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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 2) ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด และ 4) เผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง  
วงจรชีวิตเห็ด สู่ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 56 คน และ
ผู้ปกครองของนักเรียน จ านวน 56 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรเห็ด 
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรเห็ด 
แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย แบบวัด
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของผู้ปกครองที่เรียนรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ และแบบวัดความ  
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์
เห็ดฯ ของนักเรียนมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด 2) วงจรชีวิตและส่วน
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ต่าง ๆ ของเห็ด 3) ประเภทของเห็ด 4) คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด5) เห็ดพื้นบ้าน 6) การกระท า
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และ 7) การอนุรักษ์เห็ด 
 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้หลังเรียนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50) 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66) 
 4. ผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรูห้ลังใช้สื่อฯ มีอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, 
S.D. = 0.50) 
 
ค าส าคญั 
 สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ความตระหนัก การอนุรักษ์พันธ์เห็ด 

 
ABSTRACT 

 This research had the purposes as following: 1) to develop multimedia 
learning on mushroom life cycle in order to raise the awareness of mushroom 
conservation in the Area of the Plant Genetic Conservation Project under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 2) to pilot multimedia 
learning on mushroom life cycle with students in grade 6 , 3) to study the students’ 
satisfaction towards multimedia learning on mushroom life cycle, and 4) to publish 
multimedia learning on mushroom life cycle to the community. The sample groups 
were 56 students in grade 6 and 56 students’ parents. The sample groups were 
selected by using multistage stage sampling technique. The instrument used were 
multimedia learning on mushroom life cycle for students in grade 6, multimedia 
learning on mushroom life cycle for parents, evaluation form on the awareness of 
mushroom conservation for students, evaluation form on the awareness of mushroom 
conservation for parents, the assessment for students’ satisfaction towards multimedia 
learning on mushroom life cycle. Data analyses were mean, and standard deviation. 
 The results showed as following: 
 1. The development of multimedia learning on mushroom life cycle rose the 
awareness of mushroom conservation. In term of students, they could be divided into 
7 points, namely 1) general knowledge of mushrooms, 2) life cycle and various parts 
of mushrooms, 3) types of mushrooms, 4) nutrient of mushrooms, 5) local mushrooms, 
6) human’s actions that affect the extinction of mushrooms, and 7) mushroom 
conservation.  
 2. The results of using multimedia learning on mushroom life cycle with 
students in grade 6 after the class at a high level (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50).  
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 3. The result of students’ satisfaction towards multimedia learning on 
mushroom life cycle at a high level (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66). 
 4. The parents of students had an average score of awareness after using at a 
high level (x̅ = 4.41, S.D. = 0.50). 
 
Keywords 
 Multimedia Learning, Awareness, Mushroom Conservation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นโดยมีพระราชด าริร่วมกับนายขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง 
ในการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณไม้  
ของประเทศ การด าเนินงานของ อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 5 (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน 
พ.ศ. 2559) (Plant genetic conservation project under the royal initiation of her royal 
highness princess maha chakri sirindhorn, 2011) เป็นแผนแม่บทที่จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่เน้นการท างานท าฐานข้อมูลทรัพยากรในระดับ
ท้องถิ่น 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) โดยเน้นกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มี เสถียรภาพบนฐานความรู และยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ฯ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใช้ประโยชนเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายให้น ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
(Suthamkij, 2008) ซึ่งมีทั้งทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ และทิวทัศน์ ทรัพยากรที่ใช้ไม่
หมด เช่น แสงแดด และอากาศ และทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ เช่น ดิน น้ า ป่าไม้  
ทุ่งหญ้า ฯลฯ มนุษย์จ าเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ โดยเฉพาะกับผืนป่าซึงเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เห็ดราเป็นทรัพยากรกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในป่า มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงมีความเกี่ยวพันกับห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Chansrikul, 
1996) เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งซึ่งไม่จัดเป็นพืชหรือสัตว์ ไม่มีสารสีเขียว (chlorophyll) เหมือนพืช จึงไม่
สามารถปรุงอาหารกินเองได้ ไม่มีระบบประสาทหรืออวัยวะและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นสัตว์  
การเจริญเติบโตของเห็ดมีลักษณะเป็นเส้นใยรวมกัน (Sangthong, n.d.) เจริญพัฒนาเป น 
กลุมกอน เกิดเปนดอกเห็ด อยูเหนือพื้นดินบนตนไม ขอนไม ซากพืช มูลสัตว ฯลฯ เมื่อดอกเห็ดเจริญ
จะสรางสปอร ซึ่งจะปลิวไปงอกเปนใยรา และเปนดอกเห็ดไดอีก หมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไป เห็ดกินได้
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หลายชนิดเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่ส าคัญของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน 
นอกจากนี้เห็ดยังมีบทบาทอย่างมากในระบบนิเวศ มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  
แต่เนื่องจากเกิดการท าลายระบบนิเวศน์ การตัดไม้ท าลายป่า และปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
ท าให้เชื้อราอย่างเห็ดมีโอกาสสูญพันธ์เป็นอย่างมาก 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนในชาติต้องให้ความส าคัญ และได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงบทบาทตัวเองแม้เพียงบทบาท
เล็ก ๆ ซึ่งกระท าได้ทุกคนในกลุ่มประชาชน ไม่ควรรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ การเริ่มต้นอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควรเริ่มที่ตนเองก่อน การสร้างจิตส านึกที่มีผลต่อการอนุรักษ์ที่ดี คือ ให้รู้ ชี้น า 
และท าให้ถูก (Phara, 2007) จิตส านึกเป็นลักษณะทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษย์ เป็นผลลัพธ์ที่สั่งสมขึ้นจากการมีประสบการณ์ตรงในชีวิตของแต่ละบุคคล รูปแบบของจิตส านึก
ที่พึงประสงค์ยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดี และควรส่งเสริมให้บุคคลยึดถื อเป็นกรอบ 
ในการด าเนินชีวิต คนที่มีจิตส านึกที่ดี ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับจิตส ารึก และใช้จิตส านึก  
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา จะช่วยสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรเห็ดซึ่งมีความส าคัญ ให้คนรุ่นหลังได้
ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป 
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 1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรือ่ง วงจรชีวิตเห็ด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมี
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วงจรชีวิตเห็ดแล้วจะมีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง  
วงจรชีวิตเห็ดอยู่ในระดับใด 
 4. หลังจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวงจรชีวิตเห็ด
จากแผ่นพับแล้วจะมีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดอยู่ในระดับใด 
 
วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการ 
อนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. เพื่อทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด 
 4. เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด สู่ชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี ้
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก ่
   1. นักเรียน จ านวน 27,247 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 241 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 
   2. ผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 241 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
   1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 56 คน แบ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลพะเยา  
อ.เมือง จ.พะเยา จ านวน 28 คน โรงเรียนบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา จ านวน 18 คน และโรงเรียน
อนุบาลดอกค าใต้ (สันช้างหิน) อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา จ านวน 10 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Stage Sampling)  
   2. ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 56 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
   1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรเห็ด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
   2. สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรเห็ด ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 
   3. แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรเห็ด  
   4. แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดีย 
   5. แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของผู้ปกครองที่ เรียนรู้ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
   6. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย  
 วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
   1. สร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องวงจรชีวิตเห็ด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สื่อ  
มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.87, S.D. = 0.23) 
   2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรชีวิตเห็ด โดยน าประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ จากสื่อ
การเรียนรู้มัลติมีเดีย มาจัดท าในรูปแบบแผ่นพับและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินระดับคุณภาพและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก  
(x̅ = 4.83, S.D. = 0.35) 
   3. ตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการค าถามแต่ละข้อกับนิยาม จากนั้นคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปน าไปใช้สอบถามความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
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ส่วนข้อที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
   4. ตรวจสอบแบบวัดความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์พันธ์เห็ดส าหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการค าถามแต่ละข้อกับนิยาม
จากนั้นคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปน าไปใช้วัดความตระหนัก ส่วนข้อที่มีค่า IOC 
ต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้งและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า เนื่องจากต้องการศึกษาผลความตระหนักจึงไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการหาความเชื่อมั่น
ของข้อสอบทั้งฉบับ 
   5. ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างรายการค าถาม
แต่ละข้อกับนิยาม และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปน าไปใช้วัดความตระหนัก  
ส่วนข้อที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้น น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์หาความเที่ยง ( reliability) โดยใช้สูตรหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
( - Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง 0.83 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย และทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความตระหนัก จ านวน 
13 ข้อ โดยใช้ระยะเวลา 15 นาที 
   2. ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ านสื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด ผ่านชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระยะเวลา 40 นาที 
   3. ขั้นหลังทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
    วันที่ 1 
    3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความตระหนัก 
โดยใช้ระยะเวลา 15 นาท ี
    3.2 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อการ
เรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด โดยใช้ระยะเวลา 10 นาท ี
    3.3 ผู้วิจัยแจกแบบวัดความตระหนักรู้ ต่อการอนุรักษ์พันธ์ เห็ดก่อน
การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง โดยให้นักเรียนน ากลับไปให้ผู้ปกครองท าที่บ้าน 
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    วันที่ 2  
    3.4 ผู้วิจัยเก็บแบบวัดความตระหนักรู้ส าหรับผู้ปกครองจากนักเรียน 
    3.5 ผู้วิจัยแจกสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรชีวิตเห็ดให้นักเรียนน าไปให้
ผู้ปกครองศึกษาท าความเข้าใจ 
    3.6 ผู้วิจัยแจกแบบวัดความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์พันธ์ เห็ดหลัง
การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง  
    วันที่ 3 
    3.7 ผู้วิจัยเก็บแบบวัดความตระหนักรู้ส าหรับผู้ปกครองจากนักเรียน 
    3.8 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ข้อมูลแบบวัดความตระหนักรู้วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์
เห็ดฯ ของนักเรียนมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด 2) วงจรชีวิตและส่วน
ต่าง ๆ ของเห็ด 3) ประเภทของเห็ด 4) คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด5) เห็ดพื้นบ้าน 6) การกระท า
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และ 7) การอนุรักษ์เห็ด 
 2. ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ผลความตระหนักรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิต
เห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้ก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.50, S.D. = 0.51) ส่วนหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50) 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงเรียน
บ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (สันช้างหิน) อ าเภอ  
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66) 
 4. ผลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักรู้ก่อนใช้สื่อฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.70, S.D. = 0.60) ส่วนหลังใช้สื่อฯ มีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.50) 
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อภิปรายผล 
 การใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พันธ์เห็ด มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ ของนักเรียนมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด  
2) วงจรชีวิตและส่วนต่าง ๆ ของเห็ด 3) ประเภทของเห็ด 4) คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด  
5) เห็ดพื้นบ้าน 6) การกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และ 7) การอนุรักษ์เห็ด  
ซึ่งการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ โดยได้มีกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมส าหรับการร่วม
กิจกรรม เตรียมสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้พร้อมต่อการน าไปใช้ ขั้นด าเนินงาน เป็นการจัดกิจกรรมสอน
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการ
อนุรักษ์เห็ด โดยผู้วิจัยและครูผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้น าเสนอเนื้อหาด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อ
การเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด ผ่านชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระยะเวลา 40 นาที  
ขั้นการประเมินผล เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดีย เป็นการประเมินตามสภาพจริง เพื่อประเมินผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เห็ดกับนักเรียนได้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสังเกตได้จากนักเรียนมีพฤติกรรมหวงแหนพื้นที่ป่ามากขึ้น รู้จักชนิดของเห็ด 
และรู้จักวิธีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากเห็ดได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการสร้างความตระหนักรู้
นั้นเกิดจากองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น ดังที่ Boonyindee (1993) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่ง
เร้าอันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวก
หรือทางลบ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
ตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจาก
ระดับง่ายและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) 
เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบ  
ในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ และ 3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออก 
ทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้าหรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท า  
 2. ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ผลความตระหนักรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิต
เห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้ก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.50, S.D. = 0.51) ส่วนหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อ
มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบไปด้วยข้อความ ภาพประกอบ และมีสีสันสดใส เหมาะสมกับวัย 
ทั้งยังมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนความรู้ และมีเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ความรู้และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงท าให้นักเรียนมีความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้อง  
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Kamprathuang (2015) ที่ได้พัฒนากระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้สื่อ
โฆษณาหนังสั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณาหนังสั้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 82.58 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 41.67 และมีความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้
โดยใช้สื่อโฆษณาหนังสั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.70) และ Sangsawang (2014) ที่ศึกษา 
ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอรช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสกลวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ความตระหนักรู้ด าน
คุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงเรียน
บ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (สันช้างหิน) อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อมัลติมีเดีย
การอนุรักษ์เห็ดที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นนั้น เป็นสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในชุมชน มีภาพที่น่าติดตาม มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเห็ด นอกจากนี้ยัง
ได้แสดงถึงการกระท าต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการสูญพันธ์ของเห็ดด้วย ดังนั้นเมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาจากสื่อ
การ เ รี ยนรู้ มั ลติ มี เ ดี ยก็ เ หมื อนกั บการ ได้ เ ข้ า ไปสั มผั ส เหตุ ก า รณ์ เหล่ านั้ นด้ วยตน เอง  
จึงเกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์เห็ด และรู้สึกพอใจกับสื่อมัลติมีเดีย สอดคล้องกับ Chimmanee 
(2013) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชา ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38, 
S.D. = 0.80)    
 4. ผลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักรู้ก่อนใช้สื่อฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.70, S.D. = 0.60) ส่วนหลังใช้สื่อฯ มีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.50) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
ในรูปแบบแผ่นพับที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด ไปจนถึง
การกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และการอนุรักษ์เห็ด ท าให้ผู้ปกครองนักเรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญของเห็ด อีกทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เข้าถึงชุมชนและผู้ปกครองได้ง่าย
สอดคล้องกับ Pattamahin (1977 cited in Kamprathuang, 2015) ที่กล่าวว่า สื่อ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบตัวที่สามของกระบวนการสื่อสารที่เน้นข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับ และเป็นพาหะที่น าพา
ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ สื่อบุคคลและสื่อมวลชนคือช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อสื่อสารและระหว่างบุคคลต่อบุคคล เพื่อจะถ่ายทอด
ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เป็นการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ และ
ช่องทางสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารจ านวนมาก หลากหลาย และไม่
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เป็นส่วนตัวแต่รวดเร็วโดยอาศัยสื่อมวลชนโดยจ าแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อส าหรับ
ฉาย เป็นการสื่อสารที่เพิ่มพูนความรู้และแพร่กระจาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอร์ส 
(Rogers, 1978) ที่กล่าวว่า การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้รับสารได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jarinrattanakorn (2001) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดอนหอยหลอดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวิจัย พบว่า ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หอยหลอดมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ในครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน ทั้ง
การศึกษาและท าความเข้าใจนักเรียน จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเตรียมความ พร้อมของ
นักเรียนด้านการใช้งานส่ือมัลติมีเดีย 
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนในการเผยแพร่ การอนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดส าคัญของเห็ด ไปสู่บุคคลอื่นในครอบครัว ชุมชนที่นักเรียนอาศัย  
โดยการสนับสนุนจากครู โรงเรียน ชุมชน ส่วนงานราชการ หรือองค์กรที่ท างานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 
  3. การพัฒนาความตระหนักรู้ ความรู้ และเจตคติในการอนุรักษ์เห็ดควรท าการศึกษา
ทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ในสภาพพื้นที่จริง การวางแผนจัดกิจกรรมควรมีการจัดแบ่งเวลา
ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ผ่อนคลายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ เช่น เกมหรือเพลง   
 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บทเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาหนังสั้น 
   3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาหน้าที่พลเมือง หรือ
วิชาสุขศึกษา โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
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