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บทคัดยUอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิด 
การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน รายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษากลุ1มตัวอย1าง การศึกษานี้เป!นการทดลองแบบ
สุ1มมีกลุ1มเปรียบเทียบแบบไขว�กัน ทําการศึกษาและเก็บข�อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ป?การศึกษา 
2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และยินดีเข�าร1วมการทดลอง จํานวน 89 คน 
แบ1งเป!น 2 กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มที่ 1 จํานวน 45 คน เรียนด�วยวิธีปกติก1อน แล�วจึงเรียนด�วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส� และกลุ1มที่ 2 จํานวน 44 คน เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ก1อน 
แล�วจึงเรียนด�วยวิธีปกติ ผลการวิจัยพบว1า  
  1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีค1าประสิทธิภาพ E1/ E2 เท1ากับ 
82.81/ 80.95  
 2. ในการทดลองช1วงที่ 1 และช1วงที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ1มที่เรียน
ด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น สูงกว1า กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ อย1างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�

ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น (��=13.08, S.D.=3.63) สูงกว1า กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ (��=10.67, 
S.D.=2.59) อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  4. คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่

ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น (��=6.12, S.D.=0.88) สูงกว1า กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ (��=4.04, 
S.D.=0.81) อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  จากผลการศึกษานี้ควรมีการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาตามแนวคิด 
การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ไปใช�ในการเรียนการสอนปกติ 
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Abstract 
 This study aimed to develop e-Learning base on Brain Based Learning (BBL) 
of Production and Presentation of Education Multimedia course for undergraduate 
students, Nakhon Ratchasima Rajabhat University and compare achievement and user 
satisfaction between of sample. The Randomized Controlled Trial (RCT) in Cross over 
design were applied. The sample of the studies were 89 students consist of 1st group 
(n=45) and 2nd group (n=44). The instruments used for data collection were scenario, 
test and user satisfaction evaluation form. Data were analyzed by using descriptive 
statistic, mean, S.D. and t-test.    

The results of e-Learning base on BBL implementation revealed that   
 1. Student who used e-Learning base on BBL had achievement statistically 
higher than student who used routine learning both 1st exam and 2nd exam (p < 
0.05 both comparisons).   
 2. Student who used e-Learning base on BBL had achievement overall 

(��=13.08, S.D.=3.63) statistically higher than student who used routine learning 

(��=10.67, S.D.=2.59) at p < 0.05.   
 3. Student who used e-Learning base on BBL had statistically higher 
satisfaction all dimensions than student who used routine learning (p < 0.05 all 
comparisons).   
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 4. Student who used e-Learning base on BBL had statistically higher total 

satisfaction (��=6.12, S.D.=0.88) than student who used routine learning (��=4.04, 
S.D.=0.81) at p < 0.05.   
 From the results of the study, e-Learning base on BBL should be applying in 
routine learning. 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณบุคคลที่มีส1วนเกี่ยวข�องที่ทําให�งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได�ด�วยดี 
โดยเฉพาะผู�ทรงคุณวุฒิทุกท1านที่ให�คําแนะนําอันเป!นประโยชน�ต1อการออกแบบและพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย ซึ่งเป!นเครื่องมือที่สําคัญของงานวิจัยครั้งนี้  รวมทั้งขอขอบคุณ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ช้ันป?ที่ 2 และ ช้ันป?ที่ 3 ที่มี
ส1วนเกี่ยวข�องในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย และเข�าร1วมการทดลองทุกคน
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนับสนุน
ทุนวิจัยในครั้งนี้ 
  เบื้องหลังที่สําคัญของความสําเร็จนี้มาจากกําลังใจของภรรยาที่มอบให�มาโดยตลอด 
 
       รุ1งโรจน�  พงศ�กิจวิทูร 
 





สารบัญ 
 
  หน�า 
บทคัดย1อภาษาไทย ก 
บทคัดย1อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฌ 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 ความสําคัญและที่มาของปvญหาที่ทําการวิจัย 1 
 วัตถุประสงค�ของการวิจัย 3 
 สมมตฐิานของการวิจัย 3 
 ขอบเขตของการวิจัย 3 
 ตัวแปรที่ศึกษา 4 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย 4 
 ประโยชน�ที่จะได�รับ 4 
 นิยามศัพท�เฉพาะ 5 
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข�อง 7 
 สาระสําคัญรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 7 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู�และการเรียนรู�ของสมอง 14 
 วิธีการจัดการเรียนรู�ตามแนวคิดการทํางานของสมอง 21 
 สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 26 
 การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�  
 สมองเป!นฐาน 31 
 ความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบการจัดการสารสนเทศ 32 
 
 
 
 



� 
 

  หน�า 
บทที่ 3 วิธีดําเนินวิจัย 35 
 แบบแผนการทดลอง 35 
 ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง 35 
 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 36 
 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 36 
 สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 40 
บทที่ 4 ผลการวิจัย 41 
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พฒันาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน 41 
 ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาขึ้น 48 
 ผลการทดลอง 49 
บทที่ 5 สรุปและอภิปราย 55 
 สรุปผลการวิจัย 55 
 อภิปรายผล 56 
 ข�อเสนอแนะ 59 
บรรณานุกรม 61 
ภาคผนวก 63 
 ภาคผนวก ก (รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ) 64 
 ภาคผนวก ข (ตัวอย1างเครื่องมือ) 66 
 ภาคผนวก ค (การเผยแพร1ผลงานวิจัย) 75 
ประวัติผู�วิจัย 77 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หน�า 
 2.1 พัฒนาการที่สําคัญแต1ละช1วงวัยของผู�เรียน 8 
 2.2 แนวทางการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามทฤษฎีการเรียนรู� 
  โดยใช�สมองเป!นฐานในการวิจัยครั้งนี้ 32 
 3.1 ตัวแบบ TALENT ที่ใช�ในการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ในการวิจัยนี้ 37 
 4.1 เนื้อหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแต1ละช1วงวัยของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 41 
 4.2 เนื้อหาเรื่องโดเมนความรู�ของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 43 
 4.3 เนื้อหาเรื่องสื่อมัลติมีเดียของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 44 
 4.4 แสดงตัวอย1างลําดับการทํากิจกรรมและปฏิสัมพันธ�กับบทเรียน 
  ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 45 
 4.5 แสดงลักษณะไอคอนหลักและหน�าที่การทํางานของไอคอน 47 
 4.6 แสดงค1าประสิทธิภาพที่คํานวณได�ในขั้นทดลองภาคสนาม 48 
 4.7 แสดงข�อมูลทั่วไปของกลุ1มตัวอย1างจําแนกตาม เพศ อายุ และ 
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 49 
 4.8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ช1วงที่ 1 ระหว1างกลุ1มที่ 1 เรียนด�วยวิธีปกติ กับ 
   กลุ1มที่ 2 เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 50 
  4.9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ช1วงที่ 2 ระหว1างกลุ1มที่ 1 เรียนด�วยบทเรียน 
   อิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับกลุ1มที่ 2 เรียนด�วยวิธีปกต ิ 51 
  4.10 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมระหว1างกลุ1มที่เรียนด�วย 
   บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ 51 
 4.11 เปรียบเทียบความพึงพอใจต1อรูปแบบการเรียนระหว1างกลุ1มที่เรียนด�วย 
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ 52 
 
 
 



 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หน�า 
 2.1 ตัวอย1าง e-Book วิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 12 
 2.2 ตัวอย1าง CAI 13 
 2.3 ความสัมพันธ�ของทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน กับการออกแบบสื่อ 31 
 2.4 มิติความพึงพอใจของผู�ใช�เว็บไซต�ของ Muylle และคณะ (2004) 33 
 4.1 แสดงโครงสร�างหน�าจอของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 46 
 4.2 แสดงบทเรียนที่ผู�เรียนต�องปฏิสัมพันธ� และมีการตอบสนอง 47 
 4.3 คะแนนเฉลี่ยการตอบคําถามสําหรับสถานการณ�สมมติรายข�อ 50 
 4.4 กราฟเปรียบเทียบความพึงพอใจต1อรูปแบบการเรียนระหว1างกลุ1มที่เรียน 
  ด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกต ิ 53 
 
 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญ และท่ีมาของปdญหาท่ีทําการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีนโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยเน�น
ผู�เรียนเป!นสําคัญ โดยส1งเสริมให�มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู1
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�สอดคล�องตามหลักสูตร ดังจะเห็นได�จากแผน
ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2556 ที่ได�กําหนดให�การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป!นยุทธศาสตร�ที่ 2 โดยจัดประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบ
การจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพไว�เป!นประเด็นยุทธศาสตร�ลําดับแรก 
และใช�มาตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู�ด�วยการส1งเสริมกระบวนการเรียนรู�ที่เน�น
ผู�เรียนเป!นสําคัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2553) 
  การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานเป!นทฤษฎีการเรียนรู�ที่มุ1งเน�นให�ผู�เรียนได�เกิดการ
เรียนรู�ที่ยั่งยืน เป!นการเรียนรู�ที่มีความสุข และผู�เรียนได�พัฒนาตนเองอย1างเต็มศักยภาพ 
ดังผลการวิจัยของ ธวัช มณีผ1อง และคณะ (2550) พบว1า การเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน สามารถส1งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาตนเองเป!นผู�เรียนที่มี
ความกระตือรือร�น เป!นผู�สร�างความรู� มีทักษะในการแสวงหาความรู� ต1อยอดความรู�เดิม
ได�อย1างต1อเนื่อง และผู�เรียนมีความฉลาดทางอารมณ�มากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการเรียน
การสอนที่ส1งเสริมทักษะการแสวงหาความรู�และการเรียนรู�ด�วยตนเองสามารถกระตุ�นให�
ผู�เรียนได�สร�างความรู�ของตนเองมากกว1าที่อาจารย�จะเป!นผู�ให�ความรู� ซึ่งสอดคล�องกับ
ผลการวิจัยการปฏิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด�วยวิธีการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2551) ที่พบว1า ด�าน
พฤติกรรมการเรียนของผู�เรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย1างน1าสนใจ เช1น กล�าแสดงออก
มากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจกันเป!นอย1างดี มีความรับผิดชอบในงานกลุ1มที่ได�รับ
มอบหมาย ได�พัฒนาทักษะการคิดอย1างสร�างสรรค� มีทักษะการค�นคว�าข�อมูลจากแหล1ง
ต1างๆ พัฒนาตนเองอย1างกระตือรือร�นอยู1เสมอ เกิดความสนุกในการเรียนรู� และยอมรับ
ความคิดเห็นของผู�อื่น ด�านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนจากการทําแบบทดสอบวัด
ความรู�หลังจากเรียนด�วยวิธีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ผู�เรียนได�คะแนนสูงกว1าก1อน
เรียน นอกจากนี้ยังพบว1า ผู�สอนได�เตรียมการออกแบบกระบวนการเพื่อการสอนให�
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สอดคล�องกับเนื้อหา จุดมุ1งหมายการเรียนรู� ระดับความพร�อมของผู�เรียน เน�นให�ผู�เรียนมี
ส1วนร1วม และจัดสภาพแวดล�อมให�เอื้อต1อการคิด การทํางานของผู�เรียน 
 รายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เป!นรายวิชาที่เป}ดสอน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร�บัณฑิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห� 
ออกแบบ พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อนําไปใช�ในการศึกษา โดยเป~าหมายของรายวิชามุ1งเน�น
ให�ผู�เรียนมีความรู� มีทักษะในกระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ตั้งแต1การวิเคราะห�เนื้อหา 
การวิเคราะห�ผู�เรียน การวิเคราะห�สื่อมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อ การพัฒนาสื่อ และการ
ใช�สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน ผู�วิจัยในฐานะผู�สอน รายวิชานี้มาอย1าง
ต1อเนื่อง ตั้งแต1ภาคเรียนที่ 1/2551 ถึงภาคเรียนที่ 2/2553 พบว1า ผู�เรียนส1วนใหญ1มีปvญหา
ในการวิเคราะห�เนื้อหา การวิเคราะห�ผู�เรียน และการวิเคราะห�สื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะ
การเลือกสื่อมัลติมีเดียที่สอดคล�องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับผู�เรียนแต1ละช1วงวัย  
  ปvจจุบันคอมพิวเตอร�มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถใช�ร1วมกับสื่อได�หลากหลาย
รูปแบบ เช1น ข�อความ ภาพถ1าย ภาพกราฟ}ก ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน� เสียง มีการนําเสนอ
ที่หลากหลาย และผู�ใช�งานมีปฏิสัมพันธ�ได� เรียกว1า สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย หรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย ซึ่งจัดเป!นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�รูปแบบหนึ่ง โดย
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร�ส1วนบุคคล หรือทํางาน
แบบออนไลน�บนเครือข1ายอินเทอร�เน็ตได� การใช�สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียมีประโยชน�ต1อ
การเรียนหลายประการ ได�แก1 สร�างแรงจูงใจให�ผู�เรียน ช1วยให�ผู�เรียนสามารถเข�าถึง
สารสนเทศได�รวดเร็ว ผู�เรียนสามารถค�นคว�าเพิ่มเติมได�ตามต�องการ และช1วยส1งเสริมให�
ผู�เรียนสร�างความรู� (Nurmi, 2011) 
  จากที่กล1าวมาข�างต�นแสดงให�เห็นว1า การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานสามารถช1วย
ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร�น มีทักษะการคิด และ
มีความสุขในการเรียนรู� ในขณะเดียวกันบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�หรือสื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดียก็สร�างแรงจูงใจให�ผู�เรียน ช1วยให�ผู�เรียนเข�าถึงสารสนเทศและความรู�ได�รวดเร็ว
ขึ้น และช1วยให�ผู� เรียนสร�างความรู�  ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�หรือ
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน น1าจะ
ช1วยให�การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถช1วยให�ผู�เรียนเกิดการ
เรียนรู�และได�รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห�เนื้อหา การวิเคราะห�ผู�เรียน และการ
วิเคราะห�สื่อมัลติมีเดีย สําหรับรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได�
อย1างเต็มศักยภาพและยั่งยืนต1อไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน 
รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู�ของนักศึกษาที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตาม
แนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตาม
แนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานสูงกว1านักศึกษาที่เรียนด�วยวิธีปกติ 
  2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานสูงกว1านักศึกษาที่เรียนด�วยวิธีปกติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง ได�แก1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การผลิต
และนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ป?การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 91 คน 
 
  2. เนื้อหาที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหารายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา เรื่อง การพิจารณาเลือกใช�สื่อมัลติมีเดียให�สอดคล�องกับเนื้อหาและ
เหมาะสมกับผู�เรียน โดยเนื้อหาประกอบด�วย การวิเคราะห�ผู�เรียน การวิเคราะห�โดเมน
ความรู� และการเลือกสื่อมัลติมีเดีย  
 
  3. ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป? (กันยายน 2553 – สิงหาคม 2554) 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการสอน มี 2 รูปแบบ ได�แก1 

1.1 การสอนโดยใช�บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดย
ใช�สมองเป!นฐาน 

1.2 การสอนโดยวิธีปกติ 
  2. ตัวแปรตาม ประกอบด�วย 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 ความพึงพอใจต1อการเรียน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
 

ประโยชน�ท่ีจะได�รับ 
  1. ได�บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน รายวิชา 
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
  2. คณะและโปรแกรมวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถนํา 
แนวทางการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานไป
ใช�ในการพัฒนาบทเรียนของรายวิชาต1างๆ ได� 
 
 

รูปแบบการสอน 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน การสอนโดยใช�บทเรียนอิเล็กทรอนิกส� 
ท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�

สมองเป!นฐาน 

การสอนโดยวิธีปกติ 

ความพึงพอใจตUอการเรียน 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐาน หมายถึง 
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียที่ออกแบบบนฐานคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ใน
รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่องการวิเคราะห� ประกอบด�วย
เนื้อหา 3 เรื่อง ได�แก1 การวิเคราะห�ผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย  

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได�จากการตรวจคําตอบของผู�เรียน
ในการตอบคําถามจากสภานการณ�สมมติที่ผู�วิจัยจัดทําขึ้น จํานวน 4 สถานการณ� โดยใช�
เกณฑ�การให�คะแนน คือ ตอบถูกได� 1 คะแนน และตอบผิดได� 0 คะแนน 

  ความพึงพอใจตUอรูปแบบการสอน หมายถึง คะแนนที่ ได�จากการตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจต1อการเรียน  
 
 





 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข�อง 

 
  การศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�
สมองเป!นฐาน รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู�ศึกษาได�ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข�อง โดยนําเสนอเป!นหัวข�อดังต1อไปนี้ 

1. สาระสําคัญรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู�และการเรียนรู�ของสมอง  
3. การจัดการเรียนรู�ตามแนวคิดการทํางานของสมอง  
4. สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
5. การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมอง

เป!นฐาน 
6. ความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบการจัดการสารสนเทศ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

สาระสําคัญรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
  1. คําอธิบายรายวิชา 
   ความหมาย  ความสําคัญของคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียและโปรแกรม
คอมพิวเตอร�เพื่อการนําเสนอ วิธีการใช�คอมพิวเตอร�มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร�
เพื่อการนําเสนอ ฝ�กปฏิบัติการออกแบบ สร�างและนําเสนอผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร�
เพื่อการนําเสนอในการเรียน การเสนอและการเผยแพร1 
 

 2. เปiาหมายการเรียน 
   2.1 เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจความหมาย ความสําคัญของการใช�
คอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 
   2.2 เพื่อให�ผู�เรียนสามารถ วิเคราะห� ออกแบบ ผลิต ใช� และประเมิน 
ผลงานคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 เพื่อให�ผู�เรียนวิจารณ�งานนําเสนอด�วยคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียได� 



8 
 

 3. เนื้อหาท่ีใช�ในการวิจัย 
  ในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียมีขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน 
ได�แก1 ขั้นวิเคราะห� ขั้นออกแบบ ขั้นพัฒนา ขั้นนําไปใช� และขั้นประเมินผล สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ผู�วิจัยเลือกพัฒนาบทเรียนเฉพาะเนื้อหาในขั้นวิเคราะห� เนื่องจากขั้นวิเคราะห�เป!น
ขั้นตอนแรกในการพัฒนาสื่อและเป!นขั้นตอนที่สําคัญมาก ถ�าสามารถวิเคราะห�ผู�เรียน 
วิเคราะห�โดเมนความรู� และวิเคราะห�สื่อ ได�อย1างถูกต�องและเหมาะสมแล�วจะส1งผลดีต1อ
ขั้นตอนอื่นๆ ตั้งแต1ขั้นออกแบบ ขั้นพัฒนาสื่อ ขั้นนําไปใช� และขั้นประเมินผล โดยในขั้น
วิเคราะห�นี้ผู�วิจัยได�แบ1งการวิเคราะห�ออกเป!น 3 ประเด็น ได�แก1   
  3.1 การวิเคราะห�ผู�เรียน 
   แนวทางการวิเคราะห�ผู�เรียนสําหรับการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดียที่สําคัญคือการศึกษาพัฒนาการของผู�เรียนในแต1ละช1วงวัย โดยผู�วิจัยใช�
การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการแต1ละช1วงวัย สามารถสรุปสาระสําคัญได�ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1  พัฒนาการท่ีสําคัญแตUละชUวงวัยของผู�เรียน 

ชUวงวัย 
(อายุโดยประมาณ) 

ลักษณะพัฒนาการท่ีสําคัญ 

วัยเด็กตอนต�น 
(3-6 ป?) 

ด�านรUางกาย 
- มีการพัฒนาทักษะในการใช�กล�ามเนื้อใหญ1และเล็ก  

- มีพละกําลังเพิ่มขึ้น 

ด�านพฤติกรรม 
- ครอบครัวยังมีความสําคัญต1อเด็ก  

- ถือตนเองเป!นส1วนใหญ1 

- รู�จักช1วยเหลือตนเอง ควบคุมตัวเอง และดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น 

- มีการคบเพื่อนเล1น เริ่มเข�าใจความต�องการของคนอื่นๆ บ�าง 

ด�านการเรียนรู� 
- รู�จักการเล1นต1างๆ รวมทั้งการเล1นเชิงศิลป� เช1น วาดรูป 

- รู�จักใช�จินตนาการกว�างไกล 

- พัฒนาการทางด�านการคิดนึกยังไม1สมบูรณ� ทําให�เข�าใจโลก
และความเป!นจริงต1างๆ เพียงบางส1วน (illogical ideas) 
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ตารางท่ี 2.1  (ตUอ) 

ชUวงวัย 
(อายุโดยประมาณ) 

ลักษณะพัฒนาการท่ีสําคัญ 

วัยเด็กตอนกลาง 
(6-12 ป?) 

ด�านรUางกาย 
- การพัฒนาทางกายค1อนข�างช�า 

- พละกําลังเพิ่มขึ้น มีความสามารถทางการเล1นกีฬาต1างๆ 

ด�านพฤติกรรม 
- เพื่อนร1วมวัยมีความสําคัญ 

- การถือต�นเป!นใหญ1เริ่มหายไป 

- พัฒนาความคิดนึกเกี่ยวกับตนเอง (การรู�จักตนเอง) 

ด�านการเรียนรู� 
- เริ่มคิดเป!นเหตุผลได� แต1ส1วนใหญ1เป!นด�านรูปธรรม 

- ความจําและความสามารถทางภาษาพัฒนา 

- ความสามารถทางความคิด ทําให�เรียนวิชาต1างๆ ในโรงเรียนได� 

วัยรุUน 
(12-20, 25 ป?) 

ด�านรUางกาย 
- มีการเปลี่ยนแปลงทางกายที่รวดเร็วและมีผลทางสังคมและ

จิตวิทยาต1อตัวเด็ก 

- เริ่มวัยเจริญพันธุ� 

ด�านพฤติกรรม 
- การค�นหาตัวเองเป!นแรงจูงใจที่สําคัญ 

- เพื่อนร1วมวัยมีอิทธิพลต1อเด็กในด�านต1างๆ 

- ยังถือตนเองเป!นใหญ1ในบางแง1มุม 

- อาจมีช1องว1างระหว1างวัยกับผู�ปกครอง 

ด�านการเรียนรู� 
- เริ่มคิดได�ในทุกรูปแบบของความคิด  

- คิดได�กว�างและลึกในเชิงนามธรรมและแบบวิทยาศาสตร� 
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ตารางท่ี 2.1  (ตUอ) 

ชUวงวัย 
(อายุโดยประมาณ) 

ลักษณะพัฒนาการท่ีสําคัญ 

วัยผู�ใหญU
ตอนต�น 
(20-40 ป?) 

ด�านรUางกาย 
- พัฒนาการทางกายสมบูรณ�ถึงขีดสูงสุด และจะเริ่มลดความ

เข�มแข็งในตอนท�ายของวัย 

ด�านพฤติกรรม 
- เริ่มแสวงหามิตรสนิทคู1ใจอย1างจริงจัง (ส1วนมากเพื่อนสนิทได�มา

จากการแต1งงาน) 

- คนส1วนมากแต1งงาน มีบทบาทเป!นสามี-ภรรยา และพ1อ-แม1 
ต�องปรับตัวต1อบทบาทเหล1านี้ 

- รู�จักตนดีขึ้นกว1าวัยรุ1น 

ด�านการเรียนรู� 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง

กว1าจะลงตัว 

- รู�จักคิดอย1างซับซ�อนขึ้น  

วันผู�ใหญU
ตอนกลาง 
(40-60, 65 ป?) 

ด�านรUางกาย 
- มีความเสื่อมทางกายมนด�านต1างๆ 

- การเคลื่อนไหวต1างๆ เช่ืองช�าลง 

- หญิงจะหยุดวัยเจริญพันธุ�และจะมีประสบการณ�เปลี่ยนวัยช1วง
หมดประจําเดือน 

ด�านพฤติกรรม 
- แสวงหาความหมายของชีวิต 

- มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ทั้งการดูลูกวัยรุ1นและพ1อแม1ผู�ชรา 

- เริ่มนึกถึง “เวลาที่ยังเหลืออยู1ของชีวิต” 

- เริ่มยอมรับความไม1เที่ยงของชีวิต 

- ปรับตัวกับบทบาททางเพศใหม1 และปรับตัวด�านความสัมพันธ�
ระหว1างสามี-ภรรยา พ1อแม1-ลูก 
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ตารางท่ี 2.1  (ตUอ) 

ชUวงวัย 
(อายุโดยประมาณ) 

ลักษณะพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 - โดยทั่วไปหญิงจะเจ�ากี้เจ�าการมากกว1าชาย และแสดงออก
มากกว1า ชายจะอ1อนโยนมากขึ้น 

- บางคนเป!นช1วงสุดยอดของชีวิตในด�านการงาน แต1บางคนเป!น
ช1วง ล�มเหลวและเบื่องาน บางคนอาจมีการเปลี่ยนงาน  

- บางคนเผชิญ วิกฤตวัยกลางคน 

- เตรียมตัวเพื่อเข�าสู1วัยสูงอายุ 

ด�านการเรียนรู� 
- ประสบการณ�ชีวิตทําให�มีความเฉลียวฉลาด รู�จักคิดหลายแง1มุม 

มีความรอบคอบและการไตร1ตรองเพิ่มขึ้น  

- ศักยภาพในการแก�ปvญหาเฉพาะหน�าใหม1ๆ  ด�อยลง 
วัยสูงอายุ 
(60, 65 ขึ้นไป) 

ด�านรUางกาย 
- บางคนสมรรถภาพทางกายเริ่มเสื่อม สติปvญญาและความจํา

อาจเริ่มเสื่อม แต1บางคนยังคงมีอนามัยดี สติปvญญาและ
ความจํายังคงอยู1หรือพัฒนาได� 

- การเคลื่อนไหวช�าลง 

ด�านพฤติกรรม 
- รู�จักปรับตัวต1อการเกษียณอายุ 

- ปรับตัวใหม1ต1อสัมพันธภาพระหว1างสามี-ภรรยา 

- ค�นหาความหมายของการดํารงชีวิต 

- เตรียมตัวตายของตนเองอย1างสงบและมีสติ 

ด�านการเรียนรู� 
- เรียนรู�ที่จะปรับตัวกับการสูญเสีย เช1น ความเสื่อมทาง

พละกําลัง การออกจากงาน ความเจ็บไข� การตายจากของผู�
เป!นที่รัก การทํางานได�น�อยลง การมีรายได�น�อยลง 

- รู�จักใช�เวลาว1างอย1างสร�างสรรค� 

ที่มา: ศรีเรือน แก�วกังวาล (2548) 



 

  3.2  การวิเคราะห�โดเมนการเรียนรู�
    
โดเมนการเรียนรู� (Domain of Learning) 
แบ1งโดเมนความรู�ออกเป!น 
    
สร�างความเข�าใจ ให�ประสบการณ�นามธรรม
    
ความ สามารถทางการคิด เช1น การคิกแก�ปvญหา การคิดอย1
ฯลฯ ให�ประสบการณ�นามธรรม
    
ความสามารถ ในการทํางาน กระบวนทํางาน ให�ประสบการณ�ที่เป!นรูปธรรม
    
คิดเห็น ความเช่ือ เพื่อส1งเสริมให�มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ความเช่ือ และนิสัย ให�
ประสบการณ�ที่เป!นนามธรรม
  3.3  การวิเคราะห�สื่อมัลติมีเดีย
   

มัลติมีเดียประเภทต1างๆ ดังนี้

    

ทําความเข�าใจด�วยตนเอง สามารถมีเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และคลิปวิดีโอ ประกอบ

ได� รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ�กับหนังสือจะช1วยเร�าความสนใจได�มากยิ่งขึ้น

 

ภาพท่ี 2.1  ตัวอยUาง e

การวิเคราะห�โดเมนการเรียนรู� 
การวิเคราะห�เนื้อหาสามารถทําได�โดยอาศัยความเข�าใจเกี่ยวกับ

Domain of Learning) ซึ่งมีการแบ1งไว�หลายลักษณะ สําหรับในบ
แบ1งโดเมนความรู�ออกเป!น 4 ด�าน ได�แก1 

3.2.1 ด�านความรู�ความเข�าใจ (Knowledge) เน�นการให�เนื้อหา 
ความเข�าใจ ให�ประสบการณ�นามธรรม 

3.2.2 ด�านทักษะทางปvญญา (Intellectual skill) เน�นกระบวนและ
สามารถทางการคิด เช1น การคิกแก�ปvญหา การคิดอย1างเป!นระบบ การคิดวิเคราะห� 

ฯลฯ ให�ประสบการณ�นามธรรม 
3.2.3 ด�านทักษะปฏิบัติ  (Psychomotor) เน�นการปฏิบัติ 

ในการทํางาน กระบวนทํางาน ให�ประสบการณ�ที่เป!นรูปธรรม
3.2.4 ด�านทัศนคติ (Affective) หรือเจตคติเน�นสร�างรู�สึก ให�ความ

เพื่อส1งเสริมให�มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ความเช่ือ และนิสัย ให�
ประสบการณ�ที่เป!นนามธรรม 

การวิเคราะห�สื่อมัลติมีเดีย 
การวิเคราะห�สื่อเป!นการพิจารณาลักษณะและคุณสมบัติของสื่อ

มัลติมีเดียประเภทต1างๆ ดังนี้ 

3.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส� (e-Book) เป!นสื่อที่เน�นการอ1านและ

ทําความเข�าใจด�วยตนเอง สามารถมีเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และคลิปวิดีโอ ประกอบ

ได� รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ�กับหนังสือจะช1วยเร�าความสนใจได�มากยิ่งขึ้น 

   

e-Book วิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
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การวิเคราะห�เนื้อหาสามารถทําได�โดยอาศัยความเข�าใจเกี่ยวกับ
ซึ่งมีการแบ1งไว�หลายลักษณะ สําหรับในบทนี้ได�

เน�นการให�เนื้อหา 

เน�นกระบวนและ
างเป!นระบบ การคิดวิเคราะห� 

เน�นการปฏิบัติ 
ในการทํางาน กระบวนทํางาน ให�ประสบการณ�ที่เป!นรูปธรรม" 

หรือเจตคติเน�นสร�างรู�สึก ให�ความ
เพื่อส1งเสริมให�มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ความเช่ือ และนิสัย ให�

การวิเคราะห�สื่อเป!นการพิจารณาลักษณะและคุณสมบัติของสื่อ

ป!นสื่อที่เน�นการอ1านและ

ทําความเข�าใจด�วยตนเอง สามารถมีเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และคลิปวิดีโอ ประกอบ

 

วิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 



 

 
   

ตนเองประกอบด�วย ข�อความ เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และปฏิสัมพันธ� 

รวมทั้งแบบทดสอบเพื่อให�เกิดการเรียนรู�จากบทเรียน มีหลายประเภท เช1น 

Problem-solving,  Game,  Test 

 

   

เน�นความสนุกสนาน สีสันสวยงาม  เรื่องราวตื่นเต�น น1าติดตาม มีเสียงบรรยายหรือ

เสียงพูดของตัวการ�ตูน มีปฏิสัมพันธ�ได�ไม1มากนัก สามารถดูพร�อมกันได�หลาย ๆ คน

   

แข1งขันกันเองหรือแข1งกับเวลา มีภาพ แสง สี เสียง ที่ตื่นเต�นเร�าใจ ผู�เรียนต�องควบคุมเกม

ด�วยตนเอง จึงปฏิสัมพันธ�กับสื่อสูงมาก

   

เหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่มีความเสี่ย

เป!นรูปธรรม โดยผู�เรียนสามารถปรับค1าบางอย1าง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ�ที่จะเกิดขึ้นได� 

 

 

 

 

3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร�ช1วยสอน (CAI) เป!นสื่อที่ใช�เรียนด�วย

ตนเองประกอบด�วย ข�อความ เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และปฏิสัมพันธ� 

รวมทั้งแบบทดสอบเพื่อให�เกิดการเรียนรู�จากบทเรียน มีหลายประเภท เช1น 

solving,  Game,  Test ฯลฯ  

 

ภาพท่ี 2.2  ตัวอยUาง CAI  

3.3.3 การ�ตูน (Cartoon) เป!นสื่อภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ที่

เน�นความสนุกสนาน สีสันสวยงาม  เรื่องราวตื่นเต�น น1าติดตาม มีเสียงบรรยายหรือ

เสียงพูดของตัวการ�ตูน มีปฏิสัมพันธ�ได�ไม1มากนัก สามารถดูพร�อมกันได�หลาย ๆ คน

3.3.4 เกม (Game) เป!นสื่อที่เน�นความสนุกสนานท�าทาย ผู�เล1น

แข1งขันกันเองหรือแข1งกับเวลา มีภาพ แสง สี เสียง ที่ตื่นเต�นเร�าใจ ผู�เรียนต�องควบคุมเกม

ด�วยตนเอง จึงปฏิสัมพันธ�กับสื่อสูงมาก 

3.3.5 สถานการณ�จําลอง (Simulation) เป!นสื่อที่ช1วยจําลอง

เหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่มีความเสี่ยง หรือเป!นนามธรรม ช1วยให�การเรียนรู�ง1ายและ

เป!นรูปธรรม โดยผู�เรียนสามารถปรับค1าบางอย1าง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
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เป!นสื่อที่ใช�เรียนด�วย

ตนเองประกอบด�วย ข�อความ เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และปฏิสัมพันธ� 

รวมทั้งแบบทดสอบเพื่อให�เกิดการเรียนรู�จากบทเรียน มีหลายประเภท เช1น  Tutorial,  

เป!นสื่อภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ที่

เน�นความสนุกสนาน สีสันสวยงาม  เรื่องราวตื่นเต�น น1าติดตาม มีเสียงบรรยายหรือ

เสียงพูดของตัวการ�ตูน มีปฏิสัมพันธ�ได�ไม1มากนัก สามารถดูพร�อมกันได�หลาย ๆ คน 

นสื่อที่เน�นความสนุกสนานท�าทาย ผู�เล1น

แข1งขันกันเองหรือแข1งกับเวลา มีภาพ แสง สี เสียง ที่ตื่นเต�นเร�าใจ ผู�เรียนต�องควบคุมเกม

เป!นสื่อที่ช1วยจําลอง

ง หรือเป!นนามธรรม ช1วยให�การเรียนรู�ง1ายและ

เป!นรูปธรรม โดยผู�เรียนสามารถปรับค1าบางอย1าง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
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 4. การพิจารณาความเหมาะสมของ ผู�เรียน โดเมนความรู� และส่ือ
มัลติมีเดีย 
   หลังจากวิเคราะห�ผู�เรียน โดเมนการเรียนรู� และสื่อมัลติมีเดียแล�ว นําผล
การวิเคราะห�ที่ได�มาพิจารณาความสอดคล�องและเหมาะสมของทั้งสามประเด็น โดยผู�วิจัย
กําหนดแนวทางการประเมินเบื้องต�นดังนี้ 
  4.1 ลักษณะพัฒนาการที่สําคัญของผู�เรียน 
  4.2 ลักษณะเด1นที่สําคัญของโดเมนการเรียนรู� 
  4.3 ลักษณะเฉพาะของสื่อมัลติมีเดีย 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู�และการเรียนรู�ของสมอง 
  การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้ เพื่อให�เข�าใจว1ามนุษย�มีการรับรู�และเรียนอยู1
อย1างไร รวมไปถึงการทํางานของสมองกับข�อมูลสารสนเทศจํานวนมาก ตั้งแต1การรับ
ข�อมูลสารสนเทศ การประมวลผล การจัดเก็บ และการเรียกคืนข�อมูลสารสนเทศประเภท
ต1างๆ กลับมาใช�ได�อย1างไร ซึ่งจะทําให�ผู�ศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู� เลือกใช�เทคนิค
การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย และเลือกใช�เทคโนโลยี ได�สอดคล�องกับธรรมชาติ
การเรียนรู�ของมนุษย�มากที่สุด โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1. การรับรู� 
2. การเรียนรู� 
3. สมองทํางานอย1างไร 
4. ความทรงจํา 
5. ความทรงจํากับการออกแบบเทคนิคการสอน 

 

  1. การรับรู� 
   มนุษย�อาศัยการรับรู�และประสาทสัมผัส เพื่อตอบรับกับข�อมูลสารสนเทศ
จํานวนมากที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและหล่ังไหลมาจากทุกทิศทาง นักวิทยาศาสตร�ด�านสมอง
ค�นพบว1า อิทธิพลสําคัญที่ทําให�มนุษย�ยุคใหม1ต1างจากอดีตคือ พัฒนาการที่เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดด�านทักษะการทํางานหลายอย1างได�พร�อมกันของสมองเด็ก การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงต1างๆ ที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย�จึงเป!นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร�ให�ความ
สนใจมากขึ้น ในขณะที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษามุ1งประเด็นศึกษาไปที่ระบบวิธีการสืบ
ทอดความรู� โดยศึกษาว1าวิธีการสร�างความรู�ที่เคยทํามาในศตวรรษก1อนๆ นั้น ยังคง
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สามารถใช�ในยุคสมัยปvจจุบันได�อยู1หรือไม1 (สถาบันวิทยาการการเรียนรู�, 2548) โดย
ประเด็นต1างๆ ที่กล1าวมานี้เริ่มต�นที่กระบวนการรับรู�ของมนุษย�ทั้งสิ้น 
   การรับรู� หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มจากสิ่งเร�า
เข�ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัส (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด ได�แก1 ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 
แล�วส1งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย ดังนั้นการรับรู�จึงเป!นพื้นฐานที่
สําคัญของการเรียนรู� สําหรับการรับรู�ของมนุษย�เกิดจากการมองเห็น 75 % การได�ยิน 13 
% การสัมผัส 6 % การดมกลิ่น 3 % และการรับรส 3 % นอกจากนี้ปvจจัยที่มีอิทธิพลต1อ
การรับรู� ได�แก1 ลักษณะของผู�รับรู� ลักษณะของสิ่งเร�า (สาโรช โศภีรักข�, 2546) มนุษย�รับรู�
และสามารถพัฒนาเป!นการเรียนรู�ได�หรือไม1 ขึ้นอยู1กับองค�ประกอบต1างๆ ดังนี้ 
  (1) สติปvญญา ผู�ที่มีสติปvญญาดีย1อมรับรู�ได�ดี 
   (2) การสังเกตและการพิจารณา ขึ้นอยู1กับความชํานาญและความสนใจต1อ
สิ่งเร�า 
   (3) คุณภาพของจิตใจขณะรับสิ่งเร�า มีผลให�การแปลความหมายของสิ่ง
เร�า ถ�าเหนื่อยล�า มีความเครียด หรืออารมณ�ไม1ดี จะมีผลให�การแปลความหมายของสิ่ง
เร�าที่เข�ามาสัมผัสได�ไม1ดี 
 

  2. การเรียนรู� 
  สมองเป!นอวัยวะของมนุษย�ที่ซับซ�อน สมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู�
ที่จะอยู1รอดเป!นสําคัญ ทําให� เกิดกระบวนการทํางานของสมอง สมองรับรู�และ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะมีชีวิต สมองสามารถสร�างตัวเองใหม1ได�โดยปรับปรุงเซลล�
ประสาทที่มีอยู1ด�วยการเพิ่มการเช่ือมระหว1างเซลล�ประสาทผ1านกิ่งก�านหรือใยรับกระแส
ประสาท (Dendrites) สมองจะทํางานได�ดีขึ้นเมื่อมีการเช่ือมต1อมากขึ้น การสร�างจุด
เช่ือมต1อใหม1เกิดขึ้นได�ทุกวัย โดยวิธีใช�ความคิด เนื่องจากทุกครั้งที่ใช�ความคิด สมองจะ
สร�างจุดเช่ือมต1อใหม1เพื่อสื่อสารความคิดนั้น ดังนั้นสมองจึงสามารถทํางานและเรียนรู�ได�
ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู�จะแตกต1างกันแต1ละช1วงวัย โดยเรียนรู�จากสิ่งเร�า
ภายนอกหรือสภาพแวดล�อมทั้งหมด 
  การเรียนรู�คือกระบวนการที่ทําให�คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิด 
จากการศึกษาของ Dwyer (อ�างใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ� และคณะ, 2544) มนุษย�สามารถ
เรียนรู�ได�จากการได�ยิน 11% และจําได�จากการได�ยิน 20% ในขณะที่มนุษย�เรียนรู�จากการ
มองเห็น 83% และจําได�จากการมองเห็น 30% ผลการศึกษานี้แสดงให�เห็นว1าการเรียนรู�
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จากการได�ยินได�ฟvงเพียงอย1างเดียว มีประสิทธิภาพน�อยกว1าการเรียนรู�และจําจากการ
มองเห็น แต1ถ�าผู�สอนสามารถจัดให�ผู�เรียนได�ใช�ประสาทสัมผัสทั้งสองทางร1วมกันจะทําให�
การเรียนรู�จากการได�ยินและได�เห็นสูงขึ้นเป!น 94% และการจําจะเพิ่มเป!น 50% 
  นอกจากนี้การเรียนรู�ยังเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ�ระหว1างผู�สอนและผู�เรียน 
ในอดีตผู�สอนเป!นจุดศูนย�รวมความรู�และเป!นผู�ถ1ายทอดความรู� แต1ในปvจจุบันการเรียน
มุ1งเน�นให�ผู�สอนเป!นผู�สร�างบรรยากาศทางจิตวิทยา สร�างบรรยากาศที่เอื้อให�เกิดการ
เรียนรู� สร�างเงื่อนไขและสถานการณ�การเรียนรู�ให�กับผู�เรียน ผู�สอนจึงต�องให�ความสําคัญ
ต1อการเลือกรูปแบบการสอน 
  ออซูเบล (Ausubel) (อ�างใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ� และคณะ, 2544) 
นักจิตวิทยากลุ1มปvญญานิยม ให�ความสําคัญเรื่องโครงสร�างทางปvญญาที่เกี่ยวข�องกับการ
เรียนรู�ของมนุษย� ซึ่งมีส1วนช1วยในการจัดรูปแบบหรือวิธีการสอน โดยแบ1งการเรียนรู�
ออกเป!น 4 ประเภท ได�แก1 
    (1) การเรียนรู�โดยเรียนรู�อย1างมีความหมาย 
    (2) การเรียนรู�โดยการท1องจํา 
    (3) การเรียนรู�โดยการค�นพบอย1างมีความหมาย 
    (4) การเรียนรู�โดยการค�นพบแบบท1องจํา 
   การเรียนรู�ทั้ง 4 รูปแบบนี้ให�ความสําคัญกับการเรียนรู�อย1างมีความหมาย 
เป!นหลักที่ใช�ในการอธิบายกระบวนการเรียนรู�ของมนุษย� โดยเช่ือว1ามนุษย�จะเกิดการ
เรียนรู�ที่ดีได� ต�องเริ่มที่การสร�างความตั้งใจและสนใจที่จะเรียนรู� ให�เกิดขึ้นในตัวผู�เรียน
ก1อน ส1วนเนื้อหาความรู�ต�องได�รับการออกแบบให�สอดคล�องกับการเรียนรู� เพื่อทําให�
ผู�เรียนสามารถเห็นความสัมพันธ�ในมุมกว�าง หรือสามารถเข�าใจความคิดรวบยอดได�ก1อน 
    พรพิไล เลิศวิชา (2550) กล1าวไว�ว1า สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพก็
ต1อเมื่อผ1านกระบวนการเรียนรู�ตามหลักสูตรที่เข�าใจการทํางานของสมองว1า สมองทุก
สมองเรียนรู�ได� สมองทุกสมองของแต1ละคนมีความแตกต1างกันไม1มีสมองใดถูกออกแบบ
มาให�โง1 สมองมีระยะพัฒนาการต1างกันตามระยะพัฒนาการในแต1ละช1วงวัย ดังนั้นการ
เรียนการสอนต�องสอดคล�องกับความต�องการของสมองระยะนั้น เช1น  
    วัยเด็ก อายุ 5-6 ป? สมองส1วนรับสัมผัสและส1วนเคลื่อนไหวกําลัง
พัฒนาอย1างรวดเร็ว จึงควรจัดการเรียนการสอนที่เน�นการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหว
และระบบรับสัมผัส  
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    วัยเด็กช1วงประถมศึกษา เป!นช1วงวัยที่อยู1ระหว1างวัยเด็กเล็กกับ
เด็กโต การจัดช่ัวโมงเรียนต�องมีช1วงพัก มีกิจกรรมเล1นอิสระ และช่ัวโมงว1าง รวมถึงช่ัวโมง 
พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป� ศิลปะ เป!นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสมอง นอกจากนี้ต�อง
มีหนังสือและสื่อการสอนที่ออกแบบมาให�สอดคล�องกับพัฒนาการเคลื่อนไหว การฟvง 
การมองเห็น การพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กอย1างเต็มที่  
   กระบวนการเรียนรู�ควรพัฒนาในสิ่งแวดล�อมที่มีความปลอดภัย อยู1ใน
ภาวะที่สมองกล�าคิด และกล�าลงมือทํา สมองจึงจะเรียนรู�ได�ดี สําหรับการประเมินผล ทํา
เพื่อติดตามพัฒนาการของผู�เรียนและช1วยเหลือผู�เรียน ไม1ใช1การตรวจสอบ 
  สถาบันวิทยาการการเรียนรู� (2550ก) ได�เสนอการเรียนรู�ของสมองเพื่อ
นําไปสู1การออกแบบกระบวนการเรียนรู�ดังนี้ 
    (1) สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อมีสิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจจะชักนําให�สมองสนใจ
ผลิตความรู�และบันทึกข�อมูลในเรื่องที่ต�องการให�เรียนรู� ช1วยให�กระบวนการเรียนรู�ดําเนิน
ไปตามเจตนารมณ�ของผู�จัดการเรียนรู� ถ�าสิ่งนั้นไม1สามารถจูงใจสมองได� สมองจะบันทึก
ข�อมูลแบบไม1มีคุณภาพหรือไม1บันทึกข�อมูล 
    (2) สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อเรื่องนั้นน1าสนใจ สมองไม1สามารถจัดการ
ข�อมูลทุกอย1างได� สมองจึงมีกระบวนการคัดเลือกคัดกรองเฉพาะสิ่งที่น1าสนใจเข�าสู1การ
รับรู�ของสมอง 
    (3) สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อมีความตั้งใจ ความตั้งใจเป!นกระบวนการ
ของจิตใจ เป!นสิ่งที่กํากับกระบวนการเรียนรู�ให�ดําเนินไปอย1างมีประสิทธิภาพ เมื่อคนเกิด
ความสนใจมักจะมีความตั้งใจด�วย ดังนั้นเมื่อคนมีความสนใจเรื่องใด ก็จะกระตุ�นตัวเองให�
เกิดความตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนกระบวนเรียนรู�ในเรื่องนั้นอย1างรู�ตัว 
    (4) สมองขับเคลื่อนโดยมีเป~าหมาย แรงบันดาลใจ ความใฝ�ฝvน 
และการวางแผน ทุกเป~าหมายมุ1งสู1อนาคตของตนเอง ดังนั้นการเรียนรู�ที่มีเป~าหมายจึงเป!น
การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    (5) สมองเลือกเรื่องที่จะเรียน สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อตัดสินใจว1าจะ
เรียนรู� เช1น เมื่อเด็กตัดสินใจว1าจะฝ�กขี่จักรยาน หรือจะฝ�กว1ายน้ํา สมองจะเรียนรู�ได�ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
    (6) สมองไม1เรียนเรื่องไร�เป~าหมาย เมื่อสมองรู�สึกว1า เรื่องที่เรียน
นั้นไร�เป~าหมายที่แน1ชัด สมองจะเช่ืองช�าไม1กระตือรือร�น  
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    (7) สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อสมองมีเวลาสร�างความหมายให�ข�อมูล 
การเรียนรู�ส1วนใหญ1มักเน�นสอนเนื้อหาจํานวนมหาศาลให�แก1ผู�เรียน ซึ่งเป!นอุปสรรคสําคัญ
ที่ทําให�สมองผู�เรียนไม1มีเวลาพอที่จะสร�างความหมายให�แก1ข�อมูลที่รับเข�าไป ดังนั้นสมอง
จึงไม1บันทึกข�อมูลนั้น หรือบันทึกไว�ในระบบความจําระยะสั้น 
  ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�เรียนสอดคล�องกับการ
ทํางานของสมองจึงเป!นสิ่งสําคัญยิ่ง และจะต�องตระหนักถึงความแตกต1างกันของสมอง
มนุษย�แต1ละคน แล�วจัดสภาพแวดล�อมให�สนองต1อการเรียนรู�ที่แตกต1างกัน รวมถึงการ
ยอมรับและส1งเสริมการเรียนรู�ที่แตกต1างกันของผู�เรียน 
 

  3. สมองทํางานอยUางไร 
   นักวิจัยด�านสมองและนักการศึกษาให�ความสําคัญในการค�นคว�าเรื่อง
สมองว1าทําไมสมองจึงเรียนรู� และทํางานได�อย1างมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู1การคิดค�นวิธี
ที่สอดคล�องกับลักษณะการทํางานของสมอง ที่จะช1วยให�การเรียนรู�ได�ผลดีขึ้น จาก
การศึกษาต1างๆ เกี่ยวกับสมองได�แสดงให�เห็นว1า สมองของมนุษย�มีปฏิสัมพันธ�กับ
สิ่งแวดล�อม มีการรับ และย1อยข�อมูล แล�วเก็บเอาไว�ในระบบความจําและพร�อมที่จะ
นําออกไปใช� การทํางานของสมองเป!นการจัดระบบที่ซับซ�อน นักวิชาการบางกลุ1มมีการ
เปรียบเทียบสมองมนุษย�กับระบบนิเวศน�ในป�าใหญ1 ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ1ม
เปรียบเทียบสมองมนุษย�กับระบบคอมพิวเตอร� แต1ในความเป!นจริง สมองมนุษย�มีการ
ทํางานที่ยืดหยุ1นสูงมาก แต1อย1างไรก็ตามสมองมนุษย�ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู� และ
การดํารงอยู1เป!นหลักสําคัญ จึงเป!นเหตุผลที่ว1ามนุษย�มีความพยายามเรียนรู�สิ่งต1างๆ 
เพื่อให�สามารถอยู1รอดได� และสิ่งที่เกี่ยวข�องต1อการอยู1รอดจะเป!นสิ่งที่มนุษย�สามารถ
จดจําได�ดี 
   พรวิไล เลิศวิชา ได�ช้ีให�เห็นว1าสมองทํางานพร�อมกันทุกระบบ โดยสมอง
ไม1ได�แบ1งการทํางานตามที่คนทั่วไปเข�าใจ เป!นสมองซีกซ�ายใช�การคิดคํานวณและ
วิเคราะห�เหตุผล สมองซีกขวาสมองซีกขวาใช�ในการหยั่งรู�มากกว1าจะใช�ในการคิดคํานวณ 
แต1จากข�อเท็จจริงที่นักวิจัยค�นพบคือ สมองทั้งสองส1วนบูรณาการกัน (Integrated) และ
ทํางานผสานกันแบบองค�รวม เพราะสมองมีศูนย�การทํางานที่มีเครือข1ายเฉพาะของตนเอง 
เช1น สมองส1วนรับภาพมีมากกว1า 30 ศูนย�การทํางาน และการเรียนรู�จะเกิดขึ้นเมื่อ
เครือข1ายหรือร1างแหเหล1านี้เช่ือมโยงกัน เรื่องราวและสิ่งที่ผ1านเข�ามาในชีวิตคนจะทําให�
เกิดการเช่ือมโยงของเซลล�สมอง และประมวลเป!นความรู�ความเข�าใจ แสดงให�เห็นว1า 
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สมองได�รับการพัฒนาขึ้นท1ามกลางปฏิสัมพันธ�ที่เป!นการรับรู�หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น 
การเรียนรู�ใดๆ ที่ผ1านวิธีการเชิงเดี่ยว (Linear) ไต1ลําดับไปแบบเส�นตรง จึงเป!นการเรียนรู�ที่
ตรงข�ามกับ กระบวนการทํางานของสมองมนุษย� (สถาบันวิทยาการการเรียนรู�, 2548) 
 

 4. ความทรงจํา 
   ความทรงจําของมนุษย�เป!นผลมาจากการรับรู� และการเรียนรู� ข�อมูลหรือ
สิ่งที่ได�รับเข�าไปในสมองจะอยู1ในระบบความทรงจําได�นานเท1าใดขึ้นอยู1กับปvจจัยต1างๆ 
ได�แก1 วิธีการ ความรู�สึกขณะรับข�อมูลเข�าไป และวิธีที่ปฏิบัติต1อข�อมูลนั้น 
  พรวิไล เลิศวิชา อธิบายเรื่องความทรงจําเปรียบเป!นหัวใจของการเรียนรู�
ว1า ความจําเป!นเรื่องสําคัญมากในการจัดการศึกษา แม�ว1าความทรงจํา ความจํา หรือ 
การจํา ไม1ใช1เป~าหมายของการเรียนรู� แต1ความทรงจําก็เป!นพื้นฐานที่สําคัญมากในการ
เรียนรู� เพราะความทรงจําที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกัน หรือมีความสัมพันธ�กับความทรง
จําอื่นๆ นําไปสู1ความเข�าใจในที่สุด (สถาบันวิทยาการการเรียนรู�, 2548) 
  จันทร�เพ็ญ ชูประภาวรรณ อธิบายว1าการเรียนรู�ของสมองเริ่มจาก
ประสาทสัมผัสได�รับรู�สิ่งที่สัมผัส แล�วนําไปเก็บไว�ในความทรงจํา ถ�าข�อมูลหรือสิ่งที่เก็บไว�
ไม1ใช1สิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต สมองก็จะตัดส1วนความทรงจํานี้ทิ้งไป ดังนั้น การจัดให�
ผู�เรียนได�พบประสบการณ�ซ้ําๆ ที่ไม1ใช1การถูกบีบบังคับหรือขาดแรงจูงใจอย1าง แต1เป!นไป
ด�วยความชอบ มีความสุข และได�รับโอกาสอย1างเพียงพอที่จะเรียนรู�จนสามารถจําและ
นําไปปฏิบัติได� สิ่งนี้จะช1วยกระตุ�นให�เซลล�สมองเกิดการเช่ือมโยงกัน เกิดการเรียนรู�ที่
สามารถจดจําได�เป!นเวลานาน และมีผลให�สมองสามารถเรียนรู�เรื่องยากๆ ได�มากขึ้น 
(สถาบันวิทยาการการเรียนรู�, 2548) 
  ความทรงจํามี 2 ประเภท ได�แก1 ความทรงจําระยะสั้น และความทรงจํา
ระยะยาว ดังมีรายละเอียดต1อไปนี้ 
   4.1 ความทรงจําระยะสั้น ข�อมูลข1าวสารที่ไหลสู1สมอง หรือได�รับความ
สนใจจากสมองจะถูกบรรจุเป!นความทรงจําระยะสั้น (Short Term Memory) ซึ่งเป!นความ
ทรงจําที่อยู1กับมนุษย�ระยะหนึ่ง เพียงช1วงสั้นๆเช1น ช่ัวโมงหรือสัปดาห� ข�อมูลในความทรง
จําระยะสั้นจะค1อยๆ ถูกลืมไปเมื่อสมองไม1ได�สนใจเรื่องนั้นอีก แต1ตรงกันข�าม ถ�าข�อมูลใน
ส1วนนี้ได�รับการย1อยหรือสังเคราะห�อย1างจริงจัง ความทรงจําสั้นๆ นี้จะเปลี่ยนเป!นความ
ทรงจําถาวรหรือความทรงจําระยะยาว (Long Term Memory) เป!นความทรงจําที่ถูกเก็บไว�
ในสมองได�ยาวนานและคงทนกว1า 
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   4.2 ความทรงจําระยะยาว ความทรงจําระยะยาวมีสมรรถนะที่สูงในการ
เก็บข�อมูล ในชีวิตมนุษย�สามารถเก็บข�อมูลชนิดนี้เพิ่มเติมเข�าไปในสมองได�เรื่อยๆ เป!น
จํานวนมาก ต1างจากการเก็บข�อมูลในความทรงจําระยะสั้นที่เก็บได�อย1างจํากัดและไม1นาน 
ข�อมูลที่อยู1ในความทรงจํานี้จะถูกเก็บไว�เป!นหมวดหมู1อย1างดี โดยระบบข�อมูลจะถูกทําให�
ใหม1 (Update) อย1างต1อเนื่อง เมื่อมีข�อมูลใหม1ที่เข�ามาก็จะถูกผสมผสานเข�าไปกับความรู�ที่
มีอยู1ก1อน 
   การที่สมองมีการจัดเก็บที่ซับซ�อน ทําให�สมองมีพลังยิ่งใหญ1ในการจัดการ
กับข�อมูล สมองเก็บข�อมูลไว�หลายแห1ง โดย Robert Sylwester ศาสตราจารย�ด�าน
การศึกษา ชาวอเมริกัน ที่ให�ความสนใจเรื่องประสาทวิทยาการรับรู� (Cognitive 
Neurosciences) ได�อธิบายลักษณะการเก็บความทรงจําของสมองไว�ว1า สมองเก็บข�อมูล
เสียงไว�ที่หนึ่ง สิ่งที่มองเห็นที่หนึ่ง เก็บสีไว�อีกที่หนึ่ง เมื่อเราต�องการนําความทรงจํานี้
กลับมาใช� สมองจะจัดการสร�างความรู�หรือข�อมูลนั้นขึ้นมาใหม1จากการผสานกันของ 
อารมณ� สถานที่ ภาพ เสียง รสชาติ กลิ่น 
   ในขณะที่ Shiralee Saul (2002) ได�อธิบายสนับสนุนความเป!นจริง
เกี่ยวกับระบบการทํางานที่ซับซ�อนของสมองว1า โดยปกติแล�วข�อมูล จะถูกจัดเก็บอย1าง
เป!นระบบในพื้นที่ที่เหมาะสม และเมื่อต�องการนําข�อมูลนั้นมาใช� จะต�องอาศัยการสืบค�น 
เช1น สืบค�นจากที่เก็บ ตามลําดับตัวอักษรหรือหมายเลข แต1สมองมนุษย�มีการทํางานที่
ซับซ�อนมากและอธิบายได�ยาก สมองจึงไม1ได�มีการสืบค�นหรือทํางานในลักษณะดังกล1าว 
 

  5 ความทรงจํากับการออกแบบเทคนิคการสอน 
   ประสิทธิภาพของความทรงจําระยะสั้นนี้อยู1ได�ไม1นาน และสามารถจัดการ
กับข�อมูลเฉลี่ยเพียง 7 ข�อมูลในเวลาที่แน1นอนเวลาหนึ่งเท1านั้น วิธีการที่ทําให�สมองมี
สมรรถนะสูงขึ้นในการสร�างความทรงจําก็คือ นําข�อมูลนั้นมาผสมผสานกับเรื่องราว 
(Story) หรือสร�างบริบทที่น1าสนใจ (พรวิไล เลิศวิชา, 2548) เช1น การสอนคําศัพท�และ
ไวยากรณ�ใหม1ในบทเรียน โดยอาศัยการศึกษาบทอ1านหรือบทเรียนร1วมด�วย เป!นวิธีการ
ผสมผสานคําศัพท� บทสนทนา และไวยากรณ� ให�เป!นเรื่องราวและช1วยให�เกิดการสร�าง
ความทรงจําที่ดีกว1าการท1องศัพท�เป!นคําๆ วิธีการสร�างความหมายของข�อมูลใหม1ที่รับรู�มา 
ก็คือ การจัดตําแหน1งและความสัมพันธ�ของข�อมูลนั้นให�เข�ากับประสบการณ�ที่มีอยู1เดิม 
การสร�างความเช่ือมโยงระหว1างข�อมูลหลายช้ินเป!นการสร�างความเข�าใจ หรือ การทํา
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ข�อมูลให�เป!นระบบ (Conceptualize) และความรู�ลักษณะนี้จะกลายเป!นความทรงจํา 
ระยะยาว 
   บางสถานการณ� สมองอาจจดจําความหมายโดยการท1องจําได� จน
สามารถทําให�เกิดความทรงจําได�ด�วยวิธีนี้ เพียงแต1วิธีการท1องเพื่อให�จําได�นั้น ไม1ใช1วิธีการ
ทํางานที่ใช�สมรรถนะของสมองที่ดีที่สุด เพราะข�อมูลที่ป~อนเข�าไปไม1ได�เกิดจากความเข�าใจ
ที่ถ1องแท� ทําให�ความจําที่ได�จากการท1องจําจะถูกเก็บเป!นข�อมูลในความทรงจําระยะสั้น 
และมีโอกาสลืมเลือนไปในเวลาไม1นาน แต1อย1างไรก็ตาม การท1องจําบางอย1างก็สามารถ
ติดอยู1ในสมองเป!นเวลายาวนานได� เช1น การท1องสูตรคูณเป!นทํานองคล�ายเพลง บทกลอน
ที่ไพเราะ หรือบทเพลงที่ชื่นชอบ เป!นต�น สาเหตุที่การท1องจําประเภทนี้ทําให�เกิดความจําที่
ยาวนานได�เพราะผู�เรียนเกิดความรู�สึก (Emotional) ต1อข�อมูลนั้น ส1งผลให�เกิดความสนใจ
และความพึงพอใจ เมื่อผู�เรียนเกิดความสนใจ สมองจึงทําการหมาย (Mark) ความทรงจํา
นั้นว1าเป!นข�อมูลสําคัญที่ต�องเก็บไว�เป!นพิเศษ 
   การบูรณาการเนื้อหาความรู� เข�ากับชีวิตมนุษย�เป!นเรื่องที่ซับซ�อน 
สาระสําคัญของแต1ละสาขาความรู� ก็คือการสืบทอดชีวิตและสังคม งานวิจัยด�านสมองเน�น
ย้ําให�ตระหนักว1า ความทรงจําระยะยาวที่ถูกเก็บอย1างมีประสิทธิภาพได�นั้น เกี่ยวพันกับ
ความรู�สึกอย1างใกล�ชิด (พรวิไล เลิศวิชา, 2548) ข�อมูลความรู�ที่ถูกบันทึกไว�พร�อมกับ
บริบทของมันจะสามารถจัดเก็บเป!นความทรงจําได�ง1าย อีกทั้งยังเรียกกลับมาใช�ได�ดี 
ยุทธศาสตร�การเรียนรู�จึงเน�นการสร�างความรู�โดยสนใจบริบทของความรู�นั้น รวมทั้งให�
ความสําคัญกับความรู�สึก 
 

วิธีการจัดการเรียนรู�ตามแนวคิดการทํางานของสมอง 
  1. หลักการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐาน (Brain based Learning)  
    Caine and Caine (อ�างถึงใน Gulpinar, 2005) ได�เสนอหลักการเรียนรู�โดย
ใช�สมองเป!นฐาน 12 ข�อ ดังนี้ 

1.1 สมองเป!นเครื่องประมวลผลที่ทํางานในเชิงขนาน (The Brain is a 
Parallel Processor) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพจะต�องใช�การเรียนรู�หลาย ๆ แนวทาง 
หลาย ๆ วิธีการ จึงจะทําให�ผู�เรียน มุ1งสนใจในสิ่งที่กําลังเรียนรู�อยู1 

1.2 การเรียนรู�ต�องอาศัยการทํางานของระบบสรีระทั้งหมด (Learning 
engages the entire physiology) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพต�องให�ความสําคัญกับหลายๆ
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ส1วนทั้งการควบคุมอารมณ� การสร�างความสนุกสนาน โภชนาการ การออกกําลังกาย การ
เล1นเพื่อผ1อนคลาย ซึ่งสิ่งต1างๆ เหล1านี้ ล�วนมีส1วนสําคัญต1อการเรียนรู� 

1.3 มนุษย�มีความอยากที่จะค�นหาความหมายแต1กําเนิด (The search 
for meaning is innate) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพต�องมีทั้งการสร�างความท�าทาย และ
การเรียนรู�ด�วยคําถาม 

1.4 การค�นหาความหมายของมนุษย�เป!นกิจกรรมที่เป!นรูปแบบ (The 
Search for meaning occurs through “Patterning”) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพ จะต�องมี
รูปแบบ มีระบบ มีความเข�าใจ เน�นการประยุกต�ใช� มีการยกตัวอย1างจริง หรือตัวอย1าง
เปรียบเทียบ 

1.5 อารมณ�มีความสําคัญต1อการทํางานแบบมีรูปแบบ (Emotion are 
Critical to Patterning) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพต�องให�ความสําคัญต1ออารมณ�และ
ความรู�สึก รวมถึงมีความเข�าใจความแตกต1างของผู�เรียนแต1ละคน 

1.6 สมองประมวลข�อมูลแบบเป!นส1วนย1อย ๆ และแบบทั้งหมดพร�อม ๆ 
กัน (The Brain processes parts and wholes simultaneously) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพ
ต�องมีการสร�างความเข�าใจแบบทีละส1วน แล�วมีเน�นการเช่ือมโยงของสิ่งที่ได�เรียนรู� และ
นําไปเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จะทําให�ผู�เรียนรู�สึกว1าความรู�ที่ได�ไปนั้นมีประโยชน� 

1.7 การเรียนรู�อาศัยทั้งการจดจ1อต1อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการรับรู�ต1อ
สภาพที่เกิดขึ้นรอบข�าง (Learning involves both focused attention and peripheral 
perception) การจัดสภาพแวดล�อมที่สอดคล�องเหมาะสมกับหัวขอ� การเรียนรู�จะทําให�
ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ดีขึ้น 

1.8 การเรียนรู� เกิดขึ้นทั้ งขณะที่มีสติ รับ รู�  และขณะไม1มีสติ รับ รู� 
(Learning always involves conscious and unconscious processes) ดังนั้นการเรียนรู�ที่มี
ประสิทธิภาพ ผู�สอนควรทิ้งโจทย�ให�ผู�เรียนได�ไปลองคิดหรือฝ�กทําด�วยตนเอง 

1.9 เรามีวิธีจัดการกับการจดจําอย1างน�อยสองวิธี (We have two types 
of memory: spatial and rote) การจดจําเป!นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู� การจดจํามี 2 
วิธี คือ การจดจําโดยมีรูปแบบในการจดจํา และการจูงใจให�ผู�เรียนสนุกที่จะจดจํา หรือ
รับรู�โทษของการจําไม1ได� ซึ่งการจดจําจะทําให�ผู�เรียนสามารถเรียกความรู�นั้นมาใช�ได�ทันที 

1.10 เราเข�าใจได�ง1าย และจดจําได�อย1างแม1นยํา เมื่อสิ่งนั้น หรือทักษะนั้น
มีอยู1ในระบบการจดจําแบบธรรมชาติที่มีความสัมพันธ�กับตัวเรา (We understand best 
when facts are embedded in natural, spatial memory) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพต�อง
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มีความสอดคล�องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือสิ่งที่มีอยู1จริงในสภาวะแวดล�อม ได�แก1 
การเรียนนอกสถานที่ การให�ผู�เรียนเล1าเรื่องที่พบ การใช�สังคมเป!นตัวผลักให�เกิดการ
เรียนรู� 

1.11 การเรียนรู�แบบซับซ�อนจะถูกกระตุ�นโดยความท�าทาย และถูกยับยั้ง
โดยการถูกคุกคาม (Complex learning is enhanced by challenge and inhibited by 
threat) การเรียนรู�จะถูกหยุดยั้งถ�าผู�เรียนถูกคุกคาม การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพควรเป}ด
โอกาสผู�เรียนได�ลองปฏิบัติตามแนวคิดของเขา 

1.12 สมองของแต1ละคนมีความเฉพาะตัว (Every brain is uniquely 
organized) การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพผู�เรียนควรมีทางเลือกในศาสตร�ที่ต�องการที่จะ
เรียนรู� และได�รับการสนับสนุนอย1างเต็มที่ พร�อมกับการปรับปรุงทักษะที่ด�อยให�อยู1ใน
ระดับปกติมาตรฐาน 
 

  2. หลักเบื้องต�นท่ีสําคัญของการสอน 3 ประการ  
    จากหลักการการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน 12 ข�อดังกล1าว  Gulpinar 
(2005) ได�เสนอหลักเบื้องต�นที่สําคัญของการสอน 3 ประการ (The Three Elements of 
Great Teaching) ได�แก1  
   2.1 หลักในการผ1อนคลาย (Relaxed Alertness) การสร�างอารมณ� การ
สร�างบรรยากาศในการเรียนรู�ให�มีลักษณะผ1อนคลาย ท�าทาย ให�ผู�เรียนมีความรู�สึกเรียนรู�
ได�อย1างม่ันใจ การ จัดสิ่งแวดล�อมประสบการณ�ที่ผู�เรียนสามารถเข�าเรียนร1วมได� และมี
การเช่ือมโยงการเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามเป~าหมายที่สนใจของแต1ละคน 
   2.2 หลักในการตระหนัก จดจ1อ (Orchestrated immersion) การจัด
ประสบการณ�การเรียนรู�ต�องสัมพันธ�กับความรู�สึก ตระหนัก จดจ1อที่จะเรียนของผู�เรียน
โดยผ1านการมองเห็น ได�ยิน ดมกลิ่นสัมผัส ชิมรส และเคลื่อนไหวร1างกาย รวมถึงได�
เช่ือมโยงความรู�เดิมมาใช�กับการเรียนรู�สิ่งใหม1 มีความกระตือรือร�นที่จะแก�ปvญหาที่เข�ามา
เผชิญหน�าและฝ�กปฏิบัตใินการค�นหาคําตอบ 
   2.3 หลักในการจัดประสบการณ�ที่เป!นกระบวนการอย1างกระตือรือร�น 
(Active Processing of Experience) เป!นการจัดประสบการณ�ที่สร�างสรรค�นําไปสู1ความ
แข็งแกร1งในการเรียนรู� โดยจัดกิจกรรมที่มีความหมาย ผู�สอนต�องใช�คําถามเพื่อให�ผู�เรียน
พิจารณา หรือค�นหาคําตอบ ข�อมูลสารสนเทศอย1างกระตือรือร�น และให�ผลป~อนกลับ 
(feed back) แก1ผู�เรียนอย1างสมํ่าเสมอเพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนได�คิด หาทางพิสูจน�หรือค�นหา
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คําตอบ วิเคราะห�สถานการณ�บนพื้นฐานของผู�เรียน ได�ฝ�กทักษะการตัดสินใจในช1วงวิกฤติ 
และสื่อสารบนความเข�าใจของตนเอง 
 

  3. การจัดประสบการณ�ให�สอดคล�องกับการทํางานของสมอง 
   สถาบันวิทยาการการเรียนรู� (2550ข) ได�ให�แนวทางการจัดประสบการณ�
การเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพให�สอดคล�องกับการทํางานของสมองดังนี้ 
   3.1 สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อสมองรับภาพและเสียงพร�อมกัน ถ�าสมองรับรู�
เสียงพร�อมกับมองเห็นภาพที่สอดคล�องกัน คลื่นเสียงก็จะเปลี่ยน หรือทําให�สัญญาณ
อารมณ� ซึ่งตามมาด�วยการเพิ่มของสารเคมีต1างๆในสมอง สารเคมีเหล1านี้บางตัวเกี่ยวข�อง
กับระบบการคิดความจําในสมองและมีส1วนทําให�สมองมีประสิทธิภาพมาขึ้นใน
กระบวนการเรียนรู�ภาพและเสียงเป!นข�อมูลที่ดึงดูดและเข�าสู1สมองได�จํานวนมหาศาลใน
คราวเดียวมากกว1าข�อมูลอื่นๆและการใช�ภาพจะช1วยให�กระบวนการเรียนรู�ได�มาในแง1การ
สร�างความเข�าใจระดับนามธรรม 
   3.2 สมองเรียนรู�ได�ดี เมื่อสมองสร�างแผนภาพความคิด แผนภาพเป!นการ
จัดระบบความคิดที่กระจัดกระจายขึ้นมาเป!นระบบ มีจุดเริ่มต�น และจุดลงท�าย มี
กระบวนการที่ชัดเจน การคิดเป!นแผนภาพ ทําให�รูปธรรม กลายเป!นนามธรรมได�แต1
ปรากฏออกมาบนกระดาษ เป!นสิ่งที่ ดูคล�ายรูปธรรมใหม1อีกครั้ง และเป!นการเสริม
เสถียรภาพของวงจรร1างแหเซลล�สมองที่กําลังทํางานคิดอยู1ในขณะนั้น 
   3.3 สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อมีการปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ เป!นการใช�ผัสสะ
รับรู�ข�อมูลทั้งในรูปของภาพ เสียง สัมผัส ทั้งยังประกอบด�วยประสบการณ�ของเหตุการณ�
ต1างๆ ยิ่งใช�วงจรร1างแหเซลล�สมองพร�อมๆกันมากเท1าใดความเช่ือมโยงของวงจรก็เกิดขึ้น
ได�เร็วเท1านั้น และยังใช�วงจรเช่ือมโยงความสัมพันธ�ระหว1างผัสสะพร�อมวงจรความจํา
หลายมิติ ทําให�ความจําในการเรียนตกผลึกเร็วขึ้น 
   3.4 สมองเรียนรู�ได�ดีเมื่อท1องจํา ทําซ้ํา และฝ�กทักษะ เมื่อเด็กออกเสียง 
ท1องจํา ลงมือทําซ้ําๆ เจ�าของสมองจะได�ยินเสียงตนเอง ได�ลงมือ และได�เห็นสิ่งที่ตนเองทํา 
สิ่งที่ปรากฏ กลายเป!นข�อมูลย�อนกลับเข�าไปในสมองใหม1 เป!นการเสริมวงจรเซลล�สมองที่
มีอยู1ก1อนให�มีเสถียรภาพขึ้น ทําให�จดจํา และเกิดความชํานาญ 
   3.5 สมองของเด็กไม1ได�ว1างเปล1า กระบวนการเรียนรู�ของเด็กไม1ได�เริ่มต�น
จากความว1างเปล1า เด็กมีความคิด ความรู�เดิมอยู1แล�วในเกือบทุกเรื่อง แต1ความรู�เดิมอาจ
อยู1แบบกระจัดกระจาย อาจมีมาก หรือ หรือ อาจผิด หรือถูกการเรียนรู�ของเด็กเริ่มจาก
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การจัดระเบียบความรู�เดิมที่เด็กมีอยู1 การที่ให�เด็กเรียนรู�สิ่งใหม1ๆเรื่องใดๆก็ตาม สิ่งที่เรา
ต�องการคือต�องเข�าไปทําความรู�เดิมที่เด็กมีอยู1 เปลี่ยนความเข�าใจผิดให�ถูก เสริมความ
เข�าใจให�ลึกซึ้งขึ้น การสอนไม1ใช1การยัดเยียดของใหม1ลงในสมอง โดยไม1รับรู�ว1าสมองคิด
อะไรอยู1ก1อน 
   3.6 เด็กมีท1วงทํานองการเรียนรู�ต1างกัน เด็กบางคนเรียนรู�เมื่อได�เห็น หรือ
เมื่อได�ยิน เด็กบางคนเรียนรู�ได�ดีเมื่อได�ลงมือปฏิบัติเด็กบางคนเรียนรู�ได�ดี เมื่อได�เฝ~าสังเกต 
 

  4. การออกแบบกระบวนการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับสมอง 
   การออกแบบกระบวนการเรียนรู�ให�ได�ผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น
ออกแบบให�สอดคล�องกับสมองของเด็ก ดังนี้ 
   4.1 เช่ือมโยงสิ่งที่จะเรียนรู�ใหม1กับสิ่งที่เรียนรู�มาก1อนแล�ว การที่เด็กนํา
ความรู�ใหม1ที่ได�รับ เช่ือมโยงเข�ากับสิ่งที่อยู1ในสมอง ซึ่งเป!นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ�มา
ก1อน เป!นพื้นฐานเพื่อให�เกิดความคิดรวบยอด ทักษะและความรู�ใหม1 ซึ่งประมวลกันขึ้นเป!น
เรื่องใหม1ที่จะเรียนรู� 
   4.2 การศึกษา ทดลอง และลงมือทําซ้ํา การศึกษา ทดลอง และลงมือ
ทําซ้ําๆ ทําให�สมองรู�จัก คุ�นเคยกับความคิดรวบยอด ทักษะและความรู�ใหม1ที่ได�รับเข�ามา 
   4.3 การอ1านและฟvงบรรยาย การอ1านและการฟvงบรรยายจะสามารถ
สะท�อน วิเคราะห� อธิบาย เปรียบเทียบ ความคิดรวบยอด ทักษะ และความรู�ของเรื่องที่
กําลังเรียนรู�นี้กับเรื่องอื่นๆได�เป!นการเริ่มต�นสู1ระดับการคิดสร�างสรรค� 
   4.4 ประยุกต�ใช�ในเรื่องต1างๆ การใช�ความคิดรวบยอด ทักษะ และความรู�
ไปประยุกต�ใช�ในเรื่องต1างๆ ในชีวิตการผสมผสานสิ่งที่รู�เข�ากับเรื่องที่ได�เรียนรู�อื่นๆ นําไปสู1
การมี ความคิดระดับสูงขึ้น และมีความคิดสร�างสรรค� 
   4.5 เสนอกิจกรรมและกระบวนการที่จะทําให�ผู�เรียนก�าวไปสู1จุดหมายของ
การเรียนรู� เพิ่มขึ้นได�โดยง1าย โดยเฉพาะอย1างยิ่งการกระตุ�นให� ผู� เรียนสนใจและ
กระตือรือร�นที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ 
   4.6 การนําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนต�องทําให� สนุก ท�าทาย ซึ่งจะ
ทําให�สมองเกิดความสนใจในเรื่องที่เรียนรู�นั้น สมองจะเริ่มกระบวนการที่จะหาความหมาย
ในสิ่งที่สมองเลือกที่จะเรียนรู� และสิ่งนั้นๆถือว1ามีลักษณะที่ก1อให�เกิดแรงจูงใจที่สูงกว1าจะ
ทําให�กระตุ�นการเรียนรู�ต1อไปจนบรรลุเป~าหมาย 
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 จากการศึกษาผลการวิจัยของ ธวัช มณีผ1อง และคณะ (2550) พบว1า การนํา
กระบวนการเรียนรู�ที่ประยุกต�ใช�แนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน นั้นผู�เรียนมี
แนวโน�มที่จะพัฒนาตนเองให�เป!นผู�เรียนที่มีความกระตือรือร�น ผู�เรียนมีมุมมองใหม1ต1อการ
เรียนรู�ในแบบที่ตนเองสามารถเป!นผู�สร�างความรู�ได� ผู�เรียนมีทักษะการเรียนรู�ที่สามารถ
แสวงหาความรู�และต1อยอดกับความรู�เดิมได�อย1างต1อเนื่อง และผู�เรียนมีความฉลาดทาง
อารมณ�มากขึ้น เพราะสมองส1วนของอารมณ�จะเป!นกลไกขับเคลื่อนที่ สําคัญใน
กระบวนการเรียนรู�และจดจํา ทางด�านอาจารย�ผู�สอนพบว1า ได�มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนใหม1 นํามาสู1การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่สามารถกระตุ�นให�ผู�เรียนได�สร�างความรู�ของตนเอง มากกว1าที่อาจารย�จะเป!น
ผู�ให�ความรู�  
 

ส่ือคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
  ปvจจุบันคอมพิวเตอร�มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถใช�ร1วมกับสื่ออื่นๆ ได�หลาย
ชนิด เช1นโทรทัศน� เครื่องเสียง วีดิทัศน� สามารถสร�างภาพกราฟ}กและภาพเคลื่อนไหว
ต1างๆ ได�มาก จึงได�ถูกพัฒนาให�สามารถมาใช�กับสื่อแบบหลากหลายซึ่งเรียกว1า บทเรียน
คอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย หรือสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย ในที่นี้จะใช�คําว1า สื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดีย สําหรับคําว1ามัลติมีเดีย (Multimedia) มีที่มาจากคําว1า มัลติ (Multi) แปลว1า 
ความหลากหลาย และมีเดีย (Media) แปลว1า สื่อ เมื่อพิจารณาตามคําแปล มัลติมีเดีย จะ
หมายถึง สื่อหลากหลาย หรือสื่อหลายประเภท  

  1. ความหมายของส่ือคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
   นักวิชาการได�ให�ความหมายของสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียไว�หลากหลาย
ดังนี้  
  ประพัฒน� อุทัยภาศ (2535) ได�กล1าวว1า สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย เป!น
เทคโนโลยีในการผสมผสานตัวหนังสือ รูปภาพที่เคลื่อนไหวได� และเสียงเข�าด�วยกันทําให�
ข1าวสารที่เผยแพร1ออกมาน1าดูชม นอกจากนี้ยังทําให�การใช�คอมพิวเตอร�เป!นไปอย1าง
สนุกสนาน และมีขอบเขตกว�างขึ้น  
   ครรชิต มาลัยวงศ� (2536) ได�ให�ความหมาย สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
เป!นเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการใช�สื่อต1าง ๆ เช1น วีดิทัศน� เสียง ภาพกราฟ}ก ภาพถ1าย 
ข�อความและสามารถในการทํางานแบบโต�ตอบแบบผสมผสานกันเพื่อให�คอมพิวเตอร�
สามารถทํางานคํานวณ ค�นหาข�อมูล แสดงภาพวีดิทัศน�และมีเสียงต1างๆ  



27 
 

   กิดานันท� มลิทอง (2539) ได�ให�ความหมาย สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
คือวิธีการที่ใช�คอมพิวเตอร�เป!นมาตรฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการใช�สื่อมากกว1า
หนึ่งอย1างในการเสนอ เช1น ภาพกราฟ}ก ข�อความเสียง และเสียง โดยการเน�นถึงการ
โต�ตอบระหว1างผู�ใช�และสื่อด�วย  
  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ�  (2549) ได�ให�ความหมาย สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
คือการนําสื่อหลายๆ ประเภทมาผสมผสานใช�งานร1วมกัน อาจประกอบไปด�วย ข�อความ 
ภาพกราฟ}ก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ  เสียงดนตรี และเสียงพูด การนําเสนอ
ข�อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียช1วยสร�างความสนใจ ไม1น1าเบื่อ น1าติดตาม และสร�างความ
บันเทิง รวมทั้งผู�ชมสามารถใช�งานและโต�ตอบได�งายขึ้น ดังนั้นการนําเสนอข�อมูลใน
ปvจจุบันจึงนิยมนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย  
   Najjar (1996) ได�ให�ความหมาย สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย คือการใช�
ข�อความ กราฟ}ก ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง เพื่อนําเสนอสารสนเทศ โดยรวม
ถึงการใช�คอมพิวเตอร�ผสานสื่อต1างๆ ในลักษณะของการสอนด�วยมัลติมีเดียโดยใช�
คอมพิวเตอร�เป!นฐาน  
  Maddux, Johnson, & Willis (2001) ได�ให�ความหมาย สื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดีย เป!นโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่ประกอบด�วย ข�อความ เสียง ดนตรี วิดีโอ ภาพ 
ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพความละเอียดสูง 
   โดยสรุปคําว1า สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย คือ การใช�คอมพิวเตอร�เป!น
อุปกรณ�หลักในการนําเสนอสารสนเทศที่ใช�สื่อหลายประเภทร1วมกัน ได�แก1 ข�อความ เสียง 
ภาพนิ่ง ภาพกราฟ}ก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน� รวมทั้งวิธีการและระบบโต�ตอบกับผู�ใช� 
โดยข�อมูลเหล1านี้จะได�รับการปรับรูปแบบให�เหมาะสมก1อนที่จะมีการประมวลเป!น
สารสนเทศ เพื่อช1วยให�การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด 
 

  2. องค�ประกอบของส่ือคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
   สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียประกอบด�วยสื่อหลายประเภท ได�แก1 ข�อความ 
เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟ}ก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน� รวมทั้งส1วนต1อประสาน 
(Interface) และการเช่ือมโยงหลายมิติ (Hyperlink) ดังนี้ (วรวุฒิ ม่ันสุขผล, 2550; Luann 
K. Stemler, 1997)  
   2.1 ข�อความ เป!นส1วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย ใช�
แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื่องที่นําเสนอ มีหลายรูปแบบ ได�แก1 
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    2.1.1 ข�อความที่ได�จากการพิมพ� เป!นข�อความปกติที่พบได�ทั่วไป 
ได�จากการพิมพ�ด�วย โปรแกรมประมวลผลงาน เช1น NotePad, Text Editor, Microsoft 
Word โดยตัวอักษรแต1ละตัวเก็บในรหัส เช1น ASCII  
   2.1.2 ข�อความจากการสแกน เป!นข�อความในลักษณะภาพ หรือ 
Image ได�จากการนําเอกสารที่พิมพ�ไว�แล�วหรือเอกสารต�นฉบับมาทําการสแกน ด�วย
เครื่องสแกน (Scanner) จะได�ผลออกมาเป!นภาพ ปvจจุบันสามารถแปลงข�อความภาพเป!น
ข�อความปกตไิด�โดยอาศัยโปรแกรม OCR  
   2.1.3 ข�อความอิเล็กทรอนิกส� เป!นข�อความที่พัฒนาให�อยู1ในรูป
ของสื่อที่ใช�ประมวลผลได�  
   2.1.4 ข�อความไฮเปอร�เท็กซ� (Hypertext) เป!นรูปแบบของข�อความ 
ที่ได�รับความนิยมสูงมากในปvจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร1เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ 
เนื่องจากสามารถใช�เทคนิคเช่ือมโยงข�อความไปยังข�อความในจุดอื่นได� 
   2.2 ภาพนิ่ง ภาพถ1าย ภาพวาด หรือภาพต1างๆ ที่เป!นภาพนิ่ง สามารถ
เสนอบนจอคอมพิวเตอร�ได�อย1างสวยงามนั้น ภาพเหล1านี้จะถูกเปลี่ยนรูปแบบก1อนเพื่อให�
คอมพิวเตอร�สามารถใช�และเสนอภาพเหล1านั้นได� โดยมีรูปแบบที่นิยมใช�กันมาก 2 รูปแบบ 
คือ  
   2.2.1 กราฟ}กแผนที่บิต (Bitmapped graphics) หรือกราฟ}ก 
แรสเตอร� (Raster graphics) เป!นกราฟ}กที่แสดงด�วยจุดภาพในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อ
ประกอบรวมเป!นภาพ ภาพที่อยู1ในรูปแบบนี้จะมีช่ือลงท�ายด�วย .gif, tiff, และ .bmp  
   2.2.2 กราฟ}กเส�นสมมติ (Vector graphics) หรือกราฟ}กเชิงวัตถุ 
(object - oriented graphics) เป!นกราฟ}กที่ใช�สูตรคณิตศาสตร�ในการสร�างภาพโดยที่
จุดภาพจะถูกระบุด�วยความสัมพันธ� เ ชิงพื้นที่แทนที่จะอยู1ในแนวตั้งและแนวนอน 
ภาพกราฟ}กประเภทนี้จะสร�างและแก�ไขได�ง1ายและมองดูสวยงามมากกว1ากราฟ}กแผนที่บิต 
ภาพในรูปแบบนี้จะมีช่ือลงท�ายด�วย eps, wmf, และ pict  
   2.3 ภาพเคลื่อนไหว ในสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียหมายถึง ภาพกราฟ}ก
เคลื่อนไหว หรือที่เรียกกันว1าภาพแอนิเมชัน (Animation) โดยการนําภาพกราฟ}กที่วาดหรือ
ถ1ายเป!นภาพนิ่งมาสร�างให�ดูเคลื่อนไหว ด�วยโปรแกรมสร�างภาพเคลื่อนไหว ภาพเหล1านี้จะ
เป!นประโยชน�ในการจําลองสถานการณ�จริง เช1น ภาพการขับเครื่องบิน นอกจากนี้ยังอาจ
ใช�การเพิ่มผลพิเศษ เช1น การหลอมภาพ (morphing) ซึ่งเป!นเทคนิคการทําให�เคลื่อนไหว
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โดยใช�การเติมช1องว1างระหว1างภาพที่ไม1เหมือนกัน เพื่อที่ให�ดูเหมือนว1าภาพหนึ่งถูกหลอม
ละลายไปเป!นอีกภาพหนึ่ง โดยมีการแสดงการหลอมของภาพหนึ่งไปสู1อีกภาพหนึ่ง  
   2.4 ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน� การบรรจุภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน�ลง
ในคอมพิวเตอร�จําเป!นต�องใช�โปรแกรมและอุปกรณ�เฉพาะในการจัดทํา ปกติแล�วแฟ~มภาพ
วีดิทัศน�จะมีขนาดเนื้อที่บรรจุใหญ1มาก ดังนั้น จึงต�องลดขนาดแฟ~มภาพลงด�วยการใช�
เทคนิคการบีบอัดภาพ (Compressing) ด�วยการลดพารามิเตอร� บางส1วนของสัญญาณใน
ขณะที่คงเนื้อหาสําคัญไว� รูปแบบของภาพวีดิทัศน�บีบอัดที่ใช�กันทั่วไปได�แก1 Quicktime, 
AVI, และ MPEG  
   2.5 เสียง ในสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียจําเป!นต�องบันทึกและจัดรูปแบบ
เฉพาะเพื่อให�คอมพิวเตอร�สามารถเข�าใจและใช�ได� รูปแบบเสียงที่นิยมใช�กันมากจะมีอยู1 2 
รูปแบบ คือ Waveform (WAV) และ Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แฟ~ม
เสียง WAV จะบันทึก เสียงจริงดังเช1นเสียงเพลงในแผ1นซีดีและจะเป!นแฟ~มขนาดใหญ1จึง
จําเป!นต�องได�รับการบีบอัดก1อนนําไปใช�แฟ~มเสียง MIDI จะเป!นการสังเคราะห�เสียงเพื่อ
สร�างเสียงใหม1ขึ้นมาจึงทําให�แฟ~มมีขนาดเล็กกว1าแฟ~ม WAV แต1คุณภาพเสียงจะด�อยกว1า  
   2.6 ส1วนต1อประสาน ในการสร�างสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียด�วยการ
รวบรวมข�อมูล เป!นแฟ~มข�อมูล แล�วสร�างโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร� เพื่อทําให�
องค�ประกอบต1าง ๆ สามารถใช�งานได�ต�องมีส1วนต1อประสาน (Interface) เพื่อให�ผู�ใช�
สามารถใช�งานโต�ตอบกับข�อมูลสารสนเทศเหล1านั้นได� ส1วนต1อประสานที่ปรากฏบน
จอภาพจะมีมากมายหลายรูปแบบ เช1น รายการเลือกแบบผุดขึ้น (pop-up menus)  
แถบเลื่อน (Scroll bars) และสัญรูป (Icon) เป!นต�น  
   2.7 การเช่ือมโยงหลายมิติ เป!นส1วนสําคัญอย1างหนึ่งของการใช�งาน
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียในลักษณะของสื่อหลายมิติ ข�อมูลต1างๆ จะสามารถเช่ือมโยงกัน
ได�อย1างรวดเร็วโดยใช�จุดเช่ือมโยงหลายมิติ (hyperlink) การเช่ือมโยงนี้เป!นการสร�างการ
เช่ือมต1อระหว1างข�อมูล ตัวอักษร ภาพ และเสียง โดยการใช�สีข�อความขีดเส�นใต� หรือ 
สัญรูปที่ใช�แทนสัญลักษณ�ต1าง ๆ เช1น รูปลําโพง รูปฟ}ล�ม เพื่อให�ผู�ใช�คลิกที่จุดเช่ือมโยง
เหล1านั้นเพื่อเช่ือมไปยังข�อมูลที่ต�องการ 
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  3. ส่ือคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
   สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั้น คือโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่
ออกแบบเพื่อใช�ในการเรียนการสอน โดยผู�ออกแบบ หรือ กลุ1มผู�ผลิตโปรแกรม ได�บูรณา
การข�อมูลรูปแบบต1าง ๆ วีดิทัศน� และข�อความ เข�าไปเป!นองค�ประกอบ เพื่อการสื่อสาร 
และการให�ประสบการณ� เพื่อให�การเรียนรู�มีประสิทธิภาพ การใช�สื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษามี 2 ลักษณะ ได�แก1 สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
ข�อมูล และสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
   3.1 สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอข�อมูล เป!นโปรแกรม
คอมพิวเตอร�ที่ออกแบบเพื่อใช�ในการนําเสนอข�อมูลทางการศึกษา โดยใช�คอมพิวเตอร�เป!น
ฐานในการนําเสนอข�อมูลด�วย เช1น ควบคุมการเสนอภาพสไลด�มัลติวิช่ัน ควบคุมการ
นําเสนอในรูปแบบของวิดีโอเชิงโต�ตอบ (Interactive Video) และเครื่องเล1นซีดี-รอม ให�
เสนอภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ตามเนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏอยู1บนจอคอมพิวเตอร� 
ส1วนใหญ1จะอยู1ในรูปการสื่อสารทางเดียว 
  3.2 สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู�ด�วยตนเอง เป!นโปรแกรม
คอมพิวเตอร�ที่ออกแบบโดยใช�คอมพิวเตอร�เป!นฐานในการผลิต และนําเสนอแฟ~มหรือ
บทเรียนให�แก1ผู�เรียน โดยผู�เรียนเป}ดแฟ~มเพื่อใช�งาน หรือเป}ดบทเรียนเพื่อเรียนตามที่
โปรแกรมกําหนดไว�ในลักษณะการปฏิสัมพันธ� (Interactive) กับสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย  
 

  4. การเลือกและใช�ส่ือมัลติมีเดีย 
  การเลือกและใช�สื่อมัลติมีเดียเป!นสิ่งสําคัญ เพื่อให�การเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ1งหมายที่ตั้งไว� จําเป!นต�องเข�าใจคุณสมบัติของสื่อแต1ละประเภท โดยยึด
หลักเกณฑ�ในการเลือกสื่อการเรียนการสอน ดังนี้ (เอกวิทย� แก�วประดิษฐ�, 2545) 
   4.1 การเลือกสื่อมัลติมีเดีย มีเกณฑ�พิจารณา ดังนี้ 
   4.1.1 เลือกสื่อให�เหมาะสมกับจุดมุ1งหมาย เนื้อหาวิชา และวิธีสอน 
   4.1.2 เลือกสื่อให�เหมาะสมกับรูปแบบและระบบการเรียนการสอน 
   4.1.3 เลือกสื่อให�เหมาะสมลักษณะผู�เรียน เช1น อายุ เพศ ความรู� 
   4.1.4 เลือกสื่อตามคุณสมบัติของสื่อ 
   4.1.5 เลือกสื่อโดยคํานึงถึงอุปกรณ�และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี 
 
 



 

  4.2 การใช�สื่อมัลติมีเดียในการสอน มีเกณฑ�ดังนี้
   
   
การสอน 
   
   
   
 

การออกแบบส่ือคอมพิ
เป"นฐาน 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยของ 
ออนไลน�โดยใช�ทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน
เกี่ยวข�องกับการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน
ของ Tompkins (2007) 
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย
ของการปรับได�เป!นตัวแบบ 
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การใช�สื่อมัลติมีเดียในการสอน มีเกณฑ�ดังนี้ 
4.2.1 เลือกใช�สื่อการเรียนการสอนตามหลักการเลือกสื่อการสอน
4.2.2 เตรียมความพร�อมของผู�สอน ผู�เรียน สภาพแวดล�อม และสื่อ

4.2.3 ใช�สื่อในการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่เตรียมไว�
4.2.4 สรุปและประเมินผลการใช�สื่อ 
4.2.5 จัดกิจกรรมต1อเนื่อง 

การออกแบบส่ือคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมอง

ผลงานวิจัยของ Tompkins (2007) เรื่อง การออกแบบหลักสูตร
ออนไลน�โดยใช�ทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ผู�วิจัยได�วิเคราะห�และปรับตัวแบบ 

) ให�มีความสอดคล�องและเหมาะสมกับลักษณะของการออกแบบ
สื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ผล

ได�เป!นตัวแบบ TALENT ดังแสดงในภาพที่ 2.3 และตารางที่ 2.2 

ความสัมพันธ�ของทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐานกับการออกแบบสื่อ
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กใช�สื่อการเรียนการสอนตามหลักการเลือกสื่อการสอน 
เตรียมความพร�อมของผู�สอน ผู�เรียน สภาพแวดล�อม และสื่อ

ใช�สื่อในการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่เตรียมไว� 

วเตอร�มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมอง

การออกแบบหลักสูตร
เอกสารและงานวิจัยที่

ปรับตัวแบบ IGNITE 
สอดคล�องและเหมาะสมกับลักษณะของการออกแบบ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผล
2.2  

 

ความสัมพันธ�ของทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐานกับการออกแบบสื่อ 
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ตารางท่ี 2.2  แนวทางการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามทฤษฎีการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐานในการวิจัยคร้ังน้ี  

 คําอธิบาย 
T: Timing แบ1งเนื้อหาออกเป!นตอนเพื่อสื่อสารให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจ

เนื้อหาในแต1ละตอนได�ในเวลา 4-25 นาที และผู�เรียนมีเวลาพัก 2-5 นาที 

A: Activity ออกแบบกิจกรรมในแต1ละเนื้อหา เพื่อให�ผู�เรียนได�ลงมือกระทําหรือมี
ปฏิสัมพันธ�กับบทเรียน  

L: Learning กําหนดประเด็นความรู�ที่ผู�เรียนจะได�รับจากการกระทําหรือปฏิสัมพันธ�
กับบทเรียน 

E: Ease of 
Use and 
Effective 

ออกแบบสื่อให�ผู�เรียนรู�สึกคุ�นเคย ใช�งานได�ง1าย  สามารถเรียนรู�วิธใีช�งาน
ได�อย1างรวดเร็ว สามารถใช�งานได�ถูกต�องตรงตามความต�องการ และมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช�งานได�จริง  

N: Novelty
  

นําเสนอสาระสําคัญของเนื้อหาทีละน�อยผ1านช1องทางการรับรู�ที่
หลากหลาย ให�ผู�เรียนปฏิสัมพันธ�กับบทเรียน เลือกศึกษาเนื้อหาตาม
ความสนใจ และได�รับผลป~อนกลับทันที นอกจากนี้ผู�วิจัยออกแบบให�
บทเรียนสามารถทํางานกับหน�าจอแบบสัมผัส (Touch screen) ได� 

T: Technology ใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข�าถึงได�ง1าย รวดเร็ว และทันสมัย 

ที่มา: ปรับจากตัวแบบ IGNITE ของ Tompkins (2007) 
 

ความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบการจดัการสารสนเทศ 
 การศึกษานี้ใช�แนวคิดความพึงพอใจของผู�ใช�เว็บไซต�ของ Muylle และคณะ (2004) 
ซึ่งได�ให�คํานิยามความพึงพอใจไว�ว1า หมายถึง ทัศนคติของผู�ใช�ต1อเว็บไซต�  
 มิติของความพึงพอใจตามแนวคิดของ Muylle และคณะ (2004) สามารถจัดเป!น 
4 กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มสารสนเทศ กลุ1มการเช่ือมโยง กลุ1มการออกแบบ และกลุ1มภาษา 
ประกอบด�วย 11 มิติ (ภาพที่ 2.4) ดังนี้ 

1. ความเกี่ยวข�อง (Information relevancy) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ต1อระดับของ
สารสนเทศที่ตอบสนองต1อความต�องการ 

2. ความถูกต�อง (Information accuracy) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึงความเช่ือถือได�
ของสารสนเทศ 
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3. ความเข�าใจ (Information comprehensibility) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึงความง1าย
ของการถอดรหัสข�อมูลและความเข�าใจสารสนเทศบนเว็บไซต� 

4. ความครอบคลุม (Information comprehensiveness) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึง
ความสมบูรณ�ของสารสนเทศบนเว็บไซต� 

5. ความง1ายของการใช�งาน (Ease of use) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึงความง1ายของ
การใช�งาน 

6. การแนะนําการใช�งาน (Entry guidance) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึงคุณภาพของ
หน�าแรกของเว็บไซต�ที่ให�แนวทางในการเข�าถึงข�อมูลในเว็บไซต� 

7. โครงสร�างของเว็บไซต� (Web site structure) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึงความ 
สัมพันธ�เช่ือมโยงของโครงสร�างเว็บไซต� เช1น การรับรู�ถึงความเช่ือมโยงในแต1ละส1วนว1า
เช่ือมโยงกันอย1างไร 

8. การมีจุดเช่ือมโยงหลายมิตไิปยังข�อมูลที่ต�องการ (Hyperlink connotation) เป!น
การรับรู�ของผู�ใช�ถึงความง1ายในการถอดรหัสและการตีความจุดเช่ือมโยงหลายมิตใิน
เว็บไซต� 

9. ความเร็วในการทํางานของเว็บไซต� (Web site speed) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ถึง
ความเร็วหรือช�าของเว็บไซต� 

10. แบบการจัดหน�าเว็บไซต� (Layout) เป!นการรับรู�ของผู�ใช�ต1อการออกแบบ
เว็บไซต�ในด�านของ สี พื้นหลัง รูปแบบอักษร และภาพ 

11. ความหลากหลายของภาษา (Language customization) ระดับและความ
หลากหลายของภาษาที่นํามาใช�ในเว็บไซต� 
 

 

ภาพท่ี 2.4  มิติความพึงพอใจของผู�ใช�เว็บไซต�ของ Muylle และคณะ (2004)  
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แบบแผนการทดลอง
 ผู�วิจัยออกแบบการทดลองแบบสุ1มมีกลุ1มเปรียบเทียบ 
Trial: RCT) แบบไขว�กัน 
สองวิธี คือ การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นตามแน
โดยใช�สมองเป!นฐานและการเรียนด�วยวิธีปกติ ที่แตกต1างกันตามช1วงเวลา
 

 
โดยที่ A  หมายถึง  การเรียนด�วยวิธีปกติ
 B  หมายถึง  การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 
 a  หมายถึง  Posttest 
 b  หมายถึง  Pos
 

ประชากรและกลุUมตัวอยUาง
 1. ประชากร  
   ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ 
การผลิตและนําเสนอมัลติมี เดียเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 
 

  2. กลุUมตัวอยUาง 
   การวิจัยครั้งนี้
ตัวอย1างที่ไม1ประสงค�เข�าร1วมการทดลองเนื่องจากติดภารกิจการเรียน จํานวน 
เหลือกลุ1มทดลอง จํานวน 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

แบบแผนการทดลอง 
ผู�วิจัยออกแบบการทดลองแบบสุ1มมีกลุ1มเปรียบเทียบ (Randomized Controlled 

แบบไขว�กัน (Cross over design) ดังนั้นกลุ1มตัวอย1างแต1ละกลุ1มจะได�เรียนทั้ง
สองวิธี คือ การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นตามแน
โดยใช�สมองเป!นฐานและการเรียนด�วยวิธีปกติ ที่แตกต1างกันตามช1วงเวลา 

หมายถึง  การเรียนด�วยวิธีปกติ 
หมายถึง  การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 

Posttest หลังการเรียนด�วยวิธีปกติ 
Posttest หลังการเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น

ประชากรและกลุUมตัวอยUาง 
 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ได�แก1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
การผลิตและนําเสนอมัลติมี เดียเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่  1 ป?การศึกษา 

ชภัฏนครราชสีมา จํานวน 91 คน 

กลุUมตัวอยUาง  
การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�ประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยมีนักศึกษากลุ1ม

ตัวอย1างที่ไม1ประสงค�เข�าร1วมการทดลองเนื่องจากติดภารกิจการเรียน จํานวน 
เหลือกลุ1มทดลอง จํานวน 89 คน จาก 2 หมู1เรียน คือ หมู1เรียนที่ 1 จํานวน 

Randomized Controlled 
ดังนั้นกลุ1มตัวอย1างแต1ละกลุ1มจะได�เรียนทั้ง

สองวิธี คือ การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการเรียนรู�
 

 

หมายถึง  การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น  

หลังการเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 

ได�แก1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ป?การศึกษา 2554 

ผู�วิจัยใช�ประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยมีนักศึกษากลุ1ม
ตัวอย1างที่ไม1ประสงค�เข�าร1วมการทดลองเนื่องจากติดภารกิจการเรียน จํานวน 2 คน จึง

จํานวน 45 คน และ
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หมู1เรียนที่ 2 จํานวน 44 คน ผู�วิจัยสุ1มนักศึกษา 2 หมู1เรียนออกเป!น 2 กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มที่ 1 
จํานวน 45 คน เรียนด�วยวิธีปกติ แล�วจึงทําแบบทดสอบ 2 ข�อ หลังจากนั้นเรียนด�วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น แล�วจึงทําแบบทดสอบ 2 ข�อ และกลุ1มที่ 2 
จํานวน 44 คน เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น แล�วจึงทําแบบทดสอบ 
2 ข�อ หลังจากนั้นเรียนด�วยวิธีปกติ แล�วจึงทําแบบทดสอบ 2 ข�อ รวมนักศึกษาทั้ง 2 กลุ1ม 
จํานวน 89 คน 
 

ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ  
   ตัวแปรอิสระของการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบการเรียน มี 2 รูปแบบ ได�แก1 
การเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมอง
เป!นฐาน และการเรียนด�วยวิธีปกติ 
 

 2. ตัวแปรตาม ได�แกU  
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
   2.2 ความพึงพอใจต1อรูปแบบการเรียน 
 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจยั 
 1. เครื่องมือท่ีใช�ในการทดลอง 
   เครื่องมือที่ใช�ในการทดลอง ได�แก1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนา
ขึ้นตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน เรื่อง การวิเคราะห�ผู�เรียน โดเมนความรู� 
และสื่อมัลติมีเดีย ในรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
  1.1 ขั้นออกแบบ (Design) ผู�วิจัยใช�ตัวแบบ TALENT เป!นแนวทางการ
ออกแบบสื่อคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียตามทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ซึ่งเป!นตัว
แบบที่ได�จากการศึกษา วิเคราะห� และปรับปรุงตัวแบบ IGNITE ของ Tompkins (2007) 
เพื่อให�สอดคล�องและเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา ผู�เรียน และสื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดียที่ออกแบบตามทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ดังตาราง
ที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  ตัวแบบ TALENT ท่ีใช�ในการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ในการวิจัยน้ี  

ข้ันตอน วิธีการ 
T: Timing แบ1งเนื้อหาออกเป!นตอนเพื่อสื่อสารให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจ

เนื้อหาในแต1ละตอนได�ในเวลา 4-25 นาที และผู�เรียนมีเวลาพัก 2-5 นาที 

A: Activity ออกแบบกิจกรรมในแต1ละเนื้อหา เพื่อให�ผู�เรียนได�ลงมือกระทําหรือมี
ปฏิสัมพันธ�กับบทเรียน  

L: Learning กําหนดประเด็นความรู�ที่ผู�เรียนจะได�รับจากการกระทําหรือปฏิสัมพันธ�
กับบทเรียน 

E: Ease of 
Use and 
Effective 

ออกแบบสื่อให�ผู�เรียนรู�สึกคุ�นเคย ใช�งานได�ง1าย  สามารถเรียนรู�วิธใีช�งาน
ได�อย1างรวดเร็ว สามารถใช�งานได�ถูกต�องตรงตามความต�องการ และมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช�งานได�จริง  

N: Novelty
  

นําเสนอสาระสําคัญของเนื้อหาทีละน�อยผ1านช1องทางการรับรู�ที่
หลากหลาย ให�ผู�เรียนปฏิสัมพันธ�กับบทเรียน เลือกศึกษาเนื้อหาตาม
ความสนใจ และได�รับผลป~อนกลับทันที นอกจากนี้ผู�วิจัยออกแบบให�
บทเรียนสามารถทํางานกับหน�าจอแบบสัมผัส (Touch screen) ได� 

T: Technology ใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข�าถึงได�ง1าย รวดเร็ว และทันสมัย 

ที่มา: ปรับจากตัวแบบ IGNITE ของ Tompkins (2007) 
 
  1.2 ขั้นสร�างต�นแบบ (Prototype) ผู�วิจัยสร�างต�นแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส� เรื่องการวิเคราะห�ผู�เรียน วิเคราะห�ความรู� และวิเคราะห�สื่อคอมพิวเตอร�
มัลติมีเดีย รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา โดยใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร�สร�างต�นแบบบทเรียน แล�วนําต�นแบบบทเรียนที่ได�ไปทําการตรวจสอบลําดับ
การทํางานและความถูกต�องของการทํางาน ก1อนนําไปพัฒนาเป!นบทเรียนที่ใช�งานจริง 
  1.3 ขั้นพัฒนา (Development) ผู�วิจัยนําต�นแบบบทเรียนไปพัฒนาเป!น
บทเรียนที่ใช�งานจริง โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับสร�างสื่อมัลติมีเดีย 
  1.4 ขั้นตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผู�วิจัยทําการตรวจสอบ
คุณภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยแบ1งการตรวจสอบคุณภาพเป!น 2 ด�าน ได�แก1 ด�าน
คุณลักษณะของบทเรียน และด�านประสิทธิภาพของบทเรียน ดังต1อไปนี้ 
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    1.4.1 ด�านคุณลักษณะของบทเรียน ทําการประเมินโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ 5 คน ประเมินใน 10 ด�าน แต1ละด�านใช�เกณฑ�ประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 
 
     1 หมายถึง ด�านที่ประเมินอยู1ในระดับที่ใช�ไม1ได� 
     2 หมายถึง ด�านที่ประเมินอยู1ในระดับที่ต�องปรับปรุง 
     3 หมายถึง ด�านที่ประเมินในระดับที่พอใช� 
     4 หมายถึง ด�านที่ประเมินในระดับที่ดี 
     5 หมายถึง ด�านที่ประเมินในระดับที่ดีมาก 
 
   ผลการประเมินทั้ง 10 ด�าน ได�แก1 (1) บทเรียนให�สารสนเทศที่
ถูกต�องและครบถ�วน อยู1ในระดับดี (2) บทเรียนให�สารสนเทศที่มีความหมายและนําไปสู1
การสรุปได� อยู1ในระดับดีมาก (3) บทเรียนให�สารสนเทศที่ต�องการในเวลาที่เหมาะสม อยู1
ในระดับดีมาก (4) บทเรียนให�ข�อมูลป~อนกลับในเวลาที่เหมาะสม อยู1ในระดับดีมาก (5) 
บทเรียนใช�ภาษาทั่วไปที่เข�าใจง1ายและชัดเจน อยู1ในระดับดีมาก (6) บทเรียนมีวิธีการ
นําเสนอมีความคุ�นเคยและสมํ่าเสมอ อยู1ในระดับดีมาก (7) บทเรียนมีวิธีการใช�งานง1าย
และมีประสิทธิภาพ อยู1ในระดับดีมาก (8) บทเรียนใช�สี ข�อความ กราฟ}ก และสัญลักษณ� 
ที่เหมาะสม อยู1ในระดับดีมาก (9) บทเรียนมีการป~องกันข�อผิดพลาดของการใช�งาน อยู1ใน
ระดับดีมาก และ (10) บทเรียนมีระบบให�ความช1วยเหลือและคู1มือ อยู1ในระดับดีมาก ผู�วิจัย
นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิไปใช�ในการปรับปรุงบทเรียนที่
ผู�วิจัยพัฒนาให�มีความสมบูรณ�ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนําบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช�กับ
นักศึกษากลุ1มที่เคยเรียนรายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จํานวน 
10 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ�ของการทํางานของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ก1อนนําไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ 
    1.4.2 ด�านประสิทธิภาพของบทเรียน ผู�วิจัยดําเนินการหา
ประสิทธิภาพบทเรียน 3 ขั้น ได�แก1 ขั้นรายบุคคล (4 คน) ขั้นกลุ1มย1อย (10 คน) และขั้น
ภาคสนาม (39 คน) โดยทําการทดลองใช�บทเรียนที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาอาสาสมัคร ใน
ภาคเรียนที่ 2 ป?การศึกษา 2553รวมทั้ง 3 ขั้น จํานวน 53 คน ได�ค1าประสิทธิภาพ E1/E2 
เท1ากับ 82.81280.95  
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 2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
   เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต1อรูปแบบการเรียน ดังต1อไปนี้ 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 4 ข�อ โดยแต1ละข�อใช�วิธีนําเสนอ
โจทย�เป!นสถานการณ�สมมติ 1 เรื่อง มีคําถาม 4 ข�อ ดังนี้  
   ข�อที่ 1 เป!นคําถามช1วงอายุของผู�เรียนในสถานการณ�สมมติ แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได� 1 คะแนน และตอบผิดได� 0 คะแนน  
    ข�อที่ 2 เป!นคําถามเรื่องพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน แบบอัตนัย 
ตอบถูกได� 3 คะแนน และตอบผิดได� 0 คะแนน 
   ข�อที่ 3 เป!นคําถามเรื่องโดเมนความรู�ที่นะบุไว�ในสถานการณ�
สมมติ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได� 1 คะแนน และตอบผิดได� 0 คะแนน  
   ข�อที่ 4 เป!นคําถามเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียที่ความเหมาะสมกับ
โดเมนความรู�และกลุ1มผู�เรียน โดยจะต�องเลือกประเภทสื่อมัลติมีเดียและให�เหตุผล
ประกอบการเลือก ตอบถูกทั้งหมดได� 15 คะแนน และตอบผิดทั้งหมดได� 0 คะแนน  

ดังนั้นแต1ละสถานการณ�จะมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต1อรูปแบบการเรียน โดยผู�วิจัยปรับใช�
แบบสอบถามความพึงพอใจของ รุ1งโรจน� พงศ�กิจวิทูร (2553) ซึ่งใช�แนวคิดความพึงพอใจ
ของผู�ใช�เว็บไซต�ของ Muylle และคณะ (2004) ประกอบด�วยคําถาม 11 มิติ จํานวน 32 ข�อ 
และคําถามความพึงพอใจในภาพรวม จํานวน 1 ข�อ รวมทั้งสิ้น 33 ข�อ ได�แก1 
   2.2.1 มิติความเกี่ยวข�องของสารสนเทศและความรู�ที่ผู�เรียนได�รับ 
จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.2 มิติความถูกต�องของสารสนเทศและความรู�ที่ผู�เรียนได�รับ 
จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.3 มิติความเข�าใจในสารสนเทศและความรู�ที่ผู�เรียนได�รับ 
จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.4 มิติความครอบคลุมของสารสนเทศและความรู�ที่ผู�เรียน
ได�รับ จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.5 มิติการใช�งานสื่อการสอน จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.6 มิติการแนะนําการใช�งานสื่อการสอน จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.7 มิตโิครงสร�างของสื่อการสอน จํานวน 3 ข�อ 
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   2.2.8 มิติการมีจุดเช่ือมโยงหลายมิตไิปยังข�อมูลที่ต�องการ จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.9 มิติความเร็วในการทํางานของสื่อการสอน จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.10 มิติการออกแบบหน�าจอสื่อการสอน จํานวน 3 ข�อ 
   2.2.11 มิติความเหมาะสมของภาษาที่ใช�ในสื่อการสอน จํานวน 2 ข�อ 
    2.2.12 ความพึงพอใจในภาพรวม จํานวน 1 ข�อ 
 
   สําหรับมิติที่ 1 ถึงมิติที่ 11 กําหนดระดับความพึงพอใจไว� 5 ระดับ 
ได�แก1  
     ระดับความพึงพอใจน�อยที่สุด มีค1าเท1ากับ 1  
    ระดับความพึงพอใจน�อย  มีค1าเท1ากับ 2 
    ระดับความพึงพอใจปานกลาง  มีค1าเท1ากับ 3 
    ระดับความพึงพอใจมาก  มีค1าเท1ากับ 4 
    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีค1าเท1ากับ 5 
 
   สําหรับความพึงพอใจในภาพรวม กําหนดระดับความพึงพอใจไว� 
7 ระดับ ได�แก1 
    ระดับความพึงพอใจน�อยที่สุด     มีค1าเท1ากับ 1 
    ระดับความพึงพอใจน�อย     มีค1าเท1ากับ 2 
    ระดับความพึงพอใจค1อนข�างน�อย   มีค1าเท1ากับ 3 
    ระดับความพึงพอใจปานกลาง      มีค1าเท1ากับ 4 
    ระดับความพึงพอใจค1อนข�างมาก   มีค1าเท1ากับ 5 
    ระดับความพึงพอใจมาก      มีค1าเท1ากับ 6 
    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด      มีค1าเท1ากับ 7 
 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
  สถิติที่ใช�ในการวิจัย ได�แก1 ค1าเฉลี่ย ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที โดยผู�วิจัย
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท1ากับ 0.05 
 



 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ในรายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา โดย
ใช�ขอบเขตเนื้อหา เรื่อง การวิเคราะห�ผู�เรียน วิเคราะห�โดเมนความรู� และวิเค
มัลติมีเดีย เพื่อนํามาใช�ในการพิจารณาเลือกใช�สื่อมัลติมีเดียให�สอดคล�องกับเนื้อหา และ
เหมาะสมกับกลุ1มผู�เรียน 
 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐาน
ผู�วิจัยเลือกใช�ตัวแบบ 

ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน โดยได�ผลการพัฒนาบทเรียนดังต1อไปนี้
 

 ขั้นท่ี 1  T: Timing 
   ผู�วิจัยแบ1งเนื้อหาออกเป!นตอน แต1ละตอนมีสาระสําคัญ ไอคอน และภาพ
ประกอบเพื่อสื่อสารให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจเนื้อหาในแต1ละตอนได�ในเวลา 
นาที ผลการแบ1งเนื้อหามีรายละเอียดดังต1อไปนี้

1) เนื้อหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแต1ละช1วงวัย นําเสนอด�วย 
สาระสําคัญ ไอคอน และภาพประกอบ แบ1งเป!น 

ตารางท่ี 4.1  เน้ือหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแตUละชUวงวัยของบทเรยีนท่ีพัฒนาขึ้น

กลุUม สาระสําคั
1 ผู�เรียนช1วงวัยอนุบาล อายุ 

ใหญ1และเล็ก สามารถช1วยเหลือ ควบคุม และ
ดูแลตนเองได�บ�าง เริ่มมีเพื่อนและเข�าใจความ
ต�องการของคนอื่น ชอบเล1น ชอบการวาดรูป รู�จัก
ใช�จินตนาการ เข�าใจโลกและความจริงเพียง
บางส1วน พัฒนาการทางด�านก
(ศรีเรือน แก�วกังวาล

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ในรายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา โดย
ใช�ขอบเขตเนื้อหา เรื่อง การวิเคราะห�ผู�เรียน วิเคราะห�โดเมนความรู� และวิเค
มัลติมีเดีย เพื่อนํามาใช�ในการพิจารณาเลือกใช�สื่อมัลติมีเดียให�สอดคล�องกับเนื้อหา และ

 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐาน
ผู�วิจัยเลือกใช�ตัวแบบ TALENT ในการการออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิก

ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน โดยได�ผลการพัฒนาบทเรียนดังต1อไปนี้

T: Timing  
ผู�วิจัยแบ1งเนื้อหาออกเป!นตอน แต1ละตอนมีสาระสําคัญ ไอคอน และภาพ

ประกอบเพื่อสื่อสารให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจเนื้อหาในแต1ละตอนได�ในเวลา 
บ1งเนื้อหามีรายละเอียดดังต1อไปนี้ 

เนื้อหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแต1ละช1วงวัย นําเสนอด�วย 
สาระสําคัญ ไอคอน และภาพประกอบ แบ1งเป!น 4 กลุ1ม ดังแสดงในตารางที่ 

เน้ือหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแตUละชUวงวัยของบทเรยีนท่ีพัฒนาขึ้น

สาระสําคัญ ไอคอน 
ผู�เรียนช1วงวัยอนุบาล อายุ 3-6 ป? ใช�กล�ามเนื้อ
ใหญ1และเล็ก สามารถช1วยเหลือ ควบคุม และ
ดูแลตนเองได�บ�าง เริ่มมีเพื่อนและเข�าใจความ
ต�องการของคนอื่น ชอบเล1น ชอบการวาดรูป รู�จัก
ใช�จินตนาการ เข�าใจโลกและความจริงเพียง
บางส1วน พัฒนาการทางด�านการคิดยังไม1สมบูรณ�  
ศรีเรือน แก�วกังวาล,2548) 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ในรายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา โดย
ใช�ขอบเขตเนื้อหา เรื่อง การวิเคราะห�ผู�เรียน วิเคราะห�โดเมนความรู� และวิเคราะห�สื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อนํามาใช�ในการพิจารณาเลือกใช�สื่อมัลติมีเดียให�สอดคล�องกับเนื้อหา และ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป"นฐาน 
ในการการออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส� 

ตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน โดยได�ผลการพัฒนาบทเรียนดังต1อไปนี้ 

ผู�วิจัยแบ1งเนื้อหาออกเป!นตอน แต1ละตอนมีสาระสําคัญ ไอคอน และภาพ 
ประกอบเพื่อสื่อสารให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจเนื้อหาในแต1ละตอนได�ในเวลา 4-25 

เนื้อหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแต1ละช1วงวัย นําเสนอด�วย 
กลุ1ม ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

เน้ือหาเรื่องพัฒนาการของผู�เรียนในแตUละชUวงวัยของบทเรยีนท่ีพัฒนาขึ้น 

ภาพประกอบ 

  



 

ตารางท่ี 4.1  (ตUอ) 

กลุUม สาระสําคัญ
2 ผู�เรียนช1วงวัยประถมศึกษา อายุ 

เพื่อน มีความสามารถทางการเล1นกีฬา มี
พัฒนาการรู�จักตนเอง มีความจําดีขึ้น มี
ความสามารถทางภาษา มีความ สามารถทาง
ความคิด รู�จักคิดเป!นเหตุผลด�านรูปธรรม และ
สามารถเรียนวิชาต1างๆ ได�  
(ศรีเรือน แก�วกังวาล

3 ผู�เรียนช1วงวัยมัธยมศึกษา อายุ 
เจริญพันธุ� มีการเปลี่ยนแปลงทางร1างกายมาก 
เริ่มค�นหาตัวเอง มีแรงจูงใจภายในสูง เพื่อนมี
อิทธิพลต1อวัยรุ1นสูงมาก มีทักษะการคิดทุก
รูปแบบ คิดได�กว�างและลึก ทั้งนามธรรมและ
วิทยาศาสตร� (ศรีเรือน แก�วกังวาล

4 ผู�เรียนช1วงวัยอุดมศึกษา อายุ 
มีพัฒนาการสมบูรณ�เต็มที่ ปรับตัวต1อบทบาท
ต1างๆ ได�ดี มีความรับผิดชอบสูง รู�จักตนเองดีขึ้น 
มีทักษะในการแก�ปvญหาใหม1ๆ  มีความเฉลียว
ฉลาด มีความคิดซับซ�อน รอบคอบและไตร1ตรอง
สูง รู�จักใช�เวลาว1างอย1างสร�างสรรค� 
แก�วกังวาล,2548) 

 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญ ไอคอน 
ผู�เรียนช1วงวัยประถมศึกษา อายุ 6-12 ป? ติด
เพื่อน มีความสามารถทางการเล1นกีฬา มี
พัฒนาการรู�จักตนเอง มีความจําดีขึ้น มี
ความสามารถทางภาษา มีความ สามารถทาง
ความคิด รู�จักคิดเป!นเหตุผลด�านรูปธรรม และ
สามารถเรียนวิชาต1างๆ ได�   
ศรีเรือน แก�วกังวาล,2548) 

 

ผู�เรียนช1วงวัยมัธยมศึกษา อายุ 12-20 ป? เริ่มวัย
เจริญพันธุ� มีการเปลี่ยนแปลงทางร1างกายมาก 
เริ่มค�นหาตัวเอง มีแรงจูงใจภายในสูง เพื่อนมี

งมาก มีทักษะการคิดทุก
รูปแบบ คิดได�กว�างและลึก ทั้งนามธรรมและ

ศรีเรือน แก�วกังวาล,2548) 

 

ผู�เรียนช1วงวัยอุดมศึกษา อายุ 20 ขึ้นไป ร1างกาย
มีพัฒนาการสมบูรณ�เต็มที่ ปรับตัวต1อบทบาท
ต1างๆ ได�ดี มีความรับผิดชอบสูง รู�จักตนเองดีขึ้น 

ปvญหาใหม1ๆ  มีความเฉลียว
ฉลาด มีความคิดซับซ�อน รอบคอบและไตร1ตรอง
สูง รู�จักใช�เวลาว1างอย1างสร�างสรรค� (ศรีเรือน 
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ภาพประกอบ 

  

  

  



 

2) เนื้อหาเรื่องโดเมนความรู� นําเสนอด�วย สาระสําคัญ ไอคอน และ
ภาพประกอบ แบ1งเป!น 4 

ตารางท่ี 4.2  เน้ือหาเรื่องโดเมนความรู�ของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น

โดเมน สาระสําคัญ
1 ด�านความรู�ความเข�าใจเน�นการให�เนื้อหา 

สร�างความเข�าใจ ให�ประสบการณ�
นามธรรม 

2 ด�านทักษะทางปvญญาเน�นกระบวนและ
ความสามารถทางการคิด เช1น การคิด
แก�ปvญหา การคิดอย1างเป!นระบ
วิเคราะห� ฯลฯ ให�ประสบการณ�นามธรรม

3 ด�านทักษะการปฏิบัติเน�นการปฏิบัติ 
ความสามารถในการทํางาน กระบวน
ทํางาน ให�ประสบการณ�ที่เป!นรูปธรรม

4 ด�านทัศนคติหรือเจตคติเน�นสร�างรู�สึก ให�
ความคิดเห็น ความเช่ือ เพื่อส1งเสริมให�มี
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรร
และนิสัย ให�ประสบการณ�ที่เป!นนามธรรม

 
 

เนื้อหาเรื่องโดเมนความรู� นําเสนอด�วย สาระสําคัญ ไอคอน และ
4 โดเมน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

เน้ือหาเรื่องโดเมนความรู�ของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 

สาระสําคัญ ไอคอน 
ด�านความรู�ความเข�าใจเน�นการให�เนื้อหา 
สร�างความเข�าใจ ให�ประสบการณ�

 

ด�านทักษะทางปvญญาเน�นกระบวนและ
ความสามารถทางการคิด เช1น การคิด
แก�ปvญหา การคิดอย1างเป!นระบบ การคิด
วิเคราะห� ฯลฯ ให�ประสบการณ�นามธรรม 

 

ด�านทักษะการปฏิบัติเน�นการปฏิบัติ 
ความสามารถในการทํางาน กระบวน
ทํางาน ให�ประสบการณ�ที่เป!นรูปธรรม  

ด�านทัศนคติหรือเจตคติเน�นสร�างรู�สึก ให�
ความคิดเห็น ความเช่ือ เพื่อส1งเสริมให�มี
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ความเช่ือ 
และนิสัย ให�ประสบการณ�ที่เป!นนามธรรม 
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เนื้อหาเรื่องโดเมนความรู� นําเสนอด�วย สาระสําคัญ ไอคอน และ

ภาพประกอบ 

 

 

 

 



 

3) เนื้อหาเรื่องสื่อมัลติมีเดีย นําเสนอด�วย สาระสําคัญ ไอคอน และ
ภาพประกอบ แบ1งเป!น 5 

ตารางท่ี 4.3  เน้ือหาเรื่องสื่อมัลติมีเดยีของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น

ประเภท สาระสําคัญ
1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส� 

อ1านและทําความเข�าใจด�วยตนเอง ประกอบด�วย
ข�อความ เสียง ภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และคลิป
วิดโีอ รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธ�ไม1มากนักกับ
หนังสือ\อาจเพ่ิมแบบฝ�กหัดหรือกิจกรรมเพื่อช1วย
ให� e-Book มีความน1าสนใจได�มา

2 บทเรียนคอมพิวเตอร�ช1วยสอน 
เรียนด�วยตนเองประกอบด�วย ข�อความ เสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดโีอ และปฏิสัมพันธ� รวมท้ัง
มีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู�
หลายประเภท เช1น  
Game, Test ฯลฯ 

3 การ�ตูน (Cartoon) เป!นสื่อภาพน่ิงหรือ
ภาพเคลื่อนไหว ท่ีเน�นความสนุกสนาน สีสัน
สวยงาม เร่ืองราวตื่นเต�น น1าติดตาม มีเสียง
บรรยายหรือเสียงพูดของตัวการ�ตูน  มีปฏิสัมพันธ�
ได�ไม1มาก  สามารถดูพร�อมกันได�หลาย ๆ คน

4 เกม (Game) เป!นสื่อท่ีเน�นความสนุกสนานท�า
ผู�เล1นแข1งขันกันเองหรือแข1งกับเวลา มีภาพ แสง สี 
เสียง ท่ีตื่นเต�นเร�าใจ ผู�เรียนต�องควบคุมเกมด�วย
ตนเอง จึงปฏิสัมพันธ�กับสื่อสูงมาก  

5 สถานการณ�จาํลอง 
จําลองเหตุการณ�หรือสถานการณ�ท่ีมีความเสี่ยง 
หรือเป!นนามธรรม ช1วยให�กา
รูปธรรม โดยผู�เรียนสามารถปรับค1าบางอย1าง เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�ท่ีจะเกิดขึ้น
ได� 

 

เนื้อหาเรื่องสื่อมัลติมีเดีย นําเสนอด�วย สาระสําคัญ ไอคอน และ
5 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

เน้ือหาเรื่องสื่อมัลติมีเดยีของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 

สาระสําคัญ ไอคอน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส� (e-Book) เป!นสื่อท่ีเน�นการ
อ1านและทําความเข�าใจด�วยตนเอง ประกอบด�วย\
ข�อความ เสียง ภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และคลิป
วิดโีอ รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธ�ไม1มากนักกับ

อาจเพ่ิมแบบฝ�กหัดหรือกิจกรรมเพื่อช1วย
มีความน1าสนใจได�มากย่ิงขึ้น 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร�ช1วยสอน (CAI) เป!นสื่อท่ีใช�
เรียนด�วยตนเองประกอบด�วย ข�อความ เสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดโีอ และปฏิสัมพันธ� รวมท้ัง
มีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู�CAI มี
หลายประเภท เช1น  Tutorial, Problem-solving, 

 

เป!นสื่อภาพน่ิงหรือ
ภาพเคลื่อนไหว ท่ีเน�นความสนุกสนาน สีสัน
สวยงาม เร่ืองราวตื่นเต�น น1าติดตาม มีเสียง
บรรยายหรือเสียงพูดของตัวการ�ตูน  มีปฏิสัมพันธ�
ได�ไม1มาก  สามารถดูพร�อมกันได�หลาย ๆ คน 

 

เป!นสื่อท่ีเน�นความสนุกสนานท�าทาย 
ผู�เล1นแข1งขันกันเองหรือแข1งกับเวลา มีภาพ แสง สี 
เสียง ท่ีตื่นเต�นเร�าใจ ผู�เรียนต�องควบคุมเกมด�วย
ตนเอง จึงปฏิสัมพันธ�กับสื่อสูงมาก   

 

สถานการณ�จาํลอง (Simulation) เป!นสื่อท่ีช1วย
จําลองเหตุการณ�หรือสถานการณ�ท่ีมีความเสี่ยง 
หรือเป!นนามธรรม ช1วยให�การเรียนรู�ง1ายและเป!น
รูปธรรม โดยผู�เรียนสามารถปรับค1าบางอย1าง เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�ท่ีจะเกิดขึ้น
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เนื้อหาเรื่องสื่อมัลติมีเดีย นําเสนอด�วย สาระสําคัญ ไอคอน และ

ภาพประกอบ 
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 ขั้นท่ี 2  A: Activity  
   ผู�วิจัยออกแบบให�ผู�เรียนเลือกเนื้อหาย1อยในแต1ละเรื่องด�วยการคลิกเม�าส�
ที่ไอคอนของเนื้อหาแต1ละเรื่อง เพื่อทําความเข�าใจสาระสําคัญของแต1ละเนื้อหา  

ตารางท่ี 4.4  แสดงตัวอยUางลําดับการทํากิจกรรมและปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนท่ี
ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 

จอภาพ กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ� 

 

เริ่มต�นโดยบทเรียนให�คําแนะนําผู�ใช� เลือกกลุ1ม
ผู�เรียน เลือกโดเมนความรู� และเลือกสื่อ
มัลติมีเดีย 

 

เมื่อผู�ใช�คลิกเลือกไอคอนผู�เรียนช1วงวัยอนุบาล 
อายุ 3-6 ป? บทเรียนจะนําเสนอสาระสําคัญ
บริเวณกรอบสีขาวด�านล1างของจอภาพและ
ภาพประกอบบริเวณกลางจอภาพ 

 

เมื่อผู�ใช�คลิกเลือกโดเมนความรู�ด�านทักษะการ
ปฏิบัติ บทเรียนจะนําเสนอสาระสําคัญบริเวณ
กรอบสีขาวด�านล1างของจอภาพและ
ภาพประกอบบริเวณกลางจอภาพ 

 

เมื่อผู�ใช�คลิกเลือกสื่อมัลติมีเดียประเภทเกม 
บทเรียนจะนําเสนอสาระสําคัญบริเวณกรอบ 
สีขาวด�านล1างของจอภาพและภาพประกอบ
บริเวณกลางจอภาพ 



 

 

 ขั้นท่ี 3  L: Learning 
   ผู�วิจัยออกแบบให�ผู�เรียนได�ศึกษาสาระสําคัญ และดูภาพประกอบเนื้อหา
แต1ละตอน คือ พัฒนาการของผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย เมื่อผู�ใช�ได�เลือก

เนื้อหาทั้ง 3 ครบแล�ว ผู�ใช�จะต�องกดปุ�ม 
ความเหมาะสมของกลุ1มผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย ในขั้นตอนนี้ผู�เรียนจะ
ได�รับความรู� เกิดการเข�าใจ และ
สอดคล�องกับโดเมนความรู� และกลุ1มผู�เรียนในช1วงวัยต1างๆ
 

 ขั้นท่ี 4  E: Ease of use and Effective 
   ผู�วิจัยออกแบบบทเรียนให�ผู�ใช�รู�สึกคุ�นเคยและสามารถใช�งานได�ง1าย โดยมี
โครงสร�างหน�าจอที่คล�ายโปรแกรมข
ได�ง1าย (ตารางที่ 4.5) ส1งผลให�ผู�ใช�สามารถเรียนรู�วิธีใช�งานบทเรียนที่พัฒนาขึ้นได�อย1าง
รวดเร็ว และสามารถใช�งานได�ถูกต�องตรงตามความต�องการ รวมทั้งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ�ที่กําหนด 
 

ภาพท่ี 4.1 

L: Learning  
ผู�วิจัยออกแบบให�ผู�เรียนได�ศึกษาสาระสําคัญ และดูภาพประกอบเนื้อหา

น คือ พัฒนาการของผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย เมื่อผู�ใช�ได�เลือก

ครบแล�ว ผู�ใช�จะต�องกดปุ�ม  เพื่อแสดงผลการวิเคราะห�
ความเหมาะสมของกลุ1มผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย ในขั้นตอนนี้ผู�เรียนจะ
ได�รับความรู� เกิดการเข�าใจ และได�เรียนรู�เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดียที่
สอดคล�องกับโดเมนความรู� และกลุ1มผู�เรียนในช1วงวัยต1างๆ 

E: Ease of use and Effective  
ผู�วิจัยออกแบบบทเรียนให�ผู�ใช�รู�สึกคุ�นเคยและสามารถใช�งานได�ง1าย โดยมี

หน�าจอที่คล�ายโปรแกรมของวินโดว� (ภาพที่ 4.1) และมีไอคอนที่สามารถเข�าใจ
ส1งผลให�ผู�ใช�สามารถเรียนรู�วิธีใช�งานบทเรียนที่พัฒนาขึ้นได�อย1าง

รวดเร็ว และสามารถใช�งานได�ถูกต�องตรงตามความต�องการ รวมทั้งมีประสิทธิภาพตาม

4.1  แสดงโครงสร�างหน�าจอของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น
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ผู�วิจัยออกแบบให�ผู�เรียนได�ศึกษาสาระสําคัญ และดูภาพประกอบเนื้อหา
น คือ พัฒนาการของผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย เมื่อผู�ใช�ได�เลือก

เพื่อแสดงผลการวิเคราะห�
ความเหมาะสมของกลุ1มผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อมัลติมีเดีย ในขั้นตอนนี้ผู�เรียนจะ

ได�เรียนรู�เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดียที่

ผู�วิจัยออกแบบบทเรียนให�ผู�ใช�รู�สึกคุ�นเคยและสามารถใช�งานได�ง1าย โดยมี
และมีไอคอนที่สามารถเข�าใจ

ส1งผลให�ผู�ใช�สามารถเรียนรู�วิธีใช�งานบทเรียนที่พัฒนาขึ้นได�อย1าง
รวดเร็ว และสามารถใช�งานได�ถูกต�องตรงตามความต�องการ รวมทั้งมีประสิทธิภาพตาม

 

จอของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 



 

ตารางท่ี 4.5  แสดงลักษณะไอคอนหลักและหน�าท่ีการทํางานของไอคอน

ไอคอน 

 

 

 

 

 
  

 ขั้นท่ี 5  N: Novelty 
   ผู�วิจัยออกแบบการนําเสนอเนื้อหาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!น
ฐาน โดยนําเสนอเนื้อหาทีละน�อยผ1านช1องทางการรับรู�หลายทางได�แก1 ข�อความ ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้งกระตุ�นให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนเพื่อให�เกิดการ
เรียนรู� และ ได�รับผลป~อนกลับทันที เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการตอบสนอง นอกจากนี้
ผู�วิจัยออกแบบให�บทเรียนสามารถทํางานกับหน�าจอแบบสัมผัส 
 

ภาพท่ี 4.2  แสดงบทเรียนท่ีผู�เรียนต�องปฏิสัมพันธ� และมีการตอบสนอง

 ขั้นท่ี 6  T: Technology 
   ผู�วิจัยพัฒนาบทเรียนในครั้งนี้ให�เป!นไฟล� 
สามารถใช�ร1วมกับระบบจัดการเรียนรู� 
งานผ1านโปรแกรม Browser 

แสดงลักษณะไอคอนหลักและหน�าท่ีการทํางานของไอคอน

หน�าท่ีของไอคอน 
กลับหน�าแรก 

แสดงรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด 

แสดงคําแนะนําวิธีการใช�งานบทเรียน 

ย�อนกลับไปหน�าที่แล�ว 

ออกจากบทเรียนหรือจบการทํางาน 

N: Novelty  
ผู�วิจัยออกแบบการนําเสนอเนื้อหาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!น

นําเสนอเนื้อหาทีละน�อยผ1านช1องทางการรับรู�หลายทางได�แก1 ข�อความ ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้งกระตุ�นให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนเพื่อให�เกิดการ

ได�รับผลป~อนกลับทันที เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการตอบสนอง นอกจากนี้
ผู�วิจัยออกแบบให�บทเรียนสามารถทํางานกับหน�าจอแบบสัมผัส (Touch screen) 

 

แสดงบทเรียนท่ีผู�เรียนต�องปฏิสัมพันธ� และมีการตอบสนอง

T: Technology  
ยพัฒนาบทเรียนในครั้งนี้ให�เป!นไฟล� Flash เพื่อให�ไฟล�ที่ได�มีขนาดเล็ก

สามารถใช�ร1วมกับระบบจัดการเรียนรู� (Learning Management System: LMS) 
Browser ได� รวมทั้งสามารถนําไป Compile เป!น EXE 
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แสดงลักษณะไอคอนหลักและหน�าท่ีการทํางานของไอคอน 

ผู�วิจัยออกแบบการนําเสนอเนื้อหาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!น
นําเสนอเนื้อหาทีละน�อยผ1านช1องทางการรับรู�หลายทางได�แก1 ข�อความ ภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้งกระตุ�นให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนเพื่อให�เกิดการ
ได�รับผลป~อนกลับทันที เพื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการตอบสนอง นอกจากนี้

(Touch screen) ได�อีกด�วย 

 

แสดงบทเรียนท่ีผู�เรียนต�องปฏิสัมพันธ� และมีการตอบสนอง 

เพื่อให�ไฟล�ที่ได�มีขนาดเล็ก 
(Learning Management System: LMS) ได� หรือใช�

EXE เพื่อให�สามารถ
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เป}ดใช�งานได�ในเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช�ระบบปฏิบัติการ Windows โดยไม1ต�องลงโปรแกรม
เสริม เช1น Flash player เป!นต�น 
 

ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ท่ีพัฒนาขึ้น 
  การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�
สมองเป!นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ทําการทดลอง 3 ขั้น ได�แก1 ขั้นทดลองรายบุคคล 
ขั้นทดลองกลุ1มย1อย และขั้นทดลองภาคสนาม ได�ผลการทดลองดังนี้ 
  ขั้นทดลองรายบุคคล ทําการทดลองกับนักศึกษาจํานวน 4 คน พบประเด็นที่ต�อง
ปรับปรุงได�แก1 ขนาดตัวอักษรที่แสดงในกล1องสาระสําคัญที่ขนาดเล็กเกินไป ภาพที่ใช�
แสดงแทนกลุ1มผู�เรียนในบทเรียนไม1คมชัด และไม1มีการตีกรอบไอคอนที่ถูกเลือก ผู�วิจัยได�
ทําการปรับปรุงทั้งสามประเด็นก1อนนําไปทดลองกลุ1มย1อย 
 ขั้นทดลองกลุ1มย1อย ทําการทดลองกับนักศึกษาจํานวน 10 คน พบปvญหาทาง
เทคนิค คือคอมพิวเตอร�บางเครื่องไม1ได�ติดตั้งโปรแกรม Flash Player ซึ่งใช�สนับสนุนการ
ทํางานของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผู�วิจัยจึงได�ทําการติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร�ทุก
เครื่องที่ใช�ในการทดลอง 
  ขั้นทดลองภาพสนาม ผู�วิจัยทําการตรวจสอบโปรแกรม Flash Player และติดตั้ง
โปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ยังไม1มโีปรแกรมครบทุกเครื่องก1อนทําการทดลอง 
 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดย
ใช�สมองเป!นฐาน ได�ค1า E1 เท1ากับ 82.81 และ E2 เท1ากับ 80.95 เมื่อนําค1าที่คํานวณได�
เปรียบเทียบกับเกณฑ�ที่ตั้งไว� คือ E1/E2 = 80/80 พบว1า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�ที่ตั้งไว� ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงคUาประสิทธิภาพท่ีคํานวณได�ในข้ันทดลองภาคสนาม 

การหาประสิทธิภาพ จํานวนคน E1 E2 เกณฑ� E1/E2 ความหมาย 

ขั้นทดลองภาคสนาม 39 82.81 80.95 80/80 ผ1านเกณฑ� 
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ผลการทดลอง 
 1. ข�อมูลท่ัวไปของกลุUมตัวอยUาง 
  กลุ1มตัวอย1างที่เข�าร1วมการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 89 คน แบ1งเป!นเพศชาย 
จํานวน 42 คน คิดเป!นร�อยละ 47.19 และเป!นเพศหญิง จํานวน 47 คน คิดเป!นร�อยละ 

52.81 โดยกลุ1มตัวอย1างมีอายุเฉลี่ย 19.30 ป? (��=19.30, S.D.=0.61) และมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมเฉลี่ย 2.30 (��=2.30, S.D.=0.44) ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7  แสดงข�อมูลท่ัวไปของกลุUมตัวอยUางจําแนกตาม เพศ อายุ และ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (n=89 คน) 

ข�อมูล จํานวน ร�อยละ คUาเฉลี่ย สUวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพศ     

 ชาย 42 47.19   

 หญิง 47 52.81   

อายุ 89  19.30 0.61 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 89  2.30 0.44 

 

 2. คะแนนเฉล่ียการตอบคําถามสําหรับสถานการณ�สมมติ 
  ในการทดลองนี้ใช�กลุ1มตัวอย1าง 89 คน แบ1งออกเป!น 2 กลุ1ม ได�แก1 กลุ1ม
ที่ 1 จํานวน 45 คน เรียนด�วยวิธีปกติก1อน หลังจากนั้นเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
ผู�วิ จัยพัฒนาขึ้น และกลุ1มที่  2 จํานวน 44 คน เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นก1อน หลังจากนั้นเรียนด�วยวิธีปกติ ผลการทดลองได�คะแนนเฉลี่ยการตอบ
คําถามสําหรับสถานการณ�สมมติของกลุ1มตัวอย1าง ดังแสดงในภาพที่  4.3 ที่แสดง 
ให�เห็นว1า กลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น มีค1าเฉลี่ยคะแนนการ
ตอบคําถามสถานการณ�สมมติรายข�อ สูงกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ  
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ภาพท่ี 4.3  คะแนนเฉลี่ยการตอบคําถามสําหรับสถานการณ�สมมติรายข�อ 

 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวUาง 2 กลุUม 
  ผู�วิจัยทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว1างกลุ1มที่เรียนด�วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับกลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ ดังนี้ 

   3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชUวงท่ี 1 ระหว1างกลุ1มที่ 1 
เรียนด�วยวิธีปกติ กับ กลุ1มที่ 2 เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น พบว1า 
คะแนนเฉลี่ยของกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น สูงกว1า กลุ1มที่
เรียนด�วยวิธีปกติ อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชUวงท่ี 1 ระหวUางกลุUมท่ี 1 เรียนด�วยวิธีปกติ กับ
กลุUมท่ี 2 เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 

วิธีเรียน จํานวน คUาเฉลี่ย สUวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

p-value 

กลุ1มที่ 1 เรียนด�วยวิธีปกต ิ 45 10.36 2.70 

.000* กลุ1มที่ 2 เรียนด�วยบทเรียน 
อิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 

44 15.86 1.96 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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  3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชUวงท่ี 2 ระหว1างกลุ1มที่ 1 
เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุ1มที่ 2 เรียนด�วยวิธีปกติ พบว1า 
คะแนนเฉลี่ยของกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น สูงกว1า กลุ1มที่
เรียนด�วยวิธีปกติ อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.9 
 

ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชUวงท่ี 2 ระหวUางกลุUมท่ี 1 เรียนด�วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับกลุUมท่ี 2 เรียนด�วยวิธีปกติ 

วิธีเรียน จํานวน คUาเฉลี่ย สUวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

p-value 

กลุ1มที่ 1 เรียนด�วยบทเรียน 
อิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น 

45 12.56 1.80 

.000* 

กลุ1มที่ 2 เรียนด�วยวิธีปกติ 44 8.75 1.70 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

  3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม ระหว1างกลุ1มที่
เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ พบว1า 
คะแนนเฉลี่ยของกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น สูงกว1า กลุ1มที่
เรียนด�วยวิธีปกติ อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมระหวUางกลุUมท่ีเรียน
ด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุUมท่ีเรียนด�วยวิธี
ปกติ 

วิธีเรียน จํานวน คUาเฉลี่ย สUวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

p-value 

คอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 89 13.08 3.63 
.000* 

ปกติ 89 10.67 2.59 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05) 
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 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจตUอรูปแบบการสอนระหวUาง 2 กลุUม 
   เมื่อทําการสอนกลุ1มตัวอย1างทั้ง 2 กลุ1ม โดยใช�วิธีสอนทั้ง 2 วิธี พบว1า 
กลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีคะแนนความพึงพอใจรายด�าน
ส1วนใหญ1สูงกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ โดยมีความพึงพอใจรายด�านสูงสุด 3 อันดับแรก 

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ได�แก1 ด�านความเข�าใจ (��=10.27, S.D.= 2.12) ด�านความ 

ถูกต�อง (��=10.07, S.D.= 1.74) ด�านความครอบคลุม (��=10.00, S.D.= 2.13) ตามลําดับ 
รวมทั้งกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น มีคะแนนความพึงพอใจใน

ภาพรวม (คะแนนเต็ม 7 คะแนน) ต1อรูปแบบการเรียน (��=6.12, S.D.=0.88) มากกว1า

กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ (��=4.04, S.D.=0.81) ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.4 
 

ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบความพึงพอใจตUอรูปแบบการเรียนระหวUางกลุUมท่ีเรียนด�วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับ กลุUมท่ีเรียนด�วยวิธีปกติ 

ข�อคําถาม 

กลุUมที่เรียน
ด�วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส�
(n=89) 

กลุUมที่เรียน
ด�วยวิธปีกติ 

 
(n=89) 

T p-value 

Mean SD Mean SD 
ด�านความเกี่ยวข�อง 9.66 1.59 8.69 2.18 3.406 .001* 

ด�านความถูกต�อง 10.07 1.74 9.10 1.96 3.469 .001* 

ด�านความเข�าใจ 10.27 2.12 7.01 2.32 9.762 .000* 

ด�านความครอบคลุม 10.00 2.13 7.63 2.05 7.548 .000* 

ด�านการใช�งานง1าย 9.51 2.06 6.81 2.30 8.216 .000* 

ด�านการแนะนําการใช�งาน 9.51 1.80 8.28 1.53 4.885 .000* 

ด�านโครงสร�างของสื่อการสอน 9.57 1.82 7.65 2.52 5.819 .000* 

ด�านจุดเช่ือมโยงหลายมิติไปยังข�อมูล 9.56 1.69 8.03 1.64 6.092 .000* 

ด�านความเร็วในการทํางานของสื่อการสอน 9.76 1.76 7.80 1.31 8.427 .000* 

ด�านออกแบบหน�าจอสื่อการสอน 9.63 1.55 7.56 2.06 7.554 .000* 

ด�านความเหมาะสมของภาษา 9.84 1.50 6.81 1.12 15.211 .000* 

ความพึงพอใจในภาพรวม 6.12 0.88 4.04 0.81 16.29 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 



 

 

ภาพท่ี 4.4  กราฟเปรียบเทียบความพึงพอใจตUอรูปแบบการเรียนระหวUาง
กลุUมท่ีเรียนด�วยบทเรียนอิเ

กราฟเปรียบเทียบความพึงพอใจตUอรูปแบบการเรียนระหวUาง
กลุUมท่ีเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นกับกลุUมท่ีเรียนด�วยวิธีปกติ
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กราฟเปรียบเทียบความพึงพอใจตUอรูปแบบการเรียนระหวUาง 
ล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นกับกลุUมท่ีเรียนด�วยวิธีปกต ิ





 

บทที่ 5 
สรุปและอภิปราย 

  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน รายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจของนักศึกษากลุ1มตัวอย1าง โดยการศึกษาครั้งนี้เป!นการทดลองแบบสุ1ม
มีกลุ1มเปรียบเทียบแบบไขว�กัน ทําการศึกษาและเก็บข�อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ป?การศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 89 คน แบ1งเป!น 2 กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มที่ 1 จํานวน 
45 คน เรียนด�วยวิธีปกติก1อนแล�วตามด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส� และกลุ1มที่ 2 จํานวน 
44 คน เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ก1อนแล�วตามด�วยวิธีปกติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นพัฒนา 
   ผลของการพัฒนา คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ออกแบบและพัฒนาตาม
แนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน เรื่อง การวิเคราะห�ผู�เรียน โดเมนความรู� และสื่อ
มัลติมีเดีย ในรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
   สําหรับผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ ผู� วิ จัยได�
พัฒนาขึ้นนั้น ได�ค1า E1 เท1ากับ 82.81 และ E2 เท1ากับ 80.95 เมื่อนําค1าที่คํานวณได�
เปรียบเทียบกับเกณฑ�ที่ตั้งไว� คือ E1/E2 = 80/80 พบว1า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�ที่ตั้งไว� 
 

  ขั้นทดลอง 
   การทดลองในกลุ1มตัวอย1าง 89 คน แบ1งออกเป!น 2 กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มที่ 1 
จํานวน 45 คน เรียนด�วยวิธีปกติก1อน หลังจากนั้นเรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น และกลุ1มที่ 2 จํานวน 44 คน เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นก1อน หลังจากนั้นเรียนด�วยวิธีปกติ 
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   ผลการศึกษาพบว1าเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว1างกลุ1ม
ที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น กับกลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ พบว1า 

คะแนนเฉลี่ยของกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น (��=13.08, 

S.D.=3.63) สูงกว1า กลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ (��=10.67, S.D.=2.59) อย1างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
   กลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีคะแนนความ
พึงพอใจรายด�านส1วนใหญ1สูงกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ โดยมีความพึงพอใจรายด�าน

สูงสุด 3 อันดับแรก (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ได�แก1 ด�านความเข�าใจ (��=10.27, 

S.D.=2.12) ด�านความถูกต�อง (��=10.07, S.D.=1.74) ด�านความครอบคลุม (��=10.00, 
S.D.=2.13) ตามลําดับ รวมทั้งกลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น มี

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม (คะแนนเต็ม 7 คะแนน) ต1อรูปแบบการสอน (��=6.12, 

S.D.=0.88) มากกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ (��=4.04, S.D.=0.81) 
 

อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลการศึกษา ผู�วิจัยนําเสนอการอภิปรายตามสมมติฐานที่ตั้งไว� 
รายละเอียด ดังนี้ 

สมมติฐานข�อท่ี 1 นักศึกษาที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ

เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน รายวิชา การ
ผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สูงกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ 

ผลการศึกษาครั้งนี้เป!นไปตามสมมติฐานงานวิจัย คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุ1มที่

เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น (��=13.08, S.D.=3.63) สูงกว1า กลุ1มที่

เรียนด�วยวิธีปกติ (��=10.67, S.D.=2.59) อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลลัพธ�นี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู�สอนจัดทําสื่อการเรียนรู�โดยคํานึงถึงวิธีการเรียนรู�ของสมอง 
รวมทั้งยังได�คํานึงถึงลําดับพัฒนาการของสมองและการทํางานของสมอง เพราะการ
เรียนรู�ของผู�เรียนมีพัฒนาการตามวัย ถ�าหากผู�เรียนได�รับประสบการณ�เหมาะสมใน
ระหว1างเวลาที่ดีเยี่ยม ก็จะสามารถกระตุ�นให�ผู�เรียนกระตือรือร�นในการเรียนรู�สามารถ
พัฒนาศักยภาพได�ดี ร1วมกับบรรยากาศการเรียนรู�ที่ผ1อนคลายซึ่งการผ1อนคลายเป!น
กุญแจสําคัญยิ่งที่จะนําไปสู1การเรียนรู�เพื่อให�สมองฉับไวและเฉียบคม เพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถในการเรียนรู�และปฏิบัติได�อย1างมีประสิทธิผล สมองผ1อนคลาย แต1สามารถ
กระตุ�นให�รับรู�อยู1เสมอ เรียนรู�ได�ดี สามารถจดจําได�ง1ายและได�นาน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
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2549) ขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส1งเสริมการเรียนรู�ที่ใช�สมองเป!นฐานจะ
เป!นกิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�นไปทางด�านการเรียนรู�แบบใฝ�รู� (active learning) ผู�เรียน
จะต�องมีความกระตือรือร�นและใฝ�รู�ด�วยจึงจะสามารถส1งเสริมการเรียนรู�ได�ดี โดยเช่ือว1า
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย�ก็คือการพัฒนาศักยภาพ
ของสมองและการเรียนรู�ของผู�เรียน (ประหยัด จิระวรพงศ�, 2549) หัวใจสําคัญของการ
เรียนรู�ที่ต�องคํานึงถึงทั้งด�านตัวผู�เรียนและกระบวนการ พัฒนาตัวผู�เรียนให�ดําเนินไปสู1
เป~าหมายการจัดการเรียนรู�ให�บังเกิดผลอย1างมีประสิทธิภาพ  

สําหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาขึ้นนี้ เกิดจากการวิเคราะห�เนื้อหา แบ1ง
เนื้อหาเป!นตอนสั้นๆ และใช�วิธีนําเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ�กันทั้งข�อความและภาพ ซึ่ง
สอดคล�องกับการทํางานของสมองที่จะรับข�อมูลพร�อมกันหลายประเภทแล�วสร�างความ
เช่ือมโยงของข�อมูลที่ได�รับเข�ากับข�อมูลที่มีอยู1เดิม เพื่อเกิดเป!นโครงสร�างความรู�และเก็บ
เป!นความทรงจําระยะยาว รวมทั้งการทํางานของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาขึ้นจะมี
วิธีการทํางานที่ผู�เรียนต�องทํางานซ้ํารูปแบบเดิมแต1เปลี่ยนสาระสําคัญที่ศึกษาเพื่อให�
ผู�เรียนเกิดความเข�าใจและสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� วิธีการเช1นนี้เป!นการทํางาน
ที่สอดคล�องกับการทํางานของสมองที่จะเรียนรู�ได�ดีเมื่อมีการทําซ้ํา นอกจากนี้การเรียน
ด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู�เรียนจะต�องใช�ความคิดเพื่อสร�างความสัมพันธ�
ระหว1างเนื้อหาบทเรียนทั้ง 3 ส1วน แล�วทดลองสร�างความสัมพันธ� และตรวจสอบความ
เหมาะสมในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาขึ้น วิธีการนี้จึงสอดคล�องกับการทํางานของ
สมองที่ เมื่อใช�ความคิด สมองจะสร�างจุดเช่ือมต1อใหม1 สมองจึงทํางานและเรียนรู�
ตลอดเวลา ทั้งหมดที่กล1าวมานี้ล�วนทําให�สมองของผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และสร�างความ
ทรงจําระยะยาว ซึ่งส1งผลให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  
 

สมมติฐานข�อท่ี 2 นักศึกษาที่เรียนด�วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวคิดการ
เรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานจะมีความพึงพอใจต1อรูปแบบการเรียนของนักศึกษาที่เรียน 
รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาสูงกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ 

ผลการศึกษาที่ได�เป!นไปตามสมมติฐานงานวิจัย คือ กลุ1มที่เรียนด�วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส�ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม (คะแนนเต็ม 7 

คะแนน) ต1อรูปแบบการสอน (��=6.12, S.D.=0.88) มากกว1ากลุ1มที่เรียนด�วยวิธีปกติ 

(��=4.04, S.D.=0.81) ในกระบวนการเรียนรู�สามารถกระตุ�นสมองให�เกินศักยภาพได� แต1
สิ่งที่ผู�เรียนจะขาดหายไป คือ ความคิดสร�างสรรค�และอารมณ�ที่ผ1อนคลาย เมื่อถึงวัยที่
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สมองเริ่มเจริญเต็มที่ ความล�าจะตามมา  บรรยากาศที่เครียดและกดดันมากๆจะทําให�ไม1
เกิดการเรียนรู� (อารี สัณหฉวี, 2550) ในงานวิจัยนี้จึงให�ความสําคัญกับความพึงพอใจของ
ผู�เรียน กระบวนการเรียนรู�โดยอาศัยหลักการทํางานของสมองมาประยุกต�ใช�ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ว1าควรสร�างบรรยากาศตื่นตัวแบบผ1อนคลาย รวมทั้งสร�าง
บรรยากาศในห�องเรียนที่ส1งเสริมให�ผู�เรียนเรียนและผู�สอนมีเจตคตใินทางบวกเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน สนับสนุนให�นักเรียนตระหนักในเรื่องอารมณ�ความรู�สึกและตระหนักว1า
อารมณ�นั้นมีผลกระทบต1อการเรียนรู� (วิทยากร เชียงกูล, 2548) เนื้อหาที่เรียนก็ต�องมี
ความชัดเจน ต1อเนื่องและเข�าใจง1าย ในด�านกิจกรรมการเรียนรู�นั้นก็จะต�องให�ผู�เรียนได�มี
การผ1อนคลายก1อนเข�าสู1บทเรียน แจ�งวัตถุประสงค�การเรียนรู�ให�ผู�เรียนทราบ มีการ
เ ช่ือมโยงความรู� เดิมกับความรู�ใหม1โดยการตั้งคําถามเพื่อให�ได�คําตอบที่มาจาก
ประสบการณ�หลากหลายของผู�เรียนหรือจัดประสบการณ�ที่จําเป!นให�ผู�เรียนเพื่อความ
เข�าใจและกระตุ�นให�เกิดการคิด มีการนาเสนอภาพรวมในเรื่องที่จะเรียน นาความรู�ไป
ประยุกต�ใช�และอภิปรายร1วมกัน ส1งเสริมให�มีการคิดไตร1ตรองเนื้อหาที่เรียนไปแล�ว (ปราณี 
อ1อนศรี, 2552) 

นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาในการวิจัยนี้ได�ออกแบบให�สอดคล�อง
กับความต�องการ ความสนใจ และลักษณะของผู�เรียนเป!นสําคัญ ตั้งแต1การใช�สีโทนฟ~า
และเขียวที่ดูสบายตา การออกแบบปุ�มและไอคอนให�ดูคุ�นเคย คล�ายไอคอนของเกมใน 
Social media การจัดวางองค�ประกอบของตําแหน1งภาพ ข�อความ ปุ�มและไอคอน ให�เป!น
กลุ1มเดียวกันและมีจุดเด1น รวมถึงวิธีการที่ใช�งานได�ง1ายคล�ายการเล1นเกมใน Social media 
และมีการตอบสนองทันทีที่ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาขึ้น  
สิ่งเหล1านี้ล�วนส1งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ รู�สึกอยากใช�งาน และมีความพึงพอใจต1อ
วิธีเรียนแบบนี้ 
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ข�อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้ได�สะท�อนให�เห็นถึงผลดีของการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่
พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน มาใช�ในการเรียนการสอน รายวิชา การ
ผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ดังนั้นผู�วิจัยจึงมีข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ควรนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน 
ไปใช�จริงในการเรียนการสอน รายวิชา การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาต1อยอดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ภายใต�แนวคิด
การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐาน ในรายวิชาอื่นต1อไป 
 3. สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให�นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่พัฒนาตามแนวคิด
การเรียนรู�โดยใช�สมองเป!นฐานมาใช�ในการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ 
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