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บทคัดยอ 
ช่ือเรื่องวิจัย  :       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

        หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  
      สื่อการสอน PowerPoint  

ผูวิจัย   :      นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา 
_____________________________________________________ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง  เซลลของสิ่งมีชีวิต กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 กอนและหลังการเรียน       
(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน        
สื ่อการสอน Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ว 21101 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีเรียนสาะการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point   
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการทดสอบคา t 
ผลการวิจัย 
 (1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบกอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตท่ีสอนโดยใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point  พบวาผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point 
สาะการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต อยูในระดับมาก 

 

 

 

 



บทท่ี1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บุคคลเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ การจัดการศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีชวย
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ใหบุคคลไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  ตลอดชวงชีวิตวางรากฐาน
พัฒนาการของชีวิตเริ่มตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรค
การพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนั้น จะตองจัดให
สอดคลองกับความตองการของบุคคล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542     
ท่ีกําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542:1)    

ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ              
เปาหมายความเปนเลิศทางดานการศึกษา  โดยไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน ไดแก     
การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน  และการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา เปาหมายหลักของการปฏิรูป
การศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในยุคโลกาภิวัฒน  เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพของคนทุกคน ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญา ใหมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง  มีความรูความสามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหมีความม่ันคง 
สามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง   ครอบครัว  และสังคมใหเจริญกาวหนาไปอยางมีความสุขและสมดุล      

การเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองค
ความรูโดยใชกระบวนการในการสืบเสาระหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลายใหผูเรียนไดมี
สวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง เหมาะสมกับระดับชั้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551:75) ครูตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการถายทอด
ความรู จัดประสบการณเรียนรู  กระบวนการเรียนรู โดยตองพยายามจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปน
สําคัญ และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากท่ีสุด  ในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพตองใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหา พัฒนาการเรียนการสอน มุงประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง เนนการประเมินตามสภาพจริง ใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ (สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา 
2545:12-32) รวมท้ังปลูกฝงสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียน ไดมีความรู  คุณธรรม  
คานิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ อยางสมดุล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนน



ประโยชนตอผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ  ใหทําได คิดเปน ทําเปน สรางนิสัยให
เกิดความใฝรู ใฝเรียน อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542:3)  
ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม จึงจะชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุเปาหมาย  ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมีสวน
รวมในการเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจน เกิดทักษะสามารถเรียนรูไดมากข้ึนในเวลาท่ีมีจํากัด
เชื่อมโยงนามธรรมใหเปนรูปธรรมทําสิ่งท่ีซับซอนใหงายข้ึน (กิดานันท มลิทอง. 2543:89-93) ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมีความหลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
ความสามารถของผูเรียน วิธีการสอนแบบหนึ่งหรือวิธีหนึ่งอาจเหมาะสมกับวิชาหนึ่งแตอาจจะไม
เหมาะสมในการสอนอีกวิชาหนึ่งก็ได  

จากแนวนโยบายและหลักการดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการแกปญหาท่ีพบในการ
จัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร รหัสวิชา 21102 หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ท่ีนักเรียน
สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ํา ดวยเนื้อหาการเรียนรูมีมากภายใตเวลาอันจํากัด ครูจึง
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการอธิบายองคความรูเปนสวนใหญ นักเรียนไมบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็น ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห บรรยากาศการในการเรียนรูนาเบื่อ นักเรียนไมสนใจ
เนื้อหาท่ีครูอธิบาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูวิจัยไดมองเห็นปญหา
และความสําคัญท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน จึงไดสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน PowerPoint หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต เพ่ือใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน กระตุนความสนใจใฝรูใฝเรียนของนักเรียน ตอบ
สนอบความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถใชทบทวนบทเรียนหรือเรียนรูดวยตนเองได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน 
Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 กอนและหลังการเรียน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ว 21101  

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน 
PowerPoint หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน PowerPoint หนวย
การเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับมาก 

 



ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง 
เซลลของสิ่งมีชีวิต จํานวน 107 คน   

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง 
เซลลของสิ่งมีชีวิต จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  
 3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน PowerPoint หนวย

การเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101   
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1/3 

ท่ีเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ หนวยการเรียนรูเรื่องเซลลของสิ่งมีชีวิต  
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
3. มีสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน PowerPoint หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ

สิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
4. เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ใน

หนวยการเรียนรูอ่ืน ๆ  
5. ใชเปนแนวทางสําหรับครูและผูเก่ียวของกับการศึกษาในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไวดังนี้ 
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน PowerPoint หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่ง

ท่ีเปน CD สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวยเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

 1. ความหมายของเซลล 
 2. ชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 3. โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     
ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงไดมาจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปน



แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและไดตรวจสอบคุณภาพแลว ซ่ึงมีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จํานวน 30 คน ท่ีเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง
เซลลของสิ่งมีชีวิต 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หมายถึง สาระการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการคนหาความรู
เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบและมีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 

ความพึงพอใจของผูเรียน หมายถึง ความพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการ
เรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการ
เรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน PowerPoint 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.1 วิสัยทัศน 
  1.2 หลักการ 
  1.3 จุดมุงหมาย 
  1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
  1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2.1 สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 
  2.2 คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต 
 3. ชุดการสอน 
  3.1 ความหมายของชุดการสอน 
  3.2 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับชุดการสอน 
  3.3 ประเภทของชุดการสอน 
  3.4 องคประกอบของชุดการสอน 
  3.5 ข้ันตอนการผลิตชุดการสอน 
  3.6 คุณคาของชุดการสอน 
 4. คอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  4.1 พ้ืนฐาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  4.2 การทํางานของ Microsoft PowerPoint 
  4.3 สื่อการสอนในลักษณะของ Microsoft PowerPoint 
  4.4 หลักการพัฒนาสื่อ Microsoft PowerPoint 
  4.5 ประโยชนของ Microsoft PowerPoint 
 5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  5.1 การนําเสนอขอมูล (Presentation) 
  5.2 ความหมายของคําสั่งท่ีจําเปน 
 
 
 
 



 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6.2 แนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์ 
  6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6.4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6.5 แนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6.6 การสรางแบบทดสอบเลือกตอบ 
 7. ความพึงพอใจ 
 8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  
1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1.1 วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน

ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 1.2 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ    มีจุดหมายและ
มาตรการเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาศไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาค และมคุณภาพ 
  3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 
  4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและ
การจัดการเรียนรู 
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนความรู และประสบการณ 

 
 



1.3 จุดมุงหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต 
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข 
 1.4 สมรรถนะของผูเรียน 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ 
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ
ตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 
เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรูใหม ประยุกต
ความรูมาใชในการปองกันละแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
 



  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ 
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช 
เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน
การเรียนรู การสื่อสารการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
  2. ซ่ือสัตวสุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝเรียนรู 
  5. อยูอยางพอเพียง 
  6. มุงม่ันในการทํางาน 
  7. รักความเปนไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามรถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม
บริบทและจุดเนนของตนเอง 
 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 กรมวิชาการ (2551) ไดกลาวถึง วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและ
อนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและ
การทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร
อ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของดลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู ( knowledge-based society ) ดังนั้น
ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
 
 



 กรมวิชาการ (2551) ไดกลาวถึง การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน
ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยงความรูกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสราง
องคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย
เหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสําคัญไวดังนี้ 

1. ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  สิ่งมีชีวิตหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตโครงสรางและ 
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ
การถายทอดทางพันธุกรรมการทํางานของระบบตางๆของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  สิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตัวความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ 
สิ่งแวดลอมความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆในระบบนิเวศความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ินประเทศและโลกปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตางๆ 

3. สารและสมบัติของสาร  สมบัติของวัสดุและสารแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคการเปลี่ยน 
สถานะการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารสมการเคมีและการแยกสารแรงและ
การเคลื่อนที่ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟาแรงโนมถวงแรงนิวเคลียรการออกแรงกระทําตอ
วัตถุการเคลื่อนท่ีของวัตถุแรงเสียดทานโมเมนตการเคลื่อนท่ีแบบตางๆในชีวิตประจําวัน 

4. พลังงานพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงานสมบัติและปรากฏการณของแสง 
เสียงและวงจรไฟฟาคลื่นแมเหล็กไฟฟากัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียรปฏิสัมพันธระหวางสาร
และพลังงานการอนุรักษพลังงานผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

5. กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  โครงสรางและองคประกอบของโลกทรัพยากรทางธรณี 
สมบัติทางกายภาพของดินหินน้ําอากาศสมบัติของผิวโลกและบรรยากาศกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลกปรากฏการณทางธรณีปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

6. ดาราศาสตรและอวกาศ  วิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีเอกภพปฏิสัมพันธและผลตอ 
สิ่งมีชีวิตบนโลกความสัมพันธของดวงอาทิตยดวงจันทรและโลกความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

7. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหา 
ความรูการแกปญหาและจิตวิทยาศาสตร 
 2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
   มาตรฐาน ว1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของ
โครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกันมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
   มาตรฐาน ว1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
ท่ีมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่ง
ท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 



  สาระท่ี 2  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
   มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ินความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
   มาตรฐาน ว  2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  ในระดับทอง ถ่ินประเทศและโลกนํ าความรู ไป ใช ใน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
  สาระท่ี 3  สารและสมบัติของสาร 
   มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร
กับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูนําความรูไปใชประโยชน 
   มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสารการเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยามีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี 
   มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟาแรงโนมถวงและแรง
นิวเคลียรมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตอง
และมีคุณธรรม 
   มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตางๆของวัตถุในธรรมชาติ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  สาระท่ี 5  พลังงาน 
   มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิตการ
เปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงานผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอมมี
กระบวนการสืบ เสาะหาความรูสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
   มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายใน
โลกความสัมพันธของกระบวนการตางๆท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศและสัณฐาน
ของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
  สาระท่ี 7  ดาราศาสตรและอวกาศ 
   มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ
การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรการสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
   มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชใน
การสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตรและการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะหา



ความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 
  สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใน
การสืบเสาะหาความรูการแกปญหารูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ี
แนนอนสามารถ อธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆเขาใจวา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน 

2.2 คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของส่ิงมีชีวิต 
ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  การบอก

องคประกอบของบรรยากาศ ปจจัยท่ีมีผลตออากาศ  พายุฟาคะนอง  พายุหมุน  มรสุม  การพยากรณ
อากาศ  ความแปรปรวนของลมฟาอากาศ  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ตําแหนงของวัตถุ  
ปริมาณเวกเตอร  และปริมาณสเกลาร  อัตราเร็ว  ความเร็ว  แรง  ขนาดและทิศทางของแรง 
สวนประกอบและหนาท่ีของเซลล การลําเลียงสารเขาออกจากเซลล การลําเลียงน้ําและธาตุอาหาร
ของพืช การสังเคราะหดวยแสง การสืบพันธุ การเจริญเติบโตของพืช การใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช การตอบสนองของพืช 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  มีความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตอ
การเปนพลโลกท่ีดี 
 

หนวยการเรียนรู 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรู เนื้อหา จํานวนช่ัวโมง 
สิ่งมีชีวืตและการดํารงชีวิตของ
พืช (เซลลของสิ่งมีชีวิต) 
  

1. ความหมายของเซลล 
2. ชนิดของสิ่งมีชีวิต 
3. โครงสรางและหนาท่ีของ
เซลล 

1 
2 
2 

รวม 5 
 

3. ชุดการสอน 
 3.1 ความหมายของชุดการสอน  
               ชุดการสอน คือ การนําเอาระบบสื่อประสม (Multi-media) ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
และประสบการณของแตละหนวยมาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ชุดการสอนนิยมจัดไวในกลอง หรือซองเปนหมวด ๆ ภายในชุดการสอน 
ประกอบดวยคูมือการใชชุดการสอน สื่อการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหา และประสบการณ อาทิ เชน 
รูปภาพ สไลด เทป แผนคําบรรยาย ฯลฯ 



 3.2 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับชุดการสอน 
             ในการนําชุดการสอนมาใชนั้น อาศัย แนวคิด หลักการ ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ มี             
5 ประการ คือ 
  1. แนวคิดตามหลักจิตวิทยา เก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคล โดยจัดใหผูเรียนมี
อิสระในการเรียนรูตามความสามารถและอัตราการเรียนรูของแตละคน 
  2. แนวคิดท่ีจะเปลี่ยนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางมาเปนแบบใหผูเรียนศึกษาดวย
ตนเองโดยใชสื่อประสมท่ีตรงตามเนื้อหาโดยมีครูเปนผูแนะนํา 
  3. แนวคิดท่ีจะจัดระบบการผลิต การใชสื่อการสอนในรูปแบบของสื่อประสม โดยมี
จุดมุ งหมายเ พ่ือเปลี่ยนจากการใชสื่ อชวยครูมาเปนใชสื่อ เ พ่ือชวยนักเรียนในการเรียนรู 
  4. แนวคิดท่ีจะสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยนําสื่อการสอนมาใชรวมกับกระบวนการกลุม ในการประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน 
  5. แนวคิดท่ียึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพการเรียนการสอน  เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ    โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนประกอบกิจกรรมดวยตนเอง และมีผล
ยอนกลับทันทีวาตอบถูกหรือตอบผิด มีการเสริมแรงทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิในและตองการท่ีจะ
เรียนตอไป ไดเรียนรูทีละนอย ๆ ตามลําดับข้ัน ตามความสามารถและความสนใจของแตละคน   
 3.3  ประเภทของชุดการสอน 
 ชุดการสอนแบงตามลักษณะการใชได 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการสอนแบบบรรยาย   หรือชุดการสอนสําหรับครูเปนชุดการสอนสําหรับใช
สอนผูเรียนเปนกลุมใหญ ภายในกลองจะประกอบดวยสื่อการสอนท่ีใชประกอบการบรรยาย เพ่ือ
เปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอยลง มาเปนผูแนะนํา เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
มากยิ่งข้ึน 
  2. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม หรือ ชุดการสอนท่ีใชกับศูนยเรียน เปนชุดการสอน
แบบกิจกรรม  ท่ีสรางข้ึนโดยอาศัยระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวยและหัวเรื่อง โดยเปดโอกาสให
ผูเรียน ไดรวมกันประกอบกิจกรรมเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน ในหองเรียนแบบศูนยการเรียน 
ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมนี้ ประกอบดวยชุดยอย ๆ ตามจํานวนศูนยในแตละหนวย ในแตละศูนย
จะจัดสื่อการสอนไวในรูปของสื่อประสม อาจเปนสื่อรายบุคคล หรือสื่อสําหรับกลุมผูเรียนท้ังศูนยใช
รวมกันหากมีปญหาสามารถถามครูไดตลอดเวลา 
             3. ชุดการสอนรายบุคคล หรือชุดการเรียน เปนชุดการสอนท่ีมีการจัดระบบเพ่ือให
ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันท่ีระบุไว โดยผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามความ
สนใจของแตละคน และตามอัตราการเรียนรูของตนเอง ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดวย
ตนเอง ชุดการสอนประเภทนี้ จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา หรือศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมดวย
ตนเอง   ผูสอนจะเปนผูท่ีใหคําแนะนํา และชวยเหลือทันที หรือผูเรียนอาจนําชุดการสอนประเภทนี้ไป
ศึกษาเองท่ีบานได   ซ่ึงจะเปนการสงเสริม และฝกฝน ใหผูเรียนรูจักศึกษาและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 
 



 3.4  องคประกอบของชุดการสอน 
 ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีหลายลักษณะ ข้ึนกับวัตถุประสงคการใช เชนชุดการสอนแบบ
กิจกรรมกลุม ชุดการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงใชเปนกลุมใหญ และชุดการสอนรายบุคคล หรือชุดการเรียน 
ชุดการสอนเหลานี้ จะมีองคประกอบท่ีแตกตางกัน ตามลักษณะการใช ซ่ึงอาจมีสวนประกอบตาง ๆ 
ดังนี้ 
  1. คูมือและแบบปฏิบัติ สําหรับครูผูใชชุดการสอนและผูเรียนที่ตองเรียนจากชุด
การสอน 
  2. คําสั่งหรือการมอบหมายงานเพ่ือกําหนดแนวทางของการเรียนใหนักเรียน 
  3. เนื้อหาสาระ ซ่ึงบรรจุอยูในรูปของสื่อประสม และกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ัง
แบบกลุมและรายบุคคล ซ่ึงกําหนดไวตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  4. การประเมินผล เปนการประเมินผลของ กระบวนการ และผลของการเรียนรู ใน
การประเมินผลกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด รายงาน สวนผลการเรียนรูไดแก แบบทดสอบ ซ่ึงจะ
บรรจุอยูในกลอง โดยจัดเปนหมวดหมูสะดวกตอการใช 
 3.5  ข้ันตอนการผลิตชุดการสอน 
        ในการผลิตชุดการสอนนั้น สามารถแบงเปนข้ันตอนไดดังนี้ 

1. กําหนดหมวดหมู เนื้อหา และประสบการณ อาจกําหนดเปน หมวดวิชา หรือ  
สหวิทยาการ  
  2. กําหนดหนวยการสอน โดยการแบงเนื้อหาวิชาออกเปน หนวยการสอน เพ่ือให
ผูสอนสามารถถายทอดความรูใหแกนักเรียนได ภายใน 1 สัปดาห หรือใหเสร็จสมบูรณไดภายในการ
สอน 1 ครั้ง อาจเปน 1-2  ชั่วโมง 
  3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนควรกําหนด หัวเรื่องตาง ๆ ท่ีจะสอนวา ในการสอนแตละ
ครั้งจะจัดประสบการณใดบางใหแกผูเรียน 
  4. กําหนดมโนมติ และหลักการ ในการกําหนด มโนมติ และหลักการนี้ จะตอง
สอดคลองกับหนวยการสอนและหัวเรื่อง โดยสรุปรวม แนวคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไวเพ่ือเปน
แนวทางในการนําเสนอเนื้อหาท่ีจะสอนใหสอดคลองกัน 
  5. ในการผลิตชุดการสอนนั้นควรกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่องโดย
เขียนเปนวัตถุประสงคท่ัวไปกอน แลวจึงเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  6. กําหนดกิจกรรมการเรียน พิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เพราะกิจกรรมการเรียนที่ผูเรียนจะตองประกอบกิจกรรมนั้น จะตองสามารถทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
  7. กําหนดแบบประเมินผล ประเมินผลใหตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ี
กําหนดไว โดยใชแบบทดสอบ และใชวิธีการพิจารณาแบบอิงเกณฑผูสอนจะไดทราบวาหลังจากผาน
กิจกรรมการเรียนการสอนแลวผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม 
  8. เลือกและผลิตสื่อการสอน ในการผลิตชุดการสอนนี้ วัสดุอุปกรณ รวมท้ังวิธีการ
ตาง ๆ ท่ีครูใช จัดวาเปนสื่อการสอนท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อแตละหัวเรื่องแลว ควรจัดสื่อเหลานั้นไวเปน
หมวดหมู  และจัดไว ในซองหรือกลอง ท่ีเตรียมไวกอนนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ 



        9. ทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน เม่ือสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลว ควรนํา
ชุดการสอนไปทดสอบหาประสิทธิภาพ  โดยผูสรางควรกําหนดเกณฑตามหลักการที่กลาววา 
การเรียนรูเปนกระบวนการ เพ่ือชวยใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม 
  10. การใชชุดการสอน หลังจากท่ีสรางชุดการสอนและนําไปหาคาประสิทธิภาพ 
ปรับปรุง แกไข ไดตามเกณฑท่ีตั้งไว   ผูสอนก็สามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามวัตถุประสงคของการใช  
เชน ชุดการสอนแบบบรรยาย ชุดการสอนแบบรายบุคคล  และชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม  และ
สามารถใชไดทุกระดับ เชน อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีข้ันตอนการใชดังนี้ 

       10.1  ข้ันทดสอบกอนเรียนควรจะมีการตรวจสอบความรูพ้ืนฐานในเรื่องท่ีจะ
เรียนกอน   

                10.2  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ข้ันนี้ผูสอนควรนําเขาสูบทเรียนเพ่ือเปนการเตรียม
ตัวผูเรียนกอนเรียน     
             10.3  ข้ันประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอน ผูสอน ค ว ร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง เพราะจะชวยใหผูเรียนรูแบบ Active Learning 
             10.4  ข้ันสรุปและทดสอบหลังเรียนเม่ือผูเรียนไดประกอบกิจกรรม  ท่ีกําหนด
ไวเรียบรอยแลว ผูสอนควรสรุป ท่ีผูเรียนไดเรียนแลว เพ่ือใหเกิดความเขาใจไดดียิ่งข้ึน ทดสอบหลัง
เรียน เพ่ือใหทราบวาหลังจากท่ีผูเรียนเรียนแลวเกิดการเรียนรูในเรื่องหรือไม ถายังไมเขาใจ ผูสอนควร
อธิบายหรือใหประกอบกิจกรรมอ่ืน ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง นอกจากนี้ยังทําให
ทราบความกาวหนาทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 3.6  คุณคาของชุดการสอน 
 ชุดการสอนมีคุณคาตอครูและผูเรียน ดังนี้ 
     1. ชวยเราความสนใจ ผูเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการสอน จะประกอบกิจกรรมดวย
ตนเอง ซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีทําใหผูเรียนสนใจตอการเรียนตลอดเวลา 
 
         2. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี จากการท่ีผูเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง 
สามารถเรียนไดตามความสนใจและตามอัตราการเรียนรูของตนเองจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี  
       3. สงเสริมและฝกหัดใหผูเรียน รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ
ตนเองและสังคม 
  4. ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน เนื่องจากการเรียนโดยใชชุด
การสอนผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายตลอดเวลามาเปนผูแนะนํา ชวยเหลือ และใชชุดการ
สอนทําหนาท่ีถายทอดความรูตาง ๆ แทนครู 
  5. แกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดการสอนสามารถชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และตามโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยใหแกผูเรียนซ่ึง
มีความแตกตางกัน 
  6. สรางความพรอม และความม่ันใจใหแกครู เพราะในการผลิตชุดการสอนนั้นได
จัดระบบการใชสื่อการสอน การผลิตสื่อการสอน กิจกรรม ตลอดจนขอแนะนําการใชสําหรับผูสอน 
สามารถนําไปใชไดทันที 



               7. สงเสริมการเรียนแบบตอเนื่อง หรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถนําชุดการสอน
ไปใชในการเรียนดวยตนเองไดทุกเวลาและสถานท่ี 
              8. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู เพราะชุดการสอนไดผลิตข้ึนโดยใชวิธีระบบ
และกลุมผูมีความรูความสามารถ มีการทดลองใชจนแนใจวาใชไดผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้ง
ไวแลวจึงนําออกใชแพรหลาย 
 
4. คอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint                          
 4.1  พ้ืนฐาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint                  
   Microsoft Powerpoint อีกโปรแกรมหนึ่งของชุด Microsoft Office โปรแกรม 
PowerPoint นี้ใชสําหรับการทําพรีเซ็นเทชั่น หรือการนําเสนอ ขอมูล สินคา บริการ  และการพัฒนา
บุคลากร โดยผานทางคอมพิวเตอรในลักษณะ Multi-media นําเสนอในรูปแบบของภาพนิ่ง 
ภาพยนตร และเสียงเพลง โปรแกรมนี้ก็ถือไดวาเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดตัวหนึ่งในการทํา presentation 
เนื่องจากการใชงานงาย และไมจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรมากนัก ก็สามารถทําพรีเซ็น
เทชั่นในระดับ Professional ได  รวมทั้งเวอรชั่นใหม ๆ ก็มีการเครื่องมือชวยเหลือตาง ๆ  ใน
การสรางพรีเซ็นเทชั่นใหอีกมากมาย  
 4.2  การทํางานของ PowerPoint                                  
 หลักการทํางานท่ัวไป  
  1. พรีเซ็นเทชั่นจะแบงออกเปนหนา ๆ  
  2. แตละหนา สามารถใส ตัวอักษร รูปภาพ หรือ ภาพยนตร และเสียง ได  
  3. การเพ่ิมหนา ใหใชคําสั่ง Insert เลือกเมนูยอย New Slide หรือกด Ctrl+M  
  4. การใส effect ใหเลือก Slide Show เลือก Custom Animation  
  5. การเริ่มนําเสนอ ใหเลือกเมนู Slide Show เลือก View Show 
 4.3  ส่ือการสอนในลักษณะของ PowerPoint 
 สื่อการสอนท่ีพัฒนาดวยโปแกรม  PowerPoint แบงเปนตอนๆ ท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 
              1. ชื่อตอน 
               2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
               3. วัสดุอุปกรณในการเรียนรู 
              4. เนื้อหาโดยสรุป 
               5. คําถามทายบท 
               6.  แหลงขอมูลอางอิง 
               7. หมายเลขสไลดและหมายเลขตอน    
 
 
 
 
 



 4.4  หลักการพัฒนาส่ือ PowerPoint 
        1. มีรูปแบบการนําเสนอท่ีโดดเดน นาสนใจ  

     2. ใชฟอนตท่ีไดมาตรฐาน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขนาดและรูปแบบท่ี
เหมาะสม  

        3.  มีมาตรฐานเดียวกันท้ังสื่อ  
        4.  มีระบบโตตอบกับผูใชท่ีเหมาะสม  

             5.  มีความถูกตองตามหลักการใชภาษาไทย 
 4.5  ประโยชนของ PowerPoint 
 PowerPoint เปนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอรท่ีถูกออกแบบมาใหใชกับงานดานการนําเสนอ
เรื่องราวตาง ๆ (Presentation)   ในลักษณะคลาย ๆ กับการฉายสไลด เราสามารถใชคําสั่งของ 
PowerPoint สรางแผนสไลดท่ีมีรูปภาพ และขอความบรรยายเรื่องราวท่ีตองการจะนําเสนอไดอยาง
รวดเร็ว พรอมท้ังกําหนดลักษณะแสง เงา ลวดลายกับสไลดแตละแผนใหมีความสวยงามและนาสนใจ
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้เรายังกําหนดรูปแบบการฉายสไลดแตละแผนและใสเทคนิคพิเศษในการแสดง
ขอความแตละบรรทัด เพ่ือใหผูชมไดเห็นขอความท่ีละข้ันตอน 
 
5. โปรแกรม Power Point  
 โปรแกรม Power point เปนชื่อโปรแกรมหนึ่งท่ีอยูในชุดของ Microsoft Office โปรแกรม
นี้เนนในเรื่องการแสดงภาพประกอบคําอธิบายใชเพ่ือการนําเสนองาน(Presentation) โดยทํา        
เปนหนาๆ อาจทําใหมีเสียงบรรยายประกอบดวยก็ไดหรือจะสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพเพ่ือแจกผู    
ฟงก็ได นอกจากการสรางงานนําเสนอออกทางจอภาพแลวยังสามารถสรางเอกสารประกอบ
การบรรยาย เชน เอกสารแจกผูฟงบันทึกยอสําหรับผูบรรยาย เปนตน รวมท้ังการนําเสนองานใน
รูปแบบของเว็บเพจและในMicrosoft Power Point ยังสามารถบันทึกผลงานลงในซีดีรอม เพ่ือนําไป
แสดงบนคอมพิวเตอรท่ีไดติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power Point ไดดวย 
 5.1 การนําเสนอขอมูล (Presentation)  
 หมายถึง การบรรยายหรือการนําเสนอผลงานใหแกผูฟงหรือการถายทอดความคิดในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคแนชัด ใหผูฟงเขาใจภายในเวลาท่ีจํากัด ดังนั้นการนําเสนอจะตองทราบวัตถุ
ประสงคใหแนชัดเพ่ือใหสามารถถายทอดความคิดไดตรงตามความตองการ ครบถวน และกระชับ
โดยท่ัวไปมักใชเวลาประมาณ 15-20 นาที 
 5.2 ความหมายของคําส่ังท่ีจําเปน 
 สําหรับการสรางงานนําเสนอโดยใชโปรแกรมMicrosoftPowerPoint (KeyWords)(ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน,2553) 
 - Slide คือ แผนงานท่ีพรอมจะทําการใสขอมูลเพ่ือสรางการนําเสนองาน 
 - Slide Show คือ การนําเสนอหลังจากท่ีใสขอมูลเรียบรอยแลว 
 - Slide Sorter คือ การแทรกแผนงานในลักษณะท่ีตองการเพ่ิมเติมแผนงานท่ีจะทําการ
นําเสนอ 
 - Diagram คือ การใชแผนภูมิรูปตางๆเขามาใชในการนําเสนอ 



 - Text Box คือ การใชกลองขอความเพ่ือใสขอความในลักษณะและรูปแบบตางๆมาใชใน
การนําเสนอ 
 - Normal View คือ การดู Slide ในมุมมองปกติท่ีพรอมจะทํางานหรือแกไข 
 - Movie from Clip Organizer คือ การแทรกรูปภาพเคลื่อนไหวจากท่ีโปรแกรม Microsoft 
Power Point มีใหมา 
 - Movie from file คือ การแทรกรูปภาพเคลื่อนไหวจากไฟลท่ีเราเก็บไว 
 - Sound from Clip Organizer คื อ  ก า ร ใ ส  แ ล ะ แ ท ร ก เ สี ย ง จ า ก ท่ี โ ป ร แ ก ร ม
MicrosoftPowerPointมีใหมา 
 - Sound from files คือ การแทรกและใสเสียงจากไฟลท่ีเราเก็บไว 
 - PlayCD Audio Track คือ การเลนและใสเพลงลงไปใน Slide 
 - Record Sound คือ การบันทึกเสียงท่ีตองการบันทึกลงไปใน Slide เพ่ือเปนการอธิบาย
ประกอบในภาพสไลดนั้นๆ 
 - Slide design คือ การออกแบบ Slide 
 - Design Template คือ การออกแบบหนาสไลดเปลาๆกอนท่ีจะทําการใสขอมูล 
 - Color Schemes คือ การออกแบบสีสันใหกับสไลด 
 - Organization Chart คือ แผนผังแสดงความเก่ียวของของบุคคลหรือแผนกงานในองคกร 
 - Cycle Diagram คือ แผนภูมิแสดงวงจรรูปวงกลม 
 - Radial Diagram คือ แผนภูมิรูปดาวกระจาย 
 - Pyramid Diagram คือ แผนภูมิรูปประมิด 
 - Add Effect คือ การเพ่ิมเอฟเฟคและลูกเลนใหดูนาติดตาม 
 - New Slide คือ การเพ่ิมหนาสไลดใหม 
 - Duplicate Slide คือ การคัดลอกหรือสําเนาหนาสไลด 
 - Slide Numbe คือ การทําลําดับเลขหนาสไลด 
 - Comment คือ เปนการใหความขยายหรือคําท่ีตองการอธิบายเพ่ิมเติม 
 - Insert Table คือ การแทรกตาราง 
 - Numbering คือ การหัวขอตัวเลข 
 - Bullets คือ การทําลักษณะหรือขอแตกตางใหกับหัวขอนั้นๆ 
 - Increase Font Size คือ การเพ่ิมขนาดของตัวอักษร 
 - Decrease Font size คือ การลดขนาดของตัวอักษร 
 - Fon tColor คือ สีของตัวอักษร 
 - Background คือ พ้ืนหลังของสไลด 
 - Shadow คือ การทําเงาเชนทําเงาใหเนนตัวอักษร 
 - Unde line คือ การขีดเสนใต 
 - Italic คือ การทําตัวหนังสือและลักษณะตัวอักษรใหเอียง 
 - Bold คือ การทําตัวหนังสือและลักษณะตัวอักษรใหหนา 
 - Font Size คือ ขนาดของตัวอักษรเชนขนาดใหญขนาดเล็กมีหลายไซส 



 - Font คือ แบบของตัวอักษร 
 - Spelling คือ การตรวจสอบคําถูกผิด 
 - Research คือ การคนหาสิ่งหรือคําที่ต องการจะคน จะมีชองสําหรับคนหาและมีผล
การแสดงของการคนหา 
 - Control Tool box คือ กลองควบคุมการใชเครื่องมือผูวิจัยไดสรุปหนาท่ีการทํางานของแต
ละคําสั่งในโปรแกรม Microsoft Power Point  เพื่อใหผู เรียนเขาใจไดงายในการนําไปใชสําหรับ
การสรางงานนําเสนอ 
 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ศศิธร มงคลทอง (2548 : 36) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะดานความรู 
ความเขาใจ ความสามารถในการนํามวลประสบการณท่ีไดรับจากการเรียนการสอน และการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน  
 สุรพล วิหคไพบูย (2543 : 28)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรู ความเขาใจ ในเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเรียนไป
แลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงตองวัดภายหลังเรียน และ
จะตองวัดตามจุดประสงคของวิชาหรือเนื้อหาท่ีสอน ซ่ึงวัดไดจากคะแนนท่ีนักเรียนตอบแบบทดสอบ 
 สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 78 -82 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางสมองตางๆ ท่ีนักเรียนไดรับ การเรียนรูผานมาแลว แบงเปน 2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
 จากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูท่ีเกิดจากการ
ใชสมองเปนกลไกในการเรียนรูของเนื้อหา เปนผลทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน
ตาง ๆ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

6.2  แนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีครูกําหนด 
ซ่ึงกลุมวัตถุประสงคของการศึกษาแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
  6.2.1 ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับความรู 
ความคิดและการนําความรูไปประยุกตใช 
  6.2.2 ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับดานความรูสึก 
อารมณ และทัศนคติ 
  6.2.3 ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับทักษะ
ในการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย การประสานงานของอวัยวะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในการตรวจวัด
ระดับความรูความสามารถของบุคคลวาเกิดการเรียนรูมากนองเพียงใด สามารถวัดได 3 แนวทางตาม
จุดมุงหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน คือการวัดดานปฏิบัติ และการวัดดานเนื้อหา 



  การตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเนื้อหา (Concept) สามารถโดยใชขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เปนการวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ซ่ึงแบงออกเปน 6 ระดับ 
คือ 
  6.2.1 ความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถระลึกหรือจดจําแนวทางหรือ
ขอความจริงตาง ๆ หรือเรื่องราวประสบการณท่ีผานมา 
  6.2.2 ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง การมีความเขาใจในความรูท่ีเรียน
โดยสามารถอธิบายถอยคําของตนเองหรืออาจสามารถแปลความหมาย ตีความ และขยายความหมาย
ของเรื่องได 
  6.2.3 การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามรถในการนําความรูหรือหลัก
วิชาการท่ีเรียนมาแลว ในการสรางสถานการณท่ีคลายคลึงกัน 
  6.2.4 การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตาง 
ๆ หรือวัตถุสิ่งของเพ่ือตองการคนหาสาเหตุเบื้องตน หาความสัมพันธระหวางใจความ ระหวางตอน 
ตลอดจนหลักการท่ีแฝงอยูในเรื่อง 
  6.2.5 การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถท่ีรวบรวมสิ่งท่ีเรียนรูหรือ
ประสบการณมาจัดระบบใหมท่ีไมเหมือนเดิม มีความหมายและประสิทธิภาพสูงกวาเดิม 
  6.2.6 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชความรูท่ีเรียน
มาในการตัดสินวินิจฉัยคุณคาของบุคคล เรื่องราว วัสดุสิ่งของอยางมีหลักเกณฑ 
 6.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 (สมนึก ภัททยธนี, 2537 : 35)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบ
ท่ีวัดสมรรถภาพของสมองดานตางๆ ท่ีนักเรียนไดเรียนรูผานมาแลว  

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 146) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนมาแลว ซ่ึงมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียน
ตอบดวยกระดาษคําตอบกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  
 (พิชิต ฤทธิ์จํารูญ, 2545 : 96)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบ
ท่ีใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด  
 จากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีมุงตรวจสอบความรู ทักษะและสมรรถภาพดานตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชสมองเปนกลไก
ในการเรียนรูของนักเรียนท่ีผานมาในอดีตมีความรูความสามารถมากนอยเพียงใด 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแบงเปน 2 พวก คือ 
  6.3.1 แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงเปน
ขอความท่ีถามเก่ียวกับความรูของนักเรียนในหองเรียน วานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด บกพรอง
สวนไหน หรือเปนการวัดดูความพรอมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการของครู 
  6.3.2 แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนจากผูเชี่ยวชาญในแต
ละสาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระท่ังมีคุณภาพดี



พอจึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผล เพ่ือประเมินคา
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอนบอกถึงวิธีการ
ดําเนินการสอนและยังมีมาตรฐานในดานการแปลผลคะแนนดวย 
 ท้ังแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการในการสรางขอคําถาม
เหมือนกัน เปนคําถามท่ีวัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีไดสอนไปแลว และเปนพฤติกรรมท่ีสามารถตั้ง
คําถามวัดได (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 146) 
 6.4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
  6.4.1 วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางแบบทดสอบ
ควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระ 
และพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  6.4.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู เปนพฤติกรรมท่ีเปนผลการเรียนรูท่ีผูสอน
มุงหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนและการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  6.4.3 กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีการสราง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห
หลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบ
ท่ีจะใชวัดวาเปนแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 
  6.4.4 เขียนขอสอบ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร และให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  6.4.5 ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบท่ีเขียนไวมีความถูกตองตามหลักวิชา มี
ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร 
  6.4.6 จัดพิมพขอสอบฉบับทดลอง โดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีการตอบ
แบบทดสอบและจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 
  6.4.7 ทดสอบและวิเคราะหขอสอบ เปนวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
กอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบนับกลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมท่ี
ตองการทดสอบจริง แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพ 
  6.4.8 จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบใด
มีคุณภาพหรือคุณภาพไมดีพอ อาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน แลวจึง
จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป (พิชิต ฤทธิ์จํารูญ, 2545 : 
97-98) 
 6.5 แนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีคุณภาพนั้นจะตองอาศัยหลักการสรางท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงกรอนลันด ไดใหหลักการไวดังนี้ 
  6.5.1 ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลเรียนรูท่ีตองการวัดใหชัดเจน โดยกําหนดในรูป
ของจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคําท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได 



  6.5.2 ควรสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีไดกําหนดไวท้ังหมด ท้ังใน
ระดับความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และระดับท่ีซับซอนมากข้ึน 
  6.5.3 แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนควรจะวัดพฤติกรรม หรือผลการเรียนรูท่ีเปนตัวแทน
ของกิจกรรมการเรียนรู โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรูท่ีจะวัด แลวจึงเขียน
ขอสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตท่ีกําหนดไว 
  6.5.4 แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนควรประกอบดวยขอสอบชนิดตาง ๆ ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูกําหนดไวใหมากท่ีสุด 
  6 .5.5 ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนํา
แบบทดสอบไปใชประโยชน จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับจุดประสงค และทันตามแผนท่ี
กําหนดไว 
  6.5.6 แบบทดสอบท่ีสรางข้ึน จะตองใหการตรวจสอบคะแนนไมมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัด ซ่ึงไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเรียนในเวลาท่ีแตกตางกันจะตองใหผลการวัด
เหมือนเดิม (พิชิต ฤทธิ์จํารูญ, 2545 : 100) 
 6.6 การสรางแบบทดสอบเลือกตอบ 
 แบบทดสอบเลือกตอบ เปนแบบทดสอบท่ีใหผูสอบเลือกคําตอบท่ีถูกตอง หรือคําตอบท่ีดี
ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด หรือถูกท่ีสุด จากตัวเลือกตาง ๆ ท่ีกําหนดให ลักษณะสําคัญของแบบทดสอบ
ชนิดนี้ประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ 2 สวน คือ ตอนนําหรือตัวคําถาม (Stem) ซ่ึงเปนขอความท่ีกระตุน
จูงใจใหผูสอบคนหาคําตอบ และสวนท่ีเปนตัวเลือก (Choice) เปนสวนท่ีเปนไปไดในการตอบคําถาม 
 รูปแบบคําถามของแบบทดสอบเลือกตอบ มีรูปแบบคําถามหลากหลายข้ึนอยูกับจุดประสงค 
วิธีการ และเนื้อหาท่ีจะถาม แตรูปแบบท่ีนิยมใชกันมี 3 แบบคือ แบบคําถามโดดหรือคําถามเดี่ยว
เดี่ยว (Single Question) แบบตัวเลือกคงท่ี (Constant Question) แบบกําหนดสถานการณ 
(Situation Question) 
  6.6.1 แบบคําถามโดดหรือคําถามเดี่ยวเดี่ยว (Single Question) รูปแบบคําถามนี้
เปนแบบท่ีใชกันอยู ท่ัวไป ลักษณะของคําถามจะถามเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบลงในตัวเองไม
เก่ียวของกับขออ่ืน ๆ รูปแบบคําถามชนิดนี้แบงออกเปนแบบยอย ๆ ดังนี้ 
   6.6.1.1 แบบคําตอบถูกตอง ไดแก ชนิดคําตอบถูกตอง คําตอบท่ีดีท่ีสุด 
และคําตอบใกลเคียง 
   6.6.1.2 แบบเติมคํา ไดแก ชนิดใหเติมคําแหงเดียว หรือใหเติมคํา 2 แหง 
   6.6.1.3 แบบเปลี่ยนแทน โดยใหผูสอบหาคําตอบหรือวลีใหมมาเปลี่ยน
แทนถอยคําเดิมท่ียังไมสมบูรณ 
   6.6.1.4 แบบคําตอบคู โดยใหผูสอบพิจารณาหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดควบคูกันไป 
ซ่ึงตองอาศัยความรูหรือหลักการมาประกอบการตอบอยางมีเหตุผลดวย 
   6.6.1.5 แบบคําตอบผสม หรือคําตอบซอน ตัวคําถามเปนลักษณะของ
เง่ือนไข ซ่ึงควรมีอยางนอย 3 เง่ือนไข อาจมีผิดบางถูกบาง แลวเขียนตัวเลือกจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
เพ่ือใหผูสอบไดพิจารณาจากเง่ือนไขหลาย ๆ ตัว 



   6.6.1.6 แบบคําตอบไมสมบูรณ คําถามแบบนี้จะกําหนดตัวเลือกท่ียัง
เลือกตอบไมได ผูสอบจะตองคิดหาคําตอบจากตัวเลือกท่ีกําหนดใหอีกทีหนึ่ง 
   6.6.1.7 แบบเรียงลําดับ ไดแก ชนิดจําเรื่องราว เหตุการณ ชนิดลําดับ
วิธีการหรือเหตุผล 
   6.6.1.8 แบบจําแนกประเภท ไดแก ชนิดเขาพวก ชนิดตางจากพวก และ
ชนิดเชื่อมโยง 
   6.6.1.9 แบบสัมพันธ คําถามแบบนี้จะใหผูสอบหาความสัมพันธเก่ียวของ
ระหวาง 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง เปนอยางนอย ไดแก ชนิดสาเหตุและผล ชนิดอุปมาอุปมัย 
   6.6.1.10 แบบขาดเกิน คําถามแบบนี้จะใหผูสอบวินิจฉัยความสมบูรณของ
เรื่องราววายังขาดตกบกพรองในสิ่งใด หรือมีสิ่งใดท่ีเกินมาโดยไมจําเปน 
   6.6.1.11 แบบหาตัวรวม – ตัวตาง คําถามแบบนี้จะใหผูสอบคิดหา
สาระสําคัญหรือแกนของสิ่งนั้นซ่ึงเปนคุณสมบัติหรือลักษณะรวมกันหรือตางกัน 
   6.6.1.12 แบบอนุกรม คําถามแบบนี้จะใหผูสอบคิดคน หากเกณฑจาก
โจทยหรือขอมูลท่ีกําหนดให แลวนําไปใชเปนแนวทางในการตอบคําถาม 
   6.6.1.13 แบบสรุปเรื่องราว คําถามแบบนี้จะใหผูสอบพิจารณาจากขอมูล
หรือโจทยท่ีกําหนดให แลวสรุปอยางมีเหตุผล 
   6.6.1.14 แบบรูปภาพ คําถามแบบนี้จะใชรูปภาพ เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณตาง ๆ เปนสวนสําคัญของคําถาม แลวใหตอบเปนตัวหนังสือหรือตัวเลข 
  6.6.2 แบบตัวเลือกคงท่ี (Constant Question) รูปแบบคําถามนี้ประกอบดวยสวน
สําคัญสองสวน คือ สวนท่ีเปนตัวเลือก และสวนท่ีเปนตัวคําถาม เชนเดียวกับรูปแบบคําถามเดี่ยว 
หรือคําถามโดด แตจะตางกันท่ีตัวเลือกแบบคงท่ีจะเปนตัวเลือกชุดเดียวกันของคําถามท้ังชุดนั้น โดย
จะแยกอยูตางหากจากตัวคําถาม การเขียนคําถามแบบนี้จะตองเขียนคําชี้แจงของคําถามแตละชุดให
ชัดเจน โดยควรระบุวาตัวเลือกชุดนี้ใชเปนคําตอบขอใดบาง และจะใชเกณฑใดในการพิจารณา ซ่ึงอาจ
เปนความถูกตอง ความสอดคลองหรือขอเท็จจริง 
  6.6.3 แบบกําหนดสถานการณ (Situation Question) รูปแบบคําถามนี้เปนแบบท่ี
กําหนดสถานการณจําลองข้ึน ซ่ึงอาจอยูในรูปของขอความหรือภาพ แลวเขียนคําถามเก่ียวกับ
ขอความหรือภาพท่ีกําหนดเปนสถานการณนั้น โดยยึดหลักการวาอยาถามใหตรงเรื่อง อยาถามนอก
เรื่อง แตควรถามใหเก่ียวพันหรืออางอิงเรื่อง สภาพการณหรือพาดพิงเรื่องราวนั้น (พิชิต ฤทธิ์จํารูญ, 
2545 : 118 – 125) 
7. ความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ หรือ ความพึงพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “ Satisfaction ” ไดมีผูให
ความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย ดังนี้ 
 สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542) กลาววา 
  1. ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคลเก่ียวกับระดับความชอบ 
หรือไมชอบตอสภาพตางๆ 
  2. ความพึงพอใจเปนผลรวมของทัศนคติท่ีเก่ียวของกับองคประกอบตางๆ 



  3. ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานท่ีดีและสําเร็จจนเกิด
เปนความภูมิใจ และไดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ตามท่ีหวังไว 
 มณี โพธิเสน (2543) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกยินดี เจตคติท่ีดีของบุคคลเม่ือ
ไดรับการตอบสนองความตองการของตนทําใหเกิดความรูสึกดีในสิ่งนั้น 
 จรวยพร สุดสวาท และคณะ (2545 อางอิงจาก Secord and Backman, 1964) กลาววา 
ความพึงพอใจหมายถึง ความตองการของบุคลากรในองคกร บางคนอาจพอใจเนื่องมาจากผลงานท่ีได
ทําสําเร็จ บางคนอาจพอใจเพราะลักษณะการปฏิบัติงาน แตบางคนอาจพอใจเพราะเพ่ือนรวมงาน 
 กลาวสรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนความรูสึก ความคิดเห็น ในดานดีท่ีผูเรียนมีตอการเรียนรู
ดวยเอกสารประกอบการสอน โดยสามารถวัดความพึงพอใจไดจากการใชแบบประเมินความพึงพอใจ
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคากําหนดออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) 

 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  ภูวนาถ  แกวมณีรัตน (2543 : 89-90; อางอิงจากจิระ  ดีชวย. 2546 : 44) ไดผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติจากครูผูสอน 
 จิระ  ดีชวย (2546 : 58) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือการสอนซอม
เสริม เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 สุขเกษม  พุกจรูญ (2546 : 44)  ไดศึกษาผลการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรโปรแกรม 
PowerPoint กับแบบฝกคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาชีววิทยา จํานวน 8 เรื่อง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  พบวาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรโปรแกรม PowerPoint  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
งายข้ึน เร็ว ข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร โปรแกรม PowerPoint  สูง   
 นัยนา  นิลคลาย (2551: บทคัดยอ) ไดรายงานผลการใชเอกสารประกอบการสอน
คณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตรเรื่องสมการ เชิงเสน ตัวแปรเดียวมี
คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอน สื่อการสอน Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง  เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ว 21101 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3. วิธีการสรางเครื่องมือ 
4. รูปแบบการวิจัย 
5. วิธีดําเนินการทดลอง 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ท่ีเรียนสาะการเรียนรูวิทยาศาสตร  ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่องเซลลของ
สิ่งมีชีวิต จํานวน 107 คน  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีเรียนสาะการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 หนวยการเรียนรูเรื่อง
เซลลของสิ่งมีชีวิต จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1.  สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 เรื่อง 
เซลลของสิ่งมีชีวิต 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน 
Power Point หนวยการเรียนรู เรื่องเซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 

 
3. วิธีการสรางเครื่องมือ 
 สําหรับวิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.1 ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน ส่ือการสอน  Power Point  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 การจัดทําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผูวิจัยไดจัดทําตามลําดับ ดังนี้ 
  3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551และ ตําราเอกสาร
เก่ียวกับเซลลของสิ่งมีชีวิต 



 3.1.2 ศึกษารูปแบบการจัดทําสื่อPower Point จากหนังสือ เอกสารตาง ๆ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  3.1.3 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา 
  3.1.4 กําหนดจุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีตองการเนน 
  3.1.5 กําหนดโครงสรางและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 
  3.1.6 ดําเนินการจัดทําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  สื่อการสอน Power Point  หนวย
การเรียนรู เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ตามลําดับจุดประสงคการเรียน ลําดับเนื้อหา และโครงสรางท่ีกําหนดไวท่ีพรอมนําไปใช 

3.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับ หนวยการเรียนรูเรื่องเซลลของสิ่งมีชีวิต 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  3.2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือตํารา
และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  3.2.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการเรียนรู 
  3.2.4 สรางแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค 

3.2.5 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาเพ่ือนํามา 
วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 

ใหคะแนน +1 เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
ใหคะแนน  0   เม่ือไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
ใหคะแนน - 1เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นไมวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

ซ่ึงเกณฑในการเลือกขอสอบท่ีมีความสอดคลองนั้นจะมีคา IOC ตั้งแต 0.66 เปนตนไป   
3.2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

  3.2.7 นําแบบทดสอบท่ีวิเคราะหไดไปปรับปรุงใหม  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

3.3  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนสื่อ
การสอน  Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 3.3.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การสรางแบบสอบถามและกําหนดโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามใหสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ี
ตองการทราบ 

 3.3.2  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  โดยกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 
 



   พึงพอใจ มากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ  5 
   พึงพอใจ มาก  ใหคาระดับเทากับ 4 
   พึงพอใจ ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ  3 
   พึงพอใจ นอย  ใหคาระดับเทากับ  2 
   พึงพอใจ นอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ  1  
 ในการแปลความหมายของแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูเรียน ใชคะแนนเฉลี่ยท่ี
ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาเทียบเกณฑ จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใหคาเฉลี่ย ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับมาก 
   คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับนอย 
   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

 3.3.3นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากเรียนดวย
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  สื่อการสอน Power Point   หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต  สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการสอน 

 
4. รูปแบบการวิจัย 

ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองโดยใชกลุมเดียวมีลักษณะของการทดสอบนักเรียนกอนเรียน (Pre-

test) ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treatment) ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test)   

(ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ. 2549: 55) ดังนี้ 

 

   

 

  

  เม่ือ O1 คือ การทดสอบกอนการทดลอง 
X คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

สื่อการสอนPowerPoint 
   O2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง 
 
 
 

 

O1  X  O2 



5. วิธีดําเนินการทดลอง    
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรู

เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีกําหนด 
การสอนสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 และ 2 ชั่วโมง  ตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
 5.1 ทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหกลุมตัวอยางไดทําแบบทดสอบกอนเรียนในแตละ
เนื้อหาจากนั้นเก็บขอมูล เพ่ือวิเคราะหวากลุมตัวอยางมีความรูมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบ
กอนเรียนหนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 
 5.2 ดําเนินการสอนตามกระบวนการท่ีไววางไว โดยแจงจุดมุงหมาย ความสําคัญและอธิบาย
วิธีการเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Poin tหนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 โดยใหกลุมตัวอยางใชเวลาเรียน ในแตละเนื้อหา ดังนี้ 

1. ความหมายของเซลล  จํานวน  1  ชั่วโมง 
2. ชนิดของสิ่งมีชีวิต  จํานวน  2  ชั่วโมง 
3. โครงสรางและหนาท่ีของเซลล จํานวน  2  ชั่วโมง 

 5.3 ทําการทดสอบหลังเรียน เม่ือกลุมตัวอยางเรียนรูดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนสื่อการสอน
Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง  เซลลของสิ่งมีชีวิต  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในแตละเนื้อหา แลวนําขอมูลท่ีไดไปทําการวิเคราะหขอมูล 
 5.4 ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน
Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง  เซลลของสิ่งมีชีวิต  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1หลังจากเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนแลวตรวจใหคะแนน นําผลไปวิเคราะหขอมูล 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 6.1 การหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได
จากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตรดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 
  1.1 คารอยละ 

   P  = 100x
N
f

 

   เม่ือ      P แทน คารอยละ 
    f แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
    N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 
 
 
 
 



  1.2  คาเฉลี่ย 

     = 
N

X∑  

   เม่ือ    แทนคาเฉลี่ย 
   ∑X  แทนผลรวมของคะแนนในชุดขอมูล 

    N แทนจํานวนขอมูลท้ังหมด 
  1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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   เม่ือ      S       แทน  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัว 
   N   แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

6.2  วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
  6.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละขอ กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (จุดประสงคเชิงพฤติกรรม) กําหนด
เกณฑคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปจึงจะถือวามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ลวน สายยศ :
และ อังคณา สายยศ.2543:248-249)  

      IOC = N
RΣ  

      เม่ือ IOC =    ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 
       RΣ  =    ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
       N =    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  6.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ดวย
การทดสอบคา (t-test)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543  :  109) 

t = 

)1(
)( 22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D
 

tแทนคาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต 
   D  แทนผลตางระหวางคูคะแนน 
   nแทนจํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ    

การเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อ
การสอน Power Point  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎดังนี้ 
 
 1. การทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
 
ตารางท่ี  1   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ของหนวยการเรียนรูเรื่องเซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
 

คะแนน N  S.D. t 
คะแนนทดสอบ

กอนเรียน 
30 10.73 2.90 

8.56 
คะแนนทดสอบ

หลังเรียน 
30 15.37 3.01 

t (.05 , df 29)  =  1.699 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวาคา t ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 8.56 สวนคา t จากตารางท่ีระดับ         
.05, df 29 มีคาเทากับ 1.699 ซ่ึงคา t ท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวาคา t ในตารางนั่นคือคะแนน
ท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  (ตารางภาคผนวกท่ี  3) 
 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน       
Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
 ผูวิจัยไดสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใชในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพ ของ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Powe Point จํานวน 30 คน เก่ียวกับหนวยการเรียนรูเรื่อง 
เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101  
 
 
 
 

X



ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point  
 หนวยการเรียนรูเรื่องเซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101  
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 

  
จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน 

Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 การภาษาท่ีใชเหมาะสม เขาใจงาย อยูในระดับมากท่ีสุด   
(   = 4.63, S.D.= 0.67) และรองลงมาไดแกรูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา                    
(   = 4.47, S.D.= 0.82) และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (    = 4.27, S.D.= 0.78) 
 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S ความหมาย 
1 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้ มีความนาสนใจ 4.27 0.83 มาก 
2 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้ทําใหการทําความ

เขาใจเนื้อหาท่ีเรียนงายมากข้ึน 
4.07 0.83 มาก 

3 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย 4.13 0.82 มาก 
4 รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.47 0.82 มาก 
5 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้ ชวยใหเกิดความ

สนุกสนาน  ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียน 

4.17 0.75 มาก 

6 เนื้อหากับเวลาท่ีใชในการเรียนมีความเหมาะสม 4.43 0.73 มาก 
7 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้ทําใหเขาใจบทเรียน

ยิ่งข้ึน 
4.20 0.76 มาก 

8 ทําใหสามารถจดจําสิ่งท่ีเรียนไปแลวไดแมนยําข้ึน 4.33 0.76 มาก 
9 ภาษาท่ีใชเหมาะสม เขาใจงาย 4.63 0.67 มากท่ีสุด 
10 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้เสริมสรางความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 
4.03 0.81 มาก 

คาเฉล่ีย 4.27 0.78 มาก 

X
X X

X



บทท่ี  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย

การเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชสื ่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื ่อการสอน Power Point  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน 

Power Point  หนวยการเรียนรูเรื่อง  เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  กอนและหลังการเรียน 

 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาะการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ว 21101  

วิธีดําเนินการวิจัย 
     ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองโดยใชกลุมเดียวมีลักษณะของการทดสอบนักเรียน กอนเรียน  
(Pre-test) ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอ (Treatment) ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test) 
 
สรุปผล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรู เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ท่ีสอนโดย
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point พบวา ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point 
หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
พบวามีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

จากรายงานการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรู
เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ป สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้   
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนหลังหลังเรียนหนวย
การเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3
พบวาผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



ท้ังนี้เนื่องมาจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของ
สิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดมีการศึกษา
คนควา และผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคลองในการนําเอกสาร
ประกอบการสอนไปใช และสื่อประกอบการสอนเปนสื่อท่ีเขาถึงผูเรียนไดงายมีเนื้อหาทันสมัย
เหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนสามารถศึกษาเอกสารกอนเขาเรียนไดและการมอบหมายงานของ
ครูผูสอนท่ีเก่ียวของเนื้อหาวิชาและแบบฝกใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติมีความเหมาะสมทําใหนักเรียนมี
ความสนใจและกระตือรือรนท่ีอยากจะเรียนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับของสุขเกษม  พุกจรูญ (2546:44)  ไดศึกษาผลการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรม 
Microsoft Power Point  กับแบบฝกคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาชีววิทยา จํานวน 8 เรื่อง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  พบวาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Power Point  ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูงายข้ึน เร็วข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรม Power Point  สูง   
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point 
หนวยการเรียนรูเรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 กลาวโดยสรุปไดวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรู
เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิตสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจมาจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point 
เปนการนําเสนอความรูในลักษณะท่ีแสดงขอความ ภาพและเสียงประกอบซ่ึงจะชวยเราความสนใจของ
นักเรียน ชวยใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียน  ในการปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน กลาแสดงออก
ในการถาม และมีการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ  เชน ทักษะการปฏิบัติ การอาน การคิด และการ
สื่อความ ซ่ึงเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point ไปใช 

 1.1 การใสเนื้อหาของบทเรียน ควรสรุปเปนคําพูดสั้นๆ ใหเขาใจงาย อาจเนน
ภาพประกอบเปนสวนใหญ แลวบรรยายายจากภาพ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

 1.2 การใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point มีความเหมาะสม
นําไปใชในการจัดการเรียนรู แตครูควรใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

2   ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
  2.1 ควรนําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point หนวยการเรียนรู
เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางกลุมอ่ืนๆ เพ่ือนําขอสรุปผลท่ีไดมายืนยันความนาเชื่อถือใหมากข้ึน 
  2.2 ควรมีการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอน Power Point ในหนวย
การเรียนรูอ่ืนตอไป  
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