที่ ความยาก ( p ) อํานาจจําแนก ( r ) 
      

1  0.64  0.60  
2  0.44  0.56  
3  0.58  0.64  
4  0.35  0.84  
5  0.64  0.56  
6  0.45  0.56  
7  0.59  0.52  
8  0.60  0.68  
9  0.52  0.52  

10  0.56  0.84  
11  0.48  0.88  
12  0.53  0.44  
13  0.48  0.72  
14  0.47  0.64  
15  0.54  0.72  
16  0.49  0.56  
17  0.48  0.48  
18  0.57  0.60  
19  0.51  0.68  
20  0.53  0.56  

      
 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  0.81 
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ตาราง 9 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน  
     หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ 
 

ขอที่ ความยาก ( p ) อํานาจจําแนก ( r ) 
      

1  0.70  0.52  
2  0.75  0.56  
3  0.44  0.52  
4  0.63  0.60  
5  0.56  0.68  
6  0.70  0.52  
7  0.53  0.80  
8  0.51  0.52  
9  0.63  0.60  

10  0.38  0.44  
11  0.42  0.52  
12  0.52  0.52  
13  0.54  0.68  
14  0.61  0.60  
15  0.47  0.56  
16  0.62  0.56  
17  0.55  0.64  
18  0.47  0.60  
19  0.69  0.52  
20  0.64  0.60  

      
 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  0.81 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ 
หนวยการเรียนรูที่ 1 องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 

 
1. ถาโลกเราไมมอีากาศหอหุม อุณหภูมิในชวงกลางวนัและชวงกลางคืนจะเปนอยางไร 
 ก. อุณหภูมิในชวงกลางวนัและกลางคนืมีคาเทากนัและคงที ่
 ข. อุณหภูมิชวงกลางวันต่ํามาก อุณหภูมิชวงกลางคนืสูงมาก 
 ค. อุณหภูมิชวงกลางวันสงูมาก อุณหภูมิชวงกลางคนืต่ํามาก 
 ง. ยังสรุปแนนนอนไมได 
2. แกสชนิดใดทีพ่บเปนสวนประกอบของอากาศแหงมากที่สุด 
  ก. แกสไฮโดรเจน    
  ข. แกสไนโตรเจน 
  ค. แกสอารกอน    
  ง. แกสออกซิเจน 
3. บรรยากาศชัน้ใดมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากที่สุด 
  ก. สตราโตสเฟยร    
  ข. เทอรโมสเฟยร 
 ค. โทรโพสเฟยร    
 ง. มีโซสเฟยร 
4. เครื่องบินโดยสารระหวางประเทศ บนิอยูในชั้นบรรยากาศชั้นใด 
 ก. โทรโพสเฟยร    
 ข. สตราโตสเฟยร 
 ค. มีโซสเฟยร    
 ง. เอกโซสเฟยร 
5. แกสโอโซนพบมากในชั้นบรรยากาศชั้นใดและมีประโยชนอยางไร 
 ก. โทรโพสเฟยร  ชวยใหอากาศสดชื่น 
 ข. โทรโพสเฟยร  ชวยเพิ่มปริมาณแกสออกซิเจน 
 ค. สตราโตสเฟยร  ชวยลดปริมาณสาร CFCs ในอากาศ 
 ง. สตราโตสเฟยร  ชวยดูดกลนืรังสีอัลตราไวโอเลต 
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6. ชั้นบรรยากาศใดมีส่ิงมีชีวิตอยู 
 ก. มีโซสเฟยร     
 ข. สตราโตสเฟยร 
 ค. โทรโพสเฟยร     
 ง. เอกโซสเฟยร 
7. ชั้นบรรยากาศหมายถงึ 
 ก. ส่ิงที่ไมมนี้ําหนัก     
 ข. ส่ิงที่มองเห็นเปนทองฟา 
 ค. อากาศที่อยูรอบๆ ตัวเราและหอหุมโลกอยู     
 ง. อากาศสวนทีอ่ยูเหนือกอนเมฆ 
8. ชั้นบรรยากาศไมกระจายออกไปสูอวกาศเพราะอะไร 
  ก. ชั้นโอโซนกัน้เอาไว            
  ข. เรือนกระจกกัน้เอาไว 
  ค. แรงดึงดูดของโลก     
  ง. แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย 
9. สวนประกอบใดของอากาศมีสถานะเปนของแข็ง 
 ก. แก็สอารกอน     
 ข. แก็สออกซิเจน 
 ค. แก็สไนโตรเจน      
 ง. ฝุนละออง 
10. การแบงชัน้บรรยากาศโดยใชอุณหภูมิเปนเกณฑมกีี่ชั้น 
 ก. 3  ชั้น        
 ข. 4  ชั้น 
 ค. 5  ชั้น         
 ง. 6  ชั้น 
11. อัตราสวนผสมระหวางแก็สไนโตรเจนกับแก็สออกซิเจนในอากาศมีสัดสวนประมาณเทาไร 
 ก. 3 : 1         
 ข. 4 : 1 
 ค. 5 : 1        
 ง. 3 : 2 
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12. แก็สไนโตรเจนในอากาศมกีี่เปอรเซ็นต 
  ก. 50  เปอรเซ็นต      
  ข. 65  เปอรเซ็นต 
 ค. 72  เปอรเซ็นต    
 ง. 78  เปอรเซ็นต 
13. ขอใด ไมใช ประโยชนของชั้นบรรยากาศ 
  ก. ทําใหอุณหภูมขิองโลกเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 
 ข. ปองกนัอุกาบาตที่พุงมาชนโลก 
 ค. ปองกนัการชนกนัระหวางโลกกับบดวงจนัทร 
 ง. ปองกนัรังสอัีลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย 
14. ชั้นบรรยากาศใดเกิดการแตกตัวเปนประจไุฟฟาเปน ไอออน 
 ก. โทรโพสเฟยร        
 ข. โอโซโนสเฟยร 
 ค. ไอโอโนสเฟยร        
 ง. เอกโซสเฟยร 
15. ชั้นโทรโพสเฟยร มีระยะความสูงจากพื้นโลกขึ้นไปกี่กิโลเมตร  
 ก. ไมเกิน 10  กโิลเมตร                
 ข. ไมเกิน 12  กโิลเมตร 
 ค. ไมเกิน 14  กโิลเมตร                
 ง. ไมเกิน 16  กิโลเมตร 
16. มนุษยใชยานพาหนะใดในการเดินทางไปในอวกาศ 
 ก. เครื่องบิน           
 ข. กระสวยอวกาศ 
 ค. จรวด        
 ง. ดาวเทียม 
17. บรรยากาศชัน้ใดมีความแปรปวนของสภาพอากาศมากที่สุด 
 ก. โทรโพสเฟยร          
 ข. ไอโอโนสเฟยร 
 ค. เอกโซสเฟยร    
 ง. โอโซโนสเฟยร   
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18. พืชใชแก็สอะไรในการสังเคราะหแสง 
 ก. แก็สคารบอนไดออกไซต          
 ข. แกสออกซิเจน 
 ค. แก็สไนโตรเจน                          
 ง. แกสไฮโดรเจน 
19. อากาศที่ไมมีไอน้ําอยูเลยเรยีกวา 
 ก. อากาศรอน              
 ข. อากาศแหง 
 ค. อากาศเสยี      
 ง. อากาศจาง 
20. บรรยากาศชัน้โทรโพสเฟยร สตราโตสเฟยร และเมโซสเฟยร  สามชัน้นี้รวมกนัวาอะไร 
 ก. ไอโอโนสเฟยร                 
 ข. เอกโซสเฟยร                            
 ค. มีโซเฟยร             
 ง. โฮโมสเฟยร 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  บรรยากาศ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ 

 
1. นักเรียนขึ้นไปอยูบนที่สูงจะรูสึกหูอ้ือ เนื่องจากสาเหตุใด 
 ก. ความดันอากาศ    
 ข. ความชืน้ในอากาศ 
 ค. อุณหภูมิของอากาศ   
 ง. ปริมาณไอน้ําในอากาศ 
2. บริเวณใดที่มอุีณหภูมิต่ําทีสุ่ด 
 ก. ชายทะเล     
 ข. ภายในบาน 
 ค. บนยอดเขาสงู    
 ง. บนอาคารสงู 
3. เมื่อความสูงเพิม่ข้ึนจากระดับน้ําทะเลในระยะประมาณ 10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร 
 ก. เพิ่มข้ึน           
 ข. คงที่   
 ค. ลดลง          
 ง. เพิ่มข้ึนและลดลงสลับกัน 
4. ถานําบารอมิเตอรแบบปรอทไปไวบนเครื่องบิน  เมื่อเครื่องบินบินอยูที่ระดับสูง  คาที่อานไดจากบารอมิเตอร
ควรเปนไปตามขอใด 
 ก. สูงกวา  10  เมตร    
 ข. สูงกวา  760 มิลลิเมตร 
 ค. ต่ํากวา  760 มิลลิเมตร   
 ง. 500  มิลลิเมตรพอดี 
5. บริเวณใดมีความชื้นสมัพทัธสูงกวาบริเวณอื่น 
  ก. ปาดงดิบ                            
  ข. ปาโปรง 
  ค. ทุงหญา                              
  ง. ทะเลทราย 
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6. การเกิดภาวะอากาศหนาวในฤดูหนาวของประเทศไทยรับอิทธิพลจากอะไร 
 ก. หยอมความกดอากาศต่ําจากมหาสมทุรอินเดีย 
 ข. หยอมความกดอากาศต่ําจากประเทศจนีและไซบีเรีย 
 ค. หยอมความกดอากาศสูงจากมหาสมทุรอินเดีย 
 ง. หยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจนีและไซบีเรีย 
7. เครื่องมือที่ใชวัดความดนัอากาศคืออะไร 
  ก. บารอมิเตอร                       
  ข. อะนิโมมิเตอร 
  ค. แอลติมิเตอร                        
  ง. ไฮกอมิเตอร 
8. เครื่องมือวัดความชืน้ของอากาศคอือะไร 
 ก. ไฮกรอมิเตอร                        
 ข. บารอมิเตอร 
 ค. แอลติมิเตอร                        
 ง. เทอรโมมิเตอร 
9. เครื่องมือที่ใชวัดอุณหภูมิของอากาศคืออะไร 
 ก. ไฮกรอมิเตอร                        
 ข. บารอมิเตอร 
 ค. แอลติมิเตอร                        
 ง. เทอรโมมิเตอร 
10. ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยร เมื่อข้ึนไปสงูขึ้นอุณหภูมิของอากาศเปนอยางไร 
  ก. สูงขึ้น                                    
 ข. ต่ําลง 
 ค. ไมแนนอน                             
 ง. แลวแตฤดูกาล 
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11. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อากาศปริมาตร 12 ลูกบาศกเมตร มีไอน้ําอยู 50 กรัม  จะมีคาความชื้นสัมบูรณ
เทาใด 
 ก. 4.17  g/m3                
 ข. 2.0  g/m3              
 ค. 0.24  g/m3                
 ง. 0.5  g/m3    
12. คาความชืน้สมัพัทธทีเ่หมาะกับรางกายมนุษยมีคาประมาณกี่เปอรเซน็ต 
 ก. 50 %        
 ข. 60 %         
 ค. 75 %         
 ง. 100 % 
13. อากาศ  1  ลูกบาศกเมตร  ทีอุ่ณหภูมิ  10  องศาเซลเซยีส  สามารถรับไอน้ําไดกี่กรัม 
 ก. 30.5  กรัม          
 ข. 17.5  กรัม 
 ค. 9.3  กรัม            
 ง. 5.3  กรัม 
14. อากาศเมื่อไดรับความรอนจะขยายตวัทาํใหเกิดสิ่งใด 
 ก. ความหนาแนนเพิม่ข้ึน   
 ข. ความหนาแนนคงที ่
  ค. ความหนาแนนลดลง   
 ง. ความหนาแนนเพิม่ข้ึน  2  เทา 
15. ถาเรานําน้ําแข็งมาใสแกวแลววางทิ้งไวสกัครู  ปรากฏวามีหยดน้าํเกาะอยูบริเวณผิวแกวดานนอก  
น้ําที่เกาะมาจากไหน 
 ก. น้ําแข็งที่ละลาย                        
 ข. ไอน้ําในอากาศ 
 ค. น้ําแข็งที่ละเหยกลายเปนไอ     
 ง. ไมทราบทีม่าแนชัด 
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16. อากาศที่มีความชื้นสมัพทัธ 100 % ขอใดถูกตองตามความเปนจริง 
 ก. ตากผาแหงเรว็  รางกายรูสกึเยน็สบาย 
 ข. ตากผาแหงชา  รางกายรูสึกเย็นสบาย 
 ค ตากผาแหงเรว็  รางกายรูสกึอึดอัดและเหนียวตวั 
 ง. ตากผาแหงชา  รางกายรูสึกอึดอัดและเหนยีวตัว 
17. วัดอุณหภูมิในระบบเอสไอ ใชหนวยอะไร 
 ก. เคลวิน                      
 ข. เซลเซียส 
 ค. ฟารเรนไฮต                 
 ง. องศา 
18. การวัดความชืน้ใชหนวยอะไร 
  ก. กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร    
 ข. กรัมตอลูกบาศกเมตร   
 ค. กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   
 ง. กิโลกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร     
19. ความดัน 1 บรรยากาศมีคาเทากับเทาไร 
 ก. 720  มิลลิเมตรปรอท          
 ข. 740  มิลลิเมตรปรอท 
 ค. 760  มิลลิเมตรปรอท           
 ง. 780  มิลลิเมตรปรอท 
20. เครื่องมือที่ใชวัดความดนัอากาศไดอยางตอเนื่องคืออะไร   
 ก. บารอกราฟ                              
 ข. ไฮกอมิเตอร 
 ค. เทอรมอกราฟ                        
 ง. บารอมิเตอร 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ 

 
1. ลมมีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. การเคลื่อนที่ของฝุนละออง   
 ข. การเคลื่อนที่ของอากาศ 
 ค. การหมนุของพัดลม   
 ง. การเกิดพายุฝน 
2. ลมที่พัดจากบริเวณหยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมายงัประเทศไทยจะเปนลมชนิดใด 
 ก. ลมวาว                                
 ข. ลมมรสุมฤดูหนาว 
 ค. ลมมรสุมฤดูรอน                 
 ง. ลมทะเล 
3. เมฆจะเกิดขึน้ในบริเวณใดมากที่สุด 
 ก. ทะเลทราย                         
 ข. ทะเล 
 ค. ในชุมชนเมือง                     
 ง. ทุกแหงเทาๆกนั 
4. พายทุี่เกิดในทะเลจีนใตมีชื่อเรียกวาอะไร 
 ก. บาเกียว                               
 ข. ไตฝุน 
 ค. ไซโคลน                              
 ง. เฮอริเคน 
5. การหมนุของมาตรวัดความเร็วลมใน 1 วัน เปนอยางไร 
 ก. หมุนเปนความเร็วคงที ่   
 ข. หมุนเปนความเร็วไมคงที ่
 ค. ไมหมุน     
 ง. หมุนดวยความเร็วสูงมาก 
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6. “ปริมาณน้าํฝนทีว่ัดได”  หมายถงึอะไร 
 ก. ความสงูของน้าํฝนในภาชนะ 
 ข. ปริมาตรของน้าํฝนที่ตกลงมาในภาชนะ 
 ค. ขนาดของเม็ดฝนที่ตกลงมา 
 ง. ปริมาณเม็ดฝนที่ตกลงมาในภาชนะ 
7. พายุไตฝุนเมื่อออนกําลงัลงจะกลายเปนอะไร 
 ก. พายโุซนรอน                 
 ข. พายุดีเปรสชัน่ 
 ค. พายุไซโคลน          
 ง. หยอมความกดอากาศ 
8. ปริมาณความชื้นในอากาศจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูข้ึนอยูกับเรื่องใดมากที่สุด 
 ก. อุณหภูมิของอากาศ                 
 ข. ปริมาณไอน้ําในอากาศ 
 ค. ความดันอากาศ                        
 ง. ความสงูของพืน้ทีว่ัด 
9. ลมเกิดจากอะไร 
 ก. ความแตกตางของอุณหภูมิ   
 ข. ความแตกตางของความกดอากาศ    
 ค. ความแตกตางของไอน้ําในอากาศ  
 ง. ก และ ข ถูก 
10. พายุดีเปรสชัน่ มีความเร็วลมสูงสุดใกลศนูยกลางเทาไร 
 ก. ไมเกิน 53 km/h                    
 ข. ไมเกิน 63 km/h 
 ค. 63 - 117 km/h                       
 ง. 118 km/h ข้ึนไป 
11. หนวยที่ใชในการวัดความเร็วลมไดแกขอใด 
 ก. เมตรตอนาท ี                         
 ข. กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
 ค. กิโลเมตรตอนาท ี                  
 ง. เมตรตอช่ัวโมง 
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12. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดมาจากที่ใด 
 ก. ประเทศจีนและไซบีเรีย       
 ข. มหาสมุทรอินเดีย 
 ค. ประเทศญี่ปุน                         
 ง. ขั้วโลกเหนือ 
13. ลมมรสุมทีพ่ัดมายงัประเทศไทยแลวทาํใหมีฝนตกชกุคือลมมรสุมอะไร 
 ก. ลมมรสุมประจําฤดู                   
 ข. ลมมรสุมประจําถิน่ 
 ค. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนอื    
 ง. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต 
14. ลมมรสุมทีพ่ัดมายงัประเทศไทยแลวทาํใหมีอากาศหนาวคือลมมรสุมอะไร 
 ก. ลมมรสุมประจําฤดู                   
 ข. ลมมรสุมประจําถิน่ 
 ค. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนอื    
 ง. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต 
15. ไตฝุน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางเทาไร 
 ก. ไมเกิน 53 km/h                     

ข. ไมเกิน 63 km/h 
 ค. 63 - 117 km/h                       
 ง. 118 km/h ขึ้นไป 
16. แหลงพลงังานของพายุหมนุมาจากที่ใด 
 ก. ไอน้ําในอากาศ                      
 ข. ดวงอาทิตย 
 ค. ประจุไฟฟาในอากาศ          
 ง. พลังงานสะสมของโลก 
17. อะนิโมมิเตอรใชวัดอะไร 
 ก. อุณหภูมิอากาศ                      
 ข. ทิศทางลม 
 ค. ความดันอากาศ                      
 ง. ความเร็วลม 
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18. แอโรเวนใชวัดอะไร 
 ก. ทิศทางลมและอัตราเร็วลม  
 ข. อุณหภูมิอากาศและความดนัอากาศ 
 ค. ทิศทางลมและความดนัอากาศ  
 ง. อัตราเร็วลมและอุณหภูมิอากาศ 
19. ลมบกเกิดในเวลาใด และจะพัดจากที่ใดไปยังที่ใด ตามลําดับ 
 ก. กลางวัน   พัดจากฝงออกสูทะเล 
 ข. กลางวัน  พัดจากทะเลเขาหาฝง 
 ค. กลางคนื  พัดจากฝงออกสูทะเล 
 ง. กลางคนื  พัดจากทะเลเขาหาฝง 
20. เพราะเหตุใดเมฆจึงลอยตวัอยูในทองฟาได 
 ก. เพราะเมฆไมมีน้ําหนัก 
 ข. เพราะเมฆมีสขีาว 
 ค. เพราะมกีระแสอากาศคอยพยุงเขาไว 
 ง. เพราะไมมีแรงจากโลกกระทาํตอเมฆ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  บรรยากาศ 
หนวยการเรียนรูที่ 4 การพยากรณอากาศ 

 
1. เครื่องที่ใชในการพยากรณอากาศไดอยางแมนยํา 
 ก. แอลติมิเตอร                        
 ข. เครื่องวัดระดับน้ําฝน 
 ค. ไซโครมิเตอร                       
 ง. ดาวเทียมอุตนุยิมวทิยา 
2. อาชีพใดทีเ่กี่ยวของกับการพยากรณอากาศมากที่สุด 
 ก. ชาวประมงกับนักบนิ             
 ข. พอคากับขาราชการ 
 ค. ครูกับชาวนา                           
 ง. แพทยกับพยาบาล 
3. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศโลกเกดิมาจากสาเหตุใดมากที่สุด 
 ก. จากการทาํลายปาไม              
 ข. จากวาตภัย 
 ค. จากอทุกภัย                            
 ง. จากกิจกรรมของมนษุย 
4. แก็สเรือนกระจกเกิดจากสาเหตุใดมากที่สดุ 
 ก. การทาํเกษตรกรรม                 
 ข. การทาํอุตสาหกรรม 
 ค. การคมนาคม                           
 ง. การเกิดไฟไหม 
5. เครื่องมือที่ใชวัดความเรว็ลมคือ 
 ก. ไฮกรอมิเตอร                          
 ข. อะมิโนมิเตอร 
 ค. บารอมิเตอร                            
 ง. แอลติมิเตอร 
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6. แกสชนิดใดทาํใหเกิดภาวะเรือนกระจก 
 ก. แกสออกซิเจน    
 ข. แกสไฮโดรเจน 
 ค. แกสไฮโดรคารบอน   
 ง. แก็สคารบอนไดออกไซต 
7. ส่ิงใด ไมเกีย่วของ กับการพยากรณอากาศในปจจุบนั 
 ก. ปริมาณฝน                             
 ข. น้ําขึ้นน้าํลง 
 ค. รับน้ําในเขื่อน                        
 ง. ภาพถายดาวเทียม 
8. ผูตรวจสอบสภาพของลมฟาอากาศ  เรียกวาอะไร 
 ก. นักธรณีวทิยา                          
 ข. นักดาราศาสตร   
 ค. นักอทุกวทิยา                           
 ง. นักอุตุนยิมวทิยา 
9. ปรากฏการณเรือนกระจกมีความรนุแรงมากขึ้น  เราจะสามารถปองกนัไดอยางไร 
 ก. ปลูกตนไม                               
 ข. งดใชสาร CFCs 
 ค. ควบคุมการใชเชื้อเพลิง            
 ง. ถูกทกุขอ 
10. ทองฟาแจมใส  แสดงวามีเมฆบนทองฟากี่สวน 
 ก. ไมมีเมฆหรือนอยกวา  1  สวน  
 ข. ตั้งแต  1 ถึง 3  สวน 
 ค. มากกวา  3  ถึง  5  สวน   
 ง. มากกวา  5  ถึง  8  สวน 
11. ฝนกระจายบางพื้นที ่แสดงวา ในบริเวณพื้นที่นัน้มีฝนตกกี่เปอรเซ็นตของพื้นที ่
  ก. ต่ํากวา  20  เปอรเซ็นต   
 ข. ตั้งแต  20  ถึง 40 เปอรเซน็ต 
 ค. มากกวา  40  ถึง  60  เปอรเซ็นต ง.  มากกวา  60  ถึง  80  เปอรเซ็นต 
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12. บริเวณศูนยกลางพายหุมนุเขตรอน  จะมคีวามแรงของลมเปนอยางไร 
 ก. แรงลมออน    
 ข. มีความแรงลมสูงที่สุด 
 ค. มีความแรงลมปานกลาง   
 ง. ความแรงของลมวนไปวนมา 
13. การออกเรือจับปลาของชาวประมงตองอาศัยลมชนิดใด 
 ก. ลมบก                                   
 ข. ลมทะเล 
 ค. ลมมรสุม                               
 ง. ลมคา 
14.  ขอใด ไมได ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเลวรายลง 
 ก. ภูเขาไฟระเบิด    
 ข. การเผาปาทาํไรเลื่อนลอย 
 ค. สนามแมเหลก็ของโลก   
 ง. การเผาไหมน้าํมันเชื้อเพลงิ 
15. ขอใดไมใชแก็สเรือนกระจก 
 ก. แก็สไนโตรเจน    
 ข. แกสคารบอนไดออกไซด   
 ค. แกสคลอโรฟลูออโรคารบอน    
 ง. แกสมีเทน   
16. น้ําทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดปรากฏการณอะไร 
 ก. ปลาตาย                                   
 ข. คลื่นทะเลสงูผดิปกติ 
 ค. ปะการังฟอกขาว                     
 ง. จับปลาไดอยากขึ้น 
17. รังสีอัลตราไวโอเลตเปนตัวการทําใหเกิดโรคอะไร 
 ก. ไขหวัด                                   
 ข. เปนลมหมดสติ 
 ค. มะเร็งผิวหนัง                         
 ง. ตาบอดสี 
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18. ในการพยากรณอากาศ เรียกความดนัอากาศวาอยางไร 
 ก. ความกดอากาศ                        
 ข. แรงกดดันอากาศ 
 ค. ความกดดนัอากาศ                   
 ง. ความหนาแนนอากาศ 
19. การพยากรณอากาศ หมายถึงอะไร 
 ก. การรายงานความเรว็ลม 
 ข. การรายงานปริมาณน้ําฝนทีต่ก 
 ค. การรายงานสภาพอากาศทีเ่กิดขึ้น 
 ง. การคาดหมายลักษณะอากาศลวงหนา 
20. ในแผนที่อากาศใชตัวอักษรใดแทนความกดอากาศต่ํา 
  ก. H                                             
  ข. L 
 ค. h                                               
 ง. l 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  
สําหรบัผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาและผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  
เรื่อง บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 

 
 

 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดให
    
   5 หมายถงึ ดีมาก 
   4 หมายถงึ ดี 
   3 หมายถงึ พอใช 
   2 หมายถงึ ตองปรับปรุง 
   1 หมายถงึ ใชไมได 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  
เรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทาน 
 

ระดับคาความคิดเห็น ลําดับ รายการประเมนิ 
5 4 3 2 1 

หมายเหต ุ

1 สวนนํา       
 1.1 การนําเขาสูบทเรียนนาสนใจ       
 1.2 มีการแจงจุดประสงคอยางชัดเจน       
 1.3 บทเรียนมกีารออกแบบใหใชงานไดงาย       
2 การดําเนินเรือ่ง       
 2.1 การจัดกลุมเนื้อหามีความเหมาะสม       
 2.2 การเรียงลาํดับเนื้อหามคีวามเหมาะสม       
 2.3 ความถูกตองในการเชือ่มโยงเนื้อหา       
3 เนื้อหา/กิจกรรม       
 3.1 เนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค       
 3.2 ความถูกตองของเนื้อหา       
 3.3 ความเหมาะสมในการลาํดับเนื้อหา       
 3.3 บทเรียนมคีวามยากงายเหมาะสมกับผูเรียน       
 3.4 ความถูกตองของภาษาที่ใช       
   3.5 รูปภาพประกอบสื่อความหมาย และ   

        สอดคลองกับเนื้อหา 
      

4 ดานแบบทดสอบ       
 4.1 ความชัดเจนของคําถาม       

 4.2 ความสอดคลองกับเนื้อหา       
 4.3 ความเหมาะสมของจาํนวนแบบทดสอบ       
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ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ ……………………………………………………… ผูประเมิน 
         (………………………………………………..)  
          ………......../………......../………........ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  
เรื่อง บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 
 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน  โดยกาํหนดให 
 
   5 หมายถงึ ดีมาก 
   4 หมายถงึ ดี 
   3 หมายถงึ พอใช 
   2 หมายถงึ ตองปรับปรุง 
   1 หมายถงึ ใชไมได 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  
เรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทาน 
 

ระดับคาความคิดเห็น ลําดับ รายการประเมนิ 
5 4 3 2 1 

หมายเหต ุ

1 ดานการออกแบบ       
 1.1 การออกแบบหนาจอเหมาะสม  งายตอการใช       
 1.2 การนําเสนอเมนูหลกัไดเหมาะสม       
 1.3 การออกแบบโครงสรางของบทเรียนใชงานงาย 

ไมสับสน 
      

 1.4 ความชัดเจนของคําสัง่และสัญลักษณตาง ๆ        
 1.5 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม       
2 ตัวอักษรและการใชส ี       
 2.1 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
 2.2 สีของตัวอกัษรมีความเหมาะสม       
 2.3 สีพืน้หลงัมีความเหมาะสม       
3 ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว       
 3.1 ภาพนิ่งมคีวามเหมาะสม       
 3.2 ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม       
4 ดานเสยีง       

 4.1 เสียงบรรยายมีความชดัเจนเหมาะสม       
 4.2 ดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม       
  5 การออกแบบปฏิสมัพันธ        
 5.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงานงาย        
 5.2 โปรแกรมสามารถโตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ       
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ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ ……………………………………………………… ผูประเมิน 
         (………………………………………………..)  
          ………......../………......../………........ 
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ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 
อาจารย พรทพิย  นมิิตพงษ         อาจารยผูสอน 
            ครูเชี่ยวชาญ 
            วิชาวิทยาศาสตร  
            โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
 
อาจารย บุญเริ่ม  ธวิรรณรักษ        อาจารยผูสอน 
            ครูชํานาญการพิเศษ 
            วิชาวิทยาศาสตร   
            โรงเรียนมักกะสันพทิยา 
 
อาจารย สุภัสดา  วันเพ็ญ         อาจารยผูสอน 
            ครูชํานาญการพิเศษ 
            วิชาวิทยาศาสตร   
            โรงเรียนมักกะสันพทิยา 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผูชวยศาสตราจารย บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร      ผูชวยศาสตราจารย  
             อาจารยประจาํภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา    
             คณะศึกษาศาสตร 
             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ      อาจารย 
             อาจารยประจาํภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   
              คณะศึกษาศาสตร 
             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ธีรวฒัน  สารมโน        อาจารย 
             คณะศึกษาศาสตร 
             มหามกุฎราชวิทยาลัย   
             วิทยาเขตศรีลานชาง 
 
อาจารย ลิปกร  ทัศนียพงค        อาจารย 
             ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไผ 
             ศษ.ม. มหาวทิยาลยัขอนแกน 
 
อาจารย รัตนี  ทัศนยีพงค        อาจารย 
             หัวหนางานโสตทัศนศึกษา    
             โรงเรียนโนนพะยอมพทิยา 
             ศษ.ม. มหาวทิยาลยัขอนแกน 
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ภาคผนวก จ 
 
       - หนังสือขอความอนุเคราะห 
       - หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง บรรยากาศ 
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หนาจอแรกของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร 

จุดประสงคการเรียนรู 

คูมือการใช 
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เมนหูลักของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร 

เมนูยอยบทที่ 1 

เมนูยอยบทที่ 2 
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เมนูยอยบทที่ 3 

เมนูยอยบทที่ 4 

สวนนําเขาสูบทเรียน 
บทที ่1 
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สวนนําเขาสูบทเรียน 
บทที ่2 

 

สวนนําเขาสูบทเรียน 
บทที ่3 

 

สวนนําเขาสูบทเรียน 
บทที ่4 
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สวนของเนื้อหา 
บทเรียนคอมพิวเตอร 

หนาจอกอนเขาทาํ 
แบบฝกหัด 

หนาจอแบบฝกหัด 
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หนาจอแสดงคะแนน 
ของแบบฝกหดั 

หนาจอแบบทดสอบ 

หนาจอแสดงคะแนน 
ของแบบทดสอบ 
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หนาแสดงภาพ 
เคลื่อนไหว 

หนาจอแสดงภาพนิง่ 

หนาจอสุดทาย 
ของบทเรียนคอมพิวเตอร 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ชื่อ    นายคุณากร  โทแหลง 
วันเดือนปเกิด  2 เมษายน  2527 
สถานที่เกิด  จังหวัดชัยภูม ิ
สถานที่อยูปจจุบัน  28/5  หมู 8  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
    จังหวัดชัยภูมิ  36000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน  ครูผูชวย 
สถานทีท่ํางาน  โรงเรียนนาจานศึกษา 
 
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2543  มัธยมศึกษา  
    โรงเรียนชยัภมูิภักดีชุมพล 
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