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  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย  
เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนภายหลังจากการเรียนกับเกณฑ  และเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน 
ภายหลังจากการเรียนกับเกณฑ 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2553   ของโรงเรียนสตรีอางทอง  จังหวัดอางทอง  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม  
(Cluster Random Sampling) จํานวน  1  หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด  50 คน  ใชเวลาในการสอน 
20  คาบ  แบบแผนการวิจัยเปนแบบ Randomized One-Group Posttest-only Design  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาสถิติ  t – test for One Sample 
  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  ภาคตัดกรวย  เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 มีประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑ 
80/80 โดยมีคาเฉลี่ย 86.02/84.72 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  ภายหลัง
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย  ผานเกณฑรอยละ 65  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
  3.  ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  ภายหลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย  ผานเกณฑรอยละ 65  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 
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 The  purposes  of  this  research  were  to  develop  computer  multimedia  
instruction  on  conic  sections  to  enhance  learning  achievement  and  spatial  ability  of  
mathayomsuksa  IV  students,  as  of  the  standardized  criterion  80/80,  to  compare  
students’  achievement  after  learning  with  a  criterion  and  to  compare  students’  
spatial  ability  after  learning  with  a  criterion. 
  The  subjects  of  this  study  were  50  Mathayomsuksa  IV  students  in  the  
second  semester  of  2010  academic  year  from  Satri  Angthong  School, Angthong .  
They  were  selected  by  using  cluster  random  sampling  technique.  The  experiment  
lasted  for  20  periods.  The  Randomized  One-Group Posttest – only  Design  was  used  
for  this  study. The  data  were  analyzed  by  using  t – test  for One  Sample. 
  The  findings  were  as  follows : 
  1.  The  efficiency  of  the  computer  multimedia  instruction  on conic  sections  
to  enhance  learning  achievement  and  spatial  ability  of  Mathayomsuksa  IV  students  
was  86.02/84.72  higher  than  the  80/80  criteria. 
  2.  The  mathematics  achievement  of  Mathayomsuksa  IV  students  after  
learning  by  computer  multimedia  instruction  on conic  sections  significantly  passed  
the  65  percentage  criterion  at  the  .01  level  of  significance. 
  3.  The  spatial  ability  of  Mathayomsuksa  IV  students  after  learning  by  
computer  multimedia  instruction  on conic  sections  significantly  passed  the  65  
percentage  criterion  at  the  .01  level  of  significance. 
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แนวทางในการทําวิจัยจากรองศาสตราจารย  ดร. ฉวีวรรณ เศวตมาลย  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
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และ รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน   ประธานกรรมการสอบปากเปลา    อาจารย ดร.สนอง   
ทองปาน  กรรมการสอบปากเปลา  ซึ่งทานไดเสียสละเวลาอันมีคา เพ่ือใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง
และปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัยนี้แกผูวิจัยเปนอยางดี  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูง 
  ขอกราบขอบพระคุณ ดร.รวีวตัร  สิริภูบาล  นายอภิชาติ  เพชรพลอย  ศึกษานิเทศก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5  และ อาจารยลออจิตร  ผลามิตร ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีโดยไดใหคําปรึกษา แนะนําและ
แกไขขอบกพรองตางๆ เปนอยางดี 
  ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหารโรงเรียนสตรีอางทองทุกทานที่ใหการสนับสนุนในเรื่อง
ของเวลาที่ใชในการเรียน  ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของ
โรงเรียนทุกทานที่ใหความชวยเหลือ  และใหคําแนะนาํจนผูวิจัยทําการวิจัยไดสําเร็จ  และขอขอบใจ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  และ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  ของโรงเรียนสตรี
อางทอง  ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 
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ทุกทานที่มิไดเอยนามมา ณ ที่นี้ที่คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและใหกําลังใจตลอดเวลา  ผูวิจัยจัก
ระลึกถึงพระคณุของทุกทานตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  วิชาคณติศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสาํคัญตอการพฒันาประเทศและการดํารงชีวติของ
มนุษย เพราะการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  ตองอาศัย
วิชาคณติศาสตรทั้งสิ้น   และในชวีิตประจําวันของคนเราก็ไดใชวิชาคณิตศาสตรอยางไมรูตัว 
คณิตศาสตรเปนวิชาทีช่วยกอใหเกิดความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหโลกเจริญ เพราะการ
คิดคนทางดานวิทยาศาสตรตองอาศัยความรูทางดานคณิตศาสตร  ดังมีคํากลาววา  “Mathematics 
is the queen of science”  (สิริพร  ทิพยคง. 2533: 1)  จะเห็นไดวาวิชาคณติศาสตรนั้นนับวาเปน
วิชาที่มีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษยทําใหมนษุยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดเหตุการณ วางแผนตัดสินใจ และสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม (กรมวิชาการ 2546: 1)  แมวาคณิตศาสตรจะมีความสําคญัมากก็ตาม แตสภาพ 
การเรียนการสอนที่ผานมา พบวาครูสวนใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ไมมี
สื่ออุปกรณประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรยีน ทํา
ใหการเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจเรียน ไมตัง้ใจเรียน และมีเจตคตทิี่ไมดีตอวิชาคณติศาสตร 
ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (รุงฤดี  ลุมรอย. 2546: 1) จากรายงานโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  PISA  (Programme for International Student Assessment) เปนโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองคกร  Organisation  for  Economic  Co-operation 
and Development   หรือ  OECD  โครงการ PISA   มีวตัถุประสงคเพ่ือประเมินผลรวมของ
การศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดใหประชาชน  สําหรับในประเทศไทยโครงการ  PISA  เริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตปค.ศ. 2000 และป พ.ศ 2549 (2006) คะแนนเฉลี่ยคณติศาสตรของนักเรียนไทยเปน 417 
คะแนน ซึ่งเทากับป พ.ศ. 2546 (2003) และคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานของ OECD เปน 500 คะแนน 
ซึ่งจะเห็นคะแนนคาเฉลี่ยของนักเรียนไทยต่ํากวา OECD (สุนีย คลายนิลและคณะ. 2550: 4) 
 ดวยเหตขุองความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญ
ตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไวเปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนตอง
เรียนรู ดังนี้ จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปน  และ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (กรมวิชาการ. 2551: 9) 
  เรขาคณิตเปนสาระหนึ่งที่บรรจุในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เน่ืองจากเรขาคณิตเปน
พ้ืนฐานหนึ่งทีส่ําคัญตอการเรียนคณิตศาสตรทุกระดับ   อีกทั้งยังพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการใหเหตผุล ทํางานเปนขั้นตอนอยางมีระบบ การเรียนเรขาคณิตจะชวยพฒันาความรูความ
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เขาใจ และทําใหเกิดความซาบซึ้งในวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน นักเรียนตองมีความเขาใจรูป
เรขาคณิตและทรงเรขาคณติ ซึ่งเปนรูปธรรมกอนทีจ่ะเปนนามธรรมตอไป การเรียนเรขาคณิตจะ
ชวยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการมองภาพสามมิติ ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการ
มองนี้จะชวยในการศึกษาดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป เคมี ชวีวิทยา ธรณีวทิยา 
ฟสิกส ดาราศาสตร และการแพทย (สิริพร ทิพยคง. 2537) ซึ่งสาระในเรื่องเรขาคณิตไดมีการ
กําหนดมาตรฐานการเรียนรู สําหรับผูเรยีนไว 2 มาตรฐานดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติ ิ
  มาตรฐานที่ 2 : ใชการนึกภาพ (Visualization) ใชเหตผุลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial 
Reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปญหา (กรมวิชาการ 
2551 : 10) 
  จากการเรียนรูที่ไดกลาวขางตน นั้นพบวาเรขาคณิตมีความสัมพันธกับปริภูมิ(Spatial) 
ความรูสึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) และความสามารถเชิงปริภูมิ (Spatial Ability) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความสามารถเชิงปริภูมิ ดังที่ชอว (Shaw.1990: 4-5)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนา
ความรูสึกเชิงปริภูมิและความสามารถเชิงปริภูมิ วามีประโยชนอยางมากเพราะเกี่ยวของกับโลกแหง
ความเปนจริงและการปรับตัวของผูคน ถาปราศจากความรูสึกเชิงปริภูมิและคําศพัทที่จะใชอธบิาย
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ แลว จะไมสามารถสื่อสารเกี่ยวกบัตําแหนงใดๆ จะไมสามารถเขียน
รูปใหมที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปเดิม เม่ือมีการแบงรูปนั้นออกเปนสวนยอยๆ เชื่อมรูปนั้น
กับรูปอ่ืนเขาดวยกันหรือเคลื่อนรูปนั้นในปริภูมิ และจะเปนตวัขัดขวางความสามารถในการวิเคราะห
รูปและความสมัพันธระหวางสวนประกอบรูป นอกจากนี้ พิชากร แปลงประสพโชค (2543: 1) ยัง
กลาววา  ความสามารถเชิงปริภูมิเปนการประสานงานของการมองเห็นภาพและการทํางานของ
สมองอยางเปนระบบเหมาะเจาะ ทําใหเรารับรูโลกแหงการมองเห็นและเรียนรูความหมายที่รับรูเปน
สิ่งเปรียบเทียบไปใชงานตอไปอยางถูกตอง แมนยํา เราสามารถเคลือ่น หมุน พลิกรูป ขยาย ยอรูป
ในมโนภาพได   ทั้งยังสรางภาพจากประสบการณเดิมขึ้นมาไดโดยไมตองใชสื่อชักนํา 
  ดังนั้นการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน  ครูผูสอนควรเปลี่ยนบทบาท  และจัดกิจกรรม
ในการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสาํคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจดัการ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคญัเปนกระบวนการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรมของผูรียนใหเจริญงอกงาม โดยการสรางใหผูเรียนมีสวนรวมรู รวมคิด รวมกระทํา ผูสอน
ทําหนาที่รวมวางแผนในกิจกรรมที่เหมาะสมกระตุนใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธทางสังคม สงเสริม
ความคิด และอํานวยความสะดวกใหผูเรยีนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ ตามความตองการ ความ
สนใจและเต็มศักยภาพของผูเรียน  (กรมวิชาการ. 2546: 88)  ในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงค และใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง ครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลดวย  ซึง่จะเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไดอยางเต็มที่ (สุรางค  โควตระกูล. 2545: 
91)    ปจจุบันเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร มีบทบาทตอชีวติประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก  
และไดมีการประยุกตใชงานกับทุกวงการ  ทางดานการศึกษาก็ไดนําคอมพิวเตอรมาประยุกต 
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ในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกวา 
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)  ในบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะ
ตางจากหนังสือ   สไลด  หรือวีดิทัศน  เพราะนักเรียนสามารถโตตอบ ควบคุมบทเรยีนและมี
กิจกรรมรวมกับบทเรยีนไดตลอดเวลาไมวาจะเปนการตอบคําถามหรือตอภาพ การใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมบทเรียนไดผลดี  ในแงของการประหยัดเวลาของผูสอนและชวยใหผูเรียนไดทบทวน
ความรู นอกจากนี้ผูเรียนยังไดเรียนตามความสามารถของตนเอง ผูที่เรียนเร็วก็สามารถเรียน
ลวงหนาไปได สวนผูที่เรียนชาก็สามารถทบทวนบทเรยีนไดดวยตนเองไมจํากัดเวลา ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการเรียนการสอนได (ประวิทย สุดแกว. 2538: 116)  
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย ซึ่งพัฒนามาจากระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สรางขึ้นมาเพื่อสงเสริมหลักการเรียนการสอนดังกลาวนี้ เพราะบทเรยีนคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดีย เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบในตัว  มีทั้งภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟกตางๆ  (กฤษมันต วัฒนาณรงค. 2536: 23-24) มีการตอบสนองกับผูเรียนทันทีทันใด 
สามารถใหภาพเคลื่อนไหว ตัดสินทางเลือกเม่ือผูเรียนตอบผิดหรือถูกได (ยืน ภูวรวรรณ. 2536: 3) 
ผูเรียนจะรูผลการเรียนของตนเองไดทันทีทันใดหลังจากเรียนจบ และสามารถยอนกลับไปทบทวนใน
สิ่งที่ไมเขาใจ หรือสงสัยได (กอสิทธิ์ ดีวงศ. 2548: 2)  ในการนําบทเรียนมัลติมีเดียมาใชกับการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร    โดยการจัดการเรียนการสอน  กลุมคณิตศาสตรจะตองคํานงึถึง
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมก็ตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ   ความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริงจากการฝกปฎิบัติ  ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหา กิจกรรมการเรียนการสอนตอง
ผสมผสานสาระทั้งทางดานเนื้อหา และดานทักษะกระบวนการตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม และถูกตองเหมาะสมใหแกผูเรียน (กรมวิชาการ. 2546: 88) 
  จากขอดีของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่กลาวมาตอนตน ถาใหนักเรยีนไดเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง  สามารถที่จะ
ทบทวนความรูเดิมไดตลอดเวลาตามความตองการของนักเรียน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจใน 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
และความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณติศาสตรรวมกบัเทคโนโลยีตอไปดวย  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยครัง้นี้มีความมุงหมาย 
  1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ใหมีประสิทธภิาพตาม
เกณฑ 80/80 
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรของนักเรียน ภายหลังจาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย กบัเกณฑ (รอยละ 65) 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน ภายหลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย กบัเกณฑ (รอยละ 65) 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยในครั้งนีท้ําใหไดบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย 
เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถเชิงปริภูมิ และยังเปนแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาคณติศาสตรสําหรับผูสอน และผูเรียนใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น 
รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อเพ่ือใชในการประกอบการสอนในรูปแบบของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียในวชิาคณิตศาสตร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
    ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สตรีอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 8 หองเรียน 
นักเรียน  353 คน ที่เรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม และเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวย 
     กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนสตรอีางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน  1 
หองเรียน  นักเรียน  50  คน  ที่เรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม  
(Cluster Random Sampling)  
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
   ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาในการทดลอง 20 คาบ  
คาบละ 50 นาที ซึ่งแบงเปนเวลาที่ใชในการเรียนการสอน 18 คาบ และใชทดสอบหลังเรียน  2 คาบ 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปน
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  เร่ือง ภาคตัดกรวย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกระทรวงศึกษาธกิาร  ที่จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.)  ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
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     การเลื่อนแกนทางขนาน       2  คาบ 
     วงกลม           4   คาบ 
     วงรี            4   คาบ 
     พาราโบลา          4   คาบ 
    ไฮเพอรโบลา         4   คาบ 
       รวม           18   คาบ 
 
   ตัวแปรที่ศึกษา 
   1.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
       ตัวแปรทีท่ําการศึกษา คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
   2.  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
       ตัวแปรอิสระ คือ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย 
      ตัวแปรตาม คือ  
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
       2.2 ความสามารถเชิงปริภูมิ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดกําหนดศัพทในการวิจัยเพ่ือการเขาใจทีต่รงกัน  ดังนี้ 
        1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง  บทเรียนที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอ
เน้ือหาสาระ  โดยการนําเสนอนั้นใชสื่อประสมที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง มีรูปแบบปฎิสัมพันธโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการนําเสนอเนื้อหา ถามคําถาม
และรับคําตอบจากผูเรียน  ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนรู  
   2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การสรางและทดสอบบทเรยีน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพที่ดี โดยการนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางในสภาพ
จริง และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง และนาํไปทดลองเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพโดย
ใชเกณฑ 80/80 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
         80 ตัวแรก เปนคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละชุดการเรยีน
โดยนําคะแนนของนักเรียนมารวมกันทั้งหมด คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
   80 ตัวหลัง เปน คะแนนเฉลีย่ที่ผูเรียนทั้งหมดทําไดจากแบบทดสอบภายหลังการ
เรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นําคะแนนของนักเรียนมารวมกันทั้งหมด คิดเปนรอยละ 
80 ของคะแนนทั้งหมด 
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    การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ถือคาความแปรปรวน 2.5% 
คือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไมควรต่ํากวาเกณฑ 2.5%  (ฉลองชัย สุรวฒัน
บูรณ. 2528: 215) 
   3.  ความสามารถเชิงปรภูิมิ  หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการมองเห็น จําแนก  
ขนาด และ วตัถุหรือรูปทรง  ทิศทางของวัตถใุนการเคลื่อนที่และคงที่  หรือเปลี่ยนตําแหนง  ทั้งใน
ลักษณะ 2 มิต ิและรวมไปถึงการใชความสามารถในการจินตนาการ เพ่ือนํามาประกอบหรือการแยก
ชิ้นสวนออกจากกันได  ในการวิจัยครั้งนีจ้ะวัดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถเชิง
ปริภูมิที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนแบบเลือกตอบชนิด   
5 ตัวเลือก จํานวนแบบทดสอบละ 15 ขอ รวม 45 ขอ ซึ่งแบงไดดังนี้  
    3.1 ความสามารถเชิงปริภูมิแบบซอนภาพ หมายถึง ความสามารถในการสราง
จินตนาการในการมองภาพที่ทับซอนกันหรือซํ้ากัน โดยจะกําหนดภาพมา 2 ภาพ แลวใหผูตอบใช
จินตนาการวาถานําภาพทั้ง 2 มาซอนทับกัน ภาพที่ไดใหมนั้นจะมีลักษณะอยางไร   
    3.2 ความสามารถเชิงปริภูมิแบบซอนภาพ หมายถึง ความสามารถในการสราง
จินตนาการในการคนหาภาพที่กําหนดใหวาภาพนั้นซอนอยูในภาพใด แลวใหผูตอบใชจินตนาการวา
ภาพที่กําหนดใหนั้นซอนอยูในภาพได 
    3.3 ความสามารถเชิงปริภูมิแบบหมุนภาพ หมายถึง ความสามารถในการสราง
จินตนาการการมองภาพที่เปลี่ยนทศิทางจากการหมุนโดยหมุนจุดใดจุดหนึ่ง โดยที่ขนาดและรูปราง
ไมไดเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  
    4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียน
ดานสติปญญา (Cognitive domain) อันเปนผลจากกิจกรรมการเรียน   ตามทีว่ิลสัน  (Wilson. 
1971: 643 – 685)  ไดจําแนกไว  4 ดาน  ดังนี้   
   4.1 ดานความรูความจําดานการคิดคํานวณ ในดานขอเท็จจริง คําศัพท นิยาม และ
การใชทักษะกระบวนการในการคํานวณ 
   4.2 ดานความเขาใจ เกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการ กฎ การสรุป อางอิง และ 
โครงสรางทางคณิตศาสตร ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง 
การคิดตามแนวเหตุผล การอานและการตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
   4.3 ดานการนําไปใช ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่ประสบอยูระหวาง
เรียน การเปรยีบเทียบ การสังเคราะหขอมูล และการมองเห็นแบบลกัษณะ โครงสรางที่เหมือนและ
สมมาตร 
   4.4 ดานการวิเคราะห เปนความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอนและไมมีใน
แบบฝกหัด แตอยูในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน การคนหาความสัมพันธ การพิสูจน การสรางสูตร 
และทดสอบความถูกตองของสูตร 
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  ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตรเองโดยสรางเปนขอสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 5. เกณฑ หมายถึง การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร และ 
คะแนนดานความสามารถเชิงปริภูมิ ที่ไดแลวนํามาวเิคราะหดวยวธิีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานโดยวิเคราะหจากคะแนนสอบหลังเรียนแลวนําคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกบัเกณฑเปนรอยละ   
    โดยใชเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2547: 15) ใหระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ โดยมีแนวการใหระดบัผลการเรียนดังนี้ 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ  80-100 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม     ระดับผลการเรียน 4 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ  75-79   หมายถึง ผลการเรียนดีมาก      ระดับผลการเรียน 3.5 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ  70-74   หมายถึง ผลการเรียนดี            ระดับผลการเรียน 3  
   ชวงคะแนนเปนรอยละ  65-69   หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี ระดับผลการเรียน 2.5 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ  60-64   หมายถึง ผลการเรียนนาพอใจ   ระดับผลการเรียน 2 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ  55-59   หมายถึง ผลการเรียนพอใช       ระดับผลการเรียน 1.5 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ  50-54   หมายถึง ผลการเรียนต่ํา           ระดับผลการเรยีน 1 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ  0-49    หมายถึง ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ  ระดับผลการเรียน 0 
  โดยในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ผานเกณฑ
รอยละ 65 ขึ้นไป 
   3.  ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ผานเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไป  
 
 
 

 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 

เรื่อง ภาคตัดกรวย 

-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนผานเกณฑ 
   รอยละ 65 
-  ความสามารถเชิงปริภูมิผานเกณฑ 
    รอยละ 65 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกีย่วของ  ซึ่งไดรวบรวม
มาเรียบเรียงไวตามหัวขอดังนี้ 
     1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
    1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
   1.2  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
   1.3  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี 
   1.4  ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.1  ความหมายของมัลติมีเดีย 
   2.2  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    2.3  ประเภทของมัลติมีเดีย 
    2.4  องคประกอบของมัลตมีิเดีย 
   2.5  การนํามัลติมีเดียมาใชทางการศึกษา 
   2.6  ประโยชนของมัลติมีเดีย 
   2.7  ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
          มัลติมีเดีย 
   2.8  หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.9  ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.10  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
    2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร 
   3.2  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร 
  3.3  สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร   
   3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
      4.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถเชิงปริภูมิ 
              4.1  ความหมายของความสามารถเชิงปริภูมิ 
               4.2  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความสามารถเชิงปริภูมิ 
              4.3  รูปแบบและแบบทดสอบวัดความสมารถเชิงปริภูมิ 
               4.4  งานวิจัยที่เกีย่วของกับความสามารถเชิงปริภูมิ 
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1.   เอกสารที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
   1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอน  มาจากภาษาอังกฤษวา Computer Assisted Instruction หรือ 
เรียกยอๆ วา CAI นั้นมีผูใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายทานดังนี้ 
  ซิพเพิล (Sipple. 1981: 77) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา เปนเครื่องมือ
ที่ถูกนํามาชวยในการเรียนการสอน   ซึ่งไดประยุกตเปนการโตตอบระหวางผูเรียนกับโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอร  ตามขั้นตอนที่จัดไวซึ่งสามารถตอบขอทีบ่กพรองของผูเรียนไดเม่ือทํา
ผิดพลาด  
  ขนิษฐา  ชานนท ( 2532: 7)  ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรไววา  หมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรมาใชเปนเครือ่งมือในการเรียนการสอนโดยที่เน้ือหา  แบบฝกหัด  และการทดสอบ  จะ
ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอรโดยคอมพิวเตอร
สามารถเสนอเนื้อหาวิชา ซึง่อาจจะเปนรูป ตัวหนังสือภาพกราฟก สามารถถามคําถาม  รับคาํตอบ
จากผูเรียน  ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหแก
นักเรียน 
  พวงเพชร วัชรรัตนพงศ (2536: 16)   ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนํา 
คอมพิวเตอรเขามาชวยครใูนการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียนและการฝกฝนทกัษะ 
จากคอมพิวเตอร  แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชาบางบทเรียน  การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอร 
จะถูกดําเนินไปเปนระบบคอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ผดิของนักเรียนได เม่ือนักเรียนกระทาํผิด
ขั้นตอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนยงัเปนเครื่องมือ ที่ชวยสนองความแตกตางของความสามารถ
ระหวางบุคคลของนักเรียนไดดวย 
   ยืน  ภูวรวรรณ (2539: 271)  กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ที่ไดนําเนื้อหาวิชา  และลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเกบ็ไว  คอมพวิเตอรจะชวยนําบทเรียนทีเ่ตรียม
ไวอยางเปนระบบ  มาเสนอในรูปแบบทีเ่หมาะสม  สําหรับนักเรียนแตละคน 
  ทักษิณา  สวนานนท  (พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร.2535: 88) ไดใหความหมายของ
คอมพิวเตอรชวยสอนวา หมายถึง การสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน ซึ่งนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนรายบุคคลถือวาคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอนแตไมใชครผููสอน 
  กิดานันท  มลิทอง  (2543ข: 227)  ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววาเปน 
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อในการเรียนการสอน  มีการโตตอบกันไดในระหวางผูเรียน
กับเครื่องคอมพิวเตอร  เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ  
นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดทันที  ซึ่ง
เปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน 
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   สทาน เขตวิทย  (2548: 7)  ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา   หมายถึง 
การสอนโดยการใหคอมพิวเตอรกบับทเรียนโปรแกรม  ที่สรางขึ้นเปนสื่อที่นํามาใชในการเรียน 
การสอนเพื่อเสนอเนื้อหา  คําสั่ง  กิจกรรมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซึ่งเสนอเปนภาษาไทยทาง
จอภาพ (Monitor) เปนการเรียนแบบปฏิสมัพันธระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอรโดยมีครูคอย
แนะนําและควบคุมชั้นเรียน 
    จากแนวคิดของนักการศึกษาขางตน  สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียน
ที่ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอเนื้อหาในการเรียนการสอน  ซึ่งอาจเปนกิจกรรมในรูปแบบ  
ที่เนนใหนักเรยีนมีปฎิสัมพันธกับบทเรียน  โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ ใหนักเรียนไดเกิด 
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเปนตวัชวยเสริมแรง  ดึงดูดความสนใจของนักเรียน
กระตุนใหนักเรียนอยากที่จะเรียนรู 
 
    1.2  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
   ทักษิณา  สวนานนท  (2530: 216 - 220) ; ชวงโชติ  พันธุเวช  ( 2535: 50 - 51) ;   
กิดานันท  มลิทอง  (2536: 169 - 173) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 65 - 68)  ไดจัดแบงประเภท
ของคอมพิวเตอรชวยสอน  ออกเปนประเภทไวดังนี ้
  1. การสอนเนื้อหา (Tutorial) เปนโปรแกรมที่สรางในลักษณะบทเรียน ที่มุงเนนการ 
นําเสนอเนื้อหา  โดยอาศัยแนวคิด  เชนเดยีวกับบทเรียนโปรแกรมแบบสิ่งพิมพ  กลาวคือ  จะมีบท
นํา  คําอธิบาย  ซึ่งประกอบไปดวยทฤษฎี  กฎเกณฑ  คําอธิบายและแนวคิดที่จะสอน  หลังจากที่
ผูเรียนเรียนไปแลวจะมีคําถามเพื่อใชในการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  มีการแสดงผล
ยอนกลับตลอดจนมีการเสริมแรง  สามารถใหผูเรียนยอนกลับไปยังบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนที่
ผูเรียนเรียนรูแลว  บทเรียนแบบการสอนนี้ยังนับวาเปนบทเรียนขัน้พ้ืนฐานของการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่เสนอบทเรียนในรูปแบบบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา  โดยสามารถใชไดแทบทุก
สาขาวิชา  เปนบทเรียนที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเทจ็จริง  เพ่ือการ
เรียนรูทางดานกฎเกณฑหรือทางดานการแกปญหา 
  2. การฝกและการปฎิบัติ (Drill and Practice) เปนโปรแกรมที่ครูผูสอนใชสอนเสรมิ  
เม่ือไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหผูเรียนฝกทําแบบฝกหัดกับคอมพิวเตอร เพ่ือจะวัดระดับ  
หรือใหผูเรียนมาฝกจนถึงระดับที่ยอมรับได  บทเรียนประเภทนี้จึงประกอบดวย  คําถามและคําตอบ 
และจะมีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)  เชน มีคําเฉลยหรือคําอธิบายเพิ่มเตมิ หรือประเมินผล
การเรียนทันที ทําใหนักเรยีนสามารถฝกหัดไดดวยตนเองจนเปนที่พอใจ 
  3. การแกปญหา (Problem solving) เปนโปรแกรมที่มี 2 แบบ ไดแก แบบเรียนแรก   
ผูเรียนจะเขียนโปรแกรมเอง  โดยระบุถึงปญหาและแกปญหาดวยคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรจะทํา
แตในสิ่งที่จําเปน  เชน  ชวยในการคํานวณที่ซับซอน  สวนอีกแบบหนึ่ง  คือโปรแกรมที่เขียนขึ้นไว
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แลว  คอมพิวเตอรจึงเปนผูชวยแกปญหาให  เชน คอมพิวเตอรทําหนาที่คํานวณใหหมดที่นักเรียนมี
หนาที่ปอนตัวแปรเขาไปใหเทานั้น 
  4. การสรางสถานการณจําลอง (Simulation) เปนโปรแกรมที่สรางสถานการณจําลอง  
ที่เหมือนจริงได  ทําใหบทเรียนมีความสมจริงและนาใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งมีเหตุการณตางๆ  อยูใน
โปรแกรมและนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลง  หรือจะจัดกระทําได  มีการโตตอบ  และมีตวัแปรหรือ
ทางใหเลือกหลายๆ  ทาง  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกไดเพ่ือการศึกษาถึงผลที่เกดิขึ้นจากทางเลือก
เหลานั้น   
  5. เกมการศึกษา  (Education game)  เกมการศึกษาหลายๆ เรื่องมุงที่จะชวยพฒันา
ความคิดความอานตางๆ  ไดดี  เชน  เกมเติมคํา  เกมการแกปญหา  เปนการเรียนรูจากการเลน  ที่
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเปนสําคัญ  ซึ่งมีทั้งการแขงขันและการรวมมือกัน   อาจเลนคนเดียว  หรือ
หลายคนก็ได 
  6.  บทสนทนา (Dialogue) เปนการเลียนแบบการสอนในหองเรียน คือ พยายามใหมีการ
พูดคุยกันระหวางครูกับนักเรียน โดยคอมพิวเตอรจะใชตัวอักษรบนจอภาพ แลวมีการสอนดวยการ
ตั้งปญหาคําถาม ลักษณะในการใชแบบสอบถามก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ง 
  7. การสาธิต (Demonstration) เปนการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอร จะมีลักษณะคลายกับ
การสาธิตของครู แตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรจะนาสนใจมากกวา เพราะคอมพิวเตอรใหทั้ง
เสนกราฟที่สวยงามตลอดจนสีและเสียง โดยครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือการสาธิตเกีย่วกับ
วิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตรไดหลายแขนง 
  8. การทดสอบ (Testing) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมักจะตองรวมการทดสอบ เปน 
การวัดผลสัมฤทธิข์องผูเรียนไปดวย  โดยบทเรียนในลกัษณะนี้แบบทดสอบจะมีการประเมินผลทันที  
ผูสรางตองคํานึงถึงการสรางขอสอบ  การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  การสรางคลังขอสอบ  และ
การจัดใหผูสอบสุมเลือกขอสอบเองได 
  9. การไตถาม (Inquiry) คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยคนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบ
ยอด แนวคิด หรือขาวสารทีเ่ปนประโยชนซึ่งสามารถแสดงไดทันที เม่ือผูเรียนตองการดวยระบบ
งายๆ ที่ผูเรียนที่ตองการเรยีนรูสามารถทําไดดวยระบบงายๆ จากโปรแกรมที่จัดไว 
  10. แบบคนพบ (Discovery) ผูเรียนจะตองเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนเพียงแตนําโปรแกรม
การเรียนมาใหผูเรียนศึกษา แลวผูเรียนจะเปนผูสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานดวยตนเอง ไมมีคําตอบที่
แนนอนไวลวงหนา เชน การสอนภาษาคอมพิวเตอรตางๆ ใหกับผูเรียนแลวใหนกัเรียนเลือกใชคําสั่ง
ที่เรียนผานมาแลว มาสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามตองการ 
  11. แบบรวมวิธีการตางๆ (Combination) บทเรียนประเภทนี้สามารถสรางวิธีการสอนได 
หลายแบบตามที่กลาวมาขางตน  เพื่อทําใหเกิดความหลากหลายและเปนธรรมชาติของการเรียน
การสอน   ซึ่งมีความตองการวิธีสอนหลายๆ แบบ   ความตองการนี้ตองมาจากการกําหนด 
วัตถุประสงคในการเรียนการสอนผูเรียนและองคประกอบหรือกิจกรรมตางๆ  บทเรียนคอมพิวเตอร  
หนึ่งอาจมีทั้งลักษณะที่เปนการนําเสนอเนื้อหา  การฝกหัด  การทดสอบ  เกม  สถานการณจําลอง  
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การสาธิตและการสอนแกปญหารวมเขาไปดวยกัน  เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย
และนาสนใจ 
  จากการศึกษาองคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอนของนักการศึกษา  สรุปไดวา  
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีความหลากหลายประเภททั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการนําไปใชในการเรียนการ
สอนที่มีรูปแบบแตกตางกันออกไป เพ่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหา และบทเรียน  ทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับ
ความตองการในการใชของผูใช   
 
   1.3  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีด่ี 
   แฮนนาฟนและเพค (บุญเกือ้  ควรหาเวช. 2542: 71 – 74; อางอิงจาก Hannafin and 
Peck. 1988: 17 - 23) ไดใหขอคํานึงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และลักษณะของ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีไว 12 ประการดังนี้ 
  1. สรางขึ้นตามจุดประสงคของการสอน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนจากบทเรียนน้ัน มีความรู
และทักษะ และเจตคติตามจดุประสงคที่ตัง้ไว และนักเรยีนสามารถประเมินผลดวยตนเองวาบรรลุ
ตามจุดประสงคหรือไม 
  2. บทเรียนทีดี่ตองเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน การสรางบทเรียนจะตองคํานึงถึง
นักเรียนเปนสาํคัญวามีความรูพ้ืนฐานอยูในระดับใด ไมควรที่จะงายหรือยากจนเกินไป 
  3. บทเรียนทีดี่ควรมีปฎิสัมพันธกับนักเรยีนใหมากที่สดุ การเรียนจากคอมพิวเตอรชวย
สอนควรมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนจากในหนังสือ เพราะสามารถสื่อสารกับนักเรียนไดทั้ง 
สองทาง 
  4. บทเรียนทีดี่ควรมีลักษณะเปนการสอนรายบุคคล นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได
ตามหัวขอทีต่นสนใจและตองการที่จะเรียน สามารถที่จะขามบทเรียนที่ตนมีความเขาใจได และ
บทเรียนที่ตนไมเขาใจก็สามารถเรียนซอมเสริมได 
    5. บทเรียนคอมพิวเตอรทีดี่ควรคํานึงถึงความสนใจของนักเรียน ควรมีลักษณะเราความ
สนใจของนักเรียนไดตลอดเวลา เพ่ือใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน 
  6. บทเรียนทีดี่ควรจะสรางความรูสึกในทางบวกใหกับนักเรียน มุงใหนักเรียนรูสกึ
เพลิดเพลินเกดิกําลังใจ 
  7. ควรจัดทําบทเรียนใหสามารถแสดงผลยอนกลับไปยังนักเรียนใหมากๆ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการแสดงผลยอนกลับในทางบวก 
  8. บทเรียนทีดี่ควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนบทเรียนควร
ปรับเปลี่ยนใหงายตอกลุมนักเรียน เหมาะกับการจัดเวลาเรียน  สถานที่ติดตั้งเคร่ืองมือความ
เหมาะสม 
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  9. บทเรียนทีดี่ควรมีวธิีการประเมินผลการปฎิบัติงานของนักเรียนอยางเหมาะสม โดย
หลีกเลี่ยงคําถามที่งายและตรงเกินไป หลกีเลี่ยงคําถามที่ไรความหมาย การตัดสินคําตอบตอง
ชัดเจนไมคลมุเครือ 
  10. บทเรียนควรใชกบัคอมพิวเตอร ที่จะเปนทรัพยากรทางการเรียนอยางชาญฉลาด ควร
ใชสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรอยางเต็มที่ เชน การเสนอดวยกราฟ ภาพเคลื่อนไหวประกอบ
อักษร ใชแสงหรือสีเนนขอความสําคัญ 
  11. บทเรียนที่ดีตองอยูบนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคลายๆ กับการผลติสื่อชนิด
อ่ืนๆ การออกแบบบทเรียนที่ดียอมที่จะเราความสนใจของนักเรียนไดมาก การออกแบบยอม
ประกอบดวยการตั้งวตัถุประสงคของบทเรียน การจัดลําดับขั้นตอนของการสอน การสํารวจทักษะที่
จําเปนตอนักเรียน เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคที่กําหนด 
  12. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลทกุแงทุกมุม เชน การประเมินคุณภาพของนักเรียน 

ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็นและตรงกับทัศนคตขิองนักเรียนเปนตน 
  พรเทพ  เมืองแมน  (2544).  ไดกลาวถึงลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี ไว
ดังนี้ 
  1.  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมและมี
ปฏิสัมพันธกบับทเรยีนอยางเหมาะสม 
  2.  นําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ  ไดแก  ขอความ  กราฟก  แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพนิ่ง  

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาบทเรียน 
  3.  นําเสนอในลักษณะที่แปลกใหม  เพ่ือเราความสนใจของผูเรียน 
  4.  มีการใหการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบที่พอเหมาะ  เชน  การใหรางวัลในรูปแบบ
ตางๆ  เม่ือทํากิจกรรมถูกตองหรือใหกําลังใจหรือคําอธิบายเมื่อทํากิจกรรมไมถูกตอง เปนตน 
  5.  แบงเน้ือหาบทเรียนออกเปนหนวยยอยๆ  และจัดเนื้อหา(Organize)  ตามลําดับ 
การเรียนรูที่ดี  และนําเสนอตามลําดับจากงายไปหายาก 
  6.  มีการใหผลยอนกลับทันที (Immediate  Feedback)  หลังจากที่ผูเรียนไดกระทํา
กิจกรรมในบทเรียน 
  7.  ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  เชน  ใหเลือก
เรียนหัวขอ  หรือเน้ือหาใดกอนหลังได  หรือเลือกทํากิจกรรมที่มีระดับความยาก – งายตาม
ความสามารถของตนเองได  เปนตน 
  8.  กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําควรเปนกิจกรรมที่ทาทาย 
  9.  ใหผูเรียนทราบวตัถุประสงคหรือเปาหมายในการเรียน  เชน  บอกวัตถุประสงคของ
บทเรียน  การบอกโครงสรางเนื้อหาบทเรียน  เปนตน 
  10.  ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  และทักษะมากขึ้นโดยการมี
แบบฝกหัดในระหวางเรียนแตละหนวยของเนื้อหาบทเรียน 
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  11.  ควรมีบทสรุป  เพ่ือใหผูเรียนเกิดมโนทัศนทีถู่กตอง  โดยอาจใหหลักของแผนภูมิมโน
ทัศน (Concept  Mapping)   
  12.  ใหผูเรียนสามารถประเมินผลการเรยีนรูของตนเองได  โดยการมีแบบทดสอบ
หลังจากจบบทเรียน  หรือหลังจบแตละหนวยของบทเรียน  และทราบผลการประเมินทันท ี
   จากการศึกษาลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวย
สอนที่ดีนั้นควรจะนําเสนอเนื้อหาไดตรงตามวตัถุประสงคที่ผูใชตองการ  การออกแบบบทเรียนควร
ศึกษาใหสอดคลองกับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร  และที่สาํคัญคือตองออกแบบบทเรยีน
ใหมีความนาสนใจและมีความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา  ตลอดจนการใชคําถาม  และการ
ประเมินผลทีมี่ประสิทธิภาพ 
 
   1.4  ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
     บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่มีลักษณะที่เดนๆ หลายประการ  ประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีหลายประการ  ดังที่มีผูกลาวไวหลายททานดังนี้ 
    ฮอลล (Hall. 1982: 362) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอครูผูสอน
ไวดังนี้  
  1. ลดชั่วโมงสอนเพื่อจะไดปรับปรุงการสอน 
   2. ลดเวลาที่จะตองติดตอกบัผูเรียน 
  3. มีเวลาศึกษาตํารา งานวิจัย และพัฒนาความสามารถใหมากขึ้น 
  4. ชวยการสอนในชั้นเรียนสาํหรับผูที่มีงานสอนมาก โดยการเปลี่ยนจากการฝกทักษะใน
หองเรียนมาใชระบบคอมพิวเตอร 
  5. ใหโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ สําหรับหลักสูตรและวัสดุเพ่ือ
การศึกษา 
  6. เพ่ิมวิชาสอนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนตามความตองการของนักเรียน 
  7. ชวยพัฒนางานวชิาการ 
  8. ชวยใหมีเวลาสําหรับการตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวชิาการ 
  9. ชวยเพ่ิมวตัถุประสงคของการสอนไดเทาที่จะเปนได เชน การฝกหัดดนตรี จัด
นิทรรศการงานกราฟก ชวยแกปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับสถาปตย 
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 12) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังนี้ 
  1. คอมพิวเตอรชวยสอนเกดิจากความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนที่เรียนออน
สามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะ และเพ่ิมเติมความรูเพ่ือที่จะปรับปรุงการเรียนของ
ตนใหทันผูเรยีนอ่ืนได ดังนั้นผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการสอนเสริม 
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หรือสอนทบทวนการสอนปรกติในชั้นเรียนได โดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํากับ
ผูเรียนที่ตามไมทันหรือจัดการสอนเพิ่มเตมิ 
  2. ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลาและ
สถานที่ซึ่งผูเรยีนสะดวก เชน แทนที่จะตองเดินทางมายังชั้นเรียนปรกติ ผูเรียนก็สามารถเรียนดวย
ตนเองจากที่บานได นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที่ตองการ เปนตน 
  3. ขอไดเปรียบที่สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการ
ออกแบบมาอยางดีถูกตองตามหลักของการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นสามารถที่จะจูงใจ
ผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน ที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวความคิดของ
ผูเรียนในปจจุบันที่วา “Learning is Fun” ซึ่งหมายถึง การเรียนรูเปนเร่ืองสนุก 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542: 68-69) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
  1. สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามเอกัตภาพ 
  2. ผูเรียนมีโอกาสเรียนซํ้าไดหลายครั้งเทาที่ตองการ 
  3. ผูเรียนมีโอกาสโตตอบกบัคอมพิวเตอร และสามารถควบคุมวธิีการเรียนเองได 
  4. มีภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีสี และเสียง ที่ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายในเนื้อหาที่เรียน 
  5. ตัวผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ความแตกตางของผูเรียนไมมีผลตอการเรียนรู
ดังเชนวิธีการอื่นๆ 
  6. ชวยใหผูเรยีนสามารถเรยีนไปตามขั้นตอนได เรียนจากงายไปหายาก หรือเลือกเรียน
ในหัวขอทีต่นเองสนใจกอนได 
  7. ชวยฝกใหคดิอยางมีเหตุผล เพราะตองแกปญหาตลอดเวลา 
  จากประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวมาขางตนน้ัน  พอจะสรุปไดวาประโยชน
ของคอมพิวเตอรชวยสอนไดดังนี้ 
  1. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยสอนเสริม หรือทบทวนการสอนปรกติในชั้นเรียนได 
โดยครูผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนเสริมใหกับผูเรียนทีเ่รยีนไมทัน 
  2. ผูเรียนสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดในเวลาและ
นอกเวลาเรียน หรือนอกสถานที่นักเรียนสะดวก   
   3. คอมพิวเตอรชวยสอนทาํใหผูเรียนไดรับการเรียนเปนรายบุคคล ทําใหตอบสนองความ
ตองการที่แตกตางกันของแตละบุคคล และนักเรียนก็สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจของ
ตนเอง 
  4. ถาคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี ก็สามารถที่จะจูงใจ
นักเรียนใหเกดิความกระตอืรือรนที่อยากจะเรียนได 
  5. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถลดชั่วโมงในการสอน ทําใหครูมีเวลาที่จะศึกษาตํารา และ
พัฒนาหลักสูตรตามหลักวชิาการ 
  คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีขอดีอยูมากมายแตก็ยังมีขอจํากัดในการใชคอมพิวเตอรชวย
สอน   
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  วารินทร  รัศมีพรหม (2531: 193) ไดกลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
  1. แมวาคอมพิวเตอรจะมีราคาลดลงเรื่อยๆ แตก็คอนขางสูงในการนํามาใชเปนสือ่การ
เรียนการสอน โดยเฉพาะประโยชนที่ไดรบั และยังมีปญหาในเรื่องการบํารุงรักษาและแกไขเม่ือเกิด
การขัดของขึ้นดวย 
  2.  การออกแบบและผลติโปรแกรมการสอนยังลาหลังโปรแกรมดานอ่ืนอยูมาก 
  3. ยังขาดแคลนวัสดุการเรยีนการสอนที่มีคุณคาในการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมการ
สอนที่ใชกับคอมพิวเตอรยีห่อหนึ่งก็อาจใชกับคอมพิวเตอรอีกยี่หอหนึ่งไมได 
  4. การออกแบบโปรแกรมการสอนใชเวลามาก และตองมีทักษะในการออกแบบเปนอยางดี
ดวย ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งอาจทําใหโปรแกรมที่ขาดความคิดสรางสรรคไมเปนที่
นาสนใจสําหรับผูเรียน 
   วิราพร  นพพิทักษ (2546: 19 - 20) ไดสรุปขอจํากัดของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังนี้ 
  1. ราคาอุปกรณที่ใชคอนขางสูง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ทาํใหไดจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรในโรงเรียนมีจํากัด ไมเพียงพอตอจํานวนของนักเรียน 
  2. นักเรียนตองมีพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรพอสมควร จึงจะสามารถทําใหการเรยีนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนบรรลุไปดวยดี ไมตองสอนความรูคอมพิวเตอรใหเปนผลกระทบตอการเรียนรู
วิชาที่สอนในขณะนั้น 
  3. เกี่ยวกับแสงจอภาพทําใหประสิทธิภาพทางสายตาสําหรับนักเรยีนที่ไมเคยชนิกับการ
มองจอภาพนานๆ อาจทําใหนักเรียนมีอาการเบลอไมเขาใจบทเรียนได 
  4. คุณสมบัตขิองเครื่องคอมพิวเตอรไมทันสมัย หรือไมครบองคประกอบ เชน จอภาพมอง
จอภาพขาวดํา ไมมีการดเสียง ไมมีเครื่อง CD-ROM หรือที่เปนเครื่องรุนเกา อาจไมสามารถใชกับ
บทเรียนที่สรางขึ้นในยุคปจจุบันได 
  5. ผูสอนไมมีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ไมสามารถใชคอมพิวเตอรชวย
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไมสามารถแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นขณะทําการ
สอน เชน โปรแกรมมีปญหาหรือคอมพิวเตอรมีปญหา เปนตน 
  6. ความแตกตางและปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช software ทําใหไมสามารถใชกับ
บทเรียนที่จะใชสอนได 
  7. การใชสภาพแวดลอมการทํางานบนวนิโดวส เสียงและภาพจะถกูเก็บไวในรูปของ File 
การกําหนดเสนทางที่ถูกตองและสมบูรณ จะทําใหการใชประสิทธิภาพ ซึ่งหากนําไปใชกับเครื่องอ่ืน
แลว อาจไมสามารถใชบทเรียนไดอยางสมบูรณ 
  จากที่ไดกลาวมาขางตน  ถึงคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นจะมีประโยชนมากมายแตก็ยังมี
ขอจํากัดอยูหลายอยาง  ซึ่งพอที่จะสรุปขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน ไดดังนี้ 
  1. คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรสูง และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นก็
ใชจายสูง และยังมีปญหาในการบํารุงรักษาและซอมแซมเม่ือเกิดขอขัดของอีกดวย 
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  2. ยังขาดบุคลากรที่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. การออกแบบโปรแกรมเพื่อการสอนใชเวลามาก และตองมีทักษะในการออกแบบเปน
อยางดี เพ่ือที่จะทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจ 
  4. ขนาดของบทเรียนมีขนาดใหญอาจจะมีปญหาเกี่ยวกับการเก็บขอมูล หรือไวรัสอาจมา
ทําลายขอมูลที่อยูในเครื่องได 
  5. ยังขาดแคลนวัสดุการเรยีนการสอนที่มีคุณคาในการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมการ
สอน คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมทันสมัย หรือม่ีครบองคประกอบ หรือเครื่องคอมพิวเตอร
เปนเครื่องรุนเกา อาจไมสามารถนํามาใชกับบทเรยีนทีส่รางขึ้นในยุคปจจุบันได 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2.1 ความหมายของมัลตมิีเดีย 
           ไฮนิก (Heinich. 1993: 267)  ไดใหความหมายของคําวา  มัลติมีเดีย  หมายถึง  การรวม
สื่อหลายชนิด  เชน  ขอความกราฟก  เสียง  ภาพ  และภาพวีดิทัศน  ระบบของคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  จะมีความคลายคลึงกับระบบวีดิทศันปฎสิัมพันธ  จะแตกตางกันตรงที่ใชระบบ
คอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน  
   ทเวย (Tway. 1995: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียในความหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นจากการใชขอความ กราฟก และเพิ่มเสียง 
Animation Graphic และวดิีทัศน และมีความรวมถึงการเอาโปรแกรมที่มีการปฏิสัมพันธ เพ่ือให
นักเรียนสามารถควบคุมขอมูลที่จัดไวใหได 
    คิน (Khine. 1996: 231) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา เปนโปรแกรมที่ประกอบดวย
ขอมูลขาวสารตางๆ และจะนําเสนอในลักษณะของอักขระ กราฟก และเสียง 
  ยืน  ภูวรวรรณ (2538: 159)  ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย วา  มัลติ  แปลวา  
หลากหลาย  สวนคําวา  มีเดีย  แปลวา  สื่อ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  มัลติมีเดีย  หมายถึง  สื่อหลาย
อยาง   สื่อหรือตัวกลาง  คอื  สิ่งที่จะสงความเขาใจระหวางกันของผูใช  เชน  ขอความ  ตัวอักษร  
ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศน  และอ่ืนๆ  อีกที่นํามาประยกุตรวมกัน 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2540: 96)  ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) วา  
หมายถึง  1. สื่อหลายแบบ  2. สื่อประสม    
  กิดานันท  มลิทอง (2540: 256 - 258) ไดใหความหมายของสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
   กลุมแรก  เปนสื่อที่ใชโดยการนําสื่อหลายประเภทมาใชรวมกันในการเรียนการสอน  เชน  
นําวีดิทัศนมาสอนประกอบการบรรยายของครู  โดยมีสื่อพิมพประกอบ  หรือการใชชุดการเรียน  
หรือชุดการสอน  การใชสื่อประสมแบบที ่1 นี้นักเรียนและสื่อจะไมมีปฎิสัมพันธโตตอบกัน และจะมี
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ลักษณะเปน “สื่อหลายแบบ” หรือ “สื่อเอนกทัศน” ตามศัพทบัญญัตขิองพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
     กลุมที่สอง  เปนสื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศ  หรอืการผลิต
เพ่ือเสนอขอมูลประเภทตางๆ  เชน  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ตัวอักษร  และเสียงในลักษณะทีเ่ปน  
“สื่อหลายมิติ”  โดยที่ผูใชมีการโตตอบกบัสื่อโดยตรง 
    จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา  สรุปไดวามัลติมีเดีย  หมายถึง  การนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศ  หรือแมแตการนําเสนอบทเรียน  โดยมีลักษณะเปนสื่อประสม  ทั้งภาพกราฟก  
ตัวอักษร  ขอความ  เสียง  เพ่ือสื่อความหมายของขอมูลผานคอมพิวเตอรไปยังผูใช   ทั้งน้ีจะมี
ประสิทธิภาพและนาสนใจมากยิ่งขึ้นหากมีการสื่อสารไดระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร 
    
   2.2 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   กรีน (Green. 1993: 2577 – A) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ การใช
คอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกัน เชน การสรางโปรแกรมเพื่อนําเสนองานที่
เปนขอความ ภาพเคลื่อนไหว หรือมีเสียงบรรยายประกอบ สลับกบัเสียงดนตรี สรางบรรยากาศให
นาสนใจ   เปนสื่อที่เขารวมในระบบที่มีทัง้ภาพและเสียงพรอมๆ กัน  โดยการนําเสนอเนื้อหาวิธี 
การเรียงและการประเมินผล 
   พอลลิสเซน และเฟรเทอร (Paulissen and Frater. 1994: 3) ไดกลาววา  คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอรในการรวมสื่อและควบคมุอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน 
จอคอมพิวเตอร เครื่องเลนวิดีโอแบบเลเซอรดิสด เครื่องเลนแผนเสยีงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะห
เสียงดนตรีและคําพูด เพ่ือสื่อความหมาย 
   ฮอลล (Hall. 1996: 112) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัย
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอโปรแกรมประยุกต  ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความสีสัน 
ภาพกราฟก (graphic images) ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง (audio sound) และภาพยนต 
วีดิทัศน(full motion video)  สวนมัลตมีิเดียปฎิสัมพันธ (interactive multiedia) จะเปนโปรแกรม
ประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใชโดยใชคียบอรด (keyboard) เมาส (mouse) หรือตัวชี้ (pointer) 
เปนตน  การใชมัลติมีเดียในลักษณะปฎิสัมพันธก็เพื่อชวยใหผูใชสามารถเรียนรูหรือทํากิจกรรม
รวมถึงดูสื่อตางๆ  ดวยตนเองได  สื่อตางๆ  ที่นํามารวมไวในมัลตมีิเดีย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน จะ
ชวยใหเกิดความหลากหลายในการใชคอมพิวเตอร อันเปนเทคโนโลยีในแนวทางใหมที่ทําใหการใช
คอมพิวเตอรนาสนใจ  เพ่ิมความสนุกสนานในการเรยีนรูมากยิ่งขึ้น 
   บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ (2538: 25) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ การประสม
ประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและภาพวดิีทัศน สื่อความหมายขอมูลผาน
คอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 
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   วิภาวดี  วงศเลศิ (2544: 21) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อ
ประสมที่ประกอบดวย อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศน โดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนตัวนําเสนอและควบคุมการทํางานใหเปนระบบที่สมบูรณ และเนนการมีปฎิสัมพันธ
ระหวางผูใชกบัเครื่องคอมพิวเตอร 
    เผชิญ   กิจระการ (2549: 42) ไดกลาวถึง คอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา คอื การใช
คอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน 
ขอความ กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) 
 เปนตน  
   จากการใหความหมายคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียของนักการศึกษาขางตน  สรุปไดวา  
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอเนื้อหาสาระ  โดยการนําเสนอ
นั้นใชสื่อประสมที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง มีรูปแบบปฎิสัมพันธโตตอบ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการนําเสนอเนื้อหา ถามคําถามและรับคําตอบจากผูเรียนตรวจ
คําตอบและแสดงผลการเรยีนรู  
 
  2.3 ประเภทของมัลติมีเดีย  
     พอลลิสเซน และเฟรเทอร (นพพร  มานะ 2542: 12 – 14; อางอิงจาก Paulissen and 
Frater.1994: 5 -10) ไดกลาววา มัลติมีเดียสามารถแบงประเภทตามลักษณะการใชงาน ไดดังนี้ 
     1.  มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  (Education Multimedia)  เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลติขึ้น  
เพ่ือใชเปนสื่อในการเรียนการสอน  เริ่มไดรับความนิยมและนํามาใชฝกอบรม (Computer Based 
Training)  เฉพาะงาน  กอนที่จะนํามาใชในระบบชั้นเรยีนอยางจริงจัง  เชน  โปรแกรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน  โปรแกรมพัฒนาภาษา  โปรแกรมทบทวนสําหรับเด็ก  ฯลฯ  มี 3 รูปแบบ
แบงตามประเภทการใชงาน  ดังนี้ 
        1.1  Self Training  เปนโปรแกรมการศึกษาที่สรางขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ในดานทักษะตางๆ  มีการนําเสนอ (Presentation)  หลายรูปแบบ  เชน  การฝกหัด (Drill and 
Practice)  แบบสถานการณจําลอง (Simulation)  เปนตน  จะเนนการเรียนการสอนเปนรายบุคคล  
เปนสื่อที่ทั้งการสอนความรู  การฝกหัด  และการประเมินผลภายในโปรแกรมเดียว  ผูเรียนสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเองโดยไมตองมีครูผูสอน 
    1.2  Assisted Instruction  เปนโปรแกรมการศึกษาที่สรางขึ้นเพื่อชวยใหขอมูล  หรือ
ใชประกอบการสอนเนื้อหาตางๆ (Tutorial)  เปนตน  หรือในโปรแกรมจะสรางเปนไฮเปอรเท็กซ  ที่
ใชสําหรับเชื่อมโยงเขาสูรายละเอียดที่นําเสนอไว  ชวยใหไดคนควางายขึ้น 
     1.3  Edutainment  เปนโปรแกรมการศึกษาที่ประยกุตความบันเทิงกับความมีรูปแบบ
ในการนําเสนอแบบเกม(Games)  หรือการเสนอความรูในลักษณะเกมสถานการณจําลอง (Game 
Simulation)  หรือจะเปนการนําเสนอเรื่องสั้น (Mini Series)  เปนตน 
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      2.  มัลติมีเดียเพ่ือฝกอบรม (Training Multimedia) เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลติขึ้นเพื่อ
การฝกอบรม เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคล ดานทกัษะการทํางาน เจตคตติอการทํางานใน
หนวยงาน 
      3.  มัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง (Entertainment Multimedia) เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่
ผลิตขึ้นเพื่อความบันเทิง เชน เพลง การตูน ภาพยนตร เปนตน 
      4.  มัลติมีเดียเพ่ืองานดานขาวสาร (Information Access Multimedia) เปนโปรแกรม
มัลติมีเดียที่รวบรวมขอมูลใชเฉพาะงาน ขอมูลเก็บไวในรูปของ CD-ROM หรือมัลติมีเดียเพ่ือชวย
รับสงขาวสาร (Conveying Information) ใชเพ่ิมประสทิธิภาพในการรบัสงขาวสารการประชา 
สัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่ตองการ 
       5.  มัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาด (Sales and Marketing Multimedia) เปน
โปรแกรมมัลติมีเดีย เพ่ือการนําเสนอและสงขาวสาร (Presentation and Information) เปนการ
นําเสนอและสงขาวสารในรปูแบบวิธีการที่นาสนใจ ประกอบดวยสื่อหลายอยางประกอบการนําเสนอ 
เชน ดานการตลาด รวบรวมขอมูลการซื้อขาย แหลงซื้อสินคาตางๆ นําเสนอขาวสารดานการซื้อขาย
ทุกดาน ผูที่สนใจยังสามารถสั่งซื้อสินคาหรือคําอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ ไดทันที 
    6.  มัลติมีเดียเพ่ือการคนควา (Book Adaptation Multimedia) เปนโปรแกรมมัลตมีิเดีย 
ที่รวบรวมความรูตางๆ  เชน  แผนผัง  แผนที่  ภูมิประเทศของประเทศตางๆ  ทําใหการคนควา
เปนไปอยางสนุกสนาน  มีรูปแบบเปนฐานขอมูลมัลตมีิเดีย (Multimedia Databases)  โดยผาน
โครงสรางไฮเปอรแท็กซ  เชน  สารานุกรมตางๆ  โปรแกรม  Microsoft Bookshelf , Compton’s 
Family Encyclopedia , Tourist Information Medical Databases , Foreign databases  etc., 
    7.  มัลติมีเดียเพ่ือชวยงานการวางแผน (Multimedia as a Planning Aid) เปน 
กระบวนการสราง และนําเสนองานแตละชนิดใหมีความเสมือนจริง (Virtual Reality) มี 3 มิติ เชน 
การออกแบบทางดานสถาปตยกรรมและภูมิศาสตร หรือนําไปใชในดานการแพทย การทหาร  
การเดินทางโดยสรางสถานการณจําลอง เพ่ือใหผูใชไดสัมผัสเหมือนกับอยูในสถานการณจริง ซึ่ง
บางครั้งไมสามารถที่จะไปอยูในสถานการณจริงได 
    8.  มัลติมีเดียเพื่อเปนสถานีขาวสาร (Information Terminals) จะพบเห็นในงานบริการ 
ขอมูลขาวสารในงานธุรกิจจะติดตั้งอยูสวนหนาของหนวยงาน  เพ่ือบริการลูกคา  โดยลูกคาสามารถ
เขาสูระบบบรกิารของหนวยงานไดดวยตนเอง  สามารถใชบริการตางๆ ที่นําเสนอไวโดยผานหนา
จอคอมพิวเตอร  สะดวกทั้งผูใชบริการและผูใหบรกิาร  มีลักษณะเปนปายหรือจออิเล็กทรอนิกส
ขนาดใหญติดตามกําแพง (Multimedia Wall System) เสนอภาพ เสียง ขอความตางๆ ที่นาสนใจ 
  9.  ระบบเครอืขายมัลติมีเดีย (Networking with Multimedia)    
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    กิดานันท  มลิทอง (2540: 262) ไดแบงประเภทของมัลติมีเดียทางการศึกษาในลักษณะ
ตางๆ ไวดังนี ้
   1. เกมเพื่อการศึกษา 
    การใชเกมในลักษณะของมัลติมีเดีย  จะเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปน
อยางดี  นอกเหนือไปจากความสนุกสนานจากการเลนตามปกติ  เกมจะมีการสอดแทรกความรู
ตางๆ  เชน คาํศัพท ความหมายของวัตถุ การฝกทักษะดานความเร็วในการคิดคาํนวณ เกมจะ
แบงเปนหลายประเภทเพื่อการเรียนรูในแตละดาน เชน เกมเพื่อการกีฬาจะชวยใหเรียนรูดานกฎ
กติกาในการแขงขัน เปดโอกาสใหเด็กปลดปลอยความกาวราวในตวัออกมา ชวยใหความวาวุนสงบ
ลง หรือ เกมดานความเร็ว จะชวยพัฒนาทักษะและประสาทมือและตาใหมีการทํางานที่สัมพันธกัน
เปนตน 
    2. การสอบและทบทวน 
       มัลติมีเดียทางการศึกษาเพือ่การสอนและการทบทวนจะมีดวยกันหลากหลายรูปแบบ  
เชน  การฝกสะกดคํา  การคํานวณและการเรียนภาษา  ผูเรียนจะมีโอกาสไดเรียนรูจากการสอนใน
เน้ือหา  และฝกปฎิบัตเิพ่ือทบทวนไปดวยในตวั  จนกวาจะเรียนเนื้อหาในแตละตอนไดเปนอยางดี  
แลวจึงจะเร่ิมในเนื้อหาใหมตามหลักของการสอนใชคอมพิวเตอร  เชน  ตัวอยางของการเรียนภาษา
สเปน จะเริ่มเรียนจากคําศพัทแตละคําโดยมีภาพวีดิทัศนของเจาของภาษาพูดใหฟง  เพื่อใหผูเรียน
ไดพูดตาม การฝกพูดนี้สามารถบันทึกเสยีงไวไดเพ่ือผูเรียนจะไดฟงเสียงตนเองวาพูดถูกตองหรือไม 
  3. สารสนเทศอางอิง 
     มัลติมีเดียที่ใชสําหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา  จะบรรจุในรูปแบบ CD-ROM 
เน่ืองจากสามารถบรรจุขอมูลไดมาก โดยจะเปนลักษณะเนื้อหาขอมูลนานาประเภท เชน 
พจนานุกรม สารานุกรม เปนตน 
   4. การจําลอง 
       มัลติมีเดียทางการศึกษาในลักษณะการจาํลองสถานการณ  นั้นเปนวิธีการเลียนแบบ
หรือสรางสถานการณจําลองโดยผูเรียนไดสัมผัสกับเหตุการณในลักษณะที่ใกลเคยีงกับประสบการณ
จริง  การสัมผัสกับเหตุการณ  อาจจะหมายถึง  การทําความเขาใจสถานการณ  การเรียนรูที่จะ
ควบคุมเหตุการณ  การตัดสินใจในการแกปญหาและการตอบโตกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ  โดย
ที่ในชวีิตจริงผูเรียนอาจไมสามารถแสดงปฎิกิริยาเหลานี้ได  มัลติมีเดียแบบจําลอง  จะเริ่มดวยการ
นําเสนอการจําลองสถานการณ  ที่รูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับธรรมชาติ
ของเน้ือหาขอมูล  และประเภทของการจําลอง  ซึ่งกิจกรรมตางๆ  จะชวยใหผูเรยีนมีปฎิสัมพันธกับ
เน้ือหาจนกระทั่งเกิดการเรียนรู   
    โปรแกรมจําลองสถานการณแบงเปน 
     -  การจําลองสถานการณเชิงกายภาพ เปนการจําลองซึ่งจะอธิบายเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ที่สังเกตเห็นได เชน การจําลองสถานการณทีเ่กี่ยวกับเครื่องจักรกล เพ่ือใหไดเรียนรู 
วิธีการบังคับเคร่ืองจักรกล เปนตน 
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   -  การจําลองสถานการณเชิงกระบวนการ  เปนการจําลอง  ที่มุงอธิบายเนื้อหาขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการ  หรือแนวคิดใดๆ  ที่ไมสามารถสังเกตเห็นได  เชน  การทํางานดานเศรษฐกิจ  
ผลกระทบของอุปสงค  หรืออุปทานกอตั้งราคา  การเติบโตของประชากร  เปนตน      
    จากการศึกษาประเภทของมัลติมีเดีย  สรุปไดวา ประเภทของมัลติมีเดียนั้น มีหลากหลาย
ประเภททั้งตองขึ้นอยูกับการนําไปใชในเนื้อหาการเรียนการสอนที่รูปแบบแตกตางกันออกไป  
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับเนื้อหาในบทนั้นๆ  
 
     2.4  องคประกอบของมัลติมีเดีย 
    มัลติมีเดีย  เปนระบบคอมพิวเตอรที่รวบรวมความสามารถหลายๆ  ดานเขาดวยกนัเพื่อ 
ใหเกิดความนาสนใจในสื่อ  มีทั้งระบบการนําเสนอภาพและเสียงพรอมๆ  กัน  ซึ่งลดชวยปริมาณ
งานที่เปนรูปแบบเอกสาร  เพ่ิมระบบการคนหาคําที่เปนระบบในงานเอกสารที่เรียกวา “Hypertext” 
มัลติมีเดียจึงตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังนี้ (Green. 1993: 12-16; Tway. 1995: 5-7) 
   1. ขอความ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือหรือขอความทีส่ามารถสรางไดหลายแบบ 
หลายขนาด  การออกแบบใหขอความเคลื่อนไหวใหสวยงาม  แปลกตาและนาสนใจไดตามความ
ตองการ  สามารถสรางขอความใหมีการเชื่อมโยงกับคําสําคัญอ่ืนๆ  ซึ่งสามารถทําไดดวยการเนน
ขอความนั้นดวยสี  หรือขีดเสนใต  ทีเ่รียกวา  “Hypertext” ซึ่งสามารถทําไดดวยการเนนสีตวัอักษร 
(Heavy Index) เพ่ือใหผูใชทราบตําแหนงที่จะเขาสูคําอธิบายเพิ่มเตมิ 
     2. เสียง (Sound) เปนการนําเสียงมาประกอบในการนําเสนอ   เชน เสียงดนตรี เสยีง
บรรยาย เสียงจากธรรมขาต ิเพ่ือประกอบการนําเสนอที่เหมือนจริง และใหผูใชรูสึกวาไดอยูใน
เหตุการณจริง 
   2.1  เสียงในระบบมัลติมีเดียเปนสัญญาเสียงดิจิตอล หมายถึง การนําเอา 
สัญญาณเสียงตอเน่ืองที่เรียกวา “อนาล็อก”  เปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอล  โดยการสุมเปนชวงๆ  
แลวเกบ็คาความแรงของสัญญาณเปนตวัเลข  แลวนําไปบันทึกตัดตอเขากบัขอมูลปกติ เรียกวา 
“Sampling rate”  หมายถึง  จํานวนครั้งในการอานสัญญาณเสียงตอวินาที  จํานวนบติที่ใชเก็บคา
สัญญาณแตละคาที่ไดจากการสุมแตละครัง้  เรียกวา  “Sampling size”  เทากับ  8  บิต หรือ 16 บิต
ที่เปนมาตรฐานของ CD-DA  คือ 16 บิต Sampling size 44.1 kHz  ซึ่งใหเสียงไดทุกเสียงเทาที่
ความสามารถของหูมนุษยทกุคนจะไดยิน 
  2.2  แฟมเสียง  เสียงดิจิตอลที่บันทึกดวยคอมพิวเตอรแมคอินทอช  นิยมใชชื่อแฟม
ลงทายดวย .AIF  หรือ .SND  สวนในประกอบดวยวนิโดวส  .WAF  แฟมเสียงที่เกิดจากเครือ่ง
ดนตรีสังเคราะหที่มีระบบมิติจะลงทายดวย .MIDI  ซึ่งยอมาจาก “Music Instrument Digital 
Interface”  เปนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นตัง้แตป  ค.ศ. 1980  เพ่ือสังเคราะหเสียงดนตรี
จากผูผลิตหลายยี่หอ  สามารถติดตอกันโดยสัญญาณขอมูลผานสายเคเบลิ MIDI  ผูใชสามารถที่จะ
อัดเสียงรองเพลงและเสยีงจากคียบอรดหรือดนตรีอ่ืนๆ  พรอมๆ  กันได 
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    3. ภาพ (Picture) นําเสนอดวยภาพวาด ภาพถาย หรือนําเสนอในรูปไอคอนแทนการ
เสนอภาพทั้งหมด 
    3.1  ภาพนิ่ง (Still Picture) สามารถสรางไดดวยเครื่องสแกนภาพมาเก็บไว หรือใช
โปรแกรมสําหรับสรางภาพนิ่ง เชน โปรแกรมประเภท CAD 3D Studio 
    3.2  ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture)  ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการนําภาพนิ่งที่
ตอเน่ืองกันมาแสดงติดตอกันดวยความเร็วที่สายตาไมสามารถจับได  จํานวนภาพที่ใชสําหรับทวีี
ทั่วไป  คือ  30  ภาพตอวินาที  ภาพนิ่ง 1 ภาพ  เรียกวา  1 เฟรม  เน่ืองจากการสรางภาพสีตองใช
หนวยความจํามาก  จึงไดมีการคิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจําลดลง  เรียกวา  
Video Compression  หรือที่รูจักกันคือ  MPEC (Moving Picture Expert Group)  ซึ่งบีบอัดไดทั้ง
ภาพและเสียง 
    4. ปฎิสัมพันธ (Interactive) นับวาเปนประโยชนที่มีความโดดเดนมากกวาสื่ออ่ืนๆ 
สามารถทําใหผูใชไดโตตอบกับสื่อไดดวยตนเอง และมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการ
นําเสนอไดตามความสนใจของตน 
  กิดานันท มลิทอง (2543ก: 271-272) อธบิายวา มัลติมีเดียในปจจุบนัจะใชคอมพิวเตอร 
เปนอุปกรณหลักในการเสนอสารสนเทศในรูปแบบรวมของขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟก 
เคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน เพ่ือรวมเปนองคประกอบของมัลติมีเดียในลักษณของ 
“สื่อหลายมิต”ิ โดยกอนที่จะมีการประมวลเปนสารสนเทศนั้น ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับ 
รูปแบบโดยแบงเปนลักษณะดังนี้ 
  1. ภาพนิ่ง กอนที่จะภาพถายหรือภาพตางๆ ที่เปนภาพนิ่งจะเสนอบนจอคอมพิวเตอรให 
ดูสวยงามนั้น ภาพเหลานี้จะตองถูกเปลี่ยนรูปแบบกอนเพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถใชและเสนอภาพ 
เหลานั้นได โดยมีรูปแบบทีน่ิยมใชกันมาก 2 รูปแบบ คือ 
   1.1 กราฟกแผนที่บิท (Bitmapped graphics) เปนกราฟกที่แสดงดวยจุดภาพใน 
แนวตั้งและแนวนอนเพ่ือประกอบรวมเปนภาพ ภาพที่อยูในรูปแบบนี้จะมีชื่อลงทายดวย .gif, .tiff 
และ.bmp 
  1.2 กราฟกเสนสมมติ (Vector graphics) เปนกราฟกที่ใชสูตรคณิตศาสตรในการ 
สรางภาพ โดยที่จุดภาพจะถูกระบุดวยความสัมพันธเชิงพ้ืนที่แทนที่จะอยูในแนวตั้งและแนวนอน 
ภาพกราฟกประเภทนี้จะสรางและแกไขไดงายและมองดูสวยงามกวากราฟกแผนที่บิท ภาพที่อยูใน 
รูปแบบนี้จะมีชื่อลงทายดวย .eps, .wmf, และ .pict 
  2. ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟกเคลื่อนไหว หรือที่เรียกกันวาภาพแอนิเมชั่น 
(Animation) ซึ่งนําภาพกราฟกที่วาดหรือถายเปนภาพนิ่งไวมาสรางใหเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม
สรางภาพเคลื่อนไหว ภาพเหลานี้จะเปนประโยชนในการจําลองสถานการณจริง เชน ภาพการขับ
เครื่องบินนอกจากนี้ยังอาจใชการเพิ่มผลพิเศษ เชน การหลอมภาพ (Morphing) ซึ่งเปนเทคนิคการ
ทําใหเคลื่อนไหวโดยใช “การเติมชองวาง” ระหวางภาพที่ไมเหมือนกัน เพ่ือใหดูเหมือนวาภาพหนึ่ง
ถูกหลอมละลายไปเปนอีกภาพหนึ่ง โดยมีการแสดงการหลอมของภาพหนึ่งไปสูอีกภาพหนึ่ง 
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  3. ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน การบรรจุภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศันลงในคอมพิวเตอร 
จําเปนตองใชโปรแกรมและอุปกรณเฉพาะในการจัดทํา ปกติแลวแฟมภาพวีดิทัศนจะมีขนาดเนื้อที่ 
บรรจุใหญมาก ดังนั้นจึงตองลดขนาดแฟมภาพลงดวยการใชเทคนิคการบีบอัดภาพ (Compression) 
ดวยการลดพารามิเตอรบางสวนของสัญญาณในขณะที่คงเนื้อหาสําคัญไวรูปแบบของภาพวีดิทัศน
บีบอัดที่ใชกันทั่วไปไดแก Quick Time, AVI และ MPEG 
  4. เสียง เชนเดียวกับขอมูลภาพ เสียงที่ใชในมัลติมีเดียจําเปนตองบนัทึกและจัดรปูแบบ 
เฉพาะเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและใชได รูปแบบเสียงที่นิยมใชกันมากจะมีอยู 2 รูปแบบ
คือ  Waveform (WAV) และ Musical instrument digital interface (MIDI) แฟมเสียง WAV จะ
บันทึกเสียงจริงดังเชนเสียงเพลงในแผนซีดีและจะเปนแฟมขนาดใหญจึงจําเปนตองไดรับการบีบอัด
กอนนําไปใชแฟมเสียง MIDI จะเปนการสังเคราะหเสียงเพ่ือสรางเสียงใหมขึ้นมาจึงทําใหแฟมมี
ขนาดเล็กกวาแฟมเสียง WAV แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา 
  5. สวนตอประสาน เม่ือมีการนําขอมูลตางๆ มารวบรวมสรางเปนแฟมขอมูลดวย 
โปรแกรมสรางสื่อประสมแลว การที่จะนําองคประกอบตางๆมาใชงานไดนั้นจําเปนตองใชสวนตอ 
ประสาน (Interface) เพ่ือใหผูใชสามารถใชงานโตตอบกับขอมูลสารสนเทศเหลานัน้ไดสวนตอ
ประสารที่ปรากฏบนจอภาพจะมีมากมายหลายรูปแบบ เชน รายการเลือกแบบผุดขึ้น (Pop-up 
menus) แถบเลื่อน (Scroll bar) และสัญลกัษณรูปแบบตางๆ เปนตน 
  6. การเชื่อมโยงหลายมิต ิสวนสําคัญอยางหน่ึงของการใชงานในรูปแบบสื่อประสมใน 
ลักษณะของสื่อหลายมิติ คอื ขอมูลตางๆสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็วโดยใชจุดเชื่อมโยง
หลายมิต ิ(Hyperlink) การเชื่อมโยงนี้จะสรางการเชื่อมตอระหวางขอมูลตัวอักษร ภาพและเสียง โดย
การใชสีขอความขีดเสนใต หรือรูปที่ใชแทนสัญลักษณตางๆ เชน รูปลําโพง รูปฟลม ฯลฯ เพ่ือให
ผูใชคลิกที่จุดเชื่อมโยงเหลานั้นไปยังขอมูลที่ตองการ 
   จากการศึกษาองคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากนักการศึกษา  สรุปไดวา  
องคประกอบของมัลติมีเดียที่สําคัญน้ันมีดวยกัน  4 ประการดวยกนั คือ ขอความ เสียง ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว และการมปีฎิสัมพันธระหวางกัน ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติของสื่อการสอนที่มี
ความสามารถสูงประเภทหนึ่ง  
 
   2.5  การนํามัลติมีเดียมาใชทางการศึกษา 
     กฤษมันต  วฒันาณรงค (2542: 68 - 72) ไดกลาวถึงการนําระบบมัลติมีเดียไปใชทางการ
ศึกษาไดดังนี้  
   1.  ใชสนับสนนุการบรรยาย (Computer – Generated Iecture Support) การนําเสนอ
ภาพ อักษร และเสียงผานจอภาพขนาดใหญใหผูเรียนไดชมขณะบรรยายสามารถชวยสนบัสนุนการ
บรรยายใหมีประสิทธิภาพขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถตัดตอไดอยางทันทีแลวยังเปดโอกาสให
ผูเรียนแตละคนไดมีสวนรวมไดอีกดวย 
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    2.  ใชสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย (On – line Communication)  การเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนระบบเครือขายทําใหสามารถติดตอ  สงขาวสาร  สงรายงาน  การบาน  
รวมทั้งการเรยีนแบบประชมุทางไกล  และยังนําเสนอไดทั้งภาพนิ่งและ  ภาพวีดิทัศน  กราฟก  การ
จําลองสถานการณ (Simulation)  ตางๆ  ได 
    3.  ใชในการคนควาขอมูลจากฐานขอมูลเพื่อการวิจัย (Database Research) การสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลระยะไกลหรือจากฐานขอมูลบนแผน CD – ROM ชวยใหการสืบคนเพื่อทําการ
วิจัยสะดวกขึน้ นอกจากนั้นยังสามารถคัดลอกเอาคําบรรยายภาพ เสียง หรือ วีดิทัศน นําออกมา
ใชไดสะดวกรวดเร็ว 
   4.  ใชสําหรับการเรียนการสอน (Computer – Instruction หรือ Computer – Based 
Training หรือ Computer – Assisted Instruction) เปนการสรางบทเรียนที่ใหผูเรียนไดเรียนกับ
คอมพิวเตอรไดโดยตรง โดยบทเรียนไดมีการจัดเตรียมไวแลวใหผูเรียนไดมีปฎิสัมพันธกับบทเรียน
ที่สามารถนําเสนอไดทั้งภาพ เสียง สถานการณจําลอง และคําบรรยาย บทเรียนที่สรางขึ้นในปจจุบัน
เปนระบบมัลติมีเดียเปนสวนมาก 
    5.  ใชในการฝกทักษะดวยการสรางสถานการณจําลอง (Simulation) คอมพิวเตอรที่
สามารถสรางสถานการณใหผูเรียนไดฝกปฎิบัติเพ่ือเพิ่มทักษะและเตรียมตวักอนลงมือปฎิบัตจิริง 
ซึ่งอาจชวยลดอันตรายและคาใชจายจากการฝกสถานการณจริงได 
    6.  ใชสนับสนนุการปฎิบัติงาน (Performance Support System)  ความสามารถในการ
นําเสนอสารสนเทศในรปูแบบตางๆ  ทั้งภาพเสียง  อักษร  และสถานการณจําลองรากฐานขอมูลทั้ง
ใกลและไกลใหปรากฎขึ้นบนจอภาพไดอยางรวดเร็ว  ทําใหสามารถใชเปนสิ่งสนบัสนุนใหการทาํงาน
ดีขึ้น  เชน  การชวยจําใหคาํแนะนําคนหา  แสดงประวัติ  ความหมาย  แผนที่  และอ่ืนๆ  ที่ตองใช
ขอมูลเหลานี้ในสถานศึกษาอยูเสมอ  ทั้งอาจารย  เจาหนาที่  และผูเรียนสามารถใชเปนเคร่ืองมือ
ชวยใหภารกิจของตนสําเร็จลุลวงดวยด ี
   เผชิญ  กิจระการ (2549: 40) ไดกลาวถึงบทบาทของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในปจจุบัน มี
ดังตอไปน้ี 
   1. มัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอมมีลักษณะเดนคือเก็บขอมูลไดมาก ผูเรียนสามารถใชได
งาย นอกจากนั้นยังเก็บรักษาและพกพาไดสะดวก 
   2. มัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ความสะดวก และ
ความตองการของตน 
  3. มัลติมีเดียเปลี่ยนบทบาทของครูจากผูสอนและปอนความรูใหแกนักเรียน เปนผูทํา
หนาที่ชวยชี้แนะและกํากับ 
 4. มัลติมีเดียทําใหเกิดการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน สามารถสรางสถานการณจําลอง
ชวยใหมีการฝกฝนการแกไขปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอวธิีการเรียนรู และกระบวนการคิดหา
คําตอบ 



 
 

27 

  5. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สามารถออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ 
โดยเฉพาะเจาะจงเชน กลุมอายุ อาชีพ และความรู เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
  6. ปจจุบันนี้ มีการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนที่งายตอการใชงานมากยิ่งขึ้น ทําให
ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถสรางบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาดวยตนเองได 
 7. มัลติมีเดียชวยลดขอจํากัดดานสภาพภูมิศาสตร เพราะผูเรียนสามารถติดตอโตตอบกบั
ครู และนักเรยีนดวยกันไดตลอดเวลา ทัง้แบบ synchronous และ asynchronous ทั้งยังสามารถ
เชื่อมโยง บันทึก และเรียกใชขอมูลจากคลัง (digital archive) หองสมุด พิพิธภัณฑ และสถานศึกษา
ทั่วโลกได เปนการสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันในการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
  8. ศักยภาพของมัลติมีเดียมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และหลากหลายรูปแบบตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตซึ่งชวยสงเสริมใหศักยภาพ
ของมัลติมีเดียสามารถใหบริการในรูปแบบตางๆ แกผูใชจํานวนมหาศาลบนเครือขายสากล อันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาที่ไรพรมแดนอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ 
  จากการศึกษาการนํามัลตมีิเดียมาใชทางการศึกษา  สรุปไดวา  การนํามัลติมีเดียมาใชใน
การศึกษามีบทบาทสําคญัในการศึกษามากขึ้น ทั้งยังสามารถชวยใหการเรียนการสอนนั้นสะดวก ทํา
ใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดดีขึน้ ทําใหผูเรียนไดมีปฎิสัมพันธกับบทเรยีนได อีกทั้งยัง
สามารถนําบทเรียนที่เกบ็ลงซีดีรอมพกพาไปเรียนในทีท่ี่เราตองการไดดวย 
 
    2.6  ประโยชนของมัลติมเีดีย 
    แฮนนาฟน  และเพค (Hannafin and Peck. 1988: 63) ไดกลาวถึงประโยชนของ
มัลติมีเดียไวดังนี้ 
  1. การนําเสนอเนื้อหาฉับไว แทนที่ผูเรียนจะตองเปดเนือ้หาบทเรียนทีละหนาก็กด
แปนพิมพคอมพิวเตอรเพ่ือเลือกบทเรยีนแทน 
   2. คอมพิวเตอรสามารถเสนอรูปภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีประโยชนมากตอบทเรียนที่มีภาพ
สลับซับซอนและเหตุการณที่ควรเนน 
  3. มีเสียงประกอบไดทําใหเกิดความนาสนใจ และเพิ่มศักยภาพทางการเรียน 
  4. สามารถเก็บขอมูลเนื้อหาไดมากกวาหนังสือหลายเทา เชน แผนซีดีรอม 1 แผน เก็บ
ขอมูลได 6800 ลานตวัอักษร สวนหนังสือ 300 หนา มีตัวหนังสือประมาณสามแสนถึงสี่แสนตวั 
ดังนั้น ซีดีรอม 1 แผน จะเก็บหนังสือไดประมาณ 200 เลม 
  5. ผูเรียนมีปฎิสัมพันธกับบทเรียนไดอยางแทจริง บทเรียนสามารถควบคุม และชวยเหลือ
ผูเรียนไดมากในขณะที่หนังสือทําไมได 
  6. บทเรียนมัลติมีเดียสามารถบันทึกผลการเรียนประเมินผล การเรียนซ้ําๆ หลายครั้งโดย
ไมจํากัด 
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  7. สามารถนําติดตวัไปเรียนที่สถานทีต่างๆ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมจํากัดเวลาทําให
เกิดการเรียนรูสมบูรณยิ่งขึน้ 
   กิดานันท  มลิทอง (2543ข: 253 - 254) ไดสรุปประโยชนของมัลติมีเดียไวดังนี้ 
     1.  คอมพิวเตอรจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เน่ืองจากการเรียนดวย
คอมพิวเตอรเปนประสบการณที่แปลกใหม 
  2.  การใชสี ภาพลายเสนทีดู่คลายเคลื่อนไหวได ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปนการเพิ่ม
ความเสมือนจริง และเราใจใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรู ทําแบบฝกหัด หรือกิจกรรมตางๆ 
    3.  ความสามารถของหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร จะชวยในการบันทึกคะแนน
และพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนไวเพ่ือใชในการวางแผนบทเรียนในขั้นตอนตอไป 
   4.  ความสามารถในการเกบ็ขอมูลของเครื่อง ทําใหสามารถนํามาใชไดในลักษณะของ
การศึกษารายบุคคลไดเปนอยางดี โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนแตละคน และแสดงผล
ของความกาวหนาใหเห็นไดทันท ี
   5.  ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ใหความเปนสวนตวัแกผูเรียน จะเปนการชวยให
ผูเรียนที่เรียนชาสามารถไปไดตามความสามารถของตน โดยสะดวกและไมรีบเรงไมตองอายผูอ่ืน 
และไมตองอายเมื่อตอบคําถามผิด 
   6.  เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอน ในการควบคุมผูเรยีนไดอยางใกลชิด 
เน่ืองจากสามารถที่จะบรรจุขอมูลไดงาย และสะดวกในการนําออกมาใช    
   ชอบุญ  จิรานุภาพ  (2542: 18)  ไดสรุปถึงประโยชนของมัลติมีเดียไวดังนี้ 
   1.  มัลติมีเดียเปนสื่อประสมที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตวัอักษร และเสยีง ซี่ง
นําเสนอผานทางคอมพิวเตอร นั้นนับวาเปนสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจ และทําใหผูเรียนไมเบื่อ
หนาย 
   2.  มัลติมีเดียเปนการนําสื่อหลายประเภทมารวมเขาดวยกัน โดยมีคอมพิวเตอรเปนตัว
ควบคุมการผลิต ซึ่งสื่อความหมายไดดี 
    3.  ผูที่ใชสื่อประสมมีปฎิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร และสื่อตางๆ โดยมีปฎิกิริยา
ตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนรู 
    4.  สื่อความหมายไดดีและรวดเร็ว เขาใจไดงาย สามารถจัดลําดับใหผูเรียนติดตาม 
      5.  ลดเวลาในการจัดการเรียนการสอน เพราะความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรยีนบางคน
ไมจําเปนตองเขาหองเรียน เพ่ือศึกษาจากบทเรียนมัลติมีเดีย 
  6.  ประหยัดทรัพยากรบุคคลในการเรยีนการสอน 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนของมัลติมีเดีย  สามารถสรุปไดดังนี้ 
    1.  มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง และตวัอักษร จึงเปนการสราง
บรรยากาศ ดึงดูดความสนใจทําใหนักเรียนอยากที่จะเรียน ทั้งยังไมนาเบื่อหนายอีกดวย 
   2.  ความสามารถในหนวยความจําของคอมพิวเตอรมาก จึงทําใหสามารถบันทึกคะแนน
นักเรียนไดหลายครั้งโดยไมจํากัด   
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  3.  เปนสื่อประสมที่มีความหลากหลาย การนําเสนอขอความรูในเรื่องเดียวกันสามารถทํา
ไดชัดเจน และสื่อความหมายไดดี ทั้งยังสามารถนําตดิตัวไปเรียนในสถานที่ตางๆ ที่มีคอมพิวเตอร
ไดดวย 
   4.  ทําใหลดเวลาในการเรียน ทําใหผูสอนขยายขีดความสามารถในการควบคุมนักเรียนได
ใกลชิดมากขึน้ 
  5.  ผูใชสื่อสามารถมีปฎิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอรและสื่อตางๆ ที่มาประกอบได โดย
มีปฎิกิริยาตอบสนองตอกิจกรรมที่เปนการเรียนรูแบบปฎิสัมพันธในรูปของการสื่อสารสองทาง ทําให
เรียนรูไดเปนอยางดี เขาใจไดงาย และสามารถจัดลําดับในการเรียนใหผูเรียนติดตาม 
  6.  ประหยัดทรัพยากรบุคคลในการสอน 
 
   2.7 ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
 การออกแบบโครงสราง  หรือลําดับการนําเสนอเนื้อหาดวยแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่ผูสรางจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑในการออกแบบ  ซึ่งตองอาศัยทฤษฎีและหลักการ
มาเกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางถูกตอง 
  แฮนนาฟนและเพค (Hannafin and Peck. 1988: 46-50) ไดกลาวถึง  การออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรวาจะตองอาศัยหลกัการ และการประยุกตจากทฤษฎีการเรยีนรูพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral Learning Theory) ซึ่งเนนความสําคัญของสิ่งเรา พฤติกรรมการตอบสนองซึ่งทําใหเกิด
การเรียนรู  และการเสรมิแรงซึ่งจะชวยทําใหเกิดพฤติกรรม  นอกจากนั้นการออกแบบโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพยงัตองอาศัยทฤษฎีปญญานยิม ซึ่งมีแนวคิดวาการเรียนรู
เกิดขึ้นจากผูเรียนรับสิ่งเราผานกระบวนการสัมผัส แลวจัดรูปแบบเก็บไวในความจําระยะสั้น และ
เปลี่ยนรูปหรือที่เรียกวา การเขารหัส (Encoding) เก็บไวในความจําระยะยาว หลังจากนั้นสามารถ
เรียกสิ่งที่เรียนไปแลวมาใชได 
  อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi and Trollip. 1991: 11-13) ไดกลาวถึง ทฤษฎีปญญานิยม 
(Cognitive Threory) วามีความสําคัญทีสุ่ดตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร  องคประกอบจาก
ทฤษฎีปญญานิยมที่ตองคํานึงถึงสําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ไดแก 
  1. การรับรูและการใสใจ (Perception and Attention) การเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับการใสใจกับ
สิ่งเราและรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง องคประกอบที่อาจจะชวยใหเกิดการรับรูของนักเรียน คือ 
การออกแบบการนําเสนอ เชน รายละเอียดของเนื้อหาและการมีลกัษณะที่เหมือนจริง การใชสีและ
เสียงประกอบ รูปแบบและขนาดตัวอักษร นอกจากนี้ตองคํานึงถึงระดับความสามารถ ความสนใจ 
องคประกอบเหลานี้จะทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะเรยีนตลอดเวลา 
  2. ความจํา (Memory) เน้ือหาที่เรียนรูจะตองเก็บไวในความจํา และความสามารถในการ
นําออกมาใชได หลักสองประการที่จะชวยในการจําของนักเรียน คือ หลักการจัดและรวบรวม 
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(Organization) และหลักการกระทําซ้ํา (Repetition) การเรียนเน้ือหาใหมของนักเรียน หากนักเรียน
ใชหลักการจัดและรวบรวมยงัไมเหมาะสม อาจจะใชหลักการกระทําซ้าํเพื่อชวยในการจําของ
นักเรียน 
  3. ความเขาใจ (Comprehension) เม่ือนักเรียนรับรูสิง่เราและนํามาเก็บไวในความจํา 
นักเรียนจะตองสามารถนํามาประยุกตใชกบัปญหาได 
  4. การเรียนรูโดยการแสดงพฤติกรรมหรอืการกระทํา (Active Learning) นักเรียนควรได
เรียนรูโดยการกระทํา ไมใชเรียนรูโดยการสังเกต การมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับบทเรยีน
คอมพิวเตอร จะทําใหนักเรยีนสามารถรับรู เขาใจความรูใหมและเกดิทักษะ 
  5. แรงจูงใจ (Motivation) เปนองคประกอบที่จะชวยใหบทเรียนคอมพิวเตอรเปนที่นาสนใจ 
และสรางแรงจูงใจใหเกิดกับนักเรียน นั้นควรจะตองคํานึงถึงการสรางความทาทาย สรางความ
กระตือรือรนแกนักเรียน และการใหนักเรยีนไดมีสวนรวมในการควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร จะ
ชวยเพ่ิมแรงจูงใจและเกิดการเรียนรู 
  6. สภาพการควบคุม (Locus of Control) การออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรควรจะ
คํานึงถึงการควบคุมลําดับการนําเสนอ การควบคุมเน้ือหาและวธิีการ ตลอดจนองคประกอบอ่ืนๆ ทั้ง
นักเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร ควรจะมีสวนรวมในการควบคุมการเรียนการสอน 
  7. การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) นักเรียนควรที่จะสามารถนําความรูที่
ไดรับมาประยกุตใชในโลกแหงความเปนจริง ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูเกิดขึ้นจากการ
ที่นักเรียนไดรบัการฝกหัด การมีปฏิสัมพันธ การมีลักษณะที่เหมือนจริงของการสอนและวธิีการใช
งานในบทเรียนคอมพิวเตอร 
  8. ความแตกตางระหวางบคุคล (Individual Differences) การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิธีการนําเสนอและกิจกรรมควรจะสนองตอบ
และสอดคลองตามระดับความสามารถของนักเรียน ควรมีระบบใหความชวยเหลือหรือ แนะนํา
นักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนต่ํา 
   พัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2539: 46) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการเรียนการสอนที่ใชเปนหลกัการใน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย โดยใชแนวคิดกระบวนการของจิตวิทยาการเรียนรูซึ่ง
เปนจิตวทิยาที่เนนกระบวนการคิด และใชวธิีวเิคราะหการเรียนรูขาวสารของมนุษยดังนี้ 
 

กิจกรรมในการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูในตวัผูเรียน 
1. สรางความตั้งใจในตวัผูเรียน - กอใหเกิดความสนใจขึ้น 
2. บอกเปาหมายของการเรียนในบทเรียน - กอใหเกิดความตั้งใจมากยิ่งขึ้น 
3. กระตุนความทรงจําในบทเรียนที่เคยเรียนมา 
   กอนหนานี้ 

- เกิดการระลกึถึงความรูเดิม 

4. เสนอสิ่งเราที่หลากหลาย - คัดเลือกสิ่งที่นาสนใจตอลักษณะของแตละ 
  เน้ือหาวิชา 
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กิจกรรมในการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูในตวัผูเรียน 
5. แนะนําการเรียนในระหวางบทเรียน - เกิดขอสรุปในเนื้อหาวิชา 
6. ใชวัสดุการเรียนชวยเราในระหวางเรียน - เปดโอกาสใหตอบคําถามเพื่อใหเปนชองทาง 

  ที่จะดึงเอาความรูออกจากความทรงจํา 
7. ใหมีการบอกขอมูลหรือเน้ือหาซ้ําๆ อยาง 
   เพียงพอในขณะเรียนบทเรียน 

- ชวยย้ําการจาํแนกเกี่ยวกบัการเรียน 

8. กําหนดความสําเร็จของการเรียนในระหวาง 
   เรียนบทเรยีน 

- การเรียนรูจะเกิดขึ้นและอางอิงไปถึง 
  เปาหมายของการเรียนได 

9. สนับสนุนใหเกิดความคงทนและความจําใน 
   การเรียน เพ่ือถายโยงการเรียนรูไปสูความ 
   เขาใจใน Concept ของเรื่องนั้นๆ 

- ถายโยงการเรียนรู หรือ Concept ไปสูงาน 
  หรือ เรื่องที่คลายๆ กันได 

 
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 51 – 67) ไดกลาวถึง ทฤษฎีหลักๆที่เกี่ยวกบัการเรียนรู
ของมนุษยและสงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้ 
   1.  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)   
     นักจิตวิทยาในกลุมน้ีที่มีความเชื่อในทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  
ไดแก  สกินเนอร (B.F Skinner)  โดยนักจิตวิทยาในกลุมน้ีมีความเชื่อวา  การเรยีนรูของมนุษยนั้น
เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก  และเชื่อในทฤษฎีเกี่ยวกับการวางเงื่อนไข 
(Operant Conditioning) โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง 
(S – R Theory) และการใหการเสริมแรง (Reinforcement) ทฤษฎนีี้เชื่อวา  “การเรียนรูเกิดจากการ
ที่มนุษยตอบสนองตอสิ่งเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหากไดรับการเสริมแรงที่
เหมาะสม” 
  คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม  นี้จะ
เปนโครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชงิเสนตรง (Linear)  โดยนักเรียนทุกคนจะไดรับการนําเสนอ
เน้ือหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตวั ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่
ดี และนักเรียนสามารถจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นจะมีการตั้งคําถามเพื่อ
ถามนักเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยหากนักเรียนตอบถูกก็จะไดรับการตอบสนองในรูปแบบผล
ปอนกลับทางบวกหรือรางวลั (Reward) เชนคําชมเชย หรือการเสริมแรงทางลบ เชน การกลับไป
ศึกษาบทเรียนอีกครั้ง หรือคําอธิบายเพิม่เติม เปนตน 
   2.  ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism Theory) 
      ทฤษฎีปญญานิยมนี้  เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่มีแนวความคิดที่
แตกตางไปจากทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม  โดยชอมสกี้เชื่อวาพฤติกรรมมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายใน
จิตใจ เชื่อวามนุษยนั้นมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด  อารมณ  ความสนใจ  และ
ความถนัด  ดังนั้นในการเรียนรูจึงมีกระบวนการหรอืขั้นตอนที่แตกตางกัน  ทฤษฎีปญญานิยมนี้
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สงผลตอการเรียนการสอนที่สําคัญในยคุนั้น  กลาวคอื ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกีย่วกับ
การออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) ของ คราวเดอร (Crowder)   โดยคราวเดอร  ได
ออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching)  ซึ่งเปนบทเรียนในลักษณะที่ใหผูเรียนมีอิสระในการ
ควบคุมการเรยีนของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีอิสระในการเลือกลําดบัของการ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีเ่หมาะสมกับตวัเอง นักเรียนแตละคนไมจําเปนตองเรียนตามลําดบัที่
เหมือนกัน เน้ือหาของบทเรียนจะไดรับการนําเสนอ โดยขึ้นอยูกับความสนใจ ความถนดั และ
ความสามารถของนักเรียนเปนสําคัญ 
    3.  ทฤษฎีโครงสรางความรู (Scheme Theory) 
       ทฤษฎีโครงสรางความรูเปนทฤษฎีที่อยูภายใตทฤษฎปีญญานิยม  เพียงแตทฤษฎี
โครงสรางความรูจะเนนในเรื่องของโครงสรางภายในของความรูมนุษยนั้น  มีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
เปนกลุม หรือโหนด (Node)  การที่มนุษยจะเรียนรูอะไรใหมๆ  นั้นจะเปนการนําความรูใหมๆ  นั้น
ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม  นอกจากนั้น  ทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของ
การรับรู  โดยเชื่อวาการรบัรูเปนสิ่งสําคญัของการเรียนรู  ไมมีการเรียนรูใดที่เกดิขึ้นโดยปราศจาก
การรับรู  จากการกระตุนจากเหตุการณหนึ่งๆ  ทําใหเกิดการรับรู  และการรบัรูจะเปนการสราง
ความหมายโดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม  นอกจากนั้น  โครงสรางความรูยังชวยใน
การระลึก (Recall)  ถึงสิ่งตางๆ  ที่เราเคยเรียนรูมาแลวอีกดวย 
   ทฤษฎีโครงสรางความรูมีผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ในลักษณะ
ของการนําเสนอเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา  คลายกับใยแมงมุม (Webs)  หรือบทเรยีนใน
ลักษณะที่เรียกวา บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) โดยมีการวิจัยหลายๆ เรื่องที่สนับสนุน
เรื่องการจัดโครงสรางการนําเนื้อหาของบทเรียน ในลักษณะหลายมิติจะตอบสนองวิธีการเรียนรูของ
มนุษย ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิมน้ันไดเปนอยางดี 
   4.  ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory) 
   ทฤษฎีนี้เกิดขึน้มาใหมเม่ือไมนานมานี้  คือ  ประมาณตนป ค.ศ. 1990  เปนทฤษฎีที่
พัฒนามาจากทฤษฎีโครงสรางความรู  โดยมีความเชื่อเกี่ยวกบัโครงสรางความรูเชนกัน  แตได
ศึกษาเกีย่วกบัโครงสรางขององคความรูในสาขาวชิาตางๆ  และไดขอสรุปวาความรูแตละองคความรู
นั้นมีโครงสรางที่แนชัด  และสลบัซับซอนมากมายแตกตางกันไป  โดยองคความรูบางสาขาวิชา  
เชน  คณิตศาสตร  หรือวิทยาศาสตรกายภาพนั้นจะมีลักษณะที่มีโครงสรางตายตวั  ไมสลับซับซอน  
เน่ืองจากมีความเปนตรรกะ  และมีความเปนเหตุเปนผลที่แนนอนของธรรมชาติขององคความรู  ใน
ขณะเดียวกันองคความรูบางสาขาวิชา  เชน  จิตวิทยาหรือสังคมวิทยา  นั้นจะมีลกัษณะโครงสรางที่
สลับซับซอนและไมตายตวั เพราะความไมเปนเหตุผลของธรรมชาติขององคความรู อยางไรก็ตาม  
ในบางสวนขององคความรูอาจจะมีโครงสรางที่ตายตวั  ในขณะที่บางสวนขององคความรูก็อาจจะมี
โครงสรางที่สลับซับซอนได 
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  5.  หลักจิตวทิยาการเรียนรูที่เกี่ยวกบัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นโดยทั่วไป  สวนใหญจะเปนบทเรียนที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง  ดังนั้นผูที่ออกแบบบทเรียนจึงจําเปนจะตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยา
การเรียนรูที่เกี่ยวกับการเรยีนดวยตนเอง  เชนเดียวกบับทเรยีนโปรแกรม   
    หลักจิตวทิยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ไดแก 
    5.1  การรับรู (Perception) 
   การเรียนรูของมนุษยจะเกดิขึ้นไมไดถาปราศจากการรับรู  การรับรูจึงเปนบันได
ขั้นแรกที่จะนําไปสูการเรียนรู  ดังนั้นการเรียนรูที่ดีตองเกิดจากการรับรูสิ่งที่ถูกตอง  การรับรูที่ดีและ
ถูกตองของมนุษยจะเกิดจากการไดรับการกระตุนจากสิง่เราที่เหมาะสม  เพราะวามนุษยเราจะเลอืก
รับรูสิ่งเราทีต่รงกับความสนใจของตนเองมากกวาสิ่งเราที่เราไมสนใจ  ในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูออกแบบจะตองออกแบบสิ่งเราที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยคํานึงถึง
คุณลักษณะในดานตางๆ  ของนักเรียนดวย  ไมวาจะเปนระดับผูเรียน  ความสนใจ  ความรูพ้ืนฐาน  
ความยากงายของบทเรียน  ความคุนเคยกับคอมพิวเตอรชวยสอน  ความเร็วชาของการเรียน  ฯลฯ  
การรับรูและการใหความสนใจของผูเรียนนับวาเปนความสําคัญมาก  เพราะจะเปนสิ่งที่ชวยชี้นาํการ
ออกแบบหนาจอ  รูปแบบการปฎิสัมพันธและการสรางแรงจูงใจตางๆ 
   5.2  การจดจํา (Memory) 
   การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูสิ่งใดแลวสามารถที่จะจดจําสิ่งนั้นไดดี  และสามารถ
ที่จะนํามาใชไดในภายหลังนั้น  ก็ขึ้นอยูกับวานักเรียนสามารถจัดเก็บความรูนั้นไดอยางเปนระบบ  
การที่นักเรียนไดฝกหรือทําซ้ําๆ  ก็จะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะความชํานาญและสามารถจดจําไดดี
ดวย 
      5.3  การมีสวนรวม (Participation) และการมีปฎิสัมพันธ (Interaction) 
   การที่ใหนักเรยีนมีสวนรวม  และมีปฎิสัมพันธกัน  ใหนักเรียนไดทํากจิกรรมหรือ
ปฎิบัติในลักษณะตางๆ  รวมถึงการมีการโตตอบกบับทเรียนอยางตอเน่ืองนั้น  จะเปนลักษณะการ
เรียนอยางกระตือรือรน (Active Learning) จะทําใหเกดิความรู และทักษะใหมๆ ในตัวของนักเรียน 
ดังนั้นผูออกแบบบทเรียนจึงควรใหบทเรียนมีกิจกรรมและการโตตอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการใหนักเรียนไดรับจากบทเรียน 
   5.4  แรงจูงใจ (Motivation) 
  การสรางแรงจูงใจถือเปนปจจัยที่สําคัญมากในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนถาเราสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมก็จะชวยใหเกดิการเรียนรูทีดี่  บทเรียนที่สามารถสราง
แรงจูงใจที่ดีได  จะทําใหนักเรียนอยากเรียน  และเรียนดวยความสนุกสนาน  ดังนั้นผูออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรใหความสนใจ  และศึกษาเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจที่ดี  เพ่ือ
นํามาประยุกตใชกบัการออกแบบบทเรยีนใหสามารถสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับนักเรียน 
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   5.5  การถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 
     การถายโอนการเรียนรู  เปนการนําความรูนั้นไปประยุกตใชในชวีิจประจําวัน  ซึง่
เปนเปาหมายสําคัญของการเรียนรู บทเรียนที่จะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการถายโอนการ
เรียนรูไดดี  จะตองเปนบทเรียนที่มีความใกลเคยีง หรือเหมือนสถานการณในชีวติจริงมากที่สุด 
  5.6  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) 
  นักจิตวิทยามีความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีของความแตกตางระหวางบคุคล  โดยเชือ่
วามนุษยแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน  ในดานตางๆ  เชน  ความสนใจ  อารมณ  ความถนัด  
สติปญญา  เปนตน  ซึ่งทําใหการเรียนรูของนักเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดเร็วหรือชาก็
แตกตางกัน  นอกจากนั้นแลววิธีการเรยีนรูของแตละคนก็แตกตางกัน  ดังนั้นผูออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  จึงตองคํานึงถึงความแตกตางเหลานี้  เพื่อใหบทเรียนมีความยืดหยุน  และ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
   บุปผชาติ ทัฬหิกรณและคณะ (2544: 35 - 42) ไดกลาวถึง ทฤษฎกีารเรียนรูเพ่ือการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วา ในการออกแบบการเรยีนการสอน ผูที่ออกแบบไดดี
ควรมีพ้ืนฐานความรูดานหลักการและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของอยางกวางขวาง เชน หลกัการวัดและ
ประเมินผล หลักการสอนและวธิีสอน ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน หลักการและทฤษฎี
ดังกลาวเกิดขึน้จากการศึกษาคนควาและการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาเกือบทั้งสิ้น เชน ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) และทฤษฎีปญญานิยม (Cognitive theories) ซึ่งนํามา
ประยุกตใชเพ่ือการเรียนการสอน 
   1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) พ้ืนฐานความคิดของทฤษฎี เชือ่วา
พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู สามารถสังเกตพฤติกรรมไดในรูปแบบตางๆ กัน และเชื่อวา
การใชตวัเสรมิแรง (Reinforcer) จะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตามตองการได 
  จากทฤษฎีการเรียนรูจากกลุมพฤติกรรมนิยมดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ไดดังนี้  ควรแบงเน้ือหาบทเรียนออกเปนหนวยยอย  แต
ละหนวยยอยควรบอกเปาหมายและวตัถุประสงคใหชดัเจน ผูเรียนสามารถเลือกความยากงายของ
เน้ือหา และกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของตนเอง ควรใหขอมูล
ปอนกลับในรปูแบบที่นาสนใจทันที ควรใชภาพและเสยีงที่เหมาะสม 
  2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitive theories) เกิดจากแนวความคิดของ ชอมสกี้ 
(Chomsky) ที่มีความเห็นทีไ่มสอดคลองกับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ชอมสกี้เชื่อ
วาพฤติกรรมมนุษยนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจ ความคิด อารมณ และความรูสึกที่แตกตางกันออกไป เขามี
วิธีอธบิายพฤติกรรมของมนุษย วา พฤตกิรรมมนุษยมีความเชื่อมโยงกับความเขาใจ การรับรู การ
ระลึกหรือจําได การคิดอยางมีเหตุผล การตัดสินใจ การแกปญหา การสรางจินตนาการ การจัดกลุม
สิ่งของ และการตีความ   
   จากทฤษฎีทการเรียนรูจากกลุมปญญานิยมดังกลาว  สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดดังนี้ ควรสรางความนาสนใจในการศึกษาบทเรียนอยาง
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ตอเน่ือง ดวยวิธีการและรูปแบบที่แตกตางกันออกไป  คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนในแงของ
การเลือกเน้ือหาการเรียน การเลือกกิจกรรมการเรียน การควบคุมการศึกษาบทเรยีน การใชภาษา 
การใชกราฟกประกอบบทเรยีน 
   จากการศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  สรุปไดวา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นผูออกแบบควรผสมผสาน
แนวคิดทฤษฎีตางๆ  เขาดวยกันเพื่อใหเหมาะสมตามเนื้อหาและโครงสรางขององคความรู ตลอดจน
ลักษณะตางๆ ของนักเรียน  เพ่ือใหบทเรยีนน้ันเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพ 
 
   2.8  หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     บทเรียนคอมพิวเตอรจะมีประสิทธิภาพนัน้ตองไดรับการออกแบบตามหลักการเรียนรู  
และผานการพัฒนาอยางเปนระบบ  ผูออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงตองมีความรู
เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ  กาเย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 41 – 48 ; อางอิงจาก
Gagne´. 1988: 180 - 181)  ไดแนะนําแนวทางในการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  การนํามาประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ไดแก  หลักการ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู (Leraning Process)  โดยเสนอแนะขั้นตอนการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน  
9  ขั้นตอน  ไวดังนี้ 
     1.  ดึงดูดความสนใจ (Gain  Attention) 
  ขั้นตอนแรกของการสอนก็คือ  การดึงดูดความสนใจจากผูเรียน  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการกระตุน
และจูงใจใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียน  ผูเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงยอมจะเรียนไดดีกวา
ผูเรียนที่มีแรงจูงใจนอยหรือไมมีแรงจูงใจเลย  ตามหลักจิตวิทยาแลวการจูงใจถือเปนกระบวนการที่
นําไปสูพฤติกรรมที่มีเปาหมาย (motivated  behavior) และเปาหมาย (goal) ในที่สุด 
   ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรริเริ่มดวยหนานําเรื่อง (Title Page) ซึ่งมีการใช
ภาพ  สีหรือภาพเคลื่อนไหวตางๆ  เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูเรียน  โดยมีเง่ือนไขวาหนานําเรื่อง
ซึ่งใชภาพ  สีหรือภาพเคลื่อนไหวน้ีจะตองเก่ียวกับบทเรียนดวย  ที่นิยมทํากันกค็ือ  การแสดงชื่อ
ของบทเรียน  ชื่อผูสรางบทเรียน  แนะนําตัวนําเรื่อง(ทีอ่าจมี)  ในบทเรียนหรือแนะนําเนื้อหาทั่วไป
ในบทเรยีนเปนตน  จากประสบการณการออกแบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานมาพบวา  
การใชมัลติมีเดียในการชวยเราความสนใจเปนสิ่งสําคญั  หากการใชที่มากเกินไปน้ันอาจกอใหเกิด
ผลในทางตรงกันขามแทนได (More doesn’t always mena better.)  นอกจากนี้การใชกราฟกหรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่คอนขางนาน  สลับซับซอนและมีเสยีงประกอบตางๆ  จะทําใหผูใชรําคาญได
หลังจากการเขาใช 2 – 3  ครั้ง  ดังนั้นผูออกแบบควรที่จะหาทางเลอืกใหผูใชในการขามหรือหยุด
การใชกราฟกหรือภาพเคลื่อนไหวน้ันๆ  เสมอ 
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  2.  บอกวัตถปุระสงค  (Specify  Objective) 
  ขั้นตอนที่สองของการสอนก็คือ  การบอกวัตถุประสงคแกผูเรียน  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการให 
ผูเรียนไดทราบถึงเปาหมายในการเรียนโดยรวมหรือสิ่งตางๆ  ที่ผูเรียนจะสามารถทําไดหลังจากที่
เรียนจบบทเรยีน  การบอกวัตถุประสงคนี้อาจจะอยูในรูปของวัตถุประสงคกวางๆ  จนถึง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  จากหลักฐานทางการวิจัยพบวาการบอกวัตถุประสงคแกผูเรียนเปนสิ่ง
สําคัญซ่ึงชวยใหผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น  นอกจากนี้ตามทฤษฎี ARCS  ของเคลเลอร
และซูซูกิ (Keller  and Suzuki)  แลวการที่ผูเรียนไดทราบถึงเปาหมายของการเรียนของตนยังนับวา
เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน  เน่ืองจากผูเรียนตระหนักในเปาหมายของตน  จนเกิดความ
พยายามมากขึ้นในการที่จะไปใหถึงเปาหมายนั่นเอง  
  การบอกวัตถปุระสงคในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นควรที่จะสั้น  กระชับ  ได
ใจความและใชขอความซึ่งเหมาะสมกับระดับของกลุมเปาหมาย  นอกจากนี้การบอกวัตถุประสงคไม
จําเปนจะตองเขียนเปนขอๆ  หรือใชรูปแบบเดียวกับในตําราเรียนเสมอไป  นักออกแบบควรทีจ่ะใช
ความคิดสรางสรรคเทคนคิการบอกวัตถปุระสงคในลักษณะที่นาสนใจ  เชน  หากกลุมเปาหมายเปน
เด็กการบอกวตัถุประสงคอาจจะอยูในรูปของการใชกราฟกและเสียงเขาชวยแทน 
  3.  ทบทวนความรูเดิม (Activate  Prior  Knowledge) 
  ขั้นตอนที่สามของการสอน  ก็คือการทบทวนความรูเดิมของผูเรียน  ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรู (Schema  Theory)  การรับรู (perception)  เปนสิ่งสําคัญที่ทาํใหเกิดการเรียนรูเน่ืองจากไม
มีการเรียนรูใดเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการรับรู  นอกจากนี้การรับขอมูลน้ันเปนการสรางความหมาย
โดยการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิม  ภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนให
เกิดการเชื่อมโยงความรูนั้นเขาดวยกัน  ดังนั้นการปูพ้ืนฐานความรูที่จําเปนในการรับรูใหมใหแก
ผูเรียนจึงเปนสิ่งจําเปน 
  โดยปกติแลวผูเรียนจะมีพ้ืนฐานความรูแตกตางกันออกไป  ในการที่จะทราบวาผูเรียนมี
พ้ืนฐานที่จําเปนในการรับความรูใหมหรอืไมนั้นจําเปนตองมีการประเมินความรูเดิม (Pretest)  
การประเมินความรูผูเรียนน้ีนอกจากจะเปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานที่จําเปนของผูเรียนแลว  ยัง
ถือเปนการกระตุนใหเกิดการระลึกถึงความรูเกาเพื่อเตรียมพรอมในการเชื่อมโยงความรูเกานี้เขากับ
ความรูใหมดวย  หากประเมินแลวพบวาความรูกอนเรียนยังสามารถใชทดสอบวาผูเรียนมีความ
พรอมมากนอยขนาดไหนในสวนของเนือ้หาใหมที่จะเรียนไดดวย  หากประเมินแลวพบวาผูเรยีนมี
ความรูในสวนของเน้ือหาใหมแลวก็อาจที่ใหผูเรียนขามไปบทเรียนอ่ืนๆ ตอไปได   
  4.  การเสนอเนื้อหาใหม (Present  Information) 
  ขั้นตอนที่สีข่องการสอนก็คือ  การเสนอเนื้อหาใหมโดยใชตวักระตุน (stimuli)  ที่เหมาะสม
ในการเสนอเนื้อหาใหมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสอน  ทั้งน้ีเพ่ือชวยในการรับรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหานั้นมีดวยกันหลายลักษณะตั้งแตการใชขอความ  
ภาพนิ่ง  ตารางขอมูล  กราฟ  กราฟก  ไปจนถึงการใชภาพเคลื่อไหว  จากหลักฐานการวิจัยพบวา
การนําเสนอเนื้อหาโดยใชสื่อหลายรูปแบบหรือที่เรียกวา  มัลติมีเดียนั้นนับวาเปนการนําเสนอที่มี
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ประสิทธิภาพ  เพราะนอกจากจะเราความสนใจของผูเรียนแลว  ยังชวยในการเรยีนรูของผูเรียนใหดี
ขึ้น  กลาวคือ  ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้นและทําใหผูเรียนมีความคงทนในการจํา (retention)  
มากขึ้นอีกดวย 
  ในปจจุบันดวยศักยภาพของคอมพิวเตอรที่ไดรับการพฒันาอยางตอเน่ืองและรวดเร็วการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใหนําเสนอขอมูลเนื้อหาตางๆ  ในลักษณะ
ของมัลติมีเดียในปจจุบันจึงไมยากเหมือนในอดีต  อยางไรก็ตามการนําเสนอขอมูลเนื้อหาตางๆ  ใน
ลักษณะของมัลติมีเดียควรที่จะเลือกใชอยางเหมาะสมในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งควรทีจ่ะ
คํานึงถึงลักษณะและความสามารถทางการเรียนของผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเปนปจจัยสําคัญ 
  5.  ชี้แนวทางการเรียนรู (Guide  Learning) 
   ขั้นตอนที่หาของการสอนก็คือ  การชี้แนวทางการเรียนรู  ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ตามปกติ  บอยครั้งที่เราจะสังเกตวาครูผูสอนจะไมบอกคําตอบหรือนําเสนอแนวคิดหรือเน้ือหา
โดยตรงแกผูเรียน  แตในทางตรงขามครผููสอนจะใชการสอนแบบคนพบหรือการสอนแบบอุปมาน 
ตัวอยางเชน  การยกตัวอยางหรือตั้งคําถามชี้แนะกวางๆ  และแคบลงไปเรื่อยๆ  เพ่ือใหผูเรียน
พยายามคิดวเิคราะหเพ่ือหาคําตอบหรือคนพบแนวคดิหรือเน้ือหาใหมนั้นดวยตนเอง  การสอนแบบ
คนพบและการสอนแบบอุปมานนี้ถือวาเปนการชี้แนวทางการเรียนรู (Gagne´ et al., 1988) อยางไร
ก็ดีการที่ครูผูสอนจะชี้แนวทางการเรียนแกผูเรียนมากนอยเพียงใดนั้นแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของเน้ือหาและความสามารถทางการเรียนของผูเรียน  หากเนื้อหาเปนเนื้อหาในลักษณะที่ไม
ตองการการคนพบ  เชน  การเรียนคําศัพทใหมๆ  การชี้แนวทางอาจมีความจําเปนนอยหรือไมมี
เลย  และผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงยอมตองการการชี้แนวทางการเรียนรูนอยกวาผูที่
มีความสามารถทางการเรียนรูต่ํา  เปนตน  นอกจากนี้ลักษณะของผูเรียนยังเปนตวักําหนดรูปแบบ
ของการชี้แนวทางการเรียนรูของผูเรียนไดอีกดวย  กลาวคือ  หากผูเรียนมีประสิทธิภาพทางการ
อานต่ํา  การใชภาพเสียงในการชี้แนวทางถือวาเปนทางเลือกของการชี้แนวทางการเรียนรูที่
เหมาะสมกวาการใชขอความเพียงอยางเดียว 
  สําหรับการชีแ้นวทางการเรียนรูในบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนนัน้  แทนที่จะออกแบบ
ใหบทเรียนนําเสนอเนื้อหาโดยตรงแกผูเรยีน  ผูออกแบบควรที่จะใชเวลาในการสรางสรรคเทคนคิ
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง  เชน  การออกแบบกิจกรรมงานตางๆ  เชน  การถาม
คําถามใหผูเรยีนตอบหรือการใชภาพในการนําเสนอตัวอยางตางๆ  ที่เกี่ยวกบัเนื้อหาและใหผูเรยีน
ไดทดลองหรือมีการโตตอบกับตวัอยางนั้นๆ  จนผูเรียนสามารถคนพบแนวคิดดวยตนเองกอนที่
บทเรียนจะมีการสรุปแนวคิดใหผูเรียนอีกครั้ง  เปนตน  นอกจากนี้การชี้แนวทางการเรียนรูใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจอยูในรูปแบบการใหคําแนะนําในการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งคําแนะนําสวนใหญก็เหมือนกันกับคําแนะนําในการเรยีนจากตําราทั่วไป  
กลาวคือเปนการแนะนําเกี่ยวกับลําดับของการเรียนรูที่ผูสอนคิดวาดีที่สุดสําหรับผูเรียนซ่ึงแตกตาง
กันไปตามลักษณะโครงสรางเน้ือหา  นอกจากนี้แลวยงัมีคําแนะนําในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
อยูอีกลักษณะหนึ่ง  ซึ่งไดแก  คําแนะนําในลักษณะของคําชี้แจงในการใชบทเรียน  การใหคําแนะนํา 
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ในการใชบทเรียนน้ีถือวาเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่งของคอมพิวเตอรชวยสอน  เน่ืองจากผูใช
บทเรียนสามารถใชประโยชนจากสวนของคําแนะนําในการใชบทเรียนเพ่ือการสืบไปในบทเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผูพัฒนาบทเรียนจึงควรที่จะจัดใหมีคําแนะนําการใชบทเรียนเพื่อใหผูใช
สามารถเรียกดูขอมูลคําแนะนําไดโดยสะดวก 
  6.  กระตุนการตอบสนอง (Elicit  Responses) 
  ขั้นตอนที่หกของการสอนก็คือ  การกระตุนใหเกิดการตอบสนองจากผูเรียน  ซึ่งเปน
ขั้นตอนตอจากขั้นของการชี้แนวทางการเรียนรู  กลาวคือหลังจากที่ผูเรียนไดรับการชี้แนวทาง 
การเรียนรูแลวขั้นตอไปก็คอื  การอนุญาตใหผูสอนหรอืครูไดมีโอกาสทดสอบวาผูเรียนเขาใจในสิ่งที่
ตนกําลังสอนอยูหรือไม  และผูเรียนก็ไดมีโอกาสไดทดสอบความเขาใจของตนเองในเนื้อหาที่กําลัง
ศึกษาอยู 
  สําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  การกระตุนใหเกิดการตอบสนองนี้
มักจะออกมาในรูปของกิจกรรมตางๆ  ที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและการปฏิบัติเชิงโตตอบ
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหผูเรียนแสดงถึงความเขาใจในสิ่งทีก่ําลังเรียน  ดังนั้นการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  ผูออกแบบจึงควรทีจ่ะจัดใหมีกิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ  ซึง่มี
ความเกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อใหเกิดการตอบสนองจากผูเรียน 
  7.  ใหผลปอนกลับ  (Provide  Feedback) 
  หลังจากที่ผูเรยีนไดมีโอกาสทดสอบความเขาใจของตนในเนื้อหา  ที่กําลังศึกษาจาก
ขั้นตอนของการกระตุนการตอบสนองแลว  ขั้นตอนที่เจ็ดของการสอนก็คือ  การใหผลปอนกลับหรือ
การใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเกี่ยวกบัความถูกตอง  และระดับความถูกตองของคําตอบนั้นๆ  
การใหผลปอนกลับถือวาเปนการเสริมแรงอยางหนึ่งซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูในตวัผูเรียน  การใหผล
ปอนกลับนอกจากจะทําใหผูเรียนทราบวาสิ่งที่ตนเขาใจนั้นถูกตองมากนอยเพียงใดแลว  ยังทําให
เกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกดวย   
  เราสามารถแบงผลปอนกลบัได  4  ประเภทตามลักษณะการปรากฏ (appearance) ได
ดังนี้ 
  1)  แบบไมเคลื่อนไหว (Passive  Feedback)  หมายถึง  การเสริมแรงดวยการแสดงคํา
หรือขอความวา  ถูกตอง  ผิด  ขอความวา  ตอบอีกครั้ง และคําเฉลยหรือขอความที่บอกเปนนัย 
  2)  แบบเคลื่อนไหว (Active  Feedback)  หมายถึง  การเสริมแรงดวยการแสดงภาพ หรือ
กราฟก  เชน  ภาพหนายิ้ม  หนาเสียใจ  ซึ่งสวนใหญแลวมักจะออกแบบใหมีลักษณะเคลื่อนไหวได
นอกจากนั้นยังครอบคลุมถงึการใชภาพอธิบายคําตอบของผูเรียน  ซึ่งในบางครั้งการใชขอความ
อธิบายอาจไมชัดเจนพอ 
  3)  การโตตอบ (Interactive  Feedback)  หมายถึง  การเสริมแรงดวยการใหผูเรียนไดมี
กิจกรรมเชิงโตตอบกบับทเรียนซ่ึงกิจกรรมนั้นๆ  ไมใชเนื้อหาโดยตรง  เชน  การเลนเกมที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหา 
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  4)  แบบทําเครื่องหมาย (Markup  Feedback)  หมายถึง  การทําเครื่องหมายบนคําตอบ
ของผูเรียนเม่ือคําตอบของผูเรียนถูกเพียงบางสวนซึ่งเคร่ืองหมายมักจะอยูในรูปของการขีดเสนใต
การใชสีที่แตกตาง  เปนตน  การทําเครื่องหมายนี้จํากัดเฉพาะ  ขอคําถามประเภทเติมคําหรอื
ขอความใหสมบูรณ 
  นอกจากนี้เรายังสามารถแบงผลปอนกลับออกตามธรรมชาติเน้ือหา (content)  เปน  
2 ลักษณะกวางๆ  ไดแก 
  1)  ผลปอนกลับพรอมคําอธิบาย (condtructive  feedback)  หมายถึง  ผลปอนกลับซึ่ง
ชวยใหคําอธบิายแกผูเรียนทําถูกหรือผิด  ถูกและผิดอยางไร  เพราะอะไร  ซึ่งขอมูลจากผล
ปอนกลับอาจอยูในลักษณะของการชี้ขอผิดพลาดของคําตอบของผูเรียนหรืออาจเปนการบอกใบ
ใหแกผูเรียนในการไดมาซึ่งคําตอบทีถู่กตอง  ซึ่งผลปอนกลับในลักษณะนี้นอกจากจะเปนการ
เสริมแรงแลวยังเปนการใหขอมูลเพ่ิมเตมิแกผูเรียนในการพยายามคิดหาหรือสราง (construct)  
คําตอบทีถู่กตองในการพยายามครั้งตอไปอีกดวย 
  2)  ผลปอนกลับไรคําอธบิาย (non – condtructive  feedback)  หมายถึง  ผลปอนกลับซึ่ง
ไมไดนําเสนอขอมูลเพ่ิมเตมิอะไรแกผูเรียนนอกจากขอมูลวาคําตอบที่ผูเรียนเลือกนั้นถูกตองหรือไม
ถูกตอง non – condtructive  feedback  จะไมมีเหตุผลวาทําไมถูก  และผิดอยางไร  เพราะอะไร 
  ผูออกแบบบทเรียนควรที่จะจัดหาประเภทของการใหผลปอนกลับที่สรางสรรคและ
เหมาะสมกับลักษณะและความสามารถทางการเรียนของผูเรียน 
  8.  ทดสอบความรู  (Assess  Performance) 
  ขั้นตอนที่แปดของการสอนไดแก  การทดสอบความรู (Posttest)  ซึ่งเปนการประเมินวา
ผูเรียนน้ันไดเกิดการเรียนรูตามที่ไดตั้งเปาหมายหรือไมอยางไร  การทดสอบความรูนั้นอาจจะเปน
การทดสอบหลังจากผูเรียนไดเรียนจบจุดประสงคหนึ่ง  ซึ่งอาจเปนชวงระหวางบทเรียนหรืออาจจะ
เปนการทดสอบหลังจากผูเรียนไดเรียนจบทั้งบทเรียนแลวก็ได  โดยการทดสอบความรูนั้นนอกจาก
จะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเองแลว  ผูสอนก็ยังสามารถนําประโยชนของการ
ทดสอบความรูไปใชในการประเมินวาผูเรียนน้ันไดรับความรูและความเขาใจเพียงพอที่จะผานไป
ศึกษาบทตอไปหรือไม  อยางไร 
  ดังนั้นการทดสอบความรูเปนสิ่งจําเปนและขาดไมไดเลยในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ผูออกแบบบทเรียนควรใชเวลาในการออกแบบการทดสอบความรูใหมากเพื่อใหไดมาซึ่งการทดสอบ
ความรูที่เชื่อถอืได  (valid)  นอกจากนี้ผูออกแบบควรหลีกเลี่ยงขอจํากัดในเรื่องของความยืดหยุน
ของโปรแกรมชวยสรางคอมพิวเตอรชวยสอนในการสรางแบบทดสอบ  ในขณะเดียวกันก็ควรที่จะ
พยายามใชขอไดเปรียบของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โปรแกรมที่มีลักษณะที่ชวยในการสรางแบบทดสอบ 
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  9.  การจําและนําไปใช  (Promote  Retention  and  Transfer) 
  ขั้นตอนสุดทายของการสอนไดแกการจําและนําไปใช  สิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนมีความ
คงทนในการจาํขอมูลความรูใดขอมูลความรูหนึ่งนั้น  ก็คือการทําใหเกิดบริบทที่มีความหมายตอ
ผูเรียน (meaningful  confext)  การทําใหเกิดบริบททีมี่ความหมายตอผูเรียนน้ันหมายถึงการให
ผูเรียนตระหนกัวาขอมูลความรูใหมที่ไดเรียนรูไปนั้นมีสวนสัมพันธกบัขอมูลความรูเดิมหรือ
ประสบการณที่ผูเรียนมีความคุนเคยอยางไร  สําหรับขั้นตอนการสอนในสวนของการนําไปใชนัน้
ผูสอนก็จะตองมีการจัดกิจกรรมใหมๆ  และหลากหลายไวใหสําหรบัผูเรียน  โดยกิจกรรมที่จัดหามา
นี้จะตองเปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูมาทีแ่ตกตางไปจากตัวอยางที่ใชใน
บทเรียน 
  ดังนั้นในขั้นตอนสุดทายนี้  ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรที่จะนําเสนอ
การสรุปแนวคิดที่สําคัญซ่ึงครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรูเดิมของผูเรียนทั้ง
ยกตัวอยางสถานการณหรือบริบทอ่ืนๆ  ที่แตกตางไปจากตัวอยางทีใ่ชในบทเรียนดวยและนอกจาก 
นี้ยังควรจัดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงความรูเพ่ิมเติมอีกดวย 
  ชเวียร และมิซานชุค (Schwier and Misanchuk. 1994: 180) ไดกลาวถึงหลักการ
ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียปฎิสัมพันธ  ดังนี้ 
  1. สามารถควบคุมโปรแกรมและเขาถึงขอมูลในดิสกไดอยางรวดเร็ว และสะดวก 
  2. เขาถึงขอมูลชาควรมีคําวา“รอสักครู” “กําลังอานขอมูลอยู” เปนตนเพื่อบอกใหผูใชทราบ 
  3. ใหผูเรียนสามารถควบคมุโปรแกรมการเรียนไดอยางเหมาะสม 
  4. ออกแบบใหผูเรียนสามารถหยุดหรือขัดขวางโปรแกรมการเรียนได และมีขอความให
การชวยเหลือผูเรียนปรากฎขึ้น 
  5. เปดโอกาสใหผูเรียนคิดแปลงโปรแกรมการเรียนไดทั้งน้ี เพราะผูเรียนน้ันแตกตางกัน 
และเปนไปตามความตองการ 
  6. ใหขอมูลปอนกลับเปนรายบุคคล และตองมีเหตุผลที่สัมพันธกับเนื้อหาที่ผูเรียน 
ปฎิสัมพันธดวย 
  7. สรางสวนประกอบนอกเหนือจากการสอนเนื้อหาใหมาก และหลากหลาย เพ่ือใหเกิด
การปฎิสัมพันธขึ้น 
  จากการศึกษาหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียขางตน  สรุปไดวา 
หลักการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียนั้น  ผูสรางตองคําถึงหลักการออกแบบบทเรยีนมัลติมีเดีย คือ 
ตองเราความสนใจ  ตองบอกจุดประสงคในแตละบทเรียน  ตองมีการทบทวน  การนําเสนอเนื้อหา
ใหม  การชี้แนวทางการเรยีนรู  กระตุนการตอบสนอง  การทดสอบความรู  และตองเสริมแรงใหเกิด
การอยากเรียนมากขึ้น  ทั้งน้ีบทเรียนน้ันตองสรางใหผูเรียนสามารถควบคุมบทเรยีนเองได  ตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  รวมทั้งตองใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียน 
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  2.9  ข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมิีเดีย 
     เคมพ (Kemp. 1985: 248)  ไดเสนอแนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ไว   8 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
    1.  จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องมือในการใชงาน 
    2.  ออกแบบ  และเขียนแผนผังลําดับของขั้นการสอน 
  3.  พัฒนาคําถาม  เพ่ือสอนและทบทวน 
   4.  สรางกรอบความคิดทีเ่สนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร 
   5.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   6.  เพ่ิมเติมเทคนิคดานภาพ  แสง  และเสียง  เพ่ือใหบทเรียนมีความนาใจมากยิ่งขึ้น 
   7.  จัดเตรียมวัสดุสิ่งพิมพทีใ่ชประกอบบทเรียน 
   8.  ทดสอบและปรับปรุง 
    ร็อบไบลเออรและฮอลล (Roblyer and Hall. 1985: 123 - 124) ไดเสนอแบบจําลอง
ขั้นตอนในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ  2   แบบจําลองขั้นตอนการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนของร็อบไบลเออร 

   และฮอลล (Roblyer and Hall. 1985: 123 - 124) 

ข้ันตอนที่  1  การออกแบบ 
กําหนดเปาหมายการสอน 
วิเคราะหแบบการสอน 

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
กําหนดวิธีการประเมินผล 

ออกแบบวิธีสอน 

ข้ันตอนที ่ 2  การเขียนผังงาน 
เขียนแผนผังงานสตอรี่บอรด 

เขียนเอกสารประกอบ 
ทบทวนกอนสรางบทเรียน 

ข้ันตอนที่  3  การสรางบทเรียน 
สรางบทเรียนขั้นแรก 
ทดลองการใชบทเรียน 
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      จากแบบจําลองการสรางและพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนของร็อบไบลเออรและฮอลล 
(Roblyer and Hall. 1985: 112)  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
    ขั้นตอนที่  1  การออกแบบ  เร่ิมตนการกําหนดเปาหมายของการสอน  ตามดวยการ
วิเคราะหรูปแบบการสอนทีเ่หมาะสม  การกําหนดวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม  กําหนดวิธีการ
ประเมินผล  และออกแบบวิธีการสอน 
    ขั้นตอนที่  2  การเขียนผังงาน  ประดวยการเขียนแผนผัง  การสรางสตอรี่บอรด  และการ
เขียนเอกสารประกอบ  พรอมทั้งการทบทวนการออกแบบการสรางบทเรียน 
    ขั้นตอนที่  3  การสรางบทเรียน  ประกอบไปดวยการสรางบทเรียนขั้นแรก  และทดสอบ
การใชบทเรียนในที่สุด 
   รอมิสซอสกี (Romiszowski. 1986: 271- 272)  ไดแนะนําขั้นตอนในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไว  7 ขั้นตอน  ดังนี้ 
   1.  กําหนดวัตถุประสงค 
    2.  วิเคราะหพฤติกรรมทีต่องการของนักเรียน เพ่ือสรางรูปแบบของบทเรียน 
   3.  ออกแบบบทเรียน 
    4.  สรางบทเรียน 
   5.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการเรียน 
      6.  ทดลองใชเพ่ือพัฒนาบทเรียน 
   7.  ประเมินทัง้ดานการสอนและเทคนิคคอมพิวเตอร 
   อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi and Trollip. 1991: 252)  ไดเสนอแบบจําลองการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ประกอบดวยขั้นตอน  7  ขั้น  ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1  :  ขั้นเตรียม (Prepare) 

  กําหนดเปาหมายและวตัถปุระสงค (Determine Goals and Objectives) 
  เก็บขอมูล (Collect Resources) 
  เรียนรูเน้ือหา (Learn Content) 
  สรางความคดิ (Generate Ideas) 

  ขั้นตอนที่  2  :  ออกแบบ (Design) 
  ทอนความคดิ (Eliminate the Ideas) 
  วิเคราะหงานและมโนมติ (Analyse Task and Concept) 
  ออกแบบบทเรียน (Design Preliminary Lesson) 
  ประเมิน / แกไขการออกแบบ (Evaluate and Revise the Design) 

  ขั้นตอนที่  3  :  เขียนผังงาน (Create Flowchart Lesson) 
 ขั้นตอนที่  4  :  สรางสตอรีบ่อรด (Create Storyboard 
 ขั้นตอนที่  5  :  ผลิต / เขียนโปรแกรม (Create Program Lesson) 
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 ขั้นตอนที่  6  :  ผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials)  
 ขั้นตอนที่  7  :  ประเมินผล  และแกไขบทเรียน (Evaluate and Revise) 
   ฤทธชิัย  ออนม่ิง (2548: 17 - 19) ไดกลาวถึงการออกแบบและการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบงได 5 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. การวิเคราะหเน้ือหา 
  การวิเคราะหเนื้อหาจะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพ
ที่จะนําไปใชงานตามวัตถุประสงคไดตองใชความรอบคอบ  ตองใชขอมูลจากแหลงตางๆ เขาชวย
รวมทั้งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห  เร่ิมตั้งแต
การพิจารณาหลักสูตร  การกําหนดวัตถปุระสงค และการกําหนดขอบขายของเนือ้หา 
  2. การออกแบบการดําเนนิเรื่อง (Flowchart) 
  การออกแบบการดําเนินเรื่องเพ่ือกําหนดขั้นตอนเขาสูสวนตางๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน สวนของชื่อเรื่อง  สวนแนะนําการใชบทเรียน สวนวัตถุประสงคในการ
เรียนสวนเนื้อหา  สวนของแบบทดสอบ  ตลอดจนการกําหนดในสวนของการออกจากบทเรียน  การ
ออกแบบในสวนของการดําเนินเนื้อหานั้นมีความสําคญัเปนอยางมาก  ผูออกแบบตองกําหนดการ
เดินเรื่องในบทตางๆ  และเนื้อหายอยๆ  ในบทเรยีนแตละบทใหมีความสะดวกในการเรียน  ดังนั้น
ในขั้นตอนนี้ผูสรางจะตองนําหลักการออกแบบการสอนมาชวยในการออกแบบ 
  3. การเขียนบทดําเนินเรื่อง (Storyboard) 
  การเขียนบท  หมายถึง  การเขียนเรื่องราวของบทเรียนที่ประกอบดวยเน้ือหา แบง
ออกเปนเฟรมตามวตัถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ  โดยรางเปนเฟรมยอยๆ  เรียงลําดับเฟรมที่ 
1 จนถึงเฟรมสุดทายของบทเรียน บทดําเนินเรื่องจะประกอบดวยภาพ ขอความ ลักษณะของภาพ
และเงื่อนไขตางๆ โดยมีลักษณะเชนเดียวกันกับบทสคริปตของการถายทําสไลด หรือภาพยนตร 
การเขียนบทดําเนินเรื่องจะยึดหลักของ  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเน้ือหาที่ผานมาเปนหลัก  บท
ดําเนินเรื่องจะใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนในขัน้ตอไป  ดังนั้นการสรางบทดําเนินเรื่องจึงตอง
มีความละเอียดรอบคอบและสมบูรณ  เพ่ือใหการสรางบทเรียนในขัน้ตอไปทําไดงายและเปนระบบ  
อีกทั้งยังสะดวกตอการแกไขบทเรยีนในภายหลัง  การเขียนบทที่ดีผูเขียนตองมีความรูในเรื่องของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การถายทาํโทรทัศน  การตัดตอ  การบันทึกเสียง  การถายภาพนิ่ง  
การใชคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟก  และใชภาษาเทคนิคตางๆ  ที่ผูเขียนบทใช
สื่อสารกับผูปฎิบัติไดอยางเขาใจ  นอกจากนี้ผูเขียนบทตองมีความคดิสรางสรรค  ตองใชจินตนาการ  
และสามารถนาํหลักการทางดานจิตวิทยาการศึกษามาประยุกตใชในการกําหนดภาพ  และเสียงได
อยางเหมาะสมกับเนื้อหา  และลักษณะของผูเรียน 
  4. การเลือกโปรแกรมหลักและโปรแกรมตกแตงในการสรางบทเรียน 
  โปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมที่ใชในการสรางบทเรียนน้ันมีหลายโปรแกรม เชน 
Macromedia Authorware, Macromedia Dreamweaver, Toolbook, Director, Macromedia 
Flash, 3 D Studio Max , Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เปนตน  การเลือกใชโปรแกรมใด
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นั้นโดยมากจะขึ้นอยูกับความถนัดของผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสําคัญ  แตอยางไรก็ตามการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมักใชโปรแกรมหลักที่ใชในการสรางเพียงโปรแกรมเดียว แตอีกลกัษณะ
หนึ่งคือการใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  วิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแบบนี้จะเปนการใช
ภาษาคอมพิวเตอรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรโดยที่ผูสรางจะตองอาศัยความชํานาญ และมี
ประสบการณในดานการเขยีนโปรแกรมตางๆ มาแลวเปนอยางดี  แตการตกแตงใหสวยงามและการ
ทําเทคนิคตางๆ มีความจําเปนตองใชหลายโปรแกรมรวมกัน  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงเครือ่งมือ
อ่ืนๆ อีกมากมาย เชน กลองโทรทัศน เครื่องตัดตอหรือโปรแกรมที่ใชในการตัดตอเพื่อสราง
ภาพเคลื่อนไหว  หองบันทึกเสียงและอุปกรณสําหรับบันทึกเสียง กลองถายภาพนิ่งสําหรับสราง
ภาพนิ่ง เปนตน 
  5. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ในขั้นน้ีจะใชโปแกรมคอมพิวเตอร หรือใช
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรสรางตามขั้นตอนที่ดําเนนิการมาแลวทั้งหมด คือ การดําเนินเรื่อง 
(Flowchart) และบทดําเนินเรื่อง (Storyboard) 
  จากการศึกษาแนวคิดและแบบจําลองขัน้ตอนของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตน  สรุปขั้นตอนหลักในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียได  4 ขั้นตอน  คือ 
    ขั้นตอนที่  1  :  การวางแผน 
 ขั้นตอนที่  2  :  การออกแบบบทเรยีน   
  ขั้นตอนที่  3  :  การสรางบทเรียน 
 ขั้นตอนที่  4  :  การประเมินผล  และแกไขบทเรียน   
 
    2.10  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กอนที่จะนําไปใชในการเรยีนการสอน  ควรนํา
บทเรียนไปทดลองใชตามขัน้ตอนที่กําหนด  เพ่ือที่จะทราบวาบทเรียนนั้นมีขอบกพรองอยางไรและมี
คุณภาพมากนอยเพียงไร  แลวปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน โดยการนําบทเรียน 
ไปทดลองภาคสนาม (Field – Test Evaluation) กับกลุมตัวอยางจากประชากรในสถานการณการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนจรงิ (เสาวณีย สิกขาบัณฑติ. 2528: 284 - 285 ) 
    2.10.1  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
    เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  เปนระดับที่ผูผลติบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียพึงพอใจวาหาก
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว  แสดงวาบทเรียนชุดนี้มีคุณภาพ
พอที่จะนําไปสอนในชั้นเรียนปกติไดจริง 
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  การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นกระทําไดโดยการ
ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน  2 ประเภท กลาวคือ พฤตกิรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และ
พฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลพัธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) 
และ  E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)    
   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะกาํหนดเปนเกณฑที่ผูสรางคาดหมาย
วานักเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนที่นาพอใจ  โดยกําหนดเปนคาเฉลีย่คดิเปนรอยละของ
คะแนนที่ไดจากการทํางานการประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมด  ตอคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของ
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนนทั้งหมด นั้นคือ  E1/E2  หรือ  
ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
   การกําหนดเกณฑ E1/ E2 ใหมีคาเทาใดนั้นผูสรางบทเรยีนปนผูพิจารณา โดยปกติเน้ือหา
ที่เกี่ยวกบัความรูความจํามักตั้งเกณฑไวที่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90   สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือ
เจตคติอาจตั้งไวที่ 70/70, 75/75 
       2.10.2  วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะใชสูตร 
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       เม่ือ      1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียนคอมพิวเตอร 

         มัลติมีเดียคิดเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดและหรอื 
         ประกอบกิจกรรมการเรียนระหวางเรียน  
          2E     แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ(พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตัวผูเรียนหลัง 

         จากเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย) คิดเปนรอยละ จากการทํา 
        แบบฝกหัดหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมการเรียนหลังเรียน  
      X∑   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือและหรือการประกอบ 
        กิจกรรมระหวางเรียน 
                       F∑  แทน  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ 
        หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
       N   แทน  จํานวนผูเรียน 
      A   แทน  คะแนนเต็มจากแบบฝกหัดและหรือกิจกรรมการเรียน   
      B   แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 
  2.10.3 ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เม่ือสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียแลวจะตองนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองหา
ประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนดังนี้คือ 
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   2.10.3.1 ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1) โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีส่ราง
ขึ้นไปทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยเลือกระดับผลการเรียน สูง ปานกลาง และต่าํ เพ่ือจะดูวา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยางไร และบทเรียนคอมพิวเตอรมี
ขอบกพรองอยางไร เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงแกไขตอไป  
 2.10.3.2 ทดลองแบบกลุมเล็ก (1:10) การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
ปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ไปทดลองใชกับนักเรียน 6 – 10 คน โดยเลือก
ระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา (คละผูเรยีน) หลังจากนั้นนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอีก
ครั้ง 
    2.10.3.3 ทดลองแบบภาคสนาม (1:100) นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ทดลอง
กับกลุมเล็กและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัเรียนทั้งชั้น 30 – 100 คน นําผลที่ไดจากไปหา
คาประสิทธิภาพ เพ่ือตรวจสอบหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2.10.3.4 การยอมรับประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี 3 ระดับ
(ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ. 2528: 215) คือ 
    “สูงกวาเกณฑ”  เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวมีคาเกนิกวา 2.5 เปอรเซ็นตขึ้นไป 
   “เทากับเกณฑ”  เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเทากับเกณฑ
ที่ตั้งไวหรือสูงกวาเกณฑทีต่ัง้ไว  แตมีคาไมเกิน 2.5 เปอรเซ็นต 
  “ต่ํากวาเกณฑ”  เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียต่ํากวาเกณฑ
ที่ตั้งไว แตมีคาไมต่ํากวา 2.5 เปอรเซ็นต ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
  การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดกําหนดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวที่  
80/80  และใชเกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ที่มีระดับความ

แปรปรวนไวรอยละ ± 2.5% 
 
  2.11  งานวจิยัที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    งานวิจัยตางประเทศ 
    เจเกอร (Jaeger. 1987: 5020 - A)  ไดทําการศึกษาถึงอิทธิพลของการเสริมแรงตอ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ผูวิจัยไดใชบทเรยีนคณิตศาสตร 4 แบบ  ซึ่งใชจํานวนเวลาเรยีน
เทากันเพื่อสอนเรื่อง  ระบบจํานวนในชั้นเรียนมัธยมศึกษา  บทเรียน  4  แบบ  มีความแตกตางกัน
ในเรื่องโครงสรางของการเสริมแรง  ซึ่งมีตั้งแตการใชเสียงและภาพกราฟกไปจนถึงการใหรูเพียง
คําตอบทีถู่กตองเทานั้น  โปรแกรมถูกออกแบบใหสามารถควบคุมเวลาเรียนไดในการอานเฟรมการ
สอน  อานคําถามและคําตอบ  ตลอดจนคอยดูคําชมเชย  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนทีใ่หการเสริมแรงทั้ง 4 แบบ  นั้นไมแตกตางกัน  แตผูวิจัยไดเสนอแนะไววา
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ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมตอไปเพ่ือคนหาวาจะใชยุทธศาสตรการใหแรงเสริมแบบใดทีมี่ประสิทธิภาพ
สูงสุด  เกี่ยวกับการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 
    แฟรงค (Franke. 1989: 3066 - A) ไดประเมินผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
วิชาคณติศาสตรของนักเรียนเกรด 7   การศึกษาครั้งแรกพบวา กลุมทดลองที่เรยีนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดใชบทเรยีน
คอมพิวเตอรเล็กนอย สวนการศึกษาครั้งที่สองพบวา กลุมทดลองไมไดพัฒนาไปมากกวา 
กลุมควบคุม  เน่ืองจากการศึกษาครั้งแรกกลุมทดลองเต็มใจที่จะเรยีน  ในขณะที่การศึกษาครั้งที่สอง
นั้น  นักเรียนไดรับมอบหมายงานใหเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลจากการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา  
ความตั้งใจเรยีนของนักเรียนที่จะใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  สภาพแวดลอมรอบๆ  ตัว  และ
วิธีการนําเสนอของบทเรียนเปนสิ่งสําคัญที่สามารถจะสงผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
    พารค (Park. 1991: 119 - A) ไดทําการศึกษาการประเมินผลวชิาแคลคลูัสและ
คณิตศาสตร (Calculus and Mathematics Course) ที่มีผลการปฎิบตัิการทางคอมพิวเตอร โดยใช
วิธีการศึกษาการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางกลุมทดลองที่ใหเรียนแคลคลูัสจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชวธิกีารสอนปกต ิที่ University of Ilinois 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความเขาใจเชิงมโนมติเน้ือหาวชิาแคลคลูัสไดดีกวา
กลุมควบคุม 
    โอโซโก (Osoko. 1999: 4049 – A) ไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  เพื่อการ
เรียนการสอนวิชาคณติศาสตร และวิทยาศาสตรในโรงเรียน St. Louis Public School แหลงขอมูล
ไดจากการสํารวจกลุมตวัอยางซึ่งเปนครูผูสอน จํานวน 35 คน ผลการวิเคราะหสรุปไดวาเทคโนโลยี
สามารถเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและกอใหเกิดผลในเชงิบวกตอการเรียนการสอน 
   บราวน (Brown. 2000 : Online)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในวิชาคณติศาสตรเพ่ือปรับปรุงคะแนนทดสอบของนักเรียน ไดแบงนักเรียนเปนสองกลุม กลุม
ทดลองนั้นไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สวนกลุมควบคมุไมรับการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากการวิจัยสรุปไดวานักเรียนควรจะไดรับการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานและพชีคณิต  
 อาช (Ash. 2004: Online) ไดทําการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร ไดแบงนักเรียนเปนสองกลุม โดยกลุมแรกไดรับการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทีใ่ชโปรแกรม Orchard Softwaregram ในการเรียน และกลุมสองไมไดรับการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากผลการทดลองพบวานักเรียนทีเ่รียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรที่
สอนดวยโปรแกรม Orchard Software มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 
   บัมพ (Bump. 2004: Online) ไดทําการศึกษาเกีย่วกบับทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทาง
คณิตศาสตรในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัย Houston การวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ทาบาสสัม (Tabassum. 2004: Online)  ไดทําการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีมี่ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร  ไดแบงนักเรียนเปน 2 
กลุม กลุมละ 20 คน ทําการทดลองทั้งสิ้น 6 สัปดาห โดยกลุมทดลองไดเรียนและฝกฝนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมจะไดรับการสอนปกติ จากการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนปกตมีิคะแนนเฉลีย่ไมแตกตางกัน   
แลวยังพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  ฟารฮาเดียน ; เอสลามิ และฟาดาอี (Farhadian ; Eslami & Fadaee. 2007: Online)ได
ทําการศึกษาการเรียนแบบรวมมือรวมกับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จุดมุงหมาย
ของการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสฤัทธิท์างการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในการเรียนแบบ
รวมมือรวมกับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการสอนแบบรวมมือรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียน
และหลังเรียนมีความแตกตางกัน 
   
    งานวิจัยในประเทศ 
      พวงเพชร  วชัรรัตนพงศ (2536: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน 50  คน 
แบงเปนกลุมๆ ละ  25  คน  ทําการทดสอบกอนเรียนทั้งสองกลุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบทดสอบถามเจตคติตอวชิาคณิตศาสตร  จากนั้นจัดใหกลุมทดลองเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และกลุมควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมือครู  
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีเจตคติไมแตกตางกัน  เจตคตติอตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรบัการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังการทดสอบแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยการจัดกิจกรรมตามคูมือครูกอนและหลังการทดสอบแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญ 
    บุญญา  เพียรสวรรค (2540: 66 - 67)  ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามขั้นตอนการพัฒนา  14 ขั้น  ผลการวิจัย
พบวา  คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑ  70/70  โดยที่คาประสิทธิภาพของผลลัพธรวมเทากับ  
74.67  และคาประสิทธิภาพของผลลัพธเฉพาะจุดประสงคปลายทางทั้ง 4 ขอ  เปน  81.00 , 73.67 , 
75.00  และ 72.88  ตามลําดับ  นักเรียนที่ใชคอมพวิเตอรชวยสอนตั้งใจเรียนมีความกระตือรือรน  
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จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไมต่ํากวารอยละ  70  ชอบเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตของฟงกชันระหวางกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  และกลุมควบคุมทีเ่รียนโดยใชวธิีปกติมีความแตกตางกันทีร่ะดับ
นัยสําคัญ .05  โดยคะแนนเฉลี่ยรวมผลสมัฤทธิท์างการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคมุ 
    วิภาวดี  วงศเลิศ (2544: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เรือ่ง “เซต”  โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบคูคิด อภิปราย  กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  ผลการศกึษาวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย  เรือ่ง เซต  ที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพตามเกณฑ 88.56/85.66  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็น
ของครูผูสอนตอบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมมากและมากที่สดุ และ ความพึงพอใจของ
นักเรียนตอบทเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากและมากที่สุด 
   วิราพร  นพพิทักษ (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง อัตราสวนและรอยละ  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตวัอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน  ของโรงเรียนริ้วหวาวทิยาคม  อําเภอแสวงหา  จังหวัด
อางทอง  ผลการการศึกษาวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ มีประสิทธิภาพ เทา 88.33/83.22 
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังจากไดรับ
การสอนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    เชวงศักดิ์  ซอนบุญ (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา เรื่อง  การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ระหวาง
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  โดยใชกิจกรรมคิด – จับคู – เลา
สูกันฟง  กับนักเรียนที่ไดรบัการสอนโดยวิธีสอนปกต ิ และเปรียบเทียบเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร
กอนและหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเปนกลุมทดลองจํานวน 46 คน 
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  โดยใชกิจกรรมคิด – จับคู – เลาสูกันฟง  
กลุมควบคุมจํานวน 42 คน ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรยีน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
วิธีการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  และมีเจตคตติอวิชาคณติศาสตรภายหลงัจาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียดีกวากอนเรียน 
    ทิพสุคนธ  ศรแีกว (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  เร่ือง การพัฒนาคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบมัลตมีิเดีย  เรื่อง  ความนาจะเปน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 จํานวน 63 คน  ของโรงเรียนราชินบีน  กรุงเทพมหานคร  ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมลัติมีเดีย เรื่อง ความนาจะเปน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.26/81.40 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
    สทาน เขตวิทย (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เรือ่ง คูอันดับและกราฟ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง คูอันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ซึ่งผูวิจัยสรางขึน้มีคา
เทากับ 90.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
ภายหลังไดรับการสอนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  60  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
    สิริวรรณ  จันทรงาม (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  เร่ืองการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบการสอนโดยใชสิ่งชวยจัดมโนมติลวงหนา  เรื่องปริมาตรและพื้นที่
ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 45 คน  ของ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย  ผลการศึกษาวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กาํหนดคือ 80/80 โดยมีคาเฉลี่ย 84.34/84.62 
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ปริมาตรและพืน้ที่ผิว ของนกัเรียนหลังเรยีนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการสอนโดยใชสิ่งชวยจัดมโนมติลวงหนา สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   มณีชัย  ชูราษี  ( 2548:  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  เรื่อง  บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียโดยใชโปรแกรม  Macromedia Authoware 6.5  เรื่อง  พ้ืนที่ผิวและปรมิาตร  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  จํานวน  47 คน  โรงเรียน 
นวมินทราชินทูิศ สตรวีิทยา ๒  กรุงเทพมหานคร    ผลการศึกษาวจัิยพบวา ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย  โดยใชโปรแกรม  Macromedia Authoware 6.5  เรื่อง  พ้ืนที่ผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.96/88.88  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่3 ภายหลังไดรับการสอนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดย
ใชโปรแกรม Macromedia Authoware 6.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
   กัลยกร  อนุฤทธิ์  (2550:  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา เรื่อง  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  เรือ่ง บทประยกุตของสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จํานวน 45 คน  ของโรงเรียน
หินกอง (พิบูลอนุสรณ)  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี การศึกษาวจัิยพบวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 โดยมีประสิทธิภาพ  82.01/82.81 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ของ
นักเรียนหลังเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   จากเอกสารและงานวิจัยทีศ่ึกษาคนควาขางตน  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปน
สื่อที่สามารถนํามาประยุกตและพัฒนาบทเรียน  เพ่ือใชในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรไดเปน
อยางดี เพราะคอมพิวเตอรมีสวนที่ชวยในการสนับสนนุการเรียนรู ทั้งเปนสื่อการเรียนที่นาสนใจทํา
ใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรมตอบสนองในการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  และผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถที่จะทบทวนความรูที่ไดไปแลวไดตลอดเวลา
และทําใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร 
   วิลสัน (Wilson. 1971: 643-696) ไดจําแนกพฤติกรรมดานสติปญญาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาออกเปน 2 ดาน 
  1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือความรูความคิด (Cognitive Domain) 
  2. พฤติกรรมดานจิตพิสัยหรือดานความรูสึก (Affective Domain) 
  สําหรับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือความรูความคิด (Cognitive Domain) แบงเปน 4 
ระดับ คือ 
     1.  การคิดคํานวณดานความรูความจํา  (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําสดุแบงเปน 3 ขั้นคือ 
   1.1  ความรูเกี่ยวกับขอเทจ็จริง (Knowledge of Specific Facts)  คําถามที่วัด
ความสามารถในระดับน้ีจะเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมาเปน 
ระยะเวลานานแลว 
     1.2  ความรูความจําเกี่ยวกบัคําศัพทและนิยาม  (Knowledge of Terminology)   เปน
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตาง ๆ ได โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดย 
ออมก็ได แตไมตองการคิดคํานวณ 
   1.3  ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry Out  
Algorithm)   เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา
คิดคํานวณตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว    ขอสอบวัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทย
งายๆ  คลายคลึงกับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกให
กระบวนการ 
    2.  ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมทีใ่กลเคียงกับพฤติกรรมระดบัความรู
ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1 ความเขาใจเกี่ยวกบัมโนมติ (Knowledge of Concept) เปนความสามารถที่
ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเทจ็จริง เพราะเปนมโนมติเปนนามธรรมที่ประมวลจาก
ขอเท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหมายหรือยกตัวอยางของมโนมตินั้นโดย ใช
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คําพูดของตน หรือเลือกความหมายที่กําหนดใหซึ่งเขียนในรูปใหมหรือ ยกตัวอยางใหมที่แตกตางไป
จากที่เคยเรียน 
   2.2 ความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปนกรณี
ทั่วไป (Knowledge of Principles, Rules, and Generalization) เปนความสามารถในการเอา
หลักการ กฎและความเขาใจเกี่ยวกบัมโนมติไปสัมพันธกับโจทยปญหา จนไดแนวทางในการ
แกปญหา   ถาคําถาม นั้นเปนคําถามเกีย่วกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเปนครั้งแรก   
อาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 
 2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure) คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับน้ีเปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวน และ
โครงสรางทางพีชคณิต 
  2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหา จากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements from one Mode to Another) เปนความสามารถในการ
แปลขอความที่กําหนดให เปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพดูใหเปนสมการ ซึ่ง
มีความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลวอาจกลาว
ไดวาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤตกิรรมระดับความเขาใจ 
 2.5 ความสามารถในการคดิตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่ว ๆ ไป 
  2.6 ความสามารถในการอานและตคีวามโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถขั้นน้ี อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่ 
วัดความสามารถในขั้นอ่ืน ๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซึ่งอาจจะอยูในรูปของ 
ขอความ ตวัเลข ขอมูลทางดานสถิต ิหรือกราฟ 
   3.  การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรยีน 
คุนเคยเพราะคลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางการเรยีน หรือแบบฝกหัดที่นักเรยีน 
ตองเลือกกระบวนการแกปญหา และดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบง 
ออกเปน 4 ขัน้ คือ 
   3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาทีป่ระสบอยูในระหวางเรียน 
(Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและ 
เลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
    3.2 ความสามารถในการเปรียบเทยีบ (Ability to Make Comparisons) เปนความ 
สามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจซึ่งปญหาขั้นน้ีอาจตอง
ใชวธิีการคิดคาํนวณ และจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของ รวมความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล 
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  3.3 ความสามารถในการวเิคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปนความสามารถ
ในการตัดสินใจอยางตอเน่ืองในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซึ่งอาจตองอาศัยการแยก
ขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกีย่วของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ 
เพ่ิมเติม มีปญหาอ่ืนใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยูหรอืตอง 
แยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวน ๆ มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเน่ืองตั้งแตตนจนได 
คําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
  3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลกัษณะโครงสรางที่เหมือนกัน และสมมาตร 
(Ability to Recognize Patterns, Isomerism, and Symmetries) เปนความสามารถที่ตองอาศัย 
พฤติกรรมอยางตอเน่ือง ตั้งแตการระลึกถงึขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหาการจัดกระทํา 
กับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธนกัเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมูลหรือสิ่งที่ 
กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 
  4.  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็นหรือ 
เคยกระทําแบบฝกหัดมากอน ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ 
เรียน การแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรค 
ผสมผสานกันเพื่อแกปญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมขั้นสูงของการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร ซึ่งตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ขั้นดังนี้ 
   4.1 ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve 
Nonroutine Problems) คาํถามในขั้นน้ีเปนคําถามที่ซบัซอนไมมีในแบบฝกหัด หรือตวัอยาง ไม 
เคยเห็นมากอน นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ มโนคต ินิยาม 
ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
   4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) 
เปนความสามารถในการจัดสวนตาง ๆ ที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสรางความสัมพันธขึ้นใหม เพ่ือ 
ใชในการแกปญหา แทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลชุดใหม 
    4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปน 
ความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน  อาจเปนพฤติกรรมทีมี่ความซับซอน
นอยกวาพฤตกิรรมในการสรางขอพิสูจน  พฤติกรรมในขั้นน้ีตองการใหนักเรียนสามารถตรวจสอบ
ขอพิสูจนวาถกูตองหรือไม   
 4.4 ความสามารถในการวพิากษวิจารณขอพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) เปน 
ความสามารถเปนการใชเหตุผลที่ควบคูกนักับความสามารถในการเขียนพิสูจน  แตความสามารถใน
การพิจารณาเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา  ความสามารถในขัน้น้ีตองการใหนักเรียนมองเห็น  
และเขาใจการพิสูจนนั้นวาถกูตองหรือไม  มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนมติ  หลักการ  กฎ  นิยาย  
หรือวิธีการทางคณิตศาสตร 
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    4.5 ความสามารถในการสรางสูตร และทดสอบความถูกตองของสูตร 
(Ability to formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรขึ้นใหมโดยให
สัมพันธกับเรือ่งเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย นั่นคือการถามใหหาและพิสูจนประโยคทาง
คณิตศาสตรหรืออาจถามใหนักเรียนสรางกระบวนการการคิดคํานวณใหม พรอมทั้งแสดงการใช
กระบวนการนั้น 
  อารีย  คงสวัสดิ์ (2544: 23) ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ
ความสําหวังในดานการเรียนรู  รวมทั้งดานความรู  ความเขาใจ  ความสามารถและทักษะทางดาน
วิชาการของแตละบุคคลที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนน้ัน  จะทําใหแยกกลุมของนักเรียนที่
ถูกประเมินออกเปนระดับตางๆ  เชน  สูง  กลาง  และต่ํา  เปนตน 
  สทาน  เขตวทิย  (2548: 32)  ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนไดจากการเรียนรูที่ได
จากการเรียนการสอน  การฝกอบรม  ตามลําดับขั้นตอนของการสอน 
   จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึงความสามารถของนักเรียนดานสติปญญา (Cognitive domain) 
อันเปนผลจากกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามที่วิลสัน (Willson. 1971: 643 – 685) ได
จําแนกไว 4 ระดับ ดังนี้ 
   4.1 ดานความรูความจําดานการคิดคํานวณ ในดานขอเท็จจริง คําศัพท นิยาม และ
การใชทักษะกระบวนการในการคํานวณ 
   4.2 ดานความเขาใจ เกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการ กฎ การสรุป อางอิง และ 
โครงสรางทางคณิตศาสตร ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง 
การคิดตามแนวเหตุผล การอานและการตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
   4.3 ดานการนําไปใช ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่ประสบอยูระหวาง
เรียน การเปรยีบเทียบ การสังเคราะหขอมูล และการมองเห็นแบบลกัษณะ โครงสรางที่เหมือนและ
สมมาตร 
   4.4 ดานการวิเคราะห เปนความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอนและไมมีใน
แบบฝกหัด แตอยูในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน การคนหาความสัมพันธ การพิสูจน การสรางสูตร 
และทดสอบความถูกตองของสูตร 
   ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตรเองโดยสรางเปนขอสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
   
  3.2  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
  เพรสคอตต (Prescott. 1961: 14-16) ไดใชความรูทางชีววทิยา สังคมวิทยา จิตวทิยา และ
การแพทย ศกึษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนและสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบที่มีอิทธพิลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน มีดังตอไปน้ี 
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  1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพทาง
กาย ขอบกพรองทางรางกายและบคุคลกิภาพทาทาง 
   2. องคประกอบทางความรกั ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา
มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 
    3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบานและฐานะทางบาน 
   4. องคประกอบทางความสมัพันธในเพ่ือนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของนักเรียนกับ
เพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
      5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคตขิองนักเรียน 
   6. องคประกอบทางการปรบัตวั ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ 
  อารีย  คงสวัสดิ์ (2544 : 25) กลาววาองคประกอบที่มีอิทธิพลกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
นั้นมีองคประกอบมากมายหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
  1. ดานคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรยีน ตัวแปรดานนี้จะประกอบดวยขนาดของ
โรงเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู อัตราสวนของนักเรียนตอหองซึ่งตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2. ดานคุณลักษณะของครู ตัวแปรทางดานคุณลักษณะของครูประกอบดวยอายุ วฒิุครู 
ประสบการณของครู การฝกอบรมของครู จํานวนวันลาของครู จํานวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาหของ
ครู ความเอาใจใสในหนาทีซ่ึ่งตัวแปรเหลานี้ลวนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น 
  3. ดานคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบดวยตวัแปรทีเ่กี่ยวกับตวันกัเรียน เชน เพศ อายุ 
สติปญญา การเรียนพิเศษ การไดรับความชวยเหลือเกีย่วกับการเรยีน สมาชิกในครอบครัว ระดบั
การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของผูปกครอง ความพรอมในเร่ืองอุปกรณการเรียน ระยะทางไป
เรียน การมีอาหารกลางวันรับประทาน ความเอาใจใสในการเรียน ทัศนคตเิกี่ยวกบัการเรียนการสอน 
ฐานะทางครอบครัว การขาดเรียน การเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตัวแปรเหลานี้ก็มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  4. ดานภูมิหลังเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอมของนักเรียน การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน สวนใหญเปนการศกึษา
ในตางประเทศซึ่งประกอบดวย ขนาดครอบครัว ภาษาที่พูดในบาน ถิ่นที่ตั้งบาน การมีสื่อทาง
การศึกษาตางๆ ระดับการศกึษาของบิดามารดา ฯลฯ ผลการศึกษาคนควาทีผ่านมาพบวาตวัแปร
เหลานี้ก็มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  นันทพร  ระภักดี  (2551: 53)  กลาววา  อิทธิพลที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  มีปจจัย   
2  ประการ  ไดแก  ปจจัยโดยตรง  คือ  ตัวนักเรยีนเองไมวาจะเปนสติปญญา  สขุภาพรางกาย  
ความสนใจ  และเจตคตติอการเรียน  ปจจัยทางออมคือ  ครอบครัว  สภาพในการเรียน  สังคม
วัฒนธรรม  การบริหารจัดการของโรงเรียน  ครู  สื่อการสอน  วิธีการสอนของครู ฯลฯ 
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 จากการเอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปได
วา  องคประกอบหลายประการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ันมีปจจัยทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน ความสนใจ สติปญญา เจตคตติอการเรยีน  ตัวครู  สงัคม สิ่งแวดลอมของนักเรียน  
ครูผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆ  ของนักเรียนเพ่ือที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของนักเรียน 
 
  3.3  สาเหตทุี่ทําใหเกิดปญหาตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
  สําหรับสาเหตทุี่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไมดีนั้น  วัชรี  บูรณสิงห (2525: 
435)  กลาวไววา  เปนนักเรียนที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 
    1.  ระดับสติปญญา (I.Q.) อยูระหวาง 75 – 90 และคะแนนผลสัมฤทธิท์างคณิตศาสตรจะ
ต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 30 
   2.  อัตราการเรียนรูคณิตศาสตรต่ํากวานกัเรียนคนอ่ืน 
   3.  มีความสามารถทางการเรียนต่ํา 
   4.  จําหลักหรือมโนมติเบื้องตนหรือที่เรียนไปแลวไมได 
   5.  มีปญหาในการใชถอยคํา 
   6.  มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งของตางๆ และการสรุปเปนหลักเกณฑ
โดยทั่วไป 
       7.  มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกบอยครั้ง 
     8.  มีเจตคติไมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการเรียนคณิตศาสตร 
       9.  มีความกดดันและความรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเองและ
บางครั้งรูสึกดูถูกตวัเอง 
       10. ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
      11. อาจมาจากครอบครัวทีมี่สภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอ่ืนๆ ซึ่งมีผลทาํใหขาด
ประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
      12. ขาดทักษะในการฟง และไมมีความตั้งใจในการเรยีน หรือมีความตั้งใจในการเรียน
เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ 
   13. มีขอบกพรองในดานสุขภาพ เชน  สายตาไมปกติ มีปญหาดานการฟงเสียง และ
ขอบกพรองในดานทักษะการใชมือ 
   14. ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทัว่ๆ ไป 
   15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซ่ึงทําใหไมสามารถซักถามที่แสดงให
เห็นวาตนเองก็ยังไมเขาใจในการเรียนน้ันๆ 
   16. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ํากวาทั้งทางอารมณและสติปญญา 
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   ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (2542: 121) กลาวถึงสาเหตุ  หรือที่มาที่ทําใหนักเรียนเรยีนออน
ทางคณิตศาสตร  เชน 
   1.  ขอบกพรองทางรางกาย  หรือสุขภาพไมอ้ืออํานวย 
    2.  ระดับสติปญญาต่ํา 
   3.  มีประสบการณที่ไมดีในวิชาคณติศาสตรมากอน  ทําใหฝงใจ  เกิดการตอตานไม
ยอมรับ  ปดกั้นตัวเองแบบรูตัวและไมรูตวั 
   4.  สิ่งแวดลอมทางบาน  การปลูกฝงนิสยัในการเรียน  ตลอดจนนิสัยสวนตวัในดานตางๆ 
  เชน  ความกระตือรือรน  กลาคิด  กลาถาม  กลาแสดงออก  ความอดทน  ความเพยรพยายาม  
การรูจักแบงเวลา  ความมวีินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบ  การมีสมาธิ 
    5.  วุฒิภาวะต่าํ 
   6.  พ้ืนฐานความรูเดิมมีไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการเรียนรูเน้ือหาใหม  ทําใหเรียนตาม
เพ่ือนไมทัน  ไมเขาใจบทเรยีนใหม 
   อัญชนา  โพธิพลากร (2545: 96) กลาววา  สาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาตอการเรียน
คณิตศาสตรและมีผลตอการเรียนของนักเรียน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสรางเจตคติ 
ความรูสึกตอการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งเปนหนาที่ของครู
โดยตรงที่จะจัดหาวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
   นันทพร  ระภักดี (2551: 55)  กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอการเรียนคณิตศาสตร
และมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การสราง
เจตคตขิองนักเรียนที่มีตอวิชาคณติศาสตร  การมีสวนรวมของนักเรียน  สภาพแวดลอมทาง
ครอบครัวและวุฒิภาวะ  ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวครูจึงจําเปนตองจัดหากิจกรรมการเรียนการสอนและ
เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
   สรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหเกดิปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรนัน้อาจเกิด
จากหลายสาเหตุ  ทั้งดานตัวนักเรียน  ครอบครัว  สภาพแวดลอม   เจตคตติอวิชาคณิตศาสตร   ครู
และโรงเรียน  ดังนั้นครูจึงควรจะคนหาสาเหตุของปญหาของนักเรียนแตละคนวาเกดิจากสาเหตุใด  
แลวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของนักเรียน 
 
  3.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร 
   งานวิจัยตางประเทศ 
    บูล (Bull. 1993: 54) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับเกรด 8 โดยใชการเรียนแกปญหา 4 ขั้นตอน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมทดลองเปนครูจํานวน 5 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 274 คน  และกลุมควบคุม  
คือ ครู จํานวน 4 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 237 คน กลุมทดลองครูจะสอนโดยใชชุดการเรียน 
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“Magic Math” โดยสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน สวนกลุมทดลองครูสอนตามปกติ ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนจากชุดการเรียน “Magic Math” มีความสามารถมากกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 
 ฟนน และคนอื่นๆ (Finn,et al. 2003: 228 – A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู  กับผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชหลักสตูร 
มาตรฐานหลัก  โดยทําการศึกษากับครู 40 คน นักเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ผลการวิจัย 
พบวา สิ่งที่สําคัญมากที่สุด คือ การเตรียมการสอนตามหลักสูตร รองลงมา คือ พฤติกรรมการสอน 
ของครู ซึ่งมีผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
   อะลิ และคนอืน่ๆ (Ali ; et al. 2010: Online) ไดศึกษา เรื่อง ผลของการใชรูปแบบการ
สอนแบบแกปญหาในการสอนวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวชิาคณิตศาสตร  
โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนเกรด 8 ของโรงเรียนรัฐ และเอกชน  ในการทดลองจะแบงนักเรียนเปน 
2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม  กลุมทดลองไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบแกปญหา 
สวนกลุมควบคุมจะไดรับการสอนแบบเดมิ  ผลการวิจัยพบวา  วธิีการสอนแบบแกปญหาทําใหผล
สัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น  และผลสฤัทธิ์ทางการเรียนของการสอนแบบวธิีการ
แกปญหาและการสอนแบบเดิมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
   ซากาเรีย ; ชิน และ ดอด (Zakaria ; Chin & Daud. 2010: Online)  ไดทําการวิจัย เรื่อง 
ผลการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน และเจตคตติอวิชาคณติศาสตร โดยทําการ
ทดลองกับนักเรียน 2 กลุม คือ  กลุมทดลอง จํานวน 44 คน และกลุมควบคุม จํานวน 38 คน 
ผลการวิจัยพบวา วธิีการสอนแบบรวมมือสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตขิอง
นักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
     งานวิจัยในประเทศ 
  พวงเพชร วัชรรัตนพงศ (2536: 111) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนตามคูมือครู 
ของ สสวท. เร่ือง พ้ืนที่และปริมาตร ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนตามคูมือครูของสสวท. แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองของผูเรียน
ที่ไดรับการสอนคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยคอมพิวเตอร
ชวยสอนแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .01 แตเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยคูมือครูของ สสวท. แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
  วนิดา  พรชัย (2548: บทคดัยอ) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) เร่ือง  พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ทีมี่ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมกลาแสดงออก
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเคียนซาพิทยา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎธานี  
จํานวน 1 หองเรียน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงจะมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชานนท  ศรีผองงาม (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพฒันาชุดการเรียนแบบแบงกลุม
สัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Division: STAD) เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมะคาวิทยา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 หองเรียน 40 คน ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนแบบแบงกลุม
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 86.04/82.16  ผลสัมฤทธิข์องนักเรียน
ที่เรียนดวยชดุการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01และความกาวหนาของทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรยีน ภายหลังจาก
การเรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคาเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 81.02  
  ปริญญา  สองสีดา  (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการจัดการสอนแบบ 4 MAT เร่ือง 
ทศนิยมและเศษสวน  ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนศรีพฤฒา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 
35 คน ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการเรียนการ
สอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ 4MAT สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด  การอาน  การเขียน  
และโดยรวมหลังไดรับการสอนแบบ 4MAT  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด  การอาน  การเขียน และโดยรวมหลังการเรยีน
การสอนแบบ 4MAT สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  นันทพร  ระภักดี  (2551: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
โดยใชเทคนคิอุปนัย – นิรนัย  เรื่อง  ความคลาย  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3   โรงเรียน
มัธยมหนองศาลา  อําเภอแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน  40  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภายหลังที่ไดรับการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียโดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย – นิรนัย  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
60%  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากเอกสารงานและวิจัยทีศ่ึกษาคนควาขางตน  พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรนัน้จะเปนตวัชีว้ดัอยางหนึ่งที่บงบอกถึงความสามารถของผูเรียน  ทั้งน้ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการเลือกใช
นวัตกรรมตางๆ  เพ่ือใหเหมาะสมกับการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถเชิงปริภูมิ 
  4.1 ความหมายของความสามารถเชิงปริภูมิ 
   เน่ืองจากทางนักวัดผล และนักจิตวิทยาไดใหความหมายของคําวา “Spatial Ability” คือ 
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ สวนนกัคณิตศาสตรเรียกวา ความสามารถเชิงปริภูมิ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอใชคําวา ความสามารถเชิงปริภูมิ แทนคําวา ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ 
   นักการศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศไดใหความหมายของความสามารถทางดาน
มิติสัมพันธ  ไวดังนี้ 
   ไมเคิล,ซิลเมอรแมน และกิลฟอรด (Michael, Zimmerman & Guilford. 1951: 561 - 577) 
ไดแยกองคประกอบดานมิติสัมพันธออกเปน 2 องคประกอบยอย คือ ความสามารถดานการมองมิติ
ที่คงที่ หรือภาพความสัมพันธของมิติตางๆ ตามรูปทรงเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ และ
ความสามารถดานการมองภาพมิติที่เคลือ่นที่หรือการเปลี่ยนแปลงตาํแหนง เปลี่ยนรูปทรง 
   สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (NCTM. 1995: 1) ไดกลาววา ความรูสึก
เชิงปริภูมิ (spatial perception) หรือการนกึภาพ (spatial visualization) และยังสามารถแสดงถึง
จํานวนของความสามารถเชิงปริภูมิ เชนเดียวกับความสามารถของมโนภาพในการเคลื่อนที่หรอืการ
แทนที่ที่เกิดจากการหมุน การพับ หรือใชการแทนที่ของวัตถุ  
  เธอรสโตน (Thurstone. 1958: 121)  กลาววา  ความสามารถดานมิติสัมพันธ  หมายถึง  
ความเขาใจมนุษยเกี่ยวกับมิติ  ซึ่งเปนความสามารถทางสมอง  ที่จะชวยใหมนุษยเกิดจินตนาการ
และนึกเห็นภาพประกอบตางๆ  มาประกอบเขาดวยกัน  รวมทั้งทิศทางของสิ่งตางๆที่เปลี่ยนไปดวย 
   อนาสตาซี (Anastasi. 1961: 334)   กลาววา  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ
ประกอบดวย 2 องคประกอบที่แตกตางกนั  คือ การรับรูทางดานมิติสัมพันธ หรือความสัมพันธของ
รูปทรงเรขาคณิต  และการมองเห็นเม่ือมีการเปลี่ยนตําแหนงหรือเปลี่ยนรูป  
    แมคกี (McGee. 1979: 126)  กลาววา มิติสัมพันธประกอบดวย 2 องคประกอบใหญ  คือ 
การนึกภาพเปนความสามารถในการมองเห็นวัตถทุี่หมุนวาเปนอะไร เปนภาพจินตนาการใน
ความคิดความสามารถทางคณิตศาสตร สวนการจัดภาพเปนความสามารถในการเขาใจภาพที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบภายใน เชน การซอนภาพ การอานแผนที่  เปนตน 
   ชวาล   แพรัตกุล (2514: 65)  กลาววา  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธนี้จะสงผลให
มนุษยเขาใจถงึขนาด และมิติตางๆ  อันไดแก ความใกล – ไกล  สูงต่ํา และพ้ืนทีท่รวดทรงปรมิาตร  
เปนตน  เปนความสามารถของสมองที่ชวยใหเกิดจินตนาการ และมโนภาพนึกเห็นภาพของ
สวนประกอบเมื่อถูกแยก และเห็นเคาโครงสรางเม่ือนําชิ้นสวนตางๆ มาผสมเขาดวยกัน 
   ทองหอ   วิภาวิน (2523: 73)  กลาววา  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธเปน
ความสามารถในการสรางมโนภาพทําใหเกิดจินตนาการเกี่ยวกบัสวนประกอบตางๆ  เม่ือแยกสิ่ง
เหลานี้ออกจากกันและเห็นเคาโครงเมื่อนําสิ่งเหลานั้นมาประกอบเขาดวยกัน  ฉะน้ันสมรรถภาพ
สมองดานนี้จะสงผลใหมนุษยเขาใจถึงมิติตางๆ  ไดแก รูปราง ความสูงต่ํา ใกล – ไกล พ้ืนที่ปรมิาตร 
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   ชาญวิทย  เทยีมบุญประเสริฐ (2528: 147)  กลาววา  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  
หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็นและเขาใจความสัมพันธดานมิติ (space)  ตางๆ  ระหวาง
ความกวาง  ความยาว  ความลึก  จุด  เสน  ความซับซอนของรูปที่เกี่ยวกบัรูปทรงเรขาคณติ  
ตลอดจนปริมาตร  และขนาด  การกะระยะไดถูกตอง  สามารถใชจินตนาการในการรวมหรือแยก
สวนตางๆ  ได 
    เสาวลักษณ  สมานแกว (2539: 10)  กลาววา  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธเปน
ความสามารถในการมองเห็น  การเขาใจ  การจําแนก  การจินตนาการเกี่ยวกับมิตติางๆ  เชน  
รูปราง  ขนาด  ทรวดทรง  พ้ืนที่  ปริมาตร  ความสูง – ต่ํา  ใกล – ไกล  และเขาใจถึงความสัมพันธ
ของภาพตางๆ  แมวาภาพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูในรูปแบบใหมแลวกต็าม 
   วิชัย   วงษใหญ (2542: 9)  กลาววา  ความสามารถดานมิติสัมพันธสรุปไดวา  เปน
ความสามารถในการสรางภาพ 3 มิติ  ที่มองเห็นรอบๆ  ตัวใหเกิดขึ้นในใจของตนเอง  รับรูเกี่ยวกับ
สี  เสน  พ้ืนที่  รูปราง  เน้ือที่  หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ตลอดจนความสามารถที่จะมองเห็น
และแสดงออกในสิ่งที่เห็น 
   ลวน   สายยศ  และอังคณา สายยศ (2543: 22 - 23)  กลาววา  ความสามารถดานมิติ
สัมพันธ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการจินตนาการ  คือ  ขนาด  และมิติตางๆ  
ตลอดจนทรวดทรงที่มีรูปรางลักษณะแตกตางกัน  ทั้งอยูในระนาบเดียวกัน  และหลายระนาบ  และ
ยังคลุมไดถึงการมองภาพตางๆ  ที่เคลือ่นไหว  ซอนทับกัน  หรือซอนอยูภายใน  ตลอดจนถึงการ
แยกภาพประกอบภาพ  รวมถึงความสามารถในการจําแนกตําแหนงที่อยู  เชน บน  ลาง  ซาย  ขวา 
และระยะใกลหรือไกล 
   จากศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา  สรปุไดวา  ความสามารถเชิงปริภูมิ  เปน
ความสามารถของบุคคลในการมองเห็น  รับรู  เขาใจ  การจําแนก  ในเรื่องของขนาด  วัตถุหรือ
รูปทรง  ทิศทางของวัตถใุนการเคลื่อนที่และคงที่  หรือเปลี่ยนตําแหนง  ทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 
มิติ และรวมไปถึงการใชความสามารถในการจินตนาการ เพ่ือนํามาประกอบหรือการแยกชิ้นสวน
ออกจากกันได 
 
   4.2  ทฤษฎีที่เก่ียวกับความสามารถเชงิปริภูมิ 
     บุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสิ่งทีบุ่คคลนั้นไดรับ  ไมวาจะเปน
โครงสรางภายในแตละคนหรือสิ่งแวดลอมที่บุคคลไดสัมพันธ  โครงสรางภายในที่สําคัญก็  คอื  
สติปญญา  ซึง่ถือวาเปนความสามารถทางสมองที่ติดตัวมาแตกําเนิดทําใหมนุษยสามารถเรียนรู  
และทํากิจกรรมตางๆได  ดวยเหตุนีเ้องทีท่ําใหนักจิตวทิยาและนักการศึกษาตางๆ  ใหความสนใจที่
จะศึกษาทําความเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของกับความสามารถทางสมอง   เพ่ือตองการพัฒนาบุคคลใหเจริญ 
กาวหนาเต็มศักยภาพที่มี  สําหรับทฤษฎีความสมรรถภาพทางสมองที่เกี่ยวของน้ันมีอยูหลาย
ทฤษฎี  คือ  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2541: 43) 
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  1. ทฤษฎีองคประกอบเดีย่ว (Uni-Factor Theory)  
  ทฤษฎีนี้บางทีเรียกวา Global Theory ผูคิดทฤษฎีนี้คอื บิเนทและซมิอน (ลวน  สาย
ยศ  และอังคณา  สายยศ. 2541: 43 ; อางอิงจาก Binet and Simon.1905 ) ทฤษฎีนี้เสนอ
โครงสรางของเชาวนปญญาเปนลักษณะอันหน่ึงอันเดียวกันไมแบงแยกออกเปนสวนยอยคลายกับ
ความสามารถทั่วไป (General ability) คือ การวัดออกมาเปนคะแนนเดียวแลวแปลความหมายวา
ใครมีความสามารถทางสมองในระดับใดที่เรียกวา IQ นั่นเอง  

2. ทฤษฎีสององคประกอบ (Bi-Factor Theory)  
  ทฤษฎีนี้นาํโดยนักจิตวทิยาชาวอังกฤษชือ่สเปยรแมน (Charles Spearman) ในป  
ค.ศ. 1927 เปนทฤษฎีที่เกิดจากการวิเคราะหคุณลักษณะโดยกระบวนการทางสถติ ิพบวากิจกรรม
ทางสมองทั้งหลายเม่ือวิเคราะหดูแลวมีองคประกอบรวมอันหนึ่ง  เรียกชื่อองคประกอบนี้วา 
องคประกอบทั่วไป (General Factor) เรียกยอๆ วา G - factor เน่ืองจากหาสหสัมพันธเกี่ยวพนักัน
ในแตละแบบทดสอบ (Intercorrelations) มีคาสูง แตสงูอยางไมสมบูรณแบบ จึงใหชื่อองคประกอบ
อ่ืนยอย ๆ นี้วา องคประกอบเฉพาะ (Specific Factor) เรียกยอ ๆ วา S-factor แตละองคประกอบ
เฉพาะนี้มีกิจกรรมเฉพาะตวัชนิดหนึ่งของมันเอง 
  3. ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multiple – Factor Theory)  
  ทฤษฎีนี้เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูนําในการสราง
ทฤษฎีนี้คือ เธอรสโตน (L.L Thurstone.) เขาไดเสนอทฤษฎีนี้เม่ือป ค.ศ. 1993 เขาไดทําการวจัิย
โครงสรางสมองอยางกวางขวาง  และใชหลักจิตวทิยาสมัยใหมที่เรียกวา “การวิเคราะหองคประกอบ 
(Factor Analysis)” ทําใหสามารถแยกความสามารถทางสมองออกเปนสวนยอยๆ  ไดหลายอยาง  
โดยเชื่อวาความสามารถทางสมองไมไดประกอบดวยความสามารถเปนแกนกลาง  แตประกอบดวย
องคประกอบเปนกลุมๆ  เธอรสโตนใหชื่อวา  ความสามารถปฐมภูมิของสมอง  หรือความสามารถ
ทางสมองขั้นพ้ืนฐาน  (Primary Mental Abilities)  แยกองคประกอบยอยโดยยึดน้ําหนักของ
องคประกอบ (Loading Factor)  เปนสําคัญ  แตจริงๆ  แลวกลุมของความสามารถหรือองคประกอบ
ก็ยังทําหนาที่เกี่ยวของกันบางเหมือนกัน (Anastasi.1961: 336 - 368) 
  เธอรสโตนพยายามวิเคราะหองคประกอบความสามารถของมนุษยออกมาไดหลาย
อยาง  แตที่เห็นไดชัดและสําคัญๆ  มีอยู 7 ประการ คือ   
 3.1 องคประกอบดานภาษา (Verbal Factor : V - Factor.) องคประกอบสวนนี ้ 
ของสมองจะสงผลใหรูถึงความสามารถดานความเขาใจในภาษาและการสื่อสารทั่ว ๆ ไป ผูที่มี
องคประกอบดานนี้สูงจะมีความสามารถในการอานเรื่อง อานแบบเขาใจความหมาย  
รูความสัมพันธของคํา รูความหมายของศัพทไดอยางดี  
   3.2 องคประกอบดานความคลองแคลวในการใชถอยคํา (Word Fluency Factor : W - 
Factor.) เปนความสามารถที่จะใชคําไดมากในเวลาจํากัด เชน ใหหาคําขึ้นตนดวย “ ต ” มามาก
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ที่สุดในเวลาจาํกัด เปนตน ความสามารถดานนี้จะสงผลใหมีความสามารถในการเจรจา และการ
ประพันธทั้งรอยแกว และรอยกรองตอบโตทันททีันใด  
        3.3 องคประกอบดานจํานวน (Number Factor : N - Factor.) องคประกอบนี้สงผลให
มีความเขาใจในวิชาคณติศาสตรตางๆ ไดดีมีความสามารถมองเห็นความสัมพันธและความหมาย
ของจํานวน และมีความแมนยําคลองแคลวในการบวก ลบ คูณ หาร ในวิชาเลขคณิตไดอยางดีดวย 
   3.4 องคประกอบดานมิติสัมพันธ (Space Factor : S - Factor.) เปนความสามารถใน
การมองเห็น  หรือมโนภาพในการหมุนรูปทรงเรขาคณิตในมิตติางๆ  สามารถสรางจินตนาการให
เห็นสวนยอย  และสวนผสมของวัตถตุางๆ  เม่ือนํามาซอนทับกันสามารถรูสัมพันธของรูปทรง
เรขาคณิต  เม่ือเปลี่ยนตําแหนง หรือหมุนภาพนั้นไปจากเดิมซ่ึงตองใหองคประกอบดานจินตนาการ  
   3.5 องคประกอบดานความจํา (Memory Factor : M - Factor.) เปนความสามารถ
ดานความทรงจําเรื่องราว และมีสติระลึกรูจนสามารถถายทอดได ความจําในที่นี้อาจจะเปนความจํา
แบบนกแกว หรือจําโดยอาศัยสิ่งสัมพันธกันได ซึ่งถือวา เปนความจําในองคประกอบนี้ทั้งน้ัน  
  3.6 องคประกอบดานสังเกตและพิจารณา (Perceptual  Factor : P - Factor.) 
องคประกอบของสมองดานนี้ไดแก ความสามารถดานเห็นรายละเอียด ความคลายคลึงหรือความ
แตกตางระหวางสิ่งของตาง ๆ อยางรวดเร็วและถูกตอง  
    3.7 องคประกอบดานเหตุผล (Reasoning Factor : R - Factor.) บางทีก็ใช Induction 
หรือ General Reasoning  องคประกอบนี้แสดงถึงความสามารถดานวิจารณญาณหาเหตุหาผล
คนควาความสําคัญ  ความสัมพันธ และหลักการทั้งหลายที่สรางกฎหรือทฤษฎตีอนแรกๆ   
เธอรสโตน ใหความหมายองคประกอบนีไ้มกระจางนัก เขามองในรูปอุปมาน และอนุมานระยะหลังผู
ศึกษาดานนี้มองเห็นวาจะวดัเหตุผลทัว่ไปไดดีตองวัดดวยเหตุผลทางเลขคณติ (Arithmetic 
reasoning) ซึ่งแบงรูปแบบของความสามารถดานเหตุผลได 5 ดาน  คือ  การจําแนกประเภท  
อุปมาอุปไมย  อนุกรม สรุปความ และวิเคราะห 
   4.  ทฤษฎีโครงสรางเชาวนปญญา (The Structure of Intellect) 
    กิลฟอรด (Guilford. 1988: 1 - 4)นักจิตวทิยาชาวอเมรกิันไดเสนอทฤษฎีโครงสราง
เชาวนปญญาที่เรียกวา Structure of Intellect หรือ Three – Dimensional model of the Structure 
of Intellect กลิฟอรดไดวิเคราะหความสัมพันธของคุณลักษณะโดยจดัระบบคุณลักษณะใหอยูใน
รูปแบบใหมเปนลูกบาศกรวมกัน 120 องคประกอบตอมาพบวาในสวนของภาพ (Figural) แบงออก 
เปนการมองเห็น (Visual) และการไดยิน (Auditory) สวนที่เปนความจํา (Memory)  แบงออกเปน  
การบันทึกความจํา (Memory Recording)  และการเกบ็รักษาความจํา (Memory Retention)
แบบจําลองโครงสรางทางสติปญญาที่ไดรับ  การปรับปรุงใหมประกอบดวย  
มิติที่ 1 คือ วิธีการคิด 6 แบบ  มิติที่ 2 คือ เน้ือหา 5 แบบ มิติที่ 3 คือ ผลของการคิด 6 แบบ  ซึ่งนับ
องคประกอบรวมกันได 180 องคประกอบ  ดังรูป  
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ภาพประกอบ  3   แบบจําลองโครงสรางทางสติปญญาตามทฤษฎีโครงสรางเชาวนปญญา 
            ของ กิลฟอรด (Guilford. 1988: 1 - 4) 
              
  มิติที่ 1 การคิด (Operations) เปนกิจกรรมทางสมองที่สําคัญเปนการรวบรวมขอมูล
ขาวสารทีไ่ดรับและพยายามเขาใจความหมาย ประกอบดวย 
   1.1  การรับรูและเขาใจ (Cognition)  หมายถึง  การที่คนเราสามารถคนพบ  รูจักสิ่ง
ตางๆ  ที่อยูรอบๆ ตัว  และมีความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตาง 
   1.2  การบันทึกความจํา (Memory Recording)  หมายถึง  ความหมายสามารถทาง
สติปญญาของมนุษยที่เก็บสะสมความรู  หรือขอมูลตางๆ  ที่รูจักไวสามารถที่จะระลึกออกมาในรูป
เดิมที่ตองการได 
    1.3  การเก็บรักษาความจํา (Memory Retention)  หมายถึง  ความสามารถทาง
สติปญญาของมนุษยที่จําสิง่ที่ผานมาในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
    1.4  การคิดเอนกนัย (Divergent thinking)  เปนการคิดที่เนนความคิดใหมๆ  ทางที่
นาจะเปนไปไดหลายแบบ  ความคิดประเภทนี้มีความสาํคัญตอความคิดสรางสรรค  เชน  ถามวา
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การออกกําลังกายมีประโยชนอยางไร  ซึ่งอาจมีหลายคําตอบ  แตถาตอบไดหลายคําตอบและ
ถูกตองมาก  แสดงวามีความสามารถในการคิดเอนกนัย 
    1.5  การคิดเอกนัย (Convergent thinking)  เปนการคิดที่เนนเรื่องความถูกของ
คําตอบทีเ่ปนที่ยอมรับโดยทั่วไปเปนคําตอบที่ดีที่สุด  ตัวอยางเชาวน  2 x 2 = 4 
   1.6  การประเมินคา (Evaluation)  การตดัสินใจโดยถือความถูกตอง  ความเหมาะสม  
และความพึงปรารถนาเปนเกณฑ 
  มิติที่ 2 เน้ือหา (Content) เปนการจัดจําพวกหรือประเภทของขอมูลหรือสิ่งเราที่ปรากฎ
ดวยระบบประสาทสัมผัสทัง้หลาย แลวบคุคลสามารถแยกแยะเพื่อจะรับรู แบงออกเปน 5 พวก คือ 
   2.1  การมองเห็น (Visual)  หมายถึง  สิ่งเราที่มีรูปแบบแนนอนและสามารถรับรูดวย
การสัมผัส  เชน การมองเห็น  หรือการจับตองได 
   2.2  การไดยิน (Auditory)  หมายถึง  สิ่งเราที่เปนเสียงที่สัมผัสไดทางหู  เชน  
เสียงดนตรี  เสียงพูดคุย 
   2.3  สัญลักษณ (Symbolic)  หมายถึง  สิ่งเราหรือขอมูลที่เปนเคร่ืองหมาย หรือ
สัญญาณตางๆ  เชน โนตดนตรี  เครื่องหมายตางๆ 
   2.4  ภาษา (Semantic)  หมายถึง  ขอมูลขาวสารทีมั่กจะอยูในรูปความหมาย  ซึ่ง
แทนดวยถอยคําหรือรูปภาพที่มีความหมาย 
   2.5  พฤติกรรม (Behavioral)  หมายถึง  ขอมูลขาวสารที่ไดจากกิริยาทาทางที่ใชใน
การปฎิสัมพันธระหวางบคุคล  ประกอบดวยทศันคติ  ความตองการ  อารมณ  ความตั้งใจ  ของ
บุคคลที่มีสวนรวมในการปฎสิัมพันธ 
  มิติที่ 3 ผลการคิด (Products) เปนแบบตางๆ ที่ใชในการคิดประกอบดวย 
   3.1  แบบหนวย (Units)  หมายถึง  สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รวมตัวสมบูรณ  เปนหนวยที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว เชน “I” เปนหนวยสัญลักษณ  เปนตน 
   3.2  แบบกลุม (Classes)  หมายถึง  กลุมของหนวยตางๆ  ที่มีคณุสมบัติรวมกัน  
ยกตัวอยางเชน  “นก”  “ปลา”  เปนชื่อของสัตวที่มีลักษณะรวมกันหลายอยาง 
   3.3  แบบความสัมพันธ (Relations)  หมายถึง  การเชื่อมโยงของหนวยหรือจําพวก
ขอมูลขาวสาร  หรือหลักการและกฎเกณฑที่แสดงความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอด  
ตัวอยางเชน  จํานวนของทีป่ระกอบดวย 5 ชิ้น  จะมากกวาของที่ประกอบดวย 2 ชิ้น 
   3.4  แบบระบบ (Systems)  หมายถึง  โครงสรางหรือการรวมหนวยจําพวกของขอมูล
ขาวสารหรือการแสดงความสัมพันธที่ซับซอนของสวนประกอบ  ซึ่งอาจจะเปนทฤษฎี  กฎเกณฑ
หรือหลักการ 
   3.5  แบบการแปลงรูป (Transformations)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตางๆ  ของ
ขอมูลขาวสาร  เปนตนวาการใหคําจํากัดความใหม  หรือการคิดแปลงขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวเสีย
ใหม  ตัวอยางเชน  เด็กเลก็ถูกตีโดยเดก็โตเปนเด็กโตตีเด็กเล็ก 
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   3.6  แบบการประยุกต (Implications)  หมายถึง  การอธิบายหรือเปรียบเทยีบขอมูล
ขาวสารที่มีอยูในรูปของการคาดคะเนหรอืการทํานาย 
  ทฤษฎีเชาวนปญญาของกิลฟอรด  จึงประกอบดวยองคประกอบตางๆ  3 มิติ  กิลฟอรดได
สรางคาการวดัความสามารถตางๆ  ตวัอยางเชน  คําถามเพื่อใชวัดความสามารถเกี่ยวกับความ
คลองในการใชคํา (Word Fluency)  ของกิลฟอรด  ซึ่งประกอบดวยวิธีการคิดอเนกนัย (Divergent 
Thinking)  เน้ือหา (Content) สัญลักษณ (Symbolic) และผลผลิตหนวย (Units) กิลฟอรด จะให
เขียนคําทีข่ึ้นตนดวย “r”  และลงทายดวย “m” ใหมากที่สุดหรือใหคิดคําที่คลองกับคําวา “Room”  
นอกจากการคิดคําถาม  เพ่ือวัดความสามารถตามทฤษฎีทีต่ั้งไว  การสรางแบบทดสอบเชาวน
ปญญาของกิลฟอรดนั้นไดปฎิบัตติามหลกัของการสรางแบบทดสอบที่ดีอยางเครงครัด  หรือ  เปน
แบบทดสอบที่มีความตรง (Validity)  และความเทีย่ง (Reliability) สูง 
   5.  ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence) 
     ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence)  ของโฮวารด การดเนอร (Howard 
Gardner) เชือ่วาเชาวนปญญาเปนสิ่งทีไ่มคงที่เปลี่ยนแปลงได  นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่จะพัฒนาการ
ไดดวยการอบรมหรือฝกฝน  การดเนอรไดใหความหมายของเชาวนปญญา  คือความสามารถใน
การแกปญหาในสภาพแวดลอมตางๆ  และการผลติผลงานตางๆ  ซึ่งขึ้นกับวัฒนธรรมของแตละแหง 
(สุรางค  โควตระกูล. 2545 : 120) การดเนอรไดจําแนกความสามารถหรือปญญา (Intelligence)  
ของมนุษยออกเปน 8 ดาน  คือ (อารมสตรอง. 2543: 1 - 2) 
    1.  ปญญาทางดานภาษา (Linguistic Intelligence)  คือ  ความสามารถสูงในการใช
ภาษา  ไมวาจะพูด  เชน  นักเลานิทาน  นักพูด  นักการเมือง  หรือนักเขียน เชน กวี  นักเขียนบท
ละคร  บรรณาธิการ  นักหนังสือพิมพ  ปญญาทางดานนี้ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระทํา
เกี่ยวกับโครงสรางของภาษา  เสียง  ความหมาย  และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา  เชน  สามารถใชภาษา
ในการหวานลอม  อธิบาย  และอ่ืนๆ 
   2.  ปญญาทางดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – Mathematical Intelligence)  
เปนความสามารถสูงในดานการใชตวัเลข  เชน  นักบัญชี  นักคณิตศาสตร  นักสถติิ  และผูให
เหตุผลดี  เชน  นักวิทยาศาสตร  นักตรรกศาสตร  นกัจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร  ปญญาทางดาน
นี้ยังรวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ  แบบแผน  ตรรกวิทยา  การคิดเชิงนามธรรมและการ
คิดที่เปนเหตุเปนผล (Cause - Effect)  และการคิดคาดการณ (If - Then)  วิธีการที่ใชไดแก  การ
จําแนกประเภท  การจัดหมวดหมู  การสันนิษฐาน  สรปุคิดคํานวณ  และตั้งสมมตฐิาน 
   3.  ปญญาทางดานมิติ (Spatial Intelligence)  คือ  ความสามารถสูงในดานการ
มองเห็นพ้ืนที่  ไดแก  นายพราน  ลูกเสือ  ผูนําทาง  และสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใชเน้ือที่ได
ดี  เชน  สถาปนิก  มัณฑนากร  ศิลปน  นักประดิษฐ  ปญญาดานนี้รวมไปถึงความไวตอสี  เสน  
รูปราง  เน้ือที่  และความสมัพันธระหวางสิ่งเหลานี้  นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะ
มองเห็น  และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็น  และความคิดเกี่ยวกบัพื้นที ่
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   4.  ปญญาทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)  
คือ  ความสามารถสูงในการใชรางกายของตนเองแสดงความคิด  ความรูสึก  ไดแก  นักแสดง  
นักแสดงทาใบ  นักกีฬา  นาฎกร  นักฟอนรํา  และความสามารถในการใชมือประดิษฐ  เชน  นกัปน  
ชางแกรถยนต  ศัลยแพทย  ปญญาทางดานนี้รวมถึงทักษะทางกาย  เชน ความคลองแคลว  ความ
แข็งแรง  ความรวดเร็ว  ความยืดหยุน  ความประณีต  และความไวทางประสาทสัมผัส 
   5.  ปญญาทางดานดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถสงูทางดานดนตรี 
ไดแก นักดนตรี นักแตงเพลง นักวิจารณคดี ปญญาทางดานนี้รวมถึงความไวในเรือ่งจังหวะ ทํานอง
เสียงตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวเิคราะหดนตร ี
   6.  ปญญาทางดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence)  คือ  ความสามารถ
สูงในการเขาใจ  อารมณ  ความรูสึก  ความคิด  และเจตนาของผูอ่ืน  ทั้งน้ีรวมถึงความไวในการ
สังเกตน้ําเสียง  ใบหนา  ทาทางทั้งนี้ยังมีความสามารถสูงในการรูถงึลักษณะตางๆ  ของ
สัมพันธภาพของมนุษย  และสามารถตอบสนองไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เชน  สามารถทํา
ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฎบิัตติาม 
   7.  ปญญาทางดานตนหรือเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  คือ  
ความสามารถสูงในการรูจักตน  ไดแก  รูจักตนเองตามความเปนจริง  เชน  มีจุดออน  จุดแข็งเรื่อง
ใด  มีความรูเทาทันอารมณ  ความคิด  ความปรารถนาของตน  มีความสามารถที่จะฝกตนเอง  และ
เขาใจตนเอง 
   8.  ปญญาทางดานนักธรรมชาติวทิยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถใน
การรูจักธรรมชาติของพืชและสตัว สามารถจัดจําแนกประเภท (ชารลส ดารวิน เปนผูหนึ่งที่มีปญญา
ทางดานนี้สูง) 
   จากการศึกษาทฤษฎีดังกลาวขางตนสรปุไดวา  ประกอบดวยทฤษฎอีงคประกอบเดียว 
บิเนทและซิมอนที่กลาววามนุษยมีความสามารถอันหน่ึงอันเดียวกันไมแยกจากกัน ทฤษฎีสอง
องคประกอบของสเปยรแมนที่วามนุษยมีสององคประกอบ  คือ องคประกอบทัว่ไป หรือ
ความสามารถโดยทั่วไป  กับองคประกอบเฉพาะมีลักษณะเฉพาะตวัของมันเอง ทฤษฎีหลาย
องคประกอบของเธอรสโตน  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธก็เปนองคประกอบหนึ่งของ
ความสามารถทางสมองของมนุษยในการมองเห็นความสัมพันธทางเรขาคณิตในดานขนาดและ
ทางดานมิติตางๆ  ทฤษฎีโครงสรางเชาวนปญญาของกิลฟอรด  สามารถวัดความสามารถได 180  
องคประกอบ  และองคประกอบที่กลาวนัน้  ก็มีความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  เชน  
ความสามารถในการรับรู  และการเขาใจดานการมองภาพเกี่ยวกับการแปลงรูป (CFT)  และทฤษฎี
สุดทายก็คือ  ทฤษฎีเชาวนปญญาหลากหลายของการดเนอร  ที่วาความสามารถดานมิติสัมพันธ
เปนหน่ึงในเชาวนปญญา 8 ดาน ซึ่งทฤษฎีนี้สงผลใหสามารถรับรูภาพ และการเปลี่ยนการรับรูเม่ือ
รูปทรงเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นวาทฤษฎทีี่ไดกลาวไปแลวนีล้วนเกีย่วของกับความสามารถเชิงปริภูมิ 
 



 
 

68 

   4.3  รูปแบบและแบบทดสอบวัดความสามารถเชงิปริภูมิ 
   มีนักวัดผล และนักจิตวิทยาหลายทานไดทําการศึกษาและวเิคราะหแบงแยกรูปแบบ 
(Style) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธ ตามแนวทฤษฎีหลายองคประกอบ
ของเธอรสโตนไวตางๆ กันหลายรูปแบบ ดังตอไปน้ี 
    รูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิของนักวัดผล  และนักจิตวทิยาใน
ประเทศ 
  สมบูรณ  ชิตพงศ  และสําเริง  บุญเริงรัตน (2518: 45 - 52)  กลาววา  แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธมีอยูหลายแบบ  แตทีน่ิยมใชกันมากมี 6 รูปแบบ  คือ  การหมุน
ภาพบนพื้นระนาบ  แบบซอนรูป  แบบซอนภาพ  แบบแยกภาพ  แบบนับบล็อก  และแบบเติมภาพ 
  วิเชียร  เกตุสงิห (2520: 139 - 143)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานมิติสัมพันธออกเปน 7 รูปแบบ  คือ  แบบซอนรูป  แบบซอนรูป  แบบตัดรูป  แบบตอรูป  
แบบหมุนรูป  แบบอนุกรมมิติ  และแบบพับกลอง 
  วัญญา  วิศาลาภรณ (2522: 46 - 50)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานมิติสัมพันธออกเปน 7 รูปแบบ  คือ  แบบหมุนหรือเลื่อนรูป  แบบตัดรูป  แบบตอรูป  แบบ
ซอนรูป  แบบพับกระดาษ  และแบบพับกลอง  
   บุญชม  ศรีสะอาด (2526: 53 - 56)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานมิติสัมพันธออกเปน  9  รูปแบบ  คือ  แบบตัดกระดาษ  แบบซอนภาพ  แบบหมุนภาพ  
แบบประกอบภาพ  แบบนับลูกบาศก  แบบซอนภาพ  แบบตอภาพ  แบบหาดานตรงขาม  และแบบ
แยกภาพ 
  สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2526: 9 -11)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานมิติสัมพันธออกเปน  8  รูปแบบ  คือ  แบบหมุนภาพบนพื้นระนาบ  แบบซอนภาพ  แบบ
ซอนภาพ  แบบยุบรวมภาพ  แบบปริมาตร  แบบนับบล็อก  แบบประกอบภาพใหเปนจตุรัส  และ
แบบสะกดรอย 
  ไพศาล  หวังพานิช (2526: 135 - 141)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางดานมิติสัมพันธออกเปน 10 รูปแบบ  คือ  แบบซอนภาพ  แบบซอนภาพ  แบบหมุนภาพ  แบบ
ตอภาพ  แบบประกอบภาพ  แบบเติมภาพหรือเติมสี่เหลี่ยม (Completing Square)  แบบลบภาพ  
แบบคลี่ภาพ  แบบพับกลอง  และแบบตดักระดาษ 
  อเนก  เพียรอนุกุลบตุร (2527: 121 - 138)  กลาวถึงรปูแบบที่สําคญัในการทดสอบวัด
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  คือ  แบบหมุนภาพบนพื้นระนาบ (Figure Rotation)  แบบซอน
ภาพ (Hidden Figure)  แบบซอนภาพ (Pattern Synthesis)  แบบแยกภาพ (Figure Dividing)  
แบบพับกระดาษ (Paper Folding)  แบบวาดกลับกัน (Reverse Drawing)  แบบเง่ือนไข 
(Conditions)  แบบภาพตัดขวางวตัถุ (Cross – section of solid)  แบบเติมจัตุรัส (Square 
Completion)  แบบจับคูชิ้นสวนกับภาพ (Matching Parts and Figures)  แบบสรางผิวหนา 
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(Surface Development) แบบนับบล็อก (Block Development) แบบสรางสมการ (From Equation)  
แบบเติมกระสวน (Pattern Completion)  แบบลอกภาพ (Copying)  แบบมองวัตถุจากดานบน 
(Projection of Solid)  แบบรูมุมวัตถุ (Angle Recognition)  แบบการรวมองคประกอบ (Assembly)  
แบบรอยวตัถ ุ(Trace Recognition)  และแบบตัดตอจัตุรัส 
  สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ (2530: 200 - 213)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธออกเปน  8  รูปแบบ  คือ  แบบซอนภาพ  แบบซอนภาพ  แบบ
หมุนภาพ แบบแยกภาพ  แบบประกอบภาพ  แบบนับลูกบาศก แบบตัดกระดาษและแบบพับกลอง 
  ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ (2541 : 79 - 87)  ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธออกเปน  10  รูปแบบ  คือ  แบบซอนภาพซึ่งแยกเปน  แบบซอน
เด่ียวกับแบบคงที่  แบบทดสอบซอนภาพ  แบบทดสอบแยกภาพ  แบบทดสอบตอภาพ  
แบบทดสอบหมุนภาพ  แบบทดสอบประกอบภาพ 3 มิติ  แบบหาดานตรงขามของลูกบาศก  
แบบทดสอบภาพตัดกระดาษ  แบบทดสอบการนับลูกบาศก  และแบบทดสอบประกอบสวนยอย 
  ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธในประเทศที่นิยมใชในวดักันใน
ปจจุบัน (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ : 2541: 149 - 160) 
 1.  แบบซอนภาพ ขอสอบแตละขอมุงวดัความสามารถในการคนหาภาพที่กําหนดใหวาไป
ซอนอยู ณ ที่ใดในภาพสถานการณอ่ืนๆ คนที่มีความสามารถในดานมิติสัมพันธแบบซอนภาพ จะ
คนหาสิ่งที่ตองการในกองอื่นๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    ก)  แบบซอนเด่ียว  หมายความวา  ขอเดียวมีภาพที่กําหนดใหเพียงภาพเดียว  แลว
นําภาพนั้นไปซอนในตัวเลือกตัวหนึ่งทีถู่ก  สวนตัวลวงตองพยายามหาภาพที่คลายๆ  ภาพที่
กําหนดใหมากที่สุดซอนเอาไว  เพ่ือใหขอสอบยากขึ้นในตวัเลือกจะตองขีดเสนผานไปมาดวยจึงจะดี  
ดังภาพประกอบ  4 
 
คําชี้แจง  ใหพิจารณาดูวาภาพใดจาก  ก – จ  มีภาพที่มีรูปราง  ขนาด  ทิศทางเชนเดียวกบั 
   ภาพทางซายมือที่กําหนดใหซอนอยู 

 
    

ภาพประกอบ  4   แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบซอนภาพ 
     ข)  แบบซอนคงที่  วิธีการออกขอสอบแบบนี้กําหนดแบบที่จะซอนคงที่  5 ตัว หรือ   
4 ตัว แลวแตความตองการ แลวเขยีนขอสอบเปนชุดๆ ดังภาพประกอบ 5 
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คําชี้แจง   ใชภาพที่กําหนดให    ก    ข     ค    ง  และ  จ   ไปพิจารณาดูในขอสอบแตละขอวา 
    มีภาพใดซอนอยู  ภาพที่ซอนอยูนั้นมีขนาดและทิศทางเหมือนเดิมทุกประการ 

 
  ภาพประกอบ  5  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบซอนคงที ่
 
  2.  แบบซอนภาพ  ขอสอบแตละขอมักจะใชวิธีกําหนดภาพใหทางซายมือ 2 ภาพ  แลว
ถามวา  ถาเอาภาพ 2 ภาพน้ีมาซอนทับกันจะเปนภาพอะไร  การซอนภาพไมนิยมซอนแบบบิดไป
บิดมาเปนมุมตางๆ  มักนิยมซอนกันตรงไปตรงมาตามตําแหนงเดิม  ดังภาพประกอบ 6 
 
คําชี้แจง    ใหพิจารณา 2 ภาพทางซายมือ ซอนกันแลวจะเปนภาพใดจาก   ก – จ 
 

 
 

ภาพประกอบ  6  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบซอนภาพ 
 

  3.  แบบแยกภาพ แบบทดสอบประเภทนี้มุงวัดความสามารถในการพิจารณาแยกภาพที่
กําหนดใหวาถาแยกแลวจะไดแกกลุมใด วิธีสรางขอสอบมักกําหนดภาพใหทางซายมือ 1 ภาพ แลว
ลากเสนประไวใหทราบวาจะแยกตามเสนนั้น สวนตวัเลอืกจะเปนสวนประกอบที่แยกออกวางเรียงให
อยูในลักษณะตางๆ กัน ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบแยกภาพ 
 

   4.  แบบตอภาพ แนวคิดของแบบทดสอบชนิดนี้คลายๆ กับแบบทดสอบแยกภาพ แตมีที่
แตกตางกันชดัเจนก็ตรงที่กาํหนดภาพทางซายมือใหเปนแบบไมสมบรูณ แลวใหผูตอบเลือกภาพ
ทางขวามือซ่ึงเปนตวัเลือกเอามาประกอบ หรือตอดูวาจะเปนรูปใดจงึจะทําใหภาพทางซายมือ
สมบูรณแบบ ตัวแบบมักจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา หรือวงกลมเปนสวนใหญ สวนถาใชแบบใดก็ควร
อธิบายใหผูตอบเขาใจอยางแจมแจงมิฉะนั้นจะไมรูวาใหประกอบเปนภาพอะไร ดังภาพประกอบ 8 
 
คําชี้แจง    ใหพิจารณาดูวา  ภาพใดจาก  ก – จ  เม่ือตอกับภาพทางซายมือที่กําหนดใหจะได 
    ภาพที่สมบูรณ 
 

 
 

ภาพประกอบ  8   แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบตอภาพ 
 
  5.  แบบหมุนภาพ  แบบทดสอบแบบนี้กาํหนดภาพใหทางซายมือ  แลวสรางเง่ือนไขวาจะ
หมุนภาพไปทางใดตองบอกไวใหชัดเจน  เชน  บอกวาหมุนภาพที่กําหนดใหไปตามแนวการหมุน
ของเข็มนาฬกิา  หรือจะบอกวาหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ได  แบบทดสอบนี้เธอรสโตนสามารถใหมีได
หลายคําตอบ  แตในที่นี้ใหพยายามสรางใหมีโอกาสถูกคําตอบเดียว  การตรวจจะไดสะดวก  ดัง
ภาพประกอบ 9 
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คําชี้แจง    จงพิจารณาวาภาพในขอใด  เกิดจากการหมุนภาพที่กําหนดใหทางซายมือเม่ือหมุน 
   ตามเข็มนาฬกิา 

 
 

ภาพประกอบ  9  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบหมุนภาพ 
 
  6.  แบบประกอบภาพสามมิติ แบบทดสอบประเภทนี้จะมีภาพทางซายมือซ่ึงเปนแบบ
ระนาบหรือแบบมิติเดียวใหดูกอน ซึ่งสวนใหญสมมตใิหเปนแผนกระดาษหรืออะไรทํานองนั้น แลว
ใหผูสอบพับเปนกลองสามมิติ ซึ่งจริงๆ ผูเขียนขอสอบพับเปนกลองใหแลว ในตวัลวงเพียงแตให
ผูสอบใชจินตนาการวาขอใดพบแลวถูกตอง แบบนี้เปนแนวขอสอบมิติสัมพันธของดีเอที (DAT)  
ดังภาพประกอบ 10 
 
คําชี้แจง    ใหพิจารณาวากลองใดจาก  ก – จ  เปนกลองที่เกิดจากการพับกระดาษที่กําหนดให 
   ทางซายมือ 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบประกอบภาพสามมิติ 
 
   7.  แบบการหาดานตรงขามลูกบาศก แบบทดสอบนี้ตองอาศัยเหตุผลเขาชวยในการ
พิจารณาวาลกูบาศกทีใ่หไวแตละหนามีสัญลักษณอะไร วิธีเขียนคอื กําหนดลูกบาศกใหไวกอน 
 3 ลูก แลวถามวาดานตรงขามกับเครื่องหมายที่ใหไวนัน้เปนเครื่องหมายอะไร ดังภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ  11  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบหาดานตรงขามลูกบาศก 
 
  8.  แบบภาพตัดกระดาษ แบบทดสอบประเภทนี้อาศัยจินตนาการจากการเอากระดาษเปน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผามาพับกลางแลวตัดสวนที่พับนั้นอยากรูวาถาคลี่ออกมาแลว
จะมีรูปแบบใด ดังภาพประกอบ 12 
 
คําชี้แจง    ภาพทางซายมือ  ถาพับและตัดตามเสร็จแลว  เม่ือกางออกจะเปนภาพใด 
 

 
 

ภาพประกอบ  12 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบตัดกระดาษ 
 
  9.  แบบนบัลกูบาศก  แบบทดสอบประเภทนี้เปนภาพสามมิติเหมือนกัน  เกิดจากการ
นําเอาลูกบาศกมากองซอนทับกันโดยใหเห็นเปนบางสวน  แลวใหผูสอบตอบโดยการใชจินตนาการ
นับลูกบาศกนัน้ตามความเปนจริง  ซึ่งก็ถือวาเปนแนวการวัดทางมติิสัมพันธแบบหนึ่งเหมือนกัน  
ดังภาพประกอบ 13 
คําชี้แจง    จงนับลูกบาศกที่กําหนดใหวามีจํานวนเทาใด 

 
ภาพประกอบ 13 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบนับลูกบาศก 
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  10.  แบบประกอบสวนยอย แบบทดสอบลักษณะนี้โจทยจะกําหนดสวนประกอบยอยๆ มา
ให แลวถามวาถาเอาสวนประกอบยอยมาประกอบรวมกันโดยถูกวิธแีลวจะไดเปนรูปใดมีไดทั้ง
ภาพเหมือนและภาพทรงเรขาคณิต ภาพเหมือนอาจจะเปนสวนประกอบของเครื่องยนต หรืออะไรก็
ได สวนภาพทรงเรขาคณติแลวแตจะวาด ดังภาพประกอบ 14 
 
คําชี้แจง    จงพิจารณาวา  ถานําภาพทางซายมือมาประกอบแลว  จะมีรูปภาพดังภาพใดใน 
   ตัวเลือก ก – จ  
 

 
 

ภาพประกอบ 14  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบประกอบสวนยอย 
 
 รูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิของนักวัดผล  และนักจิตวทิยาใน
ตางประเทศมดัีงตอไปน้ี 
  สํานักทดสอบ (The Nation Foundation for Education Research (NFER))  แหง
ประเทศอังกฤษไดเสนอรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธตางๆ  ดังนี้  
แบบวาดภาพ (Drawing)  แบบจัดภาพลงกระดาน (Shape Direction From Board)  แบบหารูปที่
คลายคลึงกัน (Spatial analogies)  แบบซอนภาพ (Embedded Figures)  แบบประกอบภาพเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Completing)  แบบรูปแบบการรับรู (Pattern Perception)  แบบประกอบ
ภาพ (Pattern Completion)  แบบวาดภาพกลับจากที่กําหนดให (Inverse Drawing)  แบบสราง
สมการแบบ A (Form Equation A)  แบบประกอบลูกบาศก (Block Building)  แบบสรางสมการ
แบบ B (Form Equation B)  แบบตัดสวนของวตัถุ (Section of Solids)  แบบลอกภาพ (Copying)  
และแบบมองวัตถุจากดานบน (Projection of Solids)   (Smith. 1964: 365 - 371) 
  จากการศึกษาแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  ทีมี่ชื่อเสียงและนิยมใช
กันโดยทั่วไปนั้น  พบวามีรูปแบบทีใ่ชในการวัดแตกตางกันหลายๆ  รูปแบบ  ดังตอไปน้ี 
  แบบทดสอบ Multiple Aptitude Test (MAT) เปนแบบทดสอบที่ใชในการแนะแนวทาง
การศึกษาและอาชีพสําหรับเด็กเกรด 7 – 13 (ระดับวทิยาลัยปที่ 1) ใชแบบทดสอบความสามารถ
ทางดานมิติสัมพันธ 3 รูปแบบ คือ แบบวทิยาศาสตรประยุกตและเครื่องจักรกล แบบประกอบภาพ
ใน 2 มิติ และแบบประกอบภาพใน 3 มิติ (พรทิพย ภัทรชาคร. 2520: 10; อางอิงจาก Segal and 
Raskin. 1959) 
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  แบบทดสอบ Guilford Zimmerman Aptitudes survey วัดความสามารถทางดานมิติ
สัมพันธดวยแบบทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Form A ใชแบบหมุนภาพ และ Form B ใชแบบเล็งทศิทาง 
(Buros. 1978: 486) 
  แบบทดสอบ The Chicago Nonverbal Examination เปนแบบทดสอบที่รูจักแพรหลาย
และนิยมใชกนัในป ค.ศ.1936 – 1947 โดยใชกับกลุมอายุ 6 ป จนถึงวัยผูใหญตอนตน ประกอบดวย
แบบทดสอบยอย 10 ฉบับ หนึ่งในจํานวนนี้เปนแบบทดสอบยอยที่วดัความสามารถทางดานมิติ
สัมพันธซึ่งเปนแบบประกอบภาพ 3 มิติ (Nunnally. 1964: 233 - 235) 
  แบบทดสอบ Primary Mental Ability (PMA) ของเธอรสโตน วัดความสามารถทางดานมิติ
สัมพันธโดยใชแบบทดสอบหมุนภาพ 2 มิติบนพื้นราบ แบบทดสอบ 3 มิติแบบเลง็ทิศทาง แบบตัด
กระดาษ แบบนับลูกบาศก (Cronbach. 1970: 326 - 327) 
   แบบทดสอบ Mechanical Aptitude and Spatial Relation Test เปนแบบทดสอบที่นิยม
ใชกันในปจจุบันประกอบดวยแบบทดสอบทางดานมิตสิัมพันธ แบบทดสอบการใหเหตุผลโดยการใช
สัญลักษณ และแบบทดสอบความถนัดทางดานเครื่องจักร (Levy and Levy. 2001) 
  ตัวอยาง  ของแบบทดสอบวดัความสามารถทางดานมิติสัมพันธในตางประเทศที่นยิมใช
กันในปจจุบัน (Levy and Levy. 2001) 
  1.  แบบซอนภาพ (Hidden Figure) 
คําชี้แจง 

 
 
   ใหพิจารณจากภาพขางบนที่กําหนดให (A) – (E) วาในขอใดที่มีรูปราง ขนาดและทิศทาง
เชนเดียวกบัทีซ่อนอยูในภาพ แลวแรเงาขอที่ถูกตองลงไปในกระดาษคําตอบ 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบซอนภาพ 
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  2.  แบบจับคูชิ้นสวนกบัรูป (Matching Parts and Figures) 
คําชี้แจง  กําหนดรูปทางซายมือ  จงหาวาชิ้นสวนในขอใดเม่ือตอกันแลวไดรูปทางซายมือ 

 
 

ภาพประกอบ 16 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบจับคูชิ้นสวนกับรูป 
 
  3.  แบบทรงสามมิติ (Spatial Views) 
คําชี้แจง  จากภาพสองมิติที่กําหนดให  ดังรูปทางซายมือเม่ือนํามาประกอบเปนภาพสาม 
  มิติในรูปทางขวามือจะตรงกับขอใด 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบทรงสามมติ ิ
 
  4.  แบบการนับลูกบาศก (Cube Counting) 
 คําชี้แจง    จากภาพที่กําหนดใหตอไปน้ี  จงหาวาจํานวนลูกบาศกทีซ่อนกันในแตละภาพวามีกีลู่ก 
 

 
 

ภาพประกอบ 18  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบการนับลกูบาศก 
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  5.  แบบพับกระดาษ (Cardboard Folding) 
 คําชี้แจง     ใหพิจารณาวาเปนภาพใดจากภาพขอ A – D ที่เกิดจากการพับกระดาษที ่
   กําหนดใหทางซายมือ 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบพับกระดาษ 
 
  6.  แบบหมุนภาพ (Figure Turning) 
  คําชี้แจง   พิจารณาภาพที่กําหนดใหทางซายมือเม่ือหมุนแลวจะไดภาพใด 
 

 
ภาพประกอบ  20  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบหมุนภาพ 

 
  7.  ทักษะในการใชแผนที่ (Map Skills) 
  คําชี้แจง   จงพิจารณาแผนที่  ที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม 

 
  มีรถแท็กซี่อยูบนถนน River ซึ่งอยูระหวางถนน Ash และถนน Eim คนขับรถแท็กซี่
จะตองไปรับผูโดยสารที่รออยูชวงถนน Adams และถนน Oak จงหาระยะทางที่สั้นที่สุดในการไปรับ
ผูโดยสาร 

 

ภาพประกอบ 21 แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบทักษะในการใชแผนที ่
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  8.  แบบการประสานสัมพันธของการมอง (Visual – Motor Coordination) 
  คําชี้แจง  จงหาทางออกโดยเริ่มตนจากตวัเลขที่กําหนดให 

 
 

ภาพประกอบ  22  แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานมิติสัมพันธแบบการประสานสัมพันธของ 
     การมอง 
 
  จากการศึกษารูปแบบและแบบทดสอบวดัความสามารถเชิงปริภูมิ  สรุปไดวา  การวัด
ความสามารถเชิงปริภูมินั้นสามารถใชแบบทดสอบวัดไดหลายรูปแบบ  และแบบทดสอบที่ผูวิจัยใช
วัดก็คือ แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิแบบซอนภาพ  แบบทดสอบวัดความสามารถเชิง
ปริภูมิแบบซอนภาพ และแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิแบบหมุมภาพ   
 
  4.4  งานวิจัยที่เก่ียวของความสามารถเชิงปริภูม ิ
   งานวิจัยตางประเทศ 
   ไมเคิล, ซิมเมอรแมน และกิลฟอรด (Michael, Zimmerman and Guilford. 1951:  
187 - 213)  ไดทําการศึกษาองคประกอบในแบบทดสอบมิติสัมพันธ  โดยใชแบบทดสอบ 14 ฉบับ  
เปนแบบทดสอบที่ทราบตัวประกอบแนนอน 8 ฉบับ  อันไดแก  ตัวประกอบดานภาษา  จํานวน  
เหตุผลและการรับรูทางสายตา  อีก 6 ฉบับ  เปนแบบทดสอบดานมิติสัมพันธ  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชาย  360 คน  ที่เรียนวิชาจิตวทิยาเบื้องตนในภาคเรียนที่ 2  ที่มหาวิทยาลัยรัทเจอร 
(Rutgers) พบวาสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบมิติสัมพันธทั้ง 6 ฉบับ  มีคาอยูระหวาง .35 ถึง .61  
จากการวิเคราะหตัวประกอบสามารถแยกวามสามารถดานมิติสัมพันธ นั้นออกไดเปน 2 ตัว คือ ตัว
ประกอบมิติสมัพันธ (Spatial Relation)  และตวัประกอบการมองภาพ (Visualization)  แบบทดสอบ
ที่มีน้ําหนักตัวประกอบทางดานมิติสัมพันธมากไดแก  แบบทดสอบลกูบาศกของเธอรสโตน 
(Thurston’s Cubes) .43  แบบทดสอบธงของเธอรสโตน (Thurston’s Flags) .44  และแบบทดสอบ
เล็งทิศทาง (Spatial Orientation)  ของกิลฟอรดและซมิเมอรแมน .58  สวนแบบทดสอบที่มีน้ําหนัก
ตัวประกอบการมองภาพมาก  ไดแก  แบบทดสอบเจาะรูปของเธอรสโตน (Thurston’s From 
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Board) .52  และแบบสอบหมุนภาพของกิลฟอรด  และซิมเมอรแมน (Spatial Visualization) .62  
จากการวิจัยอีกครั้งโดยใชกลุมตัวอยางในระดับมัธยมศกึษาเกรด 12 เปนชาย 151 คน  หญิง 139 
คน  อายุระหวาง 15 – 20 ป  ผลการวิจัยพบวา  คาสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบดานมิติสัมพันธ  
จากคะแนนนักเรียนชายมีคาระหวาง .24 ถึง .63  ของนักเรียนหญิงอยูระหวาง .21 ถึง .61  
หลังจากวิเคราะหตัวประกอบสามารถแยกความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  2  ตัวประกอบ  คอื  
ตัวประกอบมิติสัมพันธ (Spatial Relation)  และตวัประกอบการมองภาพ (Visualization)  เชน  
เดียวกันทั้งจากผลการสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงทางดานความแตกตางระหวางเพศ  
พบวา  นักเรยีนชายมีความสามารถเหนือกวานักเรียนหญิงในแบบทดสอบหมุนภาพ  เล็งภาพ  มิติ
สัมพันธของเธอรสโตน  ลกูบาศก  และตอภาพ  ในสวนแบบทดสอบเจาะรูปและมิติสัมพันธ (Spatial 
Relation) ไมปรากฎความแตกตาง 
   อารเชอร (Archer. 1955: 454 - 460)  ไดทําการศึกษารายละเอียดของรูปภาพวาจะมีผล
ตอความคิดรวบยอดของนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลัยเปนอยางไร  เครื่องมือที่สรางขึ้นเปนรูปภาพ
ทรงเรขาคณติ  ซึ่งมีคุณสมบัติที่เดนชัดที่นํามาศึกษา  ไดแก  รูปทรง (สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยม
คางหมู)  ขนาด (เล็กและใหญ)  สี (เขียวและแดง)  สวนคุณสมบัติทีไ่มเดนชัด  ไดแก  จํานวน 1 รูป 
และ 2 รูป  จุดในภาพ (ขาวและดํา)  มุมมองรูป (แปรเปลี่ยนองศาเลก็นอย)  และการแรเงาภาพ  ผล
การศึกษาพบวา  สิ่งเราที่เกี่ยวกับขนาดชวนใหผูเรยีนจัดประเภทความคิดรวบยอดไดงายกวาสิ่งเรา
อ่ืนๆ  คือ  สี  จํานวน  การแรเงา  จุด  และมุม  ไมมีผลทําใหผูเรียนจัดประเภทความคิดรวบยอด 
   แรนนัคซี (Rannucci. 1964: 19 - 23)  ไดทําการศึกษาองคประกอบบางประการที่สงตอ
ผลทางการเรยีนคณิตศาสตร  พบวาการเรียนคณิตศาสตรนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความ 
สามารถทางดานมิติสัมพันธสูง  เพราะคณิตศาสตรทุกวิชาคํานวณตองใชคุณสมบตัิทางความ 
สามารถดานนี้  ในการแกโจทยปญหาทกุคนมักจะลงมือดวยการเขยีนรูป  หรือนึกภาพ  ถาเรา
สามารถมองรูปที่สัมพันธกนัอยางซับซอนไดดี  การแกปญหาทางวชิาคณิตศาสตรก็มักจะงายขึ้น
และยังกลาววา  การเรียนเลขคณติ  พีชคณิต  และเรขาคณิต  การแกสถานการณทางคณิตศาสตร
ทุกอยางสวนใหญขึ้นอยูกับองคประกอบทางดานมิติสัมพันธ 
   เธอรสโตน (Smith. 1964: 50 –60 ; Citing Thurston. 1958)  ไดทําการวิเคราะหตัว
ประกอบจากผลการสอบของนักเรียนอายุ 16 –25 ป จํานวน 218 คน พบวามีแบบทดสอบ 13 ฉบับ 
ที่มีน้ําหนักตัวประกอบมิติสมัพันธมากที่สุดลงมาคือ แบบทดสอบนับลูกบาศก 
   เฟร็นช (French.1965: 9 - 28)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบของ
การแกปญหากับตวัประกอบในแบบทดสอบ  โดยใชแบบทดสอบ 15 ฉบับ  ทดสอบกับนักเรียนชาย 
เกรด 11 และ 12  จํานวน 177 คน  ที่โรงเรียนพรินซตัน (Princeton)  ปรากฎวาแยกตัวประกอบได  
5  ตัวประกอบ  ตัวประกอบ  1  เปนมิติสัมพันธ (Spatial Visualization)  แบบทดสอบที่มีน้ําหนัก
ตัวประกอบมิติสัมพันธมากที่สุด  ไดแก  แบบทดสอบประกอบภาพ (Surface Developing)  คือมี
น้ําหนักตัวประกอบ .80  รองลงไปไดแก แบบทดสอบจําแนกบัตร (Cards) .57  ลูกบาศก .46  ซอน
ภาพ .43  เจาะรู .42  อุปมาอุปไมย .40 และเล็งทศิทาง .37  ตัวประกอบที่ 2  เปนความเขาใจใน
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ภาษา  ตัวประกอบที่ 3  เปนคณิตศาสตร  และตัวประกอบที่ 4  เปนเหตุผล  สวนตวัประกอบที่ 5  
ไมไดกําหนดชื่อไว  เพราะมีน้ําหนักตัวประกอบนอยมาก    
   ชิค (Shich. 1985: 363)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพสมองทางดาน
มิติสัมพันธ  เจตคติกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 7 – 8  พบวา  
สมรรถภาพสมองทางดานมิติสัมพันธมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรอยางมี
นัยสําคัญ  และเม่ือเปรียบเทียบสหสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรกับคะแนน
สมรรถภาพสมองดานมิติสัมพันธของนักเรียนชายหญงิ  พบวา  คาสหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรกบัคะแนนสมรรถภาพสมองดานมิติสัมพันธของนักเรียนชายสูงกวา
นักเรียนหญิง  อยางมีนัยสําคัญ 
   สกรอย (Sgroi. 1990: 21 - 22)  ไดสรางกิจกรรมเพื่อฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสาร  เพ่ือแสดงความสัมพันธเชิงปริภูมิของรูปเรขาคณิตที่พวกเขามองเห็น  กิจกรรมที่เขา
สรางขึ้นตองการใหนักเรียนเห็นความสําคญัของการมองภาพ  และสื่อสาร  ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ใชฝก
ไดตั้งแตนักเรยีนระดับประถมศึกษาจนถงึนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนเปนการเตรียมพวกเขาไปสูการเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรมตอไป  
กิจกรรมที่เขาสรางเริ่มจากงายไปหายาก  และจากภาพสองมิติไปสูรูปเรขาคณิตสามมิติ  เขาสรุปวา
การมองภาพเชิงปริภูมิตองอาศัยความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตรและการสื่อสาร  
นักเรียนทุกคนควรมีโอกาสไดฝกฝนความสามารถเหลานี้ 
   อิซารด (Izard. 1990: 44 -47)  ไดทําการศึกษาถึงการใชสื่ออยางงายที่สามารถใชในการ
สรางประสบการณเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแกปญหา  และการมองภาพ  สําหรับนักเรียนโดย
การใชปริศนา (Puzzle) สามมิติ  สิ่งที่นํามาเสนอคือการใชปริศนาเพื่อฝกนักเรียนตั้งแตระดับงาย
ไปสูที่ระดับทีย่ากขึ้น  กจิกรรมของเขาตองการใหนักเรียนมองรูปสามมิติใหเปนรูปสองมิติ  เขา
ศึกษากบันักเรียนตั้งแตระดบัเกรดสี่จนถึงเกรดเกา  ซึ่งจากการศึกษาพบวา  นักเรียนบางคน
สามารถแกปญหาไดในเวลาไมถึงหนึ่งนาที  ในขณะทีบ่างคนใชเวลาถึง 15 นาที 
   แยคเคิล  และวีทลีย (Yackle and Wheatley.1990: 52 - 58)  ไดสรางกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนเกรดสองเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการนึกภาพในใจ (Visual 
Imagery)  กิจกรรมที่พวกเขาสรางขึ้นน้ันมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูการจําแนกและการวาดรูป
เรขาคณิต  พัฒนามโนมติทางเรขาคณิตและเรยีนรูการใชภาษาทางเรขาคณติ  คนพบรูปเรขาคณิต
ในภาพที่ซับซอนและพัฒนาการดําเนินการทางดานมิติสัมพันธ  โดยการหมุนภาพในใจได  และ
เสนอแนะวากจิกรรมที่พวกเขาสรางขึ้นมาสามารถนําไปใชกับนักเรียนทุกระดับชั้น 
    เออรบิลจินและเฟอรนันเดซ  (Erbilgin and Fernandez. 2004 : Online)  ไดทําการศึกษา 
ความสามารถเชิงปริภูมิ ผลสัมฤทธิ์ และการใชการนําเสนอที่หลากหลายในวชิาคณิตศาสตร  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 8 จํานวน 4 คน เขาใชแบบทดสอบ WSAT เพ่ือทดสอบระดับ
ความสามารถเชิงปริภูมิ และแบบทดสอบ SCAT เพ่ือทดสอบระดับผลสัมฤทธิ ์ โดยเขาไดแบง
นักเรียนเปน 4 แบบ  คือ  นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง – ความสามารถเชิงปริภูมิสูง  
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นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง – ความสามารถเชิงปรภูิมิต่ํา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา- 
ความสามารถเชิงปริภูมิสูง และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา- ความสามารถเชิงปริภูมิต่ํา 
ในการสัมภาษณนักเรียนแตละคนจะถูกถามปญหาทางฟงกชันเชิงเสน  จากการศึกษานั้นพบวา
นักเรียนที่มีระดับความสามารถเชิงปริภูมิแตกตางกัน  และผลสัมฤทธิ์แตกตางกนั  มีแนวโนมและ
ความคลองแคลวในการนําเสนอตางกัน  ถึงแมวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา – ความสามารถเชิง
ปริภูมิต่ํา  มีการเอาใจใสนอยกวา  แตเม่ือผูวิจัยสัมภาษณและแนะนําในการนําเสนอนั้น  นักเรียนก็
สามารถคนพบความคิดและวิธีการแกปญหาได 
   แฮนนาฟน และเวอมิลเลียน (Hannafin and Vermillion. 2008: Online) ไดทําการศึกษา
ความสามารถเชิงปริภูมิและบทเรียนโปรแกรมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิต ของ
นักเรียนเกรด 6 เปนโรงเรียนที่อยูใกลกับ Northeastern University ทําการทดลองโดยการแบง
นักเรียนเปนสองกลุม กลุมแรกเรียนดวยซอฟตแวรโปรแกรม GSP กลุมที่สองเรียนดวยบทเรียน
จากครูเปนผูสอน  จากการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยซอฟตแวรโปรแกรม GSP มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวานักเรียนทีเ่รียนดวยบทเรยีนที่ครูเปนผูสอน  ทั้งน้ียังพบอีกวา  นักเรียนที่มี
ความสามารถเชิงปริภูมิสูงนั้นจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานกัเรียนที่มีความสามารถเชิงปริภูมิต่ํา 
   
   งานวิจัยในประเทศ 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2513: 71)  ไดทําการศึกษาแบบตางๆ (Styles)  ของแบบทดสอบ
ความสามารถดานมิติสัมพันธของนักเรียนชั้น ป.7   มศ.3   และ  มศ.5  ปการศึกษา 2513 ใน
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 883 คน  โดยใชแบบทดสอบความถนัดดานมิติสัมพันธ 8 ฉบับ  พบวา
แบบทดสอบทั้ง 8 ชนิด  ตางมีน้ําหนักขององคประกอบดานมิติสมัพันธรวมกันเรียงตามลําดับมาก
ไปหานอย  คือ  ซอนภาพ (.7472)  ตอภาพ (.7309)  หาดานตรงขาม (.7173)  ประกอบภาพ 
(.7100)  ตัดกระดาษ (.6765)นับรูปลูกบาศก (.6741)  หมุนภาพ (.6473)  และซอนภาพ (.5659) 
   พรทิพย  ภัทรชาคร (2520: 28)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทาง
สมองดานมิติสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  217 คน  พบวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความสามารถดาน
มิติสัมพันธแบบซอนภาพ  หมุนภาพ  ซอนภาพ  ประกอบภาพ  และนับลูกบาศกมีคาเทากับ 
.4191, 0.2699 , 0.2524 , 0.3853  และ  0.4263  ตามลําดับ 
    นคร  เทพวรรณ (2521: 33)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพสมองบาง
ประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จังหวัดชลบุรี  
จํานวน  223 คน  พบวา  สัมประสิทธิ์ระหวางความสามารถดานเหตุผล  ดานจํานวนและดานมิติ
สัมพันธ  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตมีคาเทากับ 0.37 , 0.62  และ 0.19 ตามลําดับ 
   จรรยา  สิงหทอง (2532: 57 - 60)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบ
มิติสัมพันธแบบซอนภาพที่มีขนาด  และทิศทางของภาพที่ซอนตางกัน 6 แบบ  คือ  แบบซอนภาพ
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ที่มีขนาดเทาเดิม  แบบซอนภาพที่มีขนาดใหญกวาทศิทางเดิม  แบบซอนภาพที่มีขนาดเล็กกวาเดิม
ทิศทางเดิม  แบบซอนภาพที่มีขนาดเทาเดิมเปลี่ยนทศิทาง  แบบซอนภาพที่มีขนาดใหญกวาเดิม
เปลี่ยนทศิทาง  และแบบซอนภาพที่มีขนาดเล็กกวาเดิมเปลี่ยนทิศทาง  ผลการศึกษาพบวา  
แบบทดสอบทั้ง 6  ฉบับ  มีคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งในดานคา
ความยาก  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อม่ัน 
   ลวน  สายยศ (2532: 46 - 48) ไดทําการศกึษาผลของการซอนภาพบางแบบที่มีตอ
คุณภาพของแบบทดสอบมติิสัมพันธ โดยใชแบบทดสอบซอนภาพ 3 แบบ คือ แบบซอนภาพคงที่
ทิศทางเดิม แบบภาพหมุน 90 องศา แบบภาพซอนหมุน 180 องศา พบวา ความยากของ
แบบทดสอบซอนภาพทั้ง 3 แบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุธน  สิทธวิิชชาพร (2532: 75 - 80)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบ
มิติสัมพันธกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  โดยสรางแบบทดสอบรวม  7 ฉบับ  ไดแก  
แบบทดสอบประกอบภาพ  แบบทดสอบหารูปทรง 3 มิติ จากแปลน  แบบทดสอบหาดานตางๆ  
จากรูปทรง 3 มิติ  แบบทดสอบหารูปทรงเม่ือบงชี้ลูกบาศกที่ถูกดึงออก  แบบทดสอบหาดานตรง
ขามจากลูกบาศก  แบบทดสอบรวมองคประกอบ  และแบบทดสอบจําแนกรูปบลอ็กกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  พบวาแบบทดสอบทกุฉบับมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   สัญญา  จันทรอด (2534: 63 - 64)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความยากของ
แบบทดสอบมิติสัมพันธ 3 มิติ  ที่มีมุมมองตางกัน 5 แบบ  คือมองภาพดานหนา  ดานหลัง  
ดานขวา  ดานซาย  และดานบน  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 , ปที่ 2 , และปที่ 3  พบวา
มุมมองที่ตางกันมีผลตอคาความยากของแบบทดสอบ 
    อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ (2539: 59 - 63)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของ
แบบทดสอบมิติสัมพันธแบบมองรูป 3 มิติ  จากรูปแปลนที่มีมุมมองตางกัน  ระหวาง  การมองทาง
ดานขวากับการมองทางดานบน  การมองทางดานขวากับการมองทางดานหลัง  การมองทาง
ดานซายกับการมองทางดานบน  การมองทางดานซายกับการมองทางดานหลัง  และการมองทาง
ดานบนกับการมองทางดานหลัง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ณัชชา  กมล (2542: 48 - 49)  ไดทําการศึกษาผลการใชเครื่องคํานวณกราฟกที่มีตอมโน
ทัศนทางคณติศาสตรและความสามารถดานมิติสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
สาธิต  สังกัดทบวงมหาวทิยาลัย ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชเครื่องคาํนวณกราฟฟก
ประกอบการเรียนคณิตศาสตรมีมโนทัศนทางคณิตศาสตร  และความสามารถดานมิติสัมพันธสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สุจิรา  มุสิกะเจริญ (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การเปรียบเทยีบความสามารถดาน
มิติสัมพันธและผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง เสนขนานและความคลายของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมทีเ่รียนโดยใชและไมใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางเรขาคณิต 
ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่เรียนโดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางเรขาคณติมีความสามารถดาน
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มิติสัมพันธไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชซอฟตแวรทางเรขาคณิต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดยใชซอฟตแวรคอมพวิเตอรทางเรขาคณิตมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เสนขนานและความคลาย ไมแตกตางกันจากนักเรียนที่เรียนโดยไม
ใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางเรขาคณติ อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
   บุษบา  โคตพันธ (2546: บทคดัยอ) ไดทําการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต 
เรื่อง รูปสี่เหลีย่ม รูปทรง และปริมาตร ทีเ่นนความรูสึกเชิงปริภูมิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ผลการวิจัยพบวา รอยละของคาเฉลี่ยเลขคณติของคะแนนการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
70.81 และรอยละของคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
เรื่อง รูปสี่เหลีย่ม รูปทรง และปริมาตร เปนรอยละ 68.65 ดังนั้น E1/E2 เปน 70.81/68.65 ซึ่งถือได
วาเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01  
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอบผานเกณฑการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รปูทรง และปรมิาตร 
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 ความสัมพันธของคะแนน
ความรูสึกเชิงปริภูมิและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตเปนไปในทศิทางเดียวกัน โดยมี
คาสัมประสิทธิ์แบบสเปยรแมนเปน .783 ที่ระดับนัยสาํคัญ .01 
   นงคราญ  สุนทราวันต (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศกึษา เรื่อง การพัฒนาบทเรยีน
คณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธระหวางรปูเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ เพ่ือสงเสริมความสามารถ
เชิงปริภูมิ (Spatial Ability) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ผลการวิจัยพบวา  
ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธระหวางรปูเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิติ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน โดยใชบทเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธระหวางเรขาคณิตสองมิติและสามมติิ ภายหลังไดรับการสอนสูงกวา
กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   อนงคนาฏ  เดชอัมพร (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศกึษาชุดการเรยีนคณิตศาสตรแบบ
คนพบ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ทีเ่นนความรูสึกเชิงปริภูมิ ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา ชุด
การเรียนคณิตศาสตรแบบคนพบ เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิตที่เนนความรูสึกเชิงปริภูมิ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70% และผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบคนพบ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต
ที่เนนความรูสึกเชิงปริภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผานเกณฑรอยละ 60 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศิรฉัตร  ทิพยศรี (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาความรูสึกเชิง
ปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิย  จังหวัดตรัง กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2548 จํานวน 39 คน  ผลการวิจัย
พบวานักเรียน สวนใหญมีความรูสึกเชิงปริภูมิเพ่ิมขึ้น  ที่ในดานการแยกแยะดวยสายตา   
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ดานความคงตัวในการรับรู  ดานการรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงปริภูมิ  และดานการรับรูเกีย่วกับ
ตําแหนงในมิติ  ตามลําดับ 
   มยุรัตน  ธินะ (2552: บทคดัยอ).  ไดทําการศึกษา  เร่ือง  การพัฒนาความรูสึกเชงิปริภูมิ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  โดยการใชสื่อประสม กลุมเปาหมายที่ใชในการศกึษา เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ปการศึกษา 2551  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ทาํขอสอบทั้งสองชุดของแบบวัด
ความรูสึกเชิงปริภูมิหลังจากที่ใชสื่อประสมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการใชสื่อประสม  ซึ่งชุดที่ 1 รอย
ละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้น คอื 29.73  และชุดที่ 2  รอยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้นคือ 65.67   
    จากเอกสารและงานวิจัยทีศ่ึกษาคนควาขางตน  พบวา  แบบทดสอบวัดความสามารถเชิง
ปริภูมินั้นมีความสัมพันธตอทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียน  ในระดับชั้นตางๆ  มาก
เพราะยังจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนเรขาคณิตสูงขึ้นแลว  ยังทําใหนักเรียนมีการ
พัฒนาการทางดานตางๆ  สูงขึ้นดวย  ดังนั้นผูที่มีความสามารถในดานนี้จะเขาใจในดานมิติตางๆ  
ทั้งขนาด  รูปราง รูปทรงเรขาคณิต ทัง้นี้ยังจะชวยใหนักเรียนไดเกิดจินตนาการ และการมองเห็น
ภาพของสวนประกอบตางๆ ทําใหสามารถมีความคลองแคลววองไวมากขึ้นในการแกปญหา ทั้งน้ียัง
ทําใหความสําเร็จในดานอาชีพที่เกี่ยวของกับวิชาดังกลาวนั้นนอยลง  
 
  
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สตรีอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 8 หองเรียน 
นักเรียน  353 คน ที่เรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม และเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวย 
    กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนสตรอีางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน  1 
หองเรียน  นักเรียน  50  คน  ที่เรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม เรื่อง ภาคตัดกรวย ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling)  
    

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   การวิจัยในครัง้นี้  ผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ดังนี้ 
    1.  บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
   2.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณติศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย เปนแบบ
เลือกตอบชนดิ 4 ตวัเลือก  
   4.  แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน มีทั้งหมด 5 หนวยการเรียน เปนแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลอืก   
  5.  แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ เปนแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก 
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   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรือ่ง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้น เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ัน
เปนบทเรยีนที่รวมวธิีตางๆ  เขาดวยกนั  กลาวคือ  ผสมผสานบทเรียนที่นําเสนอเนื้อหา  แบบฝก
ทักษะ  ในลักษณะตางๆ 
  1. ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  2. วิเคราะหเนื้อหาเพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามหลักสูตร
สถานศึกษา และกําหนดเปนหัวขอยอย ดังนี้ 
  หนวยที่ 1  การเลื่อนแกนทางขนาน     2  คาบ 
  หนวยที่ 2  วงกลม          4   คาบ 
  หนวยที่ 3  วงรี          4   คาบ 
  หนวยที่ 4  พาราโบลา          4   คาบ 
 หนวยที่ 5  ไฮเพอรโบลา         4   คาบ 
 
  3. ออกแบบเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 กําหนดโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย โดยจัดเรียงตามลําดับ 
เน้ือหาดังแผนภูมิ ดังนี้ 
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                                    เริ่มบทเรียน 
                          
                                ปฎิสัมพันธกับนักเรียน 
                                  กอนเขาสูบทเรียน 
                                          
                                       เมนูหลัก 
                                                                       
                                      
                                     เลือกเน้ือหา                
                                             
                              แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 
                                       ศึกษาเนื้อหา 
                                       
                                 ทําแบบฝกทักษะ  
                                   
                                   ทําแบบทดสอบ 
                                    
                                                                           ไมผาน 
                                   แจงผลการเรียน 
 
                                                    ผาน 
            
                                  ออกจากบทเรียน 
 
                                      จบบทเรียน             
 
 

 ภาพประกอบ  23 แผนภูมิโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย 
     ในแตละบทเรยีน 
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      3.2 เขียนเรื่องราวในแตละกรอบลงในกระดาษเปนแผนเรื่องราว (Storyboard) โดยแต
ละแผนประกอบดวย สีพ้ืน การกําหนดสี/ขนาด ตัวอักษร/รูปแบบของตัวอักษร รวมทั้งขอมูลตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
    4. การตรวจสอบและแกไข Storyboard 
     นําแผนเรื่องราว (Storyboard)  ที่กําหนดไปเสนอประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร และผูเชีย่วชาญดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ทั้ง 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของดานเนื้อหา การนําเสนอบทเรยีน  ภาพ เสียง 
การใชภาษา การเสริมแรง ในระหวางการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  
   5. สรางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    เม่ือแผนเรื่องราว (Storyboard)  ไดผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขในเรื่อง  
ผลการเรียนรู และเนื้อหาสาระการเรียนรู ถูกตองเหมาะสมดีแลว นํามาสรางลงบทเรียนคอมพิวเตอร
ตามเนื้อหาบทเรียนที่ไดกําหนดไว โดยอาศัยโปรแกรม Authorware Professional  Version 7 
    6. ตรวจสอบและแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   นําบทเรียนทีส่รางเสร็จแลว  เสนอตอประธานกรรมการ  ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
คณิตศาสตร  และผูเชีย่วชาญดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
โปรแกรมอีกครั้งเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขในเร่ืองการเสริมแรง เสียง และการเชื่อมโยง
ของเมนูยอย กอนการนําไปทดลองใช 
   7. การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   เม่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดรับการปรับปรุงแกไขจนเสร็จสิน้เปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณ  จําเปนตองนํามาทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ดังนี้ 
    7.1 การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล (1:4)   
      ผูวิจัยนําบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4 ที่ไมใชกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล จํานวน 4 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนทีมี่
ความสามารถตางกัน คือ นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน เปนสัดสวน 1: 2: 1 ตามลําดับ เพ่ือสังเกต
ปญหาตางๆ ตลอดจนพฤตกิรรม และปฎิกิริยาของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
และสํารวจความคิดเห็นนักเรียนนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในเร่ือง การเชื่อมโยง
ระหวางเมนูยอย  ความสัมพันธของเสียงกับขอความ 
    7.2 การหาประสิทธิภาพเปนรายกลุม (1:12) 
       ผูวิจัยนําบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่แกไขปรับปรุงแลวจากขั้นทดลอง
รายบุคคล    ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน ซึ่ง
ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถตางกัน คือ นักเรียน เกง : ปานกลาง : ออน เปนสวนสัด 
1 : 2 : 1  ดําเนินการทดลองจนครบ 18 คาบเรียน และสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนนําผลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในเร่ืองของแบบฝกหัดระหวางเรียนและตวัอยางที่ยงัไมชัดเจน   
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การเชื่อมโยง เวลาในการศกึษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    7.3 การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:40) 
     ผูวิจัยนําบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลวจากขั้นการสอนเปน
รายบุคคลและรายกลุม ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 40 
คน ซี่งนักเรียนมีความสามารถตางกัน คอื นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน เปนสัดสวน 1: 2: 1 เพ่ือ
ประเมินประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   7.4 การหาประสิทธิภาพเพือ่ยืนยันประสทิธิภาพ 
      นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองกับ
นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2553 โรงเรียนสตรีอางทอง 
จํานวน 50 คน เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวยตาม
เกณฑ 80/80  โดยมีคาเฉลี่ย  86.02/84.72 
 
  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณติศาสตร  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คูมือการจัดการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษา ของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรยีนรูชวงชั้นที่ 4 สาระการเรยีนรู
และผลการเรยีนรู/รายภาค สําหรับเนื้อหา เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที 4 
  3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวธิีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรู สําหรับบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  4. วิเคราะหสาระการเรียนรูรายวิชาคณติศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
  5. จัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําหนดไว ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 
   5.1 ผลการเรยีนรู 
    5.1.1 ดานความรู 
    5.1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 
    5.1.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   5.2 สาระการเรียนรู 
   5.3 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 
    5.3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    5.3.2 ขั้นสอน 
    5.3.3 ขั้นสรุป 
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   5.4 สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
   5.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   5.6 บันทึกหลงัการสอน 
  6. นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เสร็จเรียบรอยแลว
เสนอตอประธานควบคุมปรญิญานิพนธ และผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจความเหมาะสม
และความถูกตองของผลการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู / แหลงการ
เรียนรู ระยะเวลา และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไขในดานความถูกตองของเนื้อหาสาระการ
เรียนรู 
  7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขดานผลการเรียนรู  ดานเนื้อหาการเรียนรู ไป
เสนอตอประธานควบคุมปรญิญานิพนธ และผูเชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
  8. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตามคําแนะนาํของประธานควบคุมปริญญานิพนธ 
และผูเชีย่วชาญเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
  
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย เปนแบบ
เลือกตอบชนดิ  4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการสรางแบบทดสอบ หลักการวัด และการประเมินผล
การเรียนการสอนคณิตศาสตร 
   2. ศึกษาผลการเรียนรู   และเนื้อหากลุมสาระคณิตศาสตร 
  3. สรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรู  ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ภาค
ตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง ภาคตัดกรวย   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เปนแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก จํานวน  40  ขอ โดยใหสอดคลองกับ
ตารางวิเคราะหผลการเรียนรู 
  5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ไปใหประธานควบคุม
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา สํานวน
คําถามและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาใหสอดคลองกับผลการเรียนรูโดยใชเกณฑดังนี้ 
    + 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบนั้นวัดไดสอดคลองกับผลการเรียนรู 
      0  หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดไดสอดคลองกับผลการเรียนรู 
     -1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบนั้นวัดไดไมสอดคลองกับผลการเรียนรู 
   6. นําผลการตรวจสอบความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง 
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ระหวางเนื้อหากับผลการเรยีนรู  IOC เพ่ือคัดขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป สําหรับการวจัิย
ครั้งนี้ผูวิจัยคดัขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับผลการเรียนรู (IOC) ที่อยู
ระหวาง 0.67 – 1.00 จํานวน  39 ขอ 
       7. นํามาทดสอบกับนักเรียนที่ผานการเรยีนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย มาแลว  
จํานวน  100 คน  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ถูกให 1 คะแนน  ขอที่ผิดให 0 
คะแนน  ไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน  เพ่ือนําผลการทดสอบมาวิเคราะห
ขอสอบดังนี้ 
   7.1 หาคาความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอโดยสูตร
สัดสวนของความแตกตางระหวางกลุมสูง – กลุมต่ํา คดัเพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีความยาก (p) 
ระหวาง 0.2 – 0.8 และอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวจัิยคัดเลือกขอสอบ
ที่มีความยาก (p) ระหวาง 0.42 – 0.72 และอํานาจจําแนก(r) ระหวาง 0.44 – 0.72 ซึ่งคัดเลือกไว
จํานวน 20 ขอ  
  7.2 นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกแลวไปทดสอบกับนักเรยีนที่ผานการเรียน เรื่อง  
ภาคตัดกรวย มาแลวอีก 100 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสูตร KR-20 
(Kuder Richardson – 20)  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 
   7.3 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไปใชกับกลุม 
ตัวอยาง 
 
  แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน 
   แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบชนิด  4 ตัวเลือก 
ทั้งหมด 5 หนวยการเรียน ซึ่งแตละหนวยการเรียนจะมีหนวยละ 10 ขอ รวมทั้งหมดจํานวน 50 ขอ   
   1. ศึกษาวธิีการสรางแบบทดสอบยอย จากตําราเกี่ยวกบัการสรางและการวิเคราะห
ขอสอบ 
    2. ศึกษาเนื้อหา ผลการเรียนรู  และสาระการเรียนรู  
  3. สรางแบบทดสอบประจาํหนวยการเรยีนทั้ง 5 หนวย เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใหมีความ
สอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู   แลวนําไปใหประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ
และผูเชีย่วชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ความ
ถูกตองครอบคลุมและความเหมาะสมของคําถาม และสํานวนภาษา   
    4. นําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอตอประธานกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุง
แกไขอีกครั้งตามขอเสนอแนะ 
   5. แลวนําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนที่ไดไปทดลองกับกลุมตัวอยาง   
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  แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ (Spatial Ability)  
   แบบทดสอบวดัความสามารถเชิงปริภูมิ (Spatial Ability) เปนแบบเลอืกตอบชนิด 
 5 ตัวเลือก จํานวนแบบทดสอบละ 15 ขอ รวม 45 ขอ โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถเชิง
ปริภูมิแบบตางๆ 
  2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ เปนแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลอืก 
จํานวน 1 ฉบบั ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบการซอนภาพ แบบทดสอบการซอนภาพ และ
แบบทดสอบการหมุนภาพ แบบละ 25 ขอ รวม 75 ขอ 
  3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิที่สรางขึ้นไปใหประธานควบคุมปรญิญา
นิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และให
ขอเสนอแนะของรูปแบบของแบบทดสอบแตละชุด ตามความเหมาะสมของระดับความสามารถของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โดยใหสอดคลองกับนิยามโดยใชเกณฑดังนี้ 
    + 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามนิยาม 
      0  หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงหรือไมตรงตามนิยาม 
     -1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามนิยาม 
   4. นําผลการตรวจสอบความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง 
 IOC เพ่ือคัดขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคดัขอสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ที่อยูระหวาง 0.67 – 1.00 จํานวน 71 ขอ 
    5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิที่ผานการพิจารณาและการปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 100 คน นํากระดาษคําตอบมาตรวจให
คะแนนโดยขอที่ถูกให 1 คะแนน  ขอที่ผิดให 0 คะแนน  ไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 
คะแนน  เพ่ือนําผลการทดสอบมาวิเคราะหขอสอบดังนี้ 
   5.1 หาคาความยาก(p) และอํานาจจําแนก( r ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถเชิง
ปริภูมิ โดยวิเคราะหขอสอบแลวคัดเลือกขอที่ไดตามเกณฑคือ(p) ระหวาง 0.2 – 0.8 และคาอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป   สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีความยาก (p) ระหวาง
0.50 – 0.74 และคาอํานาจจําแนก(r)  ระหวาง  0.44 – 0.68 ซึ่งคัดเลือกไวจํานวน 45 ขอ แบงเปน
แบบทดสอบละ 15 ขอ 
   5.2 นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกแลวไปทดสอบกับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 อีก 100 
คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสูตร KR-20 (Kuder Richardson – 20) ได
คาความเชื่อมันเทากับ  0.94 
    5.3 แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ ไปทดลองกับกลุมตวัอยาง 
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  ตัวอยางเครือ่งมือที่ใช 
  1. แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิแบบซอนภาพ 
คําชี้แจง  ใหพิจารณาวาถานําภาพทั้งสองนี้มาซอนกันใหสนิทโดยไมเปลี่ยนแปลงขนาดและรปูราง  
  แลวจะไดภาพใดจากภาพที่กําหนดใหในขอ ก – จ 
0) 

     ก  ข  ค  ง  จ 
เฉลย ก. 
 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิแบบซอนภาพ 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนพิจารณาวาภาพ ก – จ ภาพใดมีภาพที่มีรูปราง ขนาด และทศิทาง  
   เชนเดียวกบัภาพทางซายมือที่กําหนดใหซอนอยู 
0)  
     
 
 

             
 

 

                    
 

    ก  ข  ค     ง  จ 
เฉลย ง. 
 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิแบบหมุนภาพ 
 คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาวาถาหมุนภาพทางดานซายมือน้ีไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาแลว จะ  
   ไดภาพใด 
0) 

     ก  ข  ค     ง  จ 
เฉลย  ง 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาคนควาในครั้งนีเ้ปนการพัฒนาและการทดลอง  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย เพ่ือสงเสริมความสามารถเชิงปริภูมิ ผูวิจัยไดใช
แบบแผนในการวิจัยแบบ Randomized One – Group Posttest-only Design (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2540: 252) 
 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 
 

     กลุม                  สอบกอนเรียน                ทดลอง                              สอบหลัง 
       E                           -                             X                                       T2 

 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
   E   แทน    กลุมทดลอง 
   X   แทน    การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    T2   แทน    การสอบหลังเรียน (Posttest) 
 
   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลชวงวันที ่30 พฤศจิกายน – วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
     1. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถงึการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
ภาคตัดกรวย เพ่ือสงเสริมความสามารถเชิงปริภูมิ เพ่ือใหนักเรียนไดปฎิบัตตินไดถกูตอง 
  2. ดําเนินการทดลองสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย เพ่ือ
สงเสริมความสามารถเชิงปริภูมิ กับนักเรียนกลุมตวัอยาง ซึ่งใชเวลาในการทดลอง จํานวน 18 คาบ 
  3. เม่ือเสร็จสิ้นการสอนแลวใหนักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถเชิงปริภูมิ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ภาคตัด
กรวย เปนเวลา 2 คาบ 
  4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ แลวนําผลการทดลองที่เก็บรวบรวมไวมาวิเคราะหขอมูล 
โดยใชวธิีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
   4.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยการหา
ความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดกับคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยคิดเปนรอยละ จากนั้นนําผลที่ไดมาเปรียบเทยีบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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   4.2 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนโดยการใช t – test for 
One Sample   
    4.3 เปรียบเทยีบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนโดยการใช t – test for One Sample   
 

5.  สถิติที่ใชในการวิจัย 
  5.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิจัย     
      5.1.1 คาเฉลีย่ โดยใชคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 73) 

               X    =  
N
X∑

 

    เม่ือ       X         แทน       คะแนนเฉลี่ย 
                 ∑X      แทน       ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
                        N      แทน       จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
    5.1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 
2538: 73) 

        
( )

( )1NN

2X2XNS −
∑−∑=  

 

   เม่ือ    S   แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
                      X    แทน   คะแนนของนักเรียนแตละคน 
                    ∑X   แทน   ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
                      N แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
                  1N−       แทน   จํานวนตวัแปรอิสระ (Degrees of Freedom) 
 
  5.2 สถิติที่ใชในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยไดแก 
    5.2.1 การหาคาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงค (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 248 - 249) 
 

    
N
R

IOC ∑=  

 
    เม่ือ          IOC       แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
                  ∑R      แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                    N        แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  5.2.2 คาความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร 
เรื่อง ภาคตัดกรวย และแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ โดยใชสูตรสัดสวนความแตกตาง
ระหวางกลุมสงู – กลุมต่ํา  (พวงรัตน ทวีรตัน. 2540: 129) 
 

                                       
N
Rp =  

                         p        แทน     คาความยากของขอสอบแตละขอ 
                 R        แทน     จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
                 N       แทน     จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
         5.2.3 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง ภาคตัดกรวย และแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ คํานวณโดยใชสูตร
สัดสวนความแตกตางระหวางกลุมสูง – กลุมต่ํา  (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 130) 
 

                             
uN

RuR
r l−
=  

   เม่ือ     r           แทน     คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
              uR         แทน     จํานวนผูที่ตอบถูกในขอน้ันในกลุมเกง 
             lR         แทน     จํานวนผูที่ตอบถูกในขอน้ันในกลุมออน 

             uN         แทน     จํานวนคนในกลุมเกงทั้งหมด 

   5.2.4 หาคาเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
แบบทดสอบวดัความสามารถเชิงปริภูมิโดยใชสตูร KR-20 (Kuder Richardson 20) ซ่ึงมีสูตรดังน้ี 
(พวงรัตน ทวรัีตน. 2540: 123)   

                             
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ ∑−−= 2
ts

iqip
1

1n
n

ttr  

 

   เม่ือ    ttr           แทน    คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

       n          แทน   จํานวนขอของแบบทดสอบ             
              ip            แทน    สัดสวนผูที่ทําถูกตองในขอที่  i   

                      iq            แทน    สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอที่  i  

                      2
ts         แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั 

 
 5.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  5.3.1 การคํานวณหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัด
กรวย ใช E1/E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 295) 
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                      100
A
N

X

1E ×

∑

=                          100
B
N

F

2E ×

∑

=  

 
   เม่ือ   1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียน 

         คอมพิวเตอรมัลติมีเดียคิดเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัด 
         และหรือประกอบกิจกรรมการเรียนระหวางเรียน  
        2E    แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ(พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตัวผูเรียน 

         หลังจากเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย) คดิเปนรอยละ จากการทํา 
        แบบฝกหัดหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมการเรียนหลังเรียน  
      X∑   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือและหรือการประกอบ 
        กิจกรรมระหวางเรียน 
                       F∑  แทน  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ 
        หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
       N   แทน  จํานวนผูเรียน 
      A   แทน  คะแนนเต็มจากแบบฝกหัดและหรือกิจกรรมการเรียน   
      B   แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 
   5.3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3 วิเคราะหโดยใชวิธีการ
ทางสถิติ t – test for One Sample จากสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 240) 
 

                                   

N
S

oμXt −=                

 
เม่ือ                t  แทน   คาที่ใชพิจารณาใน t-Distributions 

                       X            แทน    คาเฉลี่ยของคะแนน 
                   oμ             แทน     คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ ( oμ  = รอยละ 65 ) 
                        s แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         N           แทน   จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการอานผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชสัญลกัษณ
ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  N     แทน  กลุมนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  k          แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

              X           แทน     คาเฉลี่ยของคะแนน 
                 s        แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           oμ              แทน     คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ ( oμ  = รอยละ 65 ) 
            t          แทน    คาที่ใชพิจารณาใน t-Distributions 
 

การวิเคราะหขอมูล 
  ในการทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยมีลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรือ่ง ภาคตัดกรวย  ตามเกณฑ  
80/80 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  4 ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย กับเกณฑ 
(รอยละ 65) โดยใชสถติิ  t – test for One Sample 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภายหลัง
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย กับเกณฑ (รอยละ 65) 
โดยใชสถิติ  t – test for One Sample  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย ตามเกณฑ 
80/80  ปรากฏผลในตาราง 2 
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ตาราง  2  คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย 
 

หนวยที ่ เรื่อง เกณฑ 80/80 
E1 E2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

การเลื่อนแกนทางขนาน 
วงกลม 
วงรี 
พาราโบลา 
ไฮเพอรโบลา 

85.27 
86.05 
84.80 
88.90 
85.10 

89.00 
87.00 
81.00 
85.60 
81.20 

 เฉลี่ย 86.02 84.72 

   
  จากตาราง 2  พบวา  ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง  
“ภาคตัดกรวย”   มีประสิทธภิาพเฉลี่ย  เทากับ  86.02/84.72 ซึ่งเม่ือพิจารณาในแตละหนวยการ
เรียนพบวาทกุหนวยการเรยีนมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย 
กับเกณฑ  ใชสถิติ  t – test for One Sample  ปรากฏผลในตาราง 3 
 
ตาราง 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษา 
  ปที่ 4 ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย กับเกณฑ 
  (รอยละ 65) 
 

          N                          k                       X                       s               oμ (65%)            t 
         50                   20              15.14            2.09               13                7.13** 

                                       
                                                 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 
 
   จากตาราง  3  พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4  ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย  ผานเกณฑ
รอยละ 65  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  75.70 
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  3.  การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภายหลัง
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย กับเกณฑ  ใชสถิติ  t – test 
for One Sample  ปรากฏผลในตาราง 4 
ตาราง  4  การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ภายหลัง 
  จาก การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย กับเกณฑ (รอยละ 65) 
 

          N                       k                     X                        s               oμ (65%)             t 
        50                 45              34.78           2.64             29.25              14.27** 

                                             
                **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
   จากตาราง 4  พบวาความสามารถเชิงปรภูิมิของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  ภายหลัง
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง ภาคตัดกรวย  ผานเกณฑรอยละ 65  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  77.28 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครัง้นี้  เปนการวิจัยเชิงพัฒนามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และความสามารถเชิงปริภูมิ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยมีสาระสําคญัของ
การศึกษาคนควาดังนี้ 

  
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรของนักเรียน ภายหลังจาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย กบัเกณฑ (รอยละ 65) 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน ภายหลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย กบัเกณฑ (รอยละ 65) 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ผานเกณฑ
รอยละ 65 ขึ้นไป 
   3.  ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ผานเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไป  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีอางทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 8 หองเรียน นักเรียน 353 คน 
ที่เรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม และเรียนเร่ือง  ภาคตัดกรวย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนสตรอีางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน  1 
หองเรียน  นักเรียน  50  คน  ที่เรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม เรื่อง ภาคตัดกรวยซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling)  
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   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปน
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม เรื่อง ภาคตัดกรวย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกระทรวงศึกษาธกิาร ที่จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.)  ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
      การเลื่อนแกนทางขนาน    2  คาบ 
   วงกลม     4   คาบ 
   วงรี       4   คาบ 
   พาราโบลา    4   คาบ 
  ไฮเพอรโบลา    4   คาบ 
    รวม                18   คาบ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ซึ่งประกอบดวย 5 หนวยการเรียน  คือ 
    1.1  การเลื่อนแกนทางขนาน 
    1.2  วงกลม 
    1.3  วงรี 
    1.4  พาราโบลา 
    1.5  ไฮเพอรโบลา 
   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร  เร่ือง ภาคตัดกรวย  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  นําไปหาคา
ความยาก (p) ไดคาความยาก(p)  อยูระหวาง 0.42 – 0.72  และ  คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 
0.44 – 0.72  และมีความเชือ่ม่ัน  0.88 
   3.  แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ โดยใชแบบทดสอบชนดิเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก  จํานวน  45  ขอ นําไปหาคาความยาก (p) ไดคาความยากอยูระหวาง 0.50 – 0.74  
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.44 – 0.68  และมีความเชื่อม่ัน  0.94 
 
  วิธีดําเนินการทดลอง 
   1.  การประเมินเปนรายบุคคล  
    ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย 
กับกลุมเปนรายบุคคล  จํานวน 4 คน  เพ่ือหาความบกพรองเบื้องตนของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เชน  การนําเสนอบทเรียน (การเขาและการออกจากบทเรียน, ความเหมาะสมของเวลา, 
ความชัดเจนถูกตองของเนือ้หา)  การนําเสนอภาพเคลือ่นไหว  เสียงประกอบคําบรรยาย  ขนาด
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ตัวอักษร  สี  เปนตน  ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางศึกษาบทเรียนเปนรายบุคคล แลว
ทําการสังเกต  และสัมภาษณ เพ่ือเก็บขอมูลมาปรับปรุงแกไขบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.  การประเมินเปนรายกลุม 
    หลังจากไดปรับปรุงแกไขบทเรียนจากการทดลองครั้งที่ 1  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย กับกลุมเปนรายกลุมจํานวน  12 คน 
โดยใหนักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย จนครบ 5 หนวยการเรียน แลวใหทาํ
แบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากการเรียนแลวผูวิจัยไดใหนักเรียนทั้ง 12 คนรวมกันอภิปราย
บทเรียนในสวนที่ตองปรับปรุงแกไข 
   3.  การประเมินภาคสนาม เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
    หลังจากการปรับปรุงแกไขบทเรียนจากการทดลองครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดทําการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกบักลุมตวัอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2553  จํานวน 1 หองเรียน  นักเรียน  40 คน  โดยใหนักเรียนได
เรียนกับบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจนครบ  5  หนวยการเรียน  แลวทําแบบทดสอบหลังเรียน
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร และ แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ  นําผลที่
ไดมาหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  แลวนําไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  กอนนําไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางเพื่อยืนยันคาประสิทธิภาพ 
   4.  การทดลองเพื่อยืนยันคาประสิทธิภาพ 
    หลังจากการประเมินภาคสนามผูวิจัยไดทาํการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ
กับกลุมตวัอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา  2553 จํานวน 1 หองเรียน  
นักเรียน  50 คน โดยใหนักเรียนไดเรียนกับบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจนครบ 5 หนวย  แลว
ทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ แบบทดสอบวัด
ความสามารถเชิงปริภูมิ นําคะแนนที่ไดมาหาประสิทธภิาพ  ตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 

สรุปผลการวิจัย 
  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนดโดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย  เทากบั  86.02/84.72  และเม่ือพิจารณาแตละหนวยการเรียนมี
ประสิทธิภาพดังนี้ 
   หนวยการเรียนที่ 1  มีประสิทธิภาพในระดับ 85.27/89.00 
    หนวยการเรียนที่ 2  มีประสิทธิภาพในระดับ  86.05/87.00 
  หนวยการเรียนที่ 3  มีประสิทธิภาพในระดับ   84.80/81.00 
  หนวยการเรียนที่ 4  มีประสิทธิภาพในระดับ  88.90/85.60 
  หนวยการเรียนที่ 5  มีประสิทธิภาพในระดับ  85.10/81.20 
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  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย หลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย  ผานเกณฑ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.  ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน หลังจากการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ผานเกณฑ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 

อภิปรายผล 
  จากผลการทดลองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นเกีย่วกับงานวิจัย  ซึ่งสามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  ภาคตัดกรวย  เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารมเชิงปริภูมิ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่ผูวจัิย
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากบั 86.02/84.72   
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ  1  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
   1.1  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบคือไดนําหลักการ 
และขั้นตอนการวิจัยและ  พัฒนาของร็อบไบลเออร  และฮอลล(Roblyer  and  Hall. 1985: 123 - 
124)  และนอกจากนี้บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังไดรับการทดสอบ  และการปรับปรุงแกไข
เพ่ือใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีประสิทธภิาพตามแนวทางการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ  เสาวณีย  สิกขาบัณฑติ (2528: 284 – 285) 
   1.2  ในการออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  ภาคตัดกรวยนั้นประกอบ
ไปดวย  ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  เพลงบรรเลง  และเทคนิคตางๆ  ซึ่งเปน
ลักษณะการนาํเสนอในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางนาสนใจพรอมทั้งความสนุก
เพลิดเพลิน  ในบทเรียนยังมีการเสริมแรงทันทีทําใหเกิดแรงจูงใจโดยตรงตอการเรียน  ซึ่งสอดคลอง
กับ แฮนนาฟนและเพค  (Hannafin  and  Peck. 1988: 63) ที่กลาวถึงประโยชนของมัลติมีเดียดังน้ี  
การนําเสนอเนื้อหาฉับไว  สามารถนําเสนอรูปภาพเคลื่อนไหว และภาพที่ซับซอน เหตุการณที่ควร
เนน  มีเสียงประกอบทําใหเกิดความสนใจ  และเพิ่มศกัยภาพในการเรียน  สามารถเก็บขอมูลเน้ือหา
ไดมากกวาหนังสือ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันไดอยางแทจริง สามารถควบคุมบทเรียน สามารถบันทึก 
ผลการเรียน  ประเมินผลการเรียนซํ้าๆ  หลายครั้ง  และสามารถนําติดตวัไปเรียนในสถานการณ
ตางๆ  ไดโดยไมจํากัดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ   งานวิจัยของ  วิราพร  นพพิทักษ (2546 : บทคัดยอ)  
ไดทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง อัตราสวนและรอยละชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ 88.33/83.22  และกัลยกร  อนุฤทธิ ์
(2550: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  
เรื่อง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 พบวาประสิทธิภาพของ
บทเรียนเทากบั 82.01/82.81 
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  2.  จากผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่  4   ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  ภาคตัด
กรวย  ผานเกณฑรอยละ  65  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01  โดยมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เฉลี่ย  15.14  คิดเปนรอยละ  75.70  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ  2  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
   2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรือ่ง  ภาคตัดกรวย  ที่พัฒนาขึ้นไดผานการ
ปรับปรุงแกไขและตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหา  และดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มี
ประสิทธิภาพไดตามเกณฑที่กําหนดไว  รวมทั้งบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไดมีการเสริมแรงและใหผล
ปอนกลับในแบบฝกหัดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กาเย (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. 2541: 41 – 48 
; อางอิงจาก Gagne´.1988: 180 – 181) ที่วาการใหผลปอนกลับถือวาเปนการเสรมิแรงอยางหนึ่ง
ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูในตวัผูเรียน และยังทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนดวย 
  2.2  การสอนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  ภาคตัดกรวย  ผูวิจัยได
สรางขึ้นมีลักษณะใหนักเรยีนไดเรียนจากเนื้อหาดวยตนเอง  ฝกทกัษะจากแบบฝกหัด  และ
แบบทดสอบทายหนวยการเรียนรูแตละหนวย  จึงชวยใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง  
และนักเรียนยงัสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปเรียนเสริมนอกเวลาเรียนได  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 12)  ที่ไดกลาวไววา  คอมพิวเตอร
ชวยสอนเกิดจากความพยายามในการชวยใหผูเรียนทีเ่รียนออนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนใน
การฝกฝนทักษะ  และเพิ่มเติมความรูเพ่ือปรับปรุงการเรียนของตน  และผูเรียนสามารถนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลา  และสถานที่ซึ่งผูเรียนสะดวก  ดังนั้น
ผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรไปชวยในการสอนเสริม  หรือทบทวนการสอนในเวลาปกติในเวลา
เรียนได  โดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํา  นอกจากนี้ไดประเมินผลการเรียนรูจาก
แบบทดสอบในแตละหนวยการเรียน  ซึ่งถือวาเปนการทบทวนความรูของนักเรียนไปไดดวยอีกวิธี
หนึ่งซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีชัย  ชูราษี  (2548: บทคัดยอ)  พบวาไดทําการวิจัยเรื่อง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย โดยใชโปรแกรม Macromedia Authoware 6.5 เรื่อง พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนภายหลังไดรับการสอนสูงกวากอน
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และของ 
กัลยกร  อนุฤทธิ์  ผลการวจัิยพบวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 3.  จากผลการวิจัยพบวา  ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  
ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่องภาคตัดกรวย ผานเกณฑรอยละ 65  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  โดยมีความสามารถเชิงปริภูมิเฉลี่ย 34.78  คิดเปนรอยละ  
77.28  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
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   3.1  ผูวิจัยไดฝกความสามารถเชิงปริภูมิ  โดยใหนักเรียนไดรับการฝกฝนในรูปแบบ
เกม  ซึ่งสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนแนวทางใหนักเรียนเกิดการคิด  
สามารถที่จะแกปญหา  สงผลใหเกิดการพฒันาความสามารถดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ โฮวารด  
การดเนอร  (Howard  Gardner) ที่เชื่อวาเชาวนปญญาเปนสิ่งที่เปลีย่นแปลงได  และยังเปนสิ่งที่
ตองพัฒนาไดดวยการฝกฝน  เพ่ือพัฒนาใหถึงศักยภาพของแตละบคุคล (สุรางค  โควตระกลู.  
2545: 120)   
   3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถเชิงปริภูมิที่ผูวิจัย
สงเสริมความสามารถเชิงปริภูมิ  นักเรียนไดรับการพัฒนาการดังกลาว  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  และกิจกรรมในรูปแบบของเกมที่สอดแทรกเขาไปในแตละชัว่โมง  เพ่ือที่จะสงเสริม
นักเรียนใหไดเกิดจินตนาการ  สามารถมองเห็นภาพของสวนประกอบตางๆ    ทําใหแกปญหาได
คลองแคลว  ปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประสบการณทางรูปธรรมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  ซึ่ง
สอดคลองกับ  อิซารด (Izard. 1990: 44 – 47)  ไดศึกษาถึงการใชสือ่อยางงายที่สามารถใชใน 
การสรางประสบการณ  เพ่ิมความสามารถในการแกปญหา  และการมองภาพสําหรับนักเรียนเกรดสี่
จนถึงเกรดเกา  โดยการใชปริศนา (Puzzle) สามมิติ  ในการฝกฝนนักเรียน   แฮนนาฟนและ 
เวอมิลเลยีน (Hannafin  and  Vermillion. 2008: Online)  ไดทําการศึกษาความสามารถเชิงปรภูิมิ  
และบทเรียนโปรแกรมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนเกรด 6  และ   
นงคราญ  สุนทราวันต  (2547: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง  ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิ  เพ่ือสงเสริมความสามารถเชิงปริภูมิ (Spatial  Ability)  
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 พบวา ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และของมยุรัตน  ธินะ (2552: บทคัดยอ) ที่ไดทํา
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรูสึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โดยการใชสื่อประสม 
ผลการวิจัยพบวา  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ทําขอสอบทั้งสองชุดของแบบทดสอบความรูสึก 
เชิงปริภูมิ  หลังใชสื่อประสมสูงกวากอนใชสื่อประสม  ซึ่งชุดที่ 1  รอยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้น คอื 
29.73 และชุดที่  2 รอยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้นคือ 65.67 
 

 ขอสังเกตจากการวิจัย 
  จากการทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  ภาคตัดกรวย  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการจากการวิจัย  พอสรุปไดดังดังนี้ 
  1.  การจัดการเรียนการสอนในคาบแรกคอนขางใชเวลานาน  เน่ืองจากนักเรียนยังไมมี
ความคุนเคยกับบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงปฏิบัตติามขั้นตอนผิดพลาด  รวมทั้งยังไมคอย
กลาที่จะแสดงความคิดเห็นอยางไรก็ตามในคาบตอมานักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น  และใหความ
รวมมือในกิจกรรมเปนอยางดี 
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  2.  นักเรียนมีความสนใจ  และตั้งใจศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
เพราะวานักเรยีนสนใจ  สีสัน  ตัวอักษร  ภาพเคลื่อนไหว  การเสริมแรงในการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน 
  3.  เม่ือนักเรียนไดศึกษา  และทําแบบฝกหัดนักเรียนมีความกระตอืรือรนที่จะออกไป
นําเสนอผลงาน  นักเรียนที่นําเสนอจะมีความตั้งใจในการอธิบาย  และนักเรียนทีน่ั่งฟงตางก็ฟง 
ดวยความตั้งใจ 

 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.  กอนทําการเรียนควรมีการจัดเตรียมอุปกรณใหมีความพรอมในการเรียน  ซึ่งจะทําให
การเรียนไมสะดุดและเกิดความลาชา  และนักเรียนทุกคนสามารถเรยีนได 
  2.  ผูสอนควรเอาใจใส  ใหกําลังใจ  และคอยชวยเหลือนักเรียนในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพราะนักเรียนบางคนยังไมคลอง  หรือเรียนรูไดชา 
  3.  ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มาใชเพ่ือ
ทบทวนในชัว่โมงที่นักเรียนวาง  เพ่ือใหนักเรียนไดมีการทบทวนบทเรียนอยูเสมอๆ   
 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  1.  ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ในเนือ้หาคณิตศาสตร อ่ืนๆ เชน เลขยก
กําลัง  เสนขนาน  กําหนดการเชิงเสน เปนตน 
 2.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพ่ือสงเสริมความสามารถ
เชิงปริภูมิรวมกับตวัแปรอ่ืนๆ  เชน  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ความคิด
สรางสรรค  เปนตน 
  3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่บูรณาการกับเทคนิคการ
สอนอ่ืนๆ เชน  การสอนแบบเกม  การสอนแบบคนพบ  การสอนแบบสืบสวน  เปนตน   
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ภาคผนวก  ก 

 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  -  คาความยาก (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด 
     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย 
  -  คาความยาก (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด 
     ความสามารถเชิงปริภูมิ 
  -  คาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ในแตละ 
     หนวยการเรียน 
  -  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนดวย 
     บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
     จํานวน  50 คน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  -  คะแนนวัดความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน หลังไดรับการสอนดวย 
     บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
    จํานวน 50 คน (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) 
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ตาราง 5  คาความยาก (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
 

ขอที่ p r pq 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.68 
0.72 
0.68 
0.62 
0.56 
0.56 
0.54 
0.52 
0.50 
0.42 
0.54 
0.42 
0.48 
0.46 
0.48 
0.50 
0.58 
0.48 
0.62 
0.72 

0.48 
0.58 
0.48 
0.44 
0.48 
0.56 
0.60 
0.72 
0.52 
0.44 
0.60 
0.44 
0.64 
0.52 
0.50 
0.60 
0.60 
0.56 
0.52 
0.48 

0.22 
0.20 
0.22 
0.24 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.24 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.24 
0.25 
0.24 
0.20 

รวม 4.80 
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  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย 
โดยคํานวณจากสูตร  KR-20 (Kuder Richardson 20) 
   

    
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ ∑−−= 2
ts

iqip
1

1n
n

ttr  

 

   เม่ือ    ttr         แทน    คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

               n         แทน    จํานวนขอของแบบทดสอบ             
              ip         แทน    สัดสวนผูที่ทําถูกตองในขอที่  i  

                      iq          แทน    สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอที่  i  

                      2
ts       แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั 

   เม่ือ n = 20,  iqip∑   =   4.80 ,   2
ts  =  31. 79 

    ttr  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −=
31.79

4.80
1

1-20

20
    

       
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡=
31.79

4.80-31.79

19

20
    

 
         4)(1.05)(0.8   =  
 

       0.88   =  
 
   คาความเชื่อม่ันขอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 0.88 
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ตาราง  6  คาความยาก (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด 
  ความสามารถเชิงปริภูมิ 
 

ขอที่ p r pq 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

0.60 
0.66 
0.60 
0.64 
0.62 
0.62 
0.60 
0.60 
0.60 
0.66 
0.62 
0.64 
0.62 
0.58 
0.66 
0.64 
0.68 
0.72 
0.66 
0.68 
0.64 
0.68 
0.68 

 

0.56 
0.52 
0.56 
0.56 
0.52 
0.60 
0.48 
0.48 
0.56 
0.52 
0.52 
0.56 
0.52 
0.44 
0.52 
0.48 
0.56 
0.48 
0.44 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

0.24 
0.22 
0.24 
0.23 
0.23 
0.23 
0.24 
0.24 
0.24 
0.22 
0.23 
0.23 
0.23 
0.24 
0.22 
0.23 
0.21 
0.20 
0.22 
0.21 
0.23 
0.21 
0.21 
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ตาราง  6  (ตอ)            

ขอที่ p r pq 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

0.66 
0.68 
0.74 
0.70 
0.68 
0.68 
0.74 
0.58 
0.56 
0.58 
0.60 
0.58 
0.54 
0.54 
0.52 
0.50 
0.54 
0.56 
0.54 
0.52 
0.54 
0.50 

0.52 
0.48 
0.52 
0.52 
0.48 
0.48 
0.52 
0.52 
0.56 
0.60 
0.56 
0.52 
0.60 
0.60 
0.56 
0.60 
0.64 
0.64 
0.68 
0.56 
0.68 
0.60 

0.22 
0.21 
0.19 
0.21 
0.21 
0.21 
0.19 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.25 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.25 

รวม 10.22 
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 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ  โดยคํานวณจากสูตร  KR-20 
(Kuder Richardson 20) 
   

   
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ ∑−−= 2
ts

iqip
1

1n
n

ttr  

 

   เม่ือ    ttr         แทน    คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

                   n          แทน    จํานวนขอของแบบทดสอบ             
              ip          แทน    สัดสวนผูทีท่ําถูกตองในขอที่  i   

                      iq           แทน    สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอที่  i  

                      2
ts        แทน    ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั 

   เม่ือ n = 45,  iqip∑   =   10.22 ,   2
ts  =  142.28 

     ttr  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −=
142.28

10.22
1

1-45

45
    

 

       
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡=
142.28

10.22-142.28

44

45
    

 
         2)(1.02)(0.9   =  
 

       0.94   =  
 
   คาความเชื่อม่ันขอแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ เทากับ 0.94 
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ตาราง  7  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย  
  หนวยการเรียนที่ 1  เร่ือง การเลื่อนแกนทางขนาน 

คะแนน คะแนน คนที ่
แบบฝกหัด(30) แบบทดสอบ(10) 

คนที ่
แบบฝกหัด(30) แบบทดสอบ(10) 

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

25 
28 
26 
25 
24 
29 
24 
27 
30 
23 
24 
28 
26 
25 
27 
29 
23 
26 
24 
26 
23 
25 
27 
28 
23 

8 
10 
9 
8 
8 
10 
8 
10 
10 
8 
8 
10 
9 
8 
10 
10 
8 
10 
8 
10 
8 
8 
9 
10 
7 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

26 
26 
28 
26 
28 
29 
25 
21 
22 
24 
22 
24 
24 
26 
25 
28 
26 
30 
24 
25 
26 
22 
28 
24 
25 

9 
8 
10 
9 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
10 
9 
10 
8 
9 
9 
8 
10 
8 
9 

รวม 1,279 445 
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   การคํานวณหาคาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
หนวยการเรียนที่  1  เร่ือง การเลื่อนแกนทางขนาน 
   จากสูตร   

                           100
A
N

X

1E ×

∑

=                         

 
  เม่ือ  X∑  =  1,279 , N = 50, A = 30  
 

               100
30
50

1,279

1E ×=  

 

         100
30

25.58×=  

     1000.8527   ×=  
     85.27  =  
  จากสูตร  

     100
B
N

F

2E ×

∑

=  

   เม่ือ  F∑  =  445 , N = 50, B = 10  
 

           100
10
50

445

2E ×=  

          100
10

8.9×=  

          1000.89  ×=  
       89.00  =  
 
  ดังน้ันคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  
หนวยการเรียนที่ 1 เทากับ   85.27/89.00 
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ตาราง  8  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ภาคตัดกรวย  
  หนวยการเรียนที่ 2  เร่ือง วงกลม 

คะแนน คะแนน คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

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

33 
38 
32 
35 
32 
38 
33 
34 
39 
31 
32 
38 
34 
30 
34 
38 
36 
39 
34 
33 
34 
33 
30 
37 
32 

7 
10 
8 
9 
7 
10 
8 
9 
10 
8 
8 
10 
8 
8 
8 
10 
9 
10 
8 
8 
8 
9 
7 
10 
8 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

34 
36 
37 
35 
38 
38 
33 
30 
32 
32 
34 
33 
34 
35 
37 
39 
33 
38 
32 
35 
32 
32 
39 
30 
34 

9 
9 
10 
8 
9 
10 
9 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
10 
9 
10 
8 
10 
8 
9 
8 
8 
10 
8 
9 

รวม 1,721 435 
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 การคํานวณหาคาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
หนวยการเรียนที่  2  เร่ือง วงกลม 
   จากสูตร   

                           100
A
N

X

1E ×

∑

=                         

 
  เม่ือ  X∑  =  1,721 , N = 50, A = 40  
 

        100
40
50

1,721

1E ×=  

 

               100
40

34.42×=  

           1000.8605   ×=  
          86.05  =  
  จากสูตร  

     100
B
N

F

2E ×

∑

=  

   เม่ือ  F∑  =  435 , N = 50, B = 10  
 

           100
10
50

435

2E ×=  

          100
10

8.7×=  

          100 0.87  ×=  
       87.00  =  
 
  ดังน้ันคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  
หนวยการเรียนที่ 2 เทากับ   86.05/87.00 
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ตาราง  9  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ภาคตัดกรวย  
  หนวยการเรียนที่ 3  เร่ือง  วงรี 

คะแนน คะแนน คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

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

33 
36 
32 
34 
35 
37 
34 
33 
38 
32 
34 
37 
34 
32 
34 
37 
34 
36 
34 
32 
35 
32 
30 
36 
32 

6 
9 
7 
8 
8 
9 
8 
7 
9 
7 
8 
10 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
9 
7 
6 
10 
7 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

33 
34 
37 
32 
35 
36 
32 
30 
33 
32 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
32 
39 
33 
32 
34 
32 
36 
33 
34 

6 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
6 
7 
8 
6 
9 
9 
8 
9 
10 
8 
10 
8 
8 
9 
8 
10 
6 
7 

รวม 1,696 405 
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   การคํานวณหาคาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
หนวยการเรียนที่  3  เร่ือง วงรี 
   จากสูตร   

                           100
A
N

X

1E ×

∑

=                         

 
  เม่ือ  X∑  =  1,696 , N = 50, A = 40  
 

        100
40
50

1,696

1E ×=  

 

              100
40

33.92×=  

                   1000.848   ×=  
          84.80  =  
  จากสูตร  

     100
B
N

F

2E ×

∑

=  

   เม่ือ  F∑  =  405 , N = 50, B = 10  
 

           100
10
50

405

2E ×=  

          100
10

8.1×=  

          100 0.81  ×=  
       81.00  =  
 
  ดังน้ันคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  
หนวยการเรียนที่ 3 เทากับ   84.80/81.00 
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ตาราง  10  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ภาคตัดกรวย  
  หนวยการเรียนที่ 4  เร่ือง  พาราโบลา 

คะแนน คะแนน คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

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

36 
37 
35 
34 
35 
36 
35 
34 
39 
34 
36 
38 
36 
34 
34 
38 
35 
37 
34 
35 
36 
35 
33 
38 
35 

7 
10 
8 
7 
9 
10 
9 
8 
10 
7 
9 
10 
9 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
10 
7 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

36 
35 
38 
35 
36 
37 
36 
34 
33 
35 
34 
35 
36 
35 
36 
38 
35 
38 
35 
34 
35 
34 
38 
35 
36 

8 
8 
9 
8 
9 
10 
9 
8 
7 
8 
7 
9 
8 
8 
9 
10 
9 
10 
8 
7 
8 
9 
10 
8 
9 

รวม 1,778 428 
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   การคํานวณหาคาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
หนวยการเรียนที่  4  เร่ือง พาราโบลา 
   จากสูตร   

                           100
A
N

X

1E ×

∑

=                         

 
  เม่ือ  X∑  =  1,778  , N = 50, A = 40  
 

        100
40
50

1,778

1E ×=  

 

                100
40

35.56×=  

            1000.889   ×=  
           88.90  =  
  จากสูตร  

     100
B
N

F

2E ×

∑

=  

   เม่ือ  F∑  =  428 , N = 50, B = 10  
 

           100
10
50

428

2E ×=  

          100
10

8.56×=  

          1000.856  ×=  
       85.60  =  
 
  ดังน้ันคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  
หนวยการเรียนที่ 4 เทากับ   88.90/85.60 
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ตาราง  11  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ภาคตัดกรวย  
  หนวยการเรียนที่ 5  เร่ือง  ไฮเพอรโบลา 

คะแนน คะแนน คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

คนที ่
แบบฝกหัด(40) แบบทดสอบ(10) 

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

33 
36 
33 
34 
34 
37 
36 
35 
37 
33 
35 
37 
36 
30 
34 
36 
35 
38 
33 
32 
34 
32 
32 
36 
30 

7 
9 
7 
8 
8 
10 
9 
8 
10 
7 
8 
10 
8 
6 
8 
9 
8 
10 
8 
7 
9 
8 
7 
9 
6 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

29 
33 
36 
32 
38 
37 
34 
32 
34 
35 
34 
33 
30 
31 
34 
36 
33 
38 
31 
35 
33 
35 
36 
32 
33 

6 
8 
10 
7 
10 
9 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
7 
7 
9 
9 
8 
9 
7 
8 
8 
8 
10 
7 
8 

รวม 1,698 406 
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การคํานวณหาคาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง ภาคตัดกรวย 
หนวยการเรียนที่  5  เร่ือง ไฮเพอรโบลา 
   จากสูตร   

                           100
A
N

X

1E ×

∑

=                         

 
  เม่ือ  X∑  =  1,698  , N = 50, A = 40  
 

        100
40
50

1,698

1E ×=  

 

               100
40

33.96×=  

                    1000.849   ×=  
           84.90  =  
  จากสูตร  

     100
B
N

F

2E ×

∑

=  

   เม่ือ  F∑  =  406 , N = 50, B = 10  
 

           100
10
50

406

2E ×=  

          100
10

8.12×=  

          1000.8120  ×=  
       81.20  =  
 
  ดังน้ันคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  
หนวยการเรียนที่ 5 เทากับ   84.90/81.20 
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ตาราง  12  คะแนนวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการสอนดวย 
     บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  จํานวน  50 คน (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน X2 คนที ่ คะแนนหลังเรียน X2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

15 
17 
15 
14 
16 
19 
15 
16 
18 
13 
15 
20 
15 
13 
15 
17 
14 
16 
14 
15 
13 
15 
14 
9 
11 

225 
289 
225 
196 
256 
361 
225 
256 
324 
169 
225 
400 
225 
169 
225 
289 
196 
256 
196 
225 
169 
225 
196 
81 
121 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

13 
15 
18 
15 
18 
17 
14 
13 
12 
12 
14 
16 
15 
13 
16 
15 
14 
20 
15 
15 
16 
14 
18 
12 
13 

169 
225 
324 
225 
324 
289 
196 
169 
144 
144 
196 
256 
225 
169 
256 
225 
196 
400 
225 
225 
256 
196 
324 
144 
159 

รวม  757   11,675 
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  คํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบหลังการทดลอง  ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  วิชาคณิตศาสตร ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
 

                                       
N
X

X ∑=  

     
50
757=  

     =   15.14 
 
  คํานวณหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลังการทดลอง  ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาคณิตศาสตร  ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย   ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
       

      ( )
( )1NN

2X2XN
S −

∑−∑=  

 

     ( )
( )15050

275750(11,675)
−
−=  

 

        ( )4950
573,049583,750−=  

 

        
2,450
10,701=  

 
          =   2.09 
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  การวิเคราะหขอมูลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร  
ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4  ใชวธิีการทางสถิติ t – test One Sample  เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ  
(รอยละ  65) 

     

N
S

oX
t

μ−=           ;     df = N – 1    

 

     t =   

50
2.09

1315.14−
 

 

     t = 0.30
2.14

 

  
     t = 7.13 
 
  (เปดตาราง  จะไดคาวิกฤตของ t  จากตารางแจกแจงแบบ t เทากับ 2.404 ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 เม่ือ  df = 50 – 1  =  49) 
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ตาราง  13  คะแนนวัดความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน หลังไดรับการสอนดวยบทเรียน 
   คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 จํานวน 50 คน 
   (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) 
 

คนที ่ คะแนนหลังเรยีน X2 คนที ่ คะแนนหลังเรยีน X2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

33 
38 
34 
35 
34 
38 
35 
34 
38 
31 
34 
40 
35 
34 
33 
39 
34 
37 
31 
34 
33 
32 
34 
37 
32 

1,089 
1,444 
1,156 
1,225 
1,156 
1,444 
1,225 
1,156 
1,444 
961 

1,156 
1,600 
1,225 
1,156 
1,089 
1,521 
1,156 
1,369 
961 

1,156 
1,089 
1,024 
1,156 
1,369 
1,024 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

34 
36 
38 
36 
40 
39 
33 
31 
30 
29 
35 
36 
34 
31 
34 
38 
32 
38 
37 
34 
33 
35 
38 
36 
35 

1,156 
1,296 
1,444 
1,296 
1,600 
1,521 
1,089 
961 
900 
841 

1,225 
1,296 
1,156 
961 

1,156 
1,444 
1,024 
1,444 
1,369 
1,156 
1,089 
1,225 
1,444 
1,296 
1,225 

รวม 1,739 60,825 
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  คํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบหลังการทดลอง  ของแบบทดสอบวดั 
ความสามารถเชิงปริภูมิ ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
เร่ือง ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
 

                                       
N
X

X ∑=  

     
50

1,739=  

     =   34.78 
 
  คํานวณหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลังการทดลอง  ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถเชิงปริภูมิ ภายหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย  
เร่ือง ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
       

      ( )
( )1NN

2X2XN
S −

∑−∑=  

 

     ( )
( )15050

21,73950(60,825)
−
−=  

 

        ( )4950
3,024,1213,041,250−=  

 

        
2,450
17,129=  

 
          =   2.64 
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  การวิเคราะหขอมูลคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถเชิงปริภูมิ ภายหลังจากการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ภาคตัดกรวย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ใช
วิธีการทางสถติิ t – test One Sample  เพ่ือเปรียบเทยีบกับเกณฑ (รอยละ  65) 
 

     

N
S

oX
t

μ−=           ;     df = N – 1    

 

     t =   

50
2.64

29.2534.78−
 

 

     t = 0.37
5.28

 

  
     t = 14.27 
 
  (เปดตาราง  จะไดคาวิกฤตของ t  จากตารางแจกแจงแบบ t เทากับ 2.404 ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 เม่ือ  df = 50 – 1  =  49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

143

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 

 
 -  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู  รายวิชา  ค31202  เร่ือง  ภาคตัดกรวย 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร                 รายวิชา  ค 31202                    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เร่ือง วงกลม                             เวลา  2 คาบ 
 
1.   ผลการเรยีนรู 
      ดานความรู  นักเรียนสามารถ 
  เขียนความสมัพันธที่มีกราฟเปนวงกลม  เม่ือกําหนดสวนตางๆ  ของวงกลมให  และเขยีน
กราฟของวงกลมได 
  ดานทักษะ/กระบวนการ 
    1. แกปญหา 
   2. ใหเหตุผล 
  3. ส่ือสาร/ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ 
    ดานคุณลักษณะ  นักเรียน 
  1. มีความรับผิดชอบ 
  2. มีระบบ  รอบคอบ 
  3. มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู 
 
2.  สาระการเรียนรู 
วงกลม  (Circle) 

 
 
 
 

                                                    เรียกจุดคงที่วา  “จุดศูนยกลางของวงกลม” 
               เรียกระยะคงทีว่า  “ความยาวรัศมีของวงกลม” 
                                        จากรูป P (x,y) เปนจุดใดๆบนวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่ O (0,0)   
                                        รัศมียาว  r  หนวย       
                                                    จากบทนิยาม  จะได      PO = r 

                      20)(y20)(x −+−  = r 

                        ยกกําลังสองทั้งสองขางได   x2 + y2 = r 2 

        ดังน้ัน   ความสัมพันธซ่ึงมีกราฟเปนวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่  (0, 0) และรัศมียาว  

บทนิยาม  วงกลม  คือ  เซตของจุดทกุจุดบนระนาบที่มีระยะหางจากจุดคงที่จุดหน่ึงเปน  
                                 ระยะคงที่เสมอ 
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 r หนวย  คือ  { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 = r 2} 
 
ตัวอยางที่ 1   จงเขียนกราฟของความสมัพันธที่กําหนดให  { (x,y) ∈R×R| x2 + y2 = 4} 
วิธีทํา   จากกราฟความสมัพันธของวงกลม  x2 + y2 =  4 
           ดังน้ันจากสมการ  x2 + y2 = 4  จะไดวาสมการวงกลมนี้มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และ  
           รัศมียาว 2 หนวย 
           จะไดกราฟดังน้ี 
   
 
 
 
 
 
ตอบ   ความสัมพันธของสมการวงกลม   x2 + y2 =4   มีศูนยกลางที่จุด (0,0) รัศมียาว 2 หนวย 
 
ตัวอยางที่ 2   จงหาสมการวงกลมที่มีสมบัตติอไปน้ี 
   (1)  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0)  และรัศมียาว 2 หนวย 
   (2)  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว 3 หนวย 
วิธีทํา  (1)  สมการวงกลมที่มีจุด (0,0) เปนจุดศูนยกลาง และรัศมียาว r หนวย คอื   x2 + y2 = r2  
   เม่ือกําหนดให   r = 2 หนวย 
  สมการวงกลมท่ีไดคือ x2 + y2 = 22 
      ตอบ ดังน้ันจะไดสมการวงกลม คือ x2 + y2 = 4 
    (2)  สมการวงกลมที่มีจุด (0,0) เปนจุดศูนยกลาง และรัศมียาว r หนวย คือ   x2 + y2 = r2 
    เม่ือกําหนดให r = 3 หนวย 
    สมการวงกลมท่ีไดคือ x2 + y2 = 32 
       ตอบ  ดังน้ันจะไดสมการวงกลมคือ x2 + y2 = 9 
 
3.  กิจกรรมการเรียนรู 
   คาบที่ 1 
  ข้ันนํา 
  1. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนในเร่ืองปญหา และอุปสรรคในการเรยีนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
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 2. ครูแจงผลการเรียนรู ในเรื่อง วงกลม  ใหนักเรียนทราบ  รวมทั้งทบทวน เร่ือง การเลื่อน
แกนทางขนาน 
 
  ข้ันสอน 
  1. ใหนักเรียนไดศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง วงกลมที่มีจุด
ศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) จนถึงตัวอยางที่ 1  แลวปฏบิัตติามขั้นตอนของบทเรียน และจดบันทึก
รายละเอียดในสวนที่นักเรียนตองการลงไปในสมุดบันทึก  จากน้ันครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
รายละเอียดของเนื้อหาท่ีศึกษา 
  2. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2.1 ใหนักเรียนทํา 
  3. จากน้ันใหนักเรียนออกมาแสดงวิธีทําใบกิจกรรมที่ 2.1 เปนบางขอ โดยครูและนักเรียนที่
เหลือชวยกันตรวจสอบคําตอบที่ไดอีกคร้ัง 
  4. ครูเฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1    
  ข้ันสรุป 
 1. ครูใหนักเรียนซักถามในเร่ืองที่ยังสงสัย และใหนักเรียนชวยอภิปรายสรุปเก่ียวกับเร่ือง 
ที่เรียนไปในวนัน้ีโดยครูใชการถามตอบเพ่ือใหนักเรียนไดสรุปส่ิงที่เรียน 
  2. นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ 4 – 5 คน  แลวใหแตละกลุมศึกษาคนควาเพ่ิมเติมใน
เร่ืองที่เก่ียวกับวงกลมวาวงกลมสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนอะไรไดบาง 
   
คาบที่ 2 
  ข้ันนํา 
  ครูสนทนา ซักถามถึงเรื่องที่เรียน ปญหาอุปสรรคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  พรอมทั้งทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนไปในคาบที่แลว  
 ข้ันสอน 
  1. นักเรียนสงตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานที่ใหไปศึกษาคนความา  จากน้ัน ครู
และนักเรียนรวมกันอภิปรายในเร่ือง วงกลม  จากน้ันใหนักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) ในตัวอยางที่ 2  
 2. จากน้ันครูแจกใบกิจกรรมที่ 2.2 ใหนักเรียนทําตามเวลาที่กําหนด  
 3. ใหนักเรียนออกมาแสดงวิธีทําใบกิจกรรมท่ี 2.2 คนละขอจนครบทกุขอ โดยครูและ
นักเรียนที่เหลอืชวยกันตรวจสอบคําตอบอีกคร้ัง    
  4. จากน้ันครูแจกใหนักเรียนเลน เกม “คูฉันคือใคร” โดยใหนักเรียนทําในเวลาที่กําหนดให 
  5. หลังจากน้ันสุมใหนักเรียนแตละกลุมออกมาเฉลย พรอมทั้งแสดงวิธีการคิดหาคําตอบ
ออกมา ครูและนักเรียนที่เหลือชวยกันตรวจคําตอบที่ไดอีกคร้ังหน่ึง และครูเฉลยเกม คูฉันคือใคร  
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 ข้ันสรุป 
  ครูใชคําถามตอบเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดสรุปบทนิยามของวงกลม  และความสัมพันธที่มี
กราฟเปนวงกลม ทั้งน้ีใหนักเรียนเขียนสรุปเร่ืองที่เรียนลงในสมุดมาสงในคาบตอไป 
 
4.  สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) 
  2. ใบกิจกรรมที่ 2.1  
  3. ใบกิจกรรมที่ 2.2 
  4. เกม คูฉันคือใคร 
   
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การวัดผล การประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
ของนักเรียน 
2. ปฏิบัติใบกจิกรรมที่ 2.1 
3. ปฏิบัติใบกจิกรรมที่ 2.2 
4. ปฏิบัติ เกมคูฉันคือใคร 

คะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป 
 

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 

- แบบคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 2.1 
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 
- เกม คูฉันคือใคร 

 
6.  บันทึกหลงัการสอน 
  ผลการสอน 
  ในการสอนนักเรียน  เร่ือง  วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0)  โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  พบวานักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบตัิกิจกรรม  และ เกม “คูฉันคือ
ใคร” เปนอยางดี  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น  และการแสดงออกในการนําเสนอมาขึ้น  และเม่ือ
มีปญหาก็ซักถามปญหาขอที่สงสัย  นักเรียนใหความชวยเหลือกันดี 
  ปญหาอุปสรรค 
  นักเรียนบางคนยังปฏิบัติกิจกรรมชา  ไมทันเพ่ือน 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
  ใหความชวยเหลือ  และใหกําลังใจนักเรียน 
 
 
 
         ธิดารัตน   ลือโลก 
                        ผูสอน 
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 
 
 

ชื่อ..............................................................................................ชั้น..................เลขที่............. 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนเตมิคําตอบลงในชองวางตอไปน้ี 
1. บทนิยาม  วงกลม  คือ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
        ซ่ึงจุดคงที่   เรียกวา................................................... ของวงกลม 
                ระยะทางที่เทากัน  เรียกวา..........................................ของวงกลม 
     จากบทนิยาม   PO = r 

               PO = 20)(y20)(x −+−  
         ได ……………………………………………………….. 
                  ……………………………………………………….. 

         ………………………………………………………. 
          ………………………………………………………. 
         ………………………………………………………. 
 ดังน้ันความสัมพันธของสมการที่มีกราฟเปนวงกลม (0,0) รัศมี r หนวย  คือ 
{(x,y) ∈ R×R|………………………..} 
 
2. จากความสัมพันธซ่ึงมีกราฟเปนวงกลม  จงหาจุดศูนยกลาง และรัศมีของวงกลม  พรอมทั้งเขียน 
    กราฟของสมการความสัมพันธที่กําหนดให 
  1)  {(x,y) ∈ R×R | x2 + y2 = 9 }                                                 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………                                                     
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….
 

Y 

X
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  2)  {(x,y) ∈ R×R | x2 + y2 – 36 = 0} 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 
 3)  {(x,y) ∈ R×R|x2 + y2 = 25 } 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

X

Y 

X
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 
 
 
 
 

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

จงหาสมการวงกลมที่มีสมบัติดังตอไปน้ี 
   1.  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว  3   หนวย 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  2.  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว 6 หนวย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว  7 หนวย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เกม      “คูฉันคือใคร”  
   
 

  คําชี้แจง    ใหนักเรียนสังเกตภาพทางซายมือ  วามีภาพใดที่ซอนอยูบาง  แลวนํามาจับคูกับ 
        ภาพทางขวามือใหถูกตอง   
 

ชื่อ..............................................................................................ชั้น..................เลขที่............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สรุป  นักเรียนไดอะไรจากการทํากิจกรรมน้ีบาง .......................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 



 
 

153

 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1 

 
2. จากความสัมพันธซ่ึงมีกราฟเปนวงกลม  จงหาจุดศูนยกลาง และรัศมีของวงกลม  พรอมทั้งเขียน 
    กราฟของสมการความสัมพันธที่กําหนดให                            
  1) {(x,y) ∈ R×R | x2 + y2 = 9 } 
        จากสมการวงกลม  x2 + y2 = 9                                                (0, 3) 
           r2 =  9   ดังน้ัน  r = 3                                               (- 3,0)              (3,0) 
       ดังน้ันจะไดกราฟที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0)                             
           และรัศมียาว 3 หนวย                                                           (0, -3) 
 
  2) {(x,y) ∈ R×R | x2 + y2- 36 = 0} 
       จากสมการวงกลม  x2 + y2- 36 = 0 
           จัดสมการใหมได  x2 + y2 = 36                                                 (0,6) 
           r2 =  36   ดังน้ัน  r = 6 
       ดังน้ันจะไดกราฟที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0)                   (-6,0)                (6,0)              
          และรัศมียาว 6 หนวย               
                                                                                                     (0,6) 
 3) {(x,y) ∈ R×R | x2 + y2 = 25} 
          จากสมการวงกลม  x2 + y2 = 25 
           จากสมการ  x2 + y2 = 25 
           r2 =  25   ดังน้ัน  r =   5                                                            (0,5) 
       ดังน้ันจะไดกราฟที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0)  
            และรัศมียาว 5 หนวย                                         (-5, 0)                      (5,0) 
 
                                                                                                      (0,-5) 
 
 
 
 
 
 
 

X

Y 

Y 

X

Y 

X
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2  

 
จงหาสมการวงกลมที่มีสมบัติดังตอไปน้ี 
  1.  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว 3 หนวย 
      จากสมการ  x2 + y2 = r2 
        แทนคาจะได  สมการวงกลม  คือ  x2 + y2 = 32 
                                            หรือ  x2 + y2 = 9 

 
 

  2.  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว 6 หนวย 
       จากสมการ  x2 + y2 = r2 
      แทนคาจะได  สมการวงกลม  คือ  x2 + y2 = 62 
                                             หรือ  x2 + y2 = 36 

 
 

 3.  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และรัศมียาว 7 หนวย 
       จากสมการ  x2 + y2 = r2 
      แทนคาจะได  สมการวงกลม  คือ  x2 + y2 =7 2 
                                             หรือ  x2 + y2 = 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

155

 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร                 รายวิชา  ค 31202                    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (h,k)               เวลา  2 คาบ 
 
1.   ผลการเรยีนรู 
      ดานความรู  นักเรียนสามารถ 
 เขียนความสมัพันธที่มีกราฟเปนวงกลม  เม่ือกําหนดสวนตางๆ  ของวงกลมให  และเขยีน
กราฟของวงกลมได 
  ดานทักษะ/กระบวนการ 
    1. แกปญหา 
   2. ใหเหตุผล 
  3. ส่ือสาร/ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ 
     ดานคุณลักษณะ  นักเรียน 
  1. มีความรับผิดชอบ 
  2. มีระบบ รอบคอบ 
  3. มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู 
 
2.  สาระการเรียนรู 
วงกลม  (Circle) 
วงกลมมีจุดศูนยกลางอยูที่  (h,k) และมีรัศมี  r  หนวย 
 
                                                    จากสมการวงกลมที่  (0,0)  เปนจุดศูนยกลางของวงกลม  
                                             รัศมียาว  r  หนวย  คือ  x2 + y2 = r 2  ถาเลือ่นแกนไปที่   
                                             (h,k)  จะไดสมการวงกลมเทียบกับแกนใหม  คือ    
                                             (x´)2 + (y´)2 = r2 โดยท่ี x´= x-h   และ y´ = y-k  
          ดังน้ันวงกลมเทียบกับแกนเดิม คือ  
                                             (x – h)2+ (y – k)2 = r2⇒  รูปแบบมาตรฐาน                              
             ความสัมพันธซ่ึงมีกราฟเปนวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่  (h,k) 
                                      และมีรัศมียาว r หนวยคือ { (x,y) ∈ R×R|(x – h)2+ (y – k)2 = r 2} 
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การหารัศมี และจุดศูนยกลางของวงกลม 
   จากสมการวงกลม (x – h)2+ (y – k)2 = r2  ซ่ึงเปนกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด 
(h,k)  และรัศมียาว  r  หนวย 
  เม่ือกระจายสมการ        (x – h)2+ (y – k)2  =  r2   
  จะได   (x2 – 2hx + h2) + (y2 – 2ky + k2)       =   r2  
   x2 – 2hx + h2 + y2 – 2ky + k2 -  r2    =  0 
   x2 + y2– 2hx– 2ky+ h2+ k2  -   r2      =  0 
  เม่ือเทียบกับสมการในรูปทั่วไป  x2 +y2 +Dx + Ey + F = 0   เม่ือ  D,E,F  เปนคาคงที่ 
   ดังน้ัน       -2h  =  D                ,              -2k   =  E 

   จะได          h   = 
2
D

−             ,                 k    =
2
E

−  

               และ         h2+ k2  -   r2   =  F    ดังน้ัน     r2  =  h2+ k2   -   F 
  จากสมการวงกลมในรูปทัว่ไป  คือ  x2 +y2 +Dx + Ey + F = 0    

   จะมีจุดศูนยกลาง  C(h,k)    =  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −−
2

E
,

2
D  

   และ                   r  =  F2k2h −+  

   หรือ                      r  =  4F2E2D
2
1 −+  

 
ตัวอยางที่ 1  จงเขียนกราฟของความสมัพันธ  { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 – 6x - 7 = 0 } 
วิธีทํา สมการวงกลมที่มีจุด (h,k) เปนจุดศูนยกลาง และรัศมียาว r หนวย คือ (x – h)2+(y – k)2= r2 
           สามารถวาดรูปไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
    ดังน้ันจัดสมการใหมใหอยูในรูปกําลังสองสมบูรณ 
     จะได    x2 + y2 – 6x – 7       =     0 
        (x2 – 6x) + y2          =     7 
                          (x2 – 6x + 9) + y2    =     7 + 9  
             (x – 3)2 + y2   =      16 
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             (x – 3)2 + (y – 0)2  =      42 

ดังน้ันสมการกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3,0) และ รัศมียาว 4 หนวย  วาดรูปไดดังน้ี 
ตอบ   ดังนั้นกราฟวงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3, 0) รัศมียาว 4 หนวย 
 
ตัวอยางที่ 2   กําหนดจุด (1,2) และ (4,5) เปนจุดปลายของเสนผานศูนยกลางของวงกลม   
  จงหาสมการวงกลม                        
  วิธีทํา  จากโจทยไดบอกจุดศูนยกลางมา   
   หาจุดศูนยกลางไดจากจุดก่ึงกลางของเสนผานศูนยกลาง 

    โดยใชสูตร 
2

2x1xx
+

=   และ 
2

2y1y
y

+
=  

    ไดจุดศูนยกลางอยูที่ ( )y , x  
 

   แทนคาสูตร  
2

5
2

41x =+=  

                    
2

7
2

52y =+=  

  โจทยไดบอกรัศมีมา 
   รัศมี คือ คร่ึงหน่ึงของระยะระหวางจุด (1, 2) และ (4, 5) 

    r    = ( ) ( )
2

252241 −+−  

     =   
2

99+  

     = 
 2

18  

  จากสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐาน (x – h)2 + (y – k)2 = r2  

  ได  h = 
2

5
  ,  k  = 

2

7
 และ r = 

2
18  

  ดังน้ันสมการรูปแบบมาตรฐานคือ 
      4

18
2

2
7y

2

2

5
x =−+− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
 

  กระจายรูป และจัดสมการรูปใหม  x2 – 5x +
4

25
 + y2 – 7y +

4

49
 = 

4
18  

  นํา 4 คูณทั้งสองขางสมการ  4x2 – 20x + 25 + 4y2 – 28y + 49  = 18 
         4x2 + 4y2 – 20x – 28y + 56     =  0 
  ดังน้ันสมการรูปแบบท่ัวไปคือ      4x2 + 4y2 – 20x – 28y + 56  =  0 
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l1 : x + y = 9

  l2  : 2x – y + 1 = 0 

C(a, 9 – a)
B(2,5) 

  ตอบ   สมการรูปแบบทั่วไป ของวงกลม คือ  4x2 + 4y2 – 20x – 28y + 56  =  0 
ตัวอยางที่ 3   จงหาสมการกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางของวงกลมอยูบนเสนตรง x +y = 9 และ 
   สัมผัสเสนตรง 2x – y + 1 = 0 ที่จุด B (2, 5)   
วิธีทํา  จากโจทยสามารถวาดรูปไดดังน้ี 
 
 
 
                      
 
 
 
        
    กําหนดให     l1 : x + y = 9 
                    l2  : 2x – y + 1 = 0 
         และ  กําหนดใหจุดศูนยกลาง C(x,y) อยูบนเสนตรง l1 
                ให  x = a     จะได   y  =  9 – a  
      ดังน้ัน จุด               C(x,y)  = C(a, 9 – a)                                  (1) 
  ดังน้ันทําจุด C ใหเหลือตวัแปรเดียว เพ่ืองายตอการแกสมการ 
  จากรูปน้ันจะได  BC  ⊥  l2 
   ทําให                BCm . 

2l
m     =   - 1                                      (2) 

   ตองหา        BCm    ได     
x

y
BCm

Δ
Δ=  

                                = ( ) ( )
( ) 2a

5a9
−
−−  

                                    =
2a
a4

−
−  

   หา   
2l

m    ได       2x – y + 1 =  0 

                     y =  2x + 1 
   จะได                       

2l
m      =  2 

 จาก (2)                BCm .
2l

m   =     - 1 

   จะได                 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
−
−

2a
a4 . 2   =     - 1 

                       2(4 – a)    =     - 1(a – 2) 
                 8 – 2a  =    - a + 2 

Y
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                a     =  6 
   แทนคา a ใน (1)  จะไดจุดศูนยกลางคือ C(6,3) 
  หา รัศมีของวงกลมไดจาก 
    รัศมีของวงกลม   r  =  ระยะหางระหวางจุด C (6,3)  และ B(2,5) 

      =  22 )53()26( −+−  
     =  416 +  
        r = 20  
 ตอบ ดังน้ันสมการกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (6,3)  และรัศมียาว 20  หนวย   

   คือ  (x – 6)2 + (y – 3)2 = ( )220   หรือ  x2 + y2 – 12x – 6y + 25 = 0 
 
3.  กิจกรรมการเรียนรู 
   คาบที่ 1 
  ข้ันนํา 
  ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนในเร่ืองที่เรียน และสอบถามในเรื่องปญหาอุปสรรคใน 
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย  รวมถึงทบทวนในการเรียน เร่ือง วงกลมที่มีจุด
ศูนยกลางอยูที่จุด (0,0)  จากน้ันแจงผลการเรียนรูในการเรียนคร้ังน้ีใหนักเรียนทราบ 
  ข้ันสอน 
  1. ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด 
(h,k) จนถึงตัวอยางที่ 2  แลวปฏบิัตติามขั้นตอนของบทเรียน และจดบันทึกรายละเอียดในสวนที่
นักเรียนตองการลงไปในสมุดบันทึก 
  2. เม่ือนักเรียนศึกษาเน้ือหาเสร็จแลวครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงรายละเอียดที่ได
เรียน 
  3. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 3.1 และ ใบกิจกรรมที่ 3.2 ใหนักเรียนทํา 
  4. ใหนักเรียนออกมาแสดงวิธีทําใบกิจกรรมที่ 3.1 และ ใบกิจกรรมที ่3.2  ครูใหนักเรียน
ออกมาแสดงวิธีการหาคําตอบคนละขอ จนครบทุกขอ  สวนครูและนักเรียนที่เหลือชวยกันตรวจสอบ
คําตอบอีกคร้ัง 
 5.  จากน้ันเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามในเร่ืองที่นักเรียนยังสงสัยอยู 
  ข้ันสรุป 
 ครูใชการถามตอบ เพ่ือใหนักเรียนไดสรุปเร่ืองวงกลมทีมี่จุดศูนยกลางอยูที่จุด (h,k) และ
ความสัมพันธที่มีกราฟเปนวงกลมที่เรียนไปในวันน้ี 
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คาบที่ 2 
  ข้ันนํา 
  ครูสนทนา ซักถามถึงเร่ืองที่เรียน  ทบทวน เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (h,k)  
พรอมทั้งถามถึงปญหาอุปสรรคในการเรียน  ดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
 ข้ันสอน  
  1.  ใหนักเรียนแบงกลุมละ 4 – 5  คน  จากน้ันใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (h,k) ในตวัอยางที่ 3 
  2.  เม่ือเสร็จแลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายในรายละเอียดของเน้ือหาท่ีไดเรียน 
  3.  ครูแจกใบกิจกรรมที่ 3.3 ใหนักเรียนทําในเวลาที่กําหนดไว  
 4. ใหนักเรียนออกมาแสดงวิธีทําใบกิจกรรมที่ 3.3 โดยครูและนักเรียนที่เหลือชวยกัน
ตรวจสอบคําตอบที่ไดอีกคร้ัง และครูเฉลยใบกิจกรรมที่ 3.3  
  5. หลังจากน้ันเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามในส่ิงท่ีสงสัย พรอมทบทวนความรูทีไ่ดเรียนไป
เพ่ือใหนักเรียนสรุปหลักเกณฑที่สําคัญ จากน้ันจึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนที่ 
2 เร่ือง วงกลม เพ่ือประเมินความรูที่ไดเรียนไป  
 ข้ันสรุป 
  ครูใชการถามตอบเพ่ือใหนักเรียนไดสรุปหลักเกณฑสําคัญใน เร่ือง วงกลมที่ไดเรียนไปแลว 
 ทั้งน้ีใหนักเรียนเขียนสรุปเร่ืองท่ีเรียนลงในสมุดมาสงในคาบตอไป 
  
4.  สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (h, k) 
  2. ใบกิจกรรมที่  3.1  
  3. ใบกิจกรรมที่  3.2 
  4. ใบกิจกรรมที่  3.3 
  5. แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนที่ 2 เร่ือง วงกลม 
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5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การวัดผล การประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
ของนักเรียน 
2. ปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.1 
3. ปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.2 
4. ปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.3 
5. แบบทดสอบประจําหนวย 
การเรียนที่ 2 เร่ือง วงกลม 

คะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป 
 

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป 

- แบบคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 3.1 
- ใบกิจกรรมที่ 3.2 
- ใบกิจกรรมที่ 3.3 
- แบบทดสอบประจําหนวย 
การเรียนที่ 2 เร่ือง วงกลม 

 
6.  บันทึกหลงัการสอน 
  ผลการสอน 
  นักเรียนใหความสนใจ และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี  มีความ
รับผิดชอบและมีความกระตอืรือรนในการรวมกิจกรรม  และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันดี 
  ปญหาอุปสรรค 
  นักเรียนบางคนยังไมสามารถหากําลังสองสมบูรณได  จึงทําใหการปฏิบัติกิจกรรมชา 
กวาเพ่ือน 
  ขอเสนอแนะ/ แนวทางแกไข 
  ครูตองคอยชีแ้นะ  และอธบิายการหากําลังสองสมบูรณแลวใหนักเรียนไดปฏิบัตกิิจกรรม
เปนลําดับขั้นตอน 
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ใบกิจกรรมที่ 3.1 

 
 
 
 

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

     คําชี้แจง   ใหนักเรียนเตมิขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
 
 
                                                  
 
 
 
 
         จากสมการวงกลมที่  (0,0)  เปนจุดศูนยกลางของวงกลม รัศมียาว r หนวย  
คือ….........................................................ถาเลื่อนแกนไปท่ี (h,k)  จะไดสมการวงกลมเทียบกับ
แกนใหม  คือ    (x´)

2 + (y´)2 = r2   โดยท่ี   x´=…………………………………………....    และ    
y´=…………………….…….…………………………………………………………………….... 
        ดังน้ันวงกลมเทียบกับแกนเดิม คือ...............................................................................  
เรียกวาสมการรูปแบบมาตรฐาน  

  ความสัมพันธซ่ึงมีกราฟเปนวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่  (h,k)และมีรัศมียาว r หนวย   
คือ  { (x,y) ∈ R×R|……………………………………………………….} 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 
 
 

ชื่อ..............................................................................................ชั้น..................เลขที่............. 
1. จากความสัมพันธที่กําหนดให  ซ่ึงมีกราฟเปนวงกลม  จงหาจุดศูนยกลาง และความยาวรศัมี 
    ของวงกลมจากสมการที่กําหนดให 
  1)  { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 + 8x + 6y – 24  =  0 } 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2)  { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 – 6x – 7  = 0 } 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3) { (x,y) ∈ R×R |x2 + y2 – 8x + 10y + 5  = 0} 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

164

ใบกิจกรรมที่ 3.3 
 

 
 

ชื่อ..............................................................................................ชั้น..................เลขที่............. 
 
1. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3, - 5) และรัศมียาว 4 หนวย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (1,2)  และผานจุด (-2,-2) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3, 4) และสัมผัสเสนตรงที่ลากผานจุด (2, 1)  และ  
    (-2,4) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3.2 
 

1. จากความสัมพันธที่กําหนดให  ซ่ึงมีกราฟเปนวงกลม  จงหาจุดศูนยกลาง และความยาวรศัมี 
    ของวงกลมจากสมการที่กําหนดให 
  1)  { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 + 8x + 6y – 24  =  0 } 
  วิธีทํา        จัดสมการใหม  (x2 + 8x) + (y2 + 6y)  =   24 
                   (x2 + 8x + 16) + (y2 + 6y + 9)  =   24 
           (x + 4)2 + (y + 3)2        =   24 + 16 + 9 
                 (x + 4)2 + (y + 3)2         =   72 

   ตอบ  ดังนั้น  จะไดกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (-4,-3) และรัศมียาว 7 หนวย 
 
 2) { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 – 6x – 7  =  0 } 
  วิธีทํา จัดสมการใหม      (x2 – 6x) +  y2 =   7 
                (x2 – 6x + 9) + y2         =   7 + 9   
      (x – 3)2 + y2       =   16 
         (x – 3)2 + (y – 0 )2     =   42   
     ตอบ   ดังน้ัน  จะไดกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3,0) และรัศมียาว 4 หนวย 
 
 3) { (x,y) ∈ R×R | x2 + y2 – 8x+ 10y + 5  =  0 } 
  วิธีทําจัดสมการใหม        (x2 – 8x) + (y2 + 10y)  =   - 5 
                (x2 – 8x+ 16) + (y2 + 10y +25)   =   - 5 + 16 +25 
      (x – 4)2 + (y + 5)2        =     36 
                (x – 4)2 + (y + 5)2            =   62 

 ตอบดังน้ัน  จะไดกราฟวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (4, -5) และรัศมียาว 6 หนวย 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3.3 
 

1. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3, - 5) และรัศมียาว 4 หนวย 
  วิธีทํา จากสมการวงกลม (x – h)2 + (y – k)2  =  r2 
   จากโจทยจะไดจุด (h,k)  = (3, -5)  และ  r = 4  
   แทนคาในสมการวงกลม  จะได  (x – 3)2 + (y+ 5)2  = 42 
       (x2 – 6x + 9) + (y2 + 10y + 25)  = 16 
                               x2 – 6x + y2 + 10y   =  16 – 9 – 25  
                         x2 – 6x + y2 + 10y  =  - 18 
                          x2 – 6x + y2 + 10y – 18  =  0  
ตอบ   ดังน้ันจะไดสมการวงกลม  คือ  x2 – 6x + y2 + 10y – 18  =  0 
 
2. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (1,2)  และผานจุด (-2,-2) 
   วิธีทํา จาก รัศมีของวงกลมน้ี   =  ระยะระหวางจุด (1,2)  และ (-2,-2) 

         รัศมีวงกลมนี้       =  22) (222) (1 +++  
                                         =   16  9 +    =  25  
                                        =   5 
  ดังน้ันวงกลมนี้มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (1,2)  และ รัศมียาว 5 หนวย 
    แทนคาในสมการวงกลม  จะได  (x – 1)2 + (y – 2)2  = 52 
              x2 – 2x + 1 + y2 – 4y + 4   =  25 
          x2 – 2x + y2 – 4y             =  25 – 1 – 4  
          x2 – 2x + y2 – 4y             =  20     
                     x2 – 2x + y2 – 4y – 20      =  0  
 
    ตอบ  ดังน้ันจะไดสมการวงกลม  คือ    x2 – 2x + y2 – 4y – 20  = 0        
 
3. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3, 4) และสัมผัสเสนตรงที่ลากผานจุด (2, 1)  
   และ (-2,4) 

 วิธีทํา  เสนตรงทีล่ากผานจุด (2,1) และ (-2,4)  คือ     y – 1       =  ( )2x
22

14 −−−
−  

                                                           y – 1       =   ( )2x
4
3 −−  

                                                                   4y – 4      =  - 3x + 6 
                                                            3x + 4y – 10  =  0 
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ดังน้ัน        r    =   ระยะระหวางจุด (3,4)  และเสนตรง 3x + 4y – 10  =  0 

      r    =   
2423

10(4)(4)(3)(3)

+
−+

 

                 =  5

15
 =  3 

   สมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (3,4)   และรัศมียาว 3 หนวย  คือ 
        (x – 3)2 + (y – 4)2  = 32 
      หรือ   x2 + y2 – 6x – 8y + 16  = 0 
ตอบ   x2 + y2 – 6x – 8y + 16  = 0 
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แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน 
หนวยที่ 2 เร่ือง  วงกลม 

---------------------------------------------- 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย х ในคําตอบที่ถูกท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการของวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่ (0,0) และรัศมียาว 3 หนวย 
  1)  x2 – y2 – 3 = 0    2)  x2 + y2 + 3 = 0 
  3)  x2 + y2 + 9 = 0    4)  x2 + y2 – 9 = 0 
 2.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการของวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่ (0,0) และรัศมียาว 5 หนวย 
 1)  x2 – y2 – 5 = 0    2)  x2 + y2 + 5 = 0 
  3)  x2 + y2 – 25  = 0    4)  x2 + y2 + 25  = 0 
 

3.  ขอใดตอไปน้ีเปนจุดศูนยกลางของวงกลมที่มีสมการเปน x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0 
  1)  (1, 3)    2)  (1, -3) 
   3)  (-1, 3)    4)  (-1, -3) 
4.  ขอใดตอไปน้ีเปนจุดศูนยกลางของวงกลมที่มีสมการเปน (x + 1)2 + (y – 2)2 = 81 
   1)  (-1, 2)    2)  (1, 2) 
   3)  (1, -2)    4)  (-1, -2) 
5.  ขอใดตอไปน้ีเปนความยาวรัศมีของวงกลมที่มีสมการเปน (x + 1)2 + (y – 2)2 = 1 
  1)  4     2)  3 
   3)  2     4)  1 
6.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการของวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่ (1, 2) และรัศมียาว 3 หนวย 
 1)  (x – 1 )2 + (y – 2 )2  = 9    2)  (x + 1)2 + (y + 2)2  = 9 
  3)  (x – 1 )2 + (y – 2 )2 = 3   4)  (x + 1 )2 + (y + 2 )2 = 3 
7.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการของวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่ (2,3) และรัศมียาว 5 หนวย 
 1)  (x + 2)2 + (y + 3)2  = 25    2)  (x - 2)2 + (y - 3)2  = 25 
  3)  (x – 2 )2 + (y –3)2 = 5   4)  (x + 2 )2 + (y + 3 )2 = 5 
8.  ขอใดเปนสมการของวงกลม ซ่ึงมีกราฟวงกลมที่มีจุด (1, 4) และ (-3, 1) เปนจุดปลายของ 
     เสนผานศูนยกลางของวงกลม 
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9.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการของวงกลมที่สัมผัสแกน X มีจุดศูนยกลางอยูบนเสนตรง x= 4  
    ผานจุด  (7, 3) 
  1)  x2 + y2 – 8x – 6y + 16  = 0  2)  x2 + y2 – 8y – 6y = 16 
  3)  x2 + y2 –8x + 6y = 20  4)  x2 + y2 – 8x – 6y = 0 
10.  ขอใดเปนสมการของวงกลมซึ่งมีจุดศูนยกลางอยูที่ (-2, 3) และสัมผัสเสนตรง  
      20x – 21y – 42 = 0 
   1)  x2 + y2 +4x + 6y - 12  = 0   2)  x2 + y2 +4x – 6y + 12  = 0   
  3)  x2 + y2 –4x – 6y – 12  = 0  4)  x2 + y2 – 4x +6y – 12  = 0 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยการเรยีน 

หนวยที่ 2      เร่ือง วงกลม 
 
  1.  4        2. 3        3. 3     4. 1           5.  4 
  6. 1       7. 2        8. 4        9. 1         10. 2 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

คําชี้แจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ความรับผิดชอบ ความมีระบบ 
รอบคอบ 

มีความ
กระตือรือรน  
ใฝเรียนรู 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
23.           
รวม          

 
        ผูประเมิน..................................................... 
                    .................../................/.................. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

1. มีความรับผิดชอบ 
คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมาย 
- รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปน 
  นิสัย เปนระบบแกผูอื่น และแนะนําชักชวนใหผูอื่นปฏิบัติ 

2 
ดี 

- สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงครูผูสอน มี 
  เหตุผลที่รับฟงได 
- รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเปนนิสัย 

1 
พอใช 

- สงงานชากวากําหนด 
- ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ แนะนํา ตักเตือนหรือ 
  ใหกําลังใจ 

 
2.  มีระบบ รอบคอบ 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 
3 

ดีมาก 
- มีการวางแผนดําเนินงานเปนระบบ 
- การทํางานมีครบทุกขั้นตอน ตัดขั้นตอนท่ีไมสําคัญออก 
- จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน – หลัง ถูกตองครบถวน 

2 
ดี 

- มีการวางแผนการดําเนินงาน 
- การทํางานไมครบทุกขั้นตอน  และผิดพลาดบาง 
- จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน – หลังไดเปนสวนใหญ 

1 
พอใช 

- ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
- การทํางานไมมีขั้นตอน  มีความผิดพลาดตองแกไข 
- ไมจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

 
3. มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 
3 

ดีมาก 
- ลงมือปฏิบัติงานทันทีท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติเอง 
- ปรึกษา คนควาและซักถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นดวย 
  ตนเองโดยไมตองมีคนแนะนํา 

2 
ดี 

- ลงมือปฏิบัติงานคอนขางชา แตพอมีเหตุผลท่ีพอรับฟงได 
- ปรึกษา คนควา และซักถามเสมอ แตไมทุกครั้ง 

1 
พอใช 

- ลงมือปฏิบัติงานชามาก ตองมีคนคอยกระตุนหรือแนะนํา 
- นานๆ ครั้งจึงจะปรึกษา คนควา และซักถาม โดยมีคนคอย 
  กระตุน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่....... 
แบบประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

คําชี้แจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร 
ส่ือความหมาย 
การนําเสนอ 

การเชื่อมโยง ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
รวม                

 
         ผูประเมิน..................................................... 
        .................../................/................. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 
 1. การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาและการอธิบายถึงเหตุผลใน
การใชวิธีดังกลาว 

คะแนน คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 
2 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ อธิบายถึงเหตุผลในการ

ใชวิธีดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
1 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธี

ดังกลาวไดบางสวน 
0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรอืไมมีรองรอยการดําเนินการแกปญหา 

 
2. การใหเหตุผล หมายถึง การอางอิง การเสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจ 

คะแนน คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 
2 มีการอางอิง เสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
1 มีการอางอิงเหตุผลที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวความคิดประกอบการตัดสินใจ 
0 ไมมีการอางอิงหรือแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

 
3. การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ หมายถึง การใชภาษาหรือสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือตารางแสดงขอมูลประกอบ 

คะแนน ความสามารถในการส่ือสาร 
การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอท่ีปรากฏใหเห็น 

2 ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง และนําเสนอโดยใชกราฟ 
แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูลประกอบตามลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ กระชับ 
ชัดเจน 

1 ใชภาษาใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรบางสวน และพยายามนําเสนอโดย
ใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูลประกอบชัดเจนเปนบางสวน 

0 ไมนําเสนอ 
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4. การเชื่อมโยง หมายถึง การนําความรู หลกัการและวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร / สาระอื่น / ชีวิตประจําวัน 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 นําความรู หลกัการและวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร/ สาระอื่น/ ชีวิตประจําวัน เพื่อชวยในการแกปญหา หรือประยุกตใชได
อยางสอดคลองเหมาะสม 

1 นําความรู หลกัการและวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร
ไดบางสวน 

0 ไมมีการเชื่อมโยงกับสาระอื่นใด 
 
 
5. ความคิดริเริม่สรางสรรค หมายถึง แนวคดิ/ วิธีการท่ีแปลกใหม สามารถนําไปปฏิบัติ 

คะแนน ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏใหเห็น 
2 มีแนวคิด/ วิธีการท่ีแปลกใหม สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง สมบูรณ 
1 มีแนวคิด / วิธีการไมแปลกใหม  สามารถนาํไปปฏิบัติไดถูกตองสมบูรณ 
0 ไมมีผลงาน 
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ภาคผนวก  ค 

 
 -  ตัวอยางคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ภาคตัดกรวย   
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  -  ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  ภาคตัดกรวย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
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คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย เพือ่สงเสริม
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และความสามารถเชิงปริภูมิ  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 
 

 
 

 
 
 
         จัดทําโดย 
        นางสาวธิดารัตน   ลือโลก 
               ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย  แบงเน้ือหาออกเปน  
5 หนวยการเรียน  ดังนี้ 
 
  หนวยการเรียนท่ี  1  เร่ือง  การเล่ือนแกนทางขนาน  จํานวน  2  คาบ 
  หนวยการเรียนท่ี  2  เร่ือง  วงกลม    จํานวน   4   คาบ 
  หนวยการเรียนท่ี  3  เร่ือง  วงรี     จํานวน   4   คาบ 
  หนวยการเรียนท่ี  4  เร่ือง  พาราโบลา   จํานวน   4   คาบ 
  หนวยการเรียนท่ี  5  เร่ือง  ไฮเพอรโบลา   จํานวน   4   คาบ 
 
  สําหรับครูผูสอนจะมีแผนการจัดการเรียนรู  คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ือง ภาคตัดกรวย  สําหรับใชสอนในชัน้เรียน  โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม 
 
อุปกรณของเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชในการเรียน  
  1.  ระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows   
  2.  CPU อยางนอย Pentium4 
  3.  ขนาดแรมที่สามารถใชงานได 512 MB   
  4.  พ้ืนที่วางของฮารดดิสดอยางนอย 900 MB  
  5.  ความละเอียดหนาจอ SVGA 1024x768 พิกเซส. 
  6.  คียบอรดชนิด 104 คีย  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  และเมาส 
 
วิธีการเขาใชโปรแกรมบทเรียน 
  1.  เปดโปรแกรมระบบปฏบิัติการ  Microsoft Windows   
  2.  ใสแผนโปรแกรมเขาไปในชองเคร่ืองอาน CD/DVD 
  3.  รอสักครูโปรแกรมจะเปดขึ้นมา 
  4.  ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของบทเรียน 
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สวนประกอบหนาจอโปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูรายการ 

ปุมสรุปผลการทดสอบ ปุมออกจากโปรแกรม 

รายละเอียดเน้ือหา 

ปุมกลับหนาเมนูหลัก ปุมเลื่อนหนากระดาษ 

ปุมออกจากโปรแกรม / ปุมสูตัวอยาง แบบฝกหัด 

หัวขอความรู 
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การเขาใชงานในบทเรียน 

1. พิมพชื่อ-นามสกุล จากน้ันกดปุม Enter 
2. พิมพรหัสประจําตัว และกดปุม Enter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. โปรแกรมจะแสดงหนาตางตอนรับ พรอมเขาสูหนาตางเมนูรายการ 
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย เพือ่สงเสริม
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   และความสามารถเชิงปริภูมิ  ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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ภาคผนวก  ง 

 
 -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  -  แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร 
เร่ือง  ภาคตัดกรวย   

------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย х ในคําตอบที่ถูกท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  จุด P และ จุด Q มีพิกัด (0, 5) และ (-5, 3) ตามลําดับ ถาเลื่อนขนานแกนโดยใหจุดกําเนิดอยู 
   ที่จุด (- 2, 4)  แลวพิกัดของจุด P´ และ Q´ เม่ือเทียบกับแกนใหมตรงกับขอใด ตามลําดับ 
 1)  (2, 1) และ (-3, 1)     2)  (2, 1) และ (-3, -1) 
  3) (-2, 1) และ (-3, 1)      4)  (-2, 1) และ (-3, -1) 
2.  ถาเลื่อนขนานแกนโดยใหจุด (h, k) เปนจุดกําเนิด และจัดสมการ x2 + y2 + 2x – 6y + 6 = 0 
     ใหอยูในรูป (x´)2 + (y´)2 = 4  แลวพิกัด (h, k)  ตรงกับขอใด 
  1)  (1, 3)     2)  (1, - 3) 
  3)  (- 1, 3)     4)   (-1, - 3) 
3.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) และ รัศมียาว 4 หนวย 
  1)  x2 + y2 – 4  = 0     2)  x2 + y2 + 4  = 0 
  3)  x2 + y2 + 16 = 0     4)  x2 + y2 – 16  = 0 
4. จากสมการ x2 + y2 – 25 = 0  จะมีจุดศูนยกลาง และรัศมีตามขอใดตอไปน้ี 
  1) จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) และรัศมียาว - 25 หนวย 
  2) จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) และรัศมียาว   25 หนวย 
  3) จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) และรัศมียาว - 5 หนวย 
  4) จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) และรัศมียาว 5 หนวย 
5. จากสมการวงกลม x2 + y2 – 6x +2y – 15 = 0 ขอใดกลาวถึงสวนประกอบของวงกลมที ่
  เปนกราฟของสมการไดถูกตอง 
  1) จุดศูนยกลาง คือ (3, -1) รัศมียาว 5   หนวย      
  2) จุดศูนยกลาง คือ (3, -1) รัศมียาว 5 หนวย 
  3) จุดศูนยกลาง คือ (- 3, -1) รัศมียาว 5 หนวย     
  4) จุดศูนยกลาง คือ (- 3, -1) รัศมียาว 5   หนวย 
6.  วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (2, 3) และ รัศมียาว 3 หนวย  จะมีสมการตรงกับขอใด 
  1)  x2 + y2 – 4x – 6y + 4  = 0    2)  x2 + y2 – 4x + 6y + 4 = 0 
  3)  x2 + y2 + 4x + 6y – 4  = 0   4)  x2 + y2 – 4x + 6y – 4 = 0 
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7.  ถาเสนตรง 3x + 4y + 5 = 0 สัมผัสวงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูทีจุ่ด (3, 4) แลว สมการวงกลม 
    น้ีคือขอใด 
  1)  x2 + y2 – 6y – 8y – 11 = 0    2)  x2 + y2 – 6x – 8y + 9 = 0 
 3)  x2 + y2 – 6x – 8 y  =  0   4)  x2 + y2 – 6x – 8y + 16 = 0 
8.  วงรีที่มีจุดยอดอยูที่จุด (6, 0) และจุดโฟกัสอยูที่จุด (4, 0) และ (- 4, 0) จะมีสมการตรงกับขอใด 
  1)  36y2 + 25x2 – 900 = 0   2)  25x2 + 36y2 – 900 = 0 
  3)  36x2 + 20y2 – 720 = 0    4)  20x2 + 36y2 – 720 = 0 
9.  กราฟสมการวงรี  16x2 + 9y2 – 32x – 36y – 92 = 0 มีจุดยอดอยูที่จุดใดตอไปน้ี 
   1) (1, 6) และ (1, - 2)     2) (1, - 6) และ (1, - 2) 
   3) (-1, 6) และ (- 1, 2)     4) (- 1, - 6) และ (-1, 2) 
10. กําหนดสมการ x2 + 4y2 – 16x + 16y + 76 = 0 จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
    ก) วงรีน้ีมีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (8, - 2) 
   ข) วงรีน้ีมีความยาวเลตัสเรกตัมเทากับ 1 หนวย 
   ค) แกนเอกของวงรีน้ีอยูบนแกน X 
  ขอใดตอไปน้ีสรุปถูกตอง 
  1) ถูกเพียงขอเดียว     2) มีขอถูก 2 ขอ 
  3) ถูกเพียง 3 ขอ      4) ถูกทุกขอ 
11.  วงรีมีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (4, -1) มีจุดโฟกัสอยูที่ (7, -1) และผานจุด (0, -2) จะมีสมการตรง  
   กับขอใด 
  1)  3x2 + 6y2 – 8x + 12y = 0    2)  3x2 + 6y2 – 24x + 12y = 0 
   3)  6x2 + 3y2 – 8x + 12y = 0   4)  6x2 + 3y2 – 24x + 12y = 0  
12.  จากสมการ  y2 – 10y – 10x + 1 = 0  ขอใดกลาวถึงสวนประกอบของพาราโบลาที่เปนกราฟ 
       ของสมการไดถูกตอง 
  1)  จุดโฟกัสของพาราโบลาอยูที่จุด (- 1, 5)   
  2) พาราโบลามีจุดยอดอยูที่จุด (2, 5) 
  3)  สมการไดเรกตริกซคือ x = - 5      
  4) ความยาวเลตัสเรกตัมเทากับ 10 หนวย 
13.  กําหนดสมการ y2 + 4y + 20x + 24 = 0 จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
  ก)  กราฟของสมการเปนพาราโบลาเปดทางขวา และมีจุดยอดอยูที่จุด (-1, -2) 
  ข)  กราฟของสมการเปนพาราโบลาที่มีจุดโฟกัสอยูที่จุด (-6, -2) 
  ค)  กราฟของสมการเปนพาราโบลาที่มีเสนไดเรกตริกซ  คือ  x – 4 = 0 
      ขอใดตอไปสรุปไดถูกตอง 
  1)  มีขอถูก 1 ขอ     2) มีขอถูก 2 ขอ 
  3)  มีขอถูก 3 ขอ     4) ผิดท้ัง 3 ขอ 



 
 

189

14.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการของพาราโบลาที่ผานจุด (4, 5) มีจุดยอดอยูที่จุด (2, 3) และจุดโฟกัส 
      อยูบนเสนตรง x = 2 
  1)  x2 – 2x – 4y = 0     2)  x2 – 4x – 2y + 10 = 0 
  3)  y2 – 4y – 2x = 0     4)  y2 – 2x – 4y + 10 = 0 
15.  พาราโบลาท่ีมีจุดยอดอยูที่จุด (-2, 3) และสมการของไดเรกตริกซเปน x = 0 จะมีสมการตรง 
      กับขอใด 
  1)  y2 + 6y – 8x – 25 = 0     2)  y2 + 6y + 8x – 25  =  0 
   3)  y2 – 6y – 8x + 25 = 0     4)  y2 – 6y + 8x + 25 = 0 
16.  ไฮเพอรโบลาที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (0,0) และมีจุดยอดจุดหน่ึงอยูที่ (3,0)  โดยมีจุด (0,4)  
       เปนจุดปลายขางหน่ึงของแกน  จะมีสมการตรงกับขอใด 
  1) 9y2 – 4x2 = 36      2) 9y2 + 4x2 = - 36 
  3)  4x2 – 9y2 = 36       4) 4x2 – 9y2 = - 36    
17.  ไฮเพอรโบลาซ่ึงมีจุดยอด 2 จุดคือ (0, 0) กับ (8, 0) และจุดมีโฟกัส  2 จุด คือ (-1, 0) กับ  
       (9, 0)  จะมีสมการตรงกับขอใด 
  1)  9x2 – 25y2 – 72x – 144 = 0   2)  9x2 – 16y2 – 72x = 0 
  3)  9y2 – 16x2 – 72y – 144 = 0   4)  9y2 – 16x2 – 72y = 0 
18.  ขอใดตอไปน้ีเปนสมการไฮเพอรโบลาที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุด (4, - 2)  มีจุดโฟกัสจุดหน่ึงอยูที่ 
       (4, - 5)  และแกนตามขวางยาว 4 หนวย 
  1)  4x2 – 5y2 – 32x – 20y + 64 = 0   2)  4x2 – 5y2 + 32x – 20y + 64 = 0 
  3)  4x2 + 5y2 – 32x – 20y + 64 = 0   4)  4x2 + 5y2 + 32x – 20y + 64 = 0 
19. จาก  9y2 – 16x2 – 32x + 54y – 79 = 0 ขอกลาวถึงสวนประกอบของไฮเพอรโบลาที่เปนกราฟ 
     ของสมการไดถูกตอง 
  1)  แกนตามขวางอยูบนเสนตรง y = -3   
  2)  จุดโฟกัสอยูที่จุด (-1, -8) และ (-1, 2) 

  3)  สมการของเสนกํากับคือ (y+1) = 
4

3
±  (x + 3) 

  4)  ความยาวเลตัสเรกตัม เทากับ 1.4 หนวย 
20.  ไฮเพอรโบลา xy = - 4 มีจุดศูนยกลาง และจุดยอดอยูที่จุดใดตอไปน้ี 
  1)  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) จุดยอดอยูที่จุด (-2, 2) และ (2, -2) 
  2)  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (0, 0) จุดยอดอยูที่จุด (4, 4) และ (- 4, 4) 
  3)  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (2, 2) จุดยอดอยูที่จุด (-2,  - 2)  

4)  จุดศูนยกลางอยูที่จุด (2, 2) จุดยอดอยูที่จุด (4, 4) และ (- 4, - 4) 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
  1.  2                  2. 3             3. 4       4. 4           5. 2     
 6. 1          7. 1     8. 4        9. 1        10. 2    
            11. 2         12. 3     13. 3     14. 2      15. 4    
  16. 3        17. 2       18. 1     19. 2      20. 1    
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แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ 
 

คําชี้แจง  ใหพิจารณาวาภาพในขอใดถกูซอนอยู  แลวจะไดภาพใดจากภาพที่กําหนดให 
             ในขอ ก – จ 
1. 

 
 
 
 
 

 

                                          ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
2. 

 
 
 
 
 
 

 

                                            ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
3. 

 
 
 
 

 

                                                ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
4. 

 
 
 
 

 

                                           ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
5. 

 
 
 
 

 

                                        ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
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6. 
 
 
 
 

 

                              ก.               ข.               ค.            ง.            จ. 
7.  

 
      
 
 

 

                                                ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
8. 

 
 
 
 

 

                                                ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
 
คําชี้แจง  ใหพิจารณาวาภาพในขอใดถกูซอนอยู  แลวจะไดภาพใดจากภาพที่กําหนดให 
             ในขอ ก – จ 
9. 

 

       
 

 

                

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
10. 

 

      
 

 

          

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
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11. 
    

        
 

 

                           

                                               ก.            ข.             ค.             ง.             จ. 
12. 

 

      
 

 

 

                 ก.                  ข.             ค.               ง.             จ. 
 

13. 
 
 
 
 

   
     

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
 
14. 

 
 
 
 

 

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
 

15. 
 

 
 
 
 

 

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
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คําชี้แจง  ใหพิจารณาวาถานําภาพท้ังสองน้ีมาซอนกันใหสนิทโดยไมเปลี่ยนแปลงขนาดและรปูราง  
   แลวจะไดภาพใดจากภาพท่ีกําหนดใหในขอ ก – จ 
16.    

 
 
 

 

 

        ก.   ข.          ค.                 ง.                จ. 
 

17. 

 
 
 

 

        ก.   ข.          ค.                 ง.                จ. 
 

18. 

 
 
 

 

        ก.   ข.          ค.                 ง.                จ. 
 

19. 

 
 
 

 

        ก.   ข.          ค.                 ง.              จ 

. 
20. 

 
 
 

 

        ก.   ข.          ค.                 ง.               จ. 
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21. 

 
 
 

 

        ก.   ข.          ค.               ง.            จ. 
 
 

22. 

 
 
 

 

                                     ก.          ข.           ค.         ง.       จ. 
 
 

23. 

 
 
 

 

                                     ก.          ข.           ค.         ง.       จ. 
 

24. 

                                        ก.           ข.            ค.      ง.              จ. 
 
 

25. 

 
 
 

 

                                     ก.          ข.           ค.       ง.    จ. 
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26.     

 
                     ก.      ข.             ค.      ง.             จ. 
 
 
 

27.      

 
                     ก.          ข.          ค.               ง.             จ. 
 
28.     

 
                         ก.    ข.           ค.      ง.             จ. 
 
29.     

                      
                            ก.       ข.              ค.           ง.        จ. 
 
30.  

 
                         ก.           ข.          ค.                ง.              จ. 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาวาถาหมุนภาพทางดานซายมือน้ีไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาแลว จะ  
   ไดภาพใด 
31. 

 

         
 
 

 
              

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
 

32. 
 

         
 

              

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
33. 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
34. 

 

          
 

 

                                                                   

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
35. 

 

           
 

 

  

                                               ก.             ข.              ค.               ง.              จ. 
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36. 
 

               
 

 
                                                                                     

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
37. 

 

           
 

 
 

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
38. 

         

           

 

                                           

                                               ก.             ข.             ค.             ง.             จ. 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาวาถาหมุนภาพขวามือน้ีไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแลว จะ  
   ไดภาพใด 
39. 

 
 
 
 

 

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
40. 

 

           
 

 

                                        

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
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41. 
 

 

            
 

 

 

                                                                        

                                               ก.                ข.             ค.             ง.             จ. 
42. 

 
            
 
 
 

 
                                   

                                               ก.             ข.             ค.             ง.             จ. 
43.  

 

            
 

 

           

                                                     ก.                ข.             ค.             ง.             จ.     
                                      
44. 

 
 
 

 
   
 

 

 

                                               ก.              ข.              ค.              ง.             จ. 
 
45. 

 
 
 
 

     
 
 
         

                                               ก.               ข.              ค.             ง.              จ. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปรภูิมิ 
 

    1.   จ.    2.   ก.   3.   ง.    4.   จ.     5.   ก. 
   6.   ข.    7.   จ.    8.   ง.    9.   ง.    10.  ค. 
   11.  ก.   12.  ง.   13.  จ.   14.  ค.    15.  ค. 
  16.  ค.   17.  ก.   18.  ข.   19.  จ.   20.  ง. 
  21.  ก.   22.  ข.   23.  ค.   24.  ก.   25.  ง.   
  26.  ง.    27.  ก.   28.  ข.   29.  ข.   30.  ง.   
  31.  ก.   32.  จ.   33.  ข.   34.  ก.   35.  จ. 
   36.  ก.   37.  ง.   38.  ค.   39.  ข   40.  จ.     
  41.  ค.   42.  ง.   43.  จ.   44.  ข.   45.  ก.    
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ภาคผนวก  จ 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

  ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ 
 
1. ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล 
  อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
2.  นายอภิชาติ  เพชรพลอย 
  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
3.  นางลออจิตร  ผลามิตร 
  ครูชํานาญการ  โรงเรียนสตรีอางทอง 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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