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 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสราง

ไวยากรณภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพตามเกณฑ  และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนปกติ  

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน   

เทพลีลา  จํานวน 99 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test for Independent Samples, t-test for 

Dependent  Samples และ t-test Different Score. 

 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ชวงชั้นที่ 3 ในดานเนื้อหามีคุณภาพระดับดี และในดานคอมพิวเตอรและส่ือการสอนมีคุณภาพระดับ ดี

มาก 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมทดลองสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 3. ความคงทนในการเรียนรูภายในกลุม เร่ืองโครงสรางไวยากรณ ระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม มีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 4. ความคงทนในการเรียนรูระหวางกลุม เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ระหวาง

กลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกัน  ในดานทักษะการอาน

พบวากลุมทดลองมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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 The purposes of this research were to 1) develop quality computer multimedia 

instruction on “English Structure” and  2) compare students’ learning achievement and 

retention on English Structure learning through the computer multimedia instruction and 

conventional teaching. 

 The 99 students of grade 8 from Tepleela School were samples for the study by 

using Cluster Random Sampling technique.  The research instruments were the computer 

multimedia instruction and learning achievement tests.  The data were analyzed by means 

and standard deviations.  Also, t-test for dependent and independent samples and t-test 

different score used for hypothesis testing. 

 

 The results of this research were as follows: 

 1. The computer multimedia instruction on “English Structure” for the Third level 

students’ learning was ranked at a good quality by content experts and at an excellent level 

by media experts. 

 2. The Learning achievement on “English Structure” of the experimental group was 

higher than control group with the significant differences at the .05 level. 

 3. The inner group retention on “English Structure” of the experimental and the 

control group was not significant difference at the .05 level. 

 4. The between-group retention on “English Structure” of the experimental and the 

control group was not different.  For the Reading Skill of the experimental group was higher 

than that of the control group at .05 level of significant differences. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความเมตตากรุณาเปนอยางยิ่งจาก                 

รองศาสตราจารย ดร.อรพรรณ พรสีมา ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและรองศาสตราจารย

นิภา ศรีไพโรจน กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา

แนะนํา ตรวจแกไขใหปริญญานิพนธนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ตลอดการจัดทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน  

อีกทั้งยังทําใหผูวิจัยเขาใจกระบวนการวิจัย และรูคุณคางานวิจัยที่จะชวยใหการทํางานมีการพัฒนา

มากยิ่งขึ้น และทานทั้งสองยังเปนแบบฉบับครูที่ทุมเทใหกับศิษย และงานดานการศึกษาอยางเต็มที่ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.เสาวนยี สิกขาบัณฑติ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา 

ศรีสุวรรณ ที่เมตตากรุณา ใหคําแนะนาํในการสอบปากเปลา ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย 

 ขอบพระคุณรองศาสตราจารยธนารักษ ธีระมั่นคง ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร  

ผูชวยศาสตราจารยธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช  อาจารย     

ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ  อาจารยวราภรณ ภวเวส และอาจารยชนะชน สมบูรณสินชัย ที่กรุณา    

รับเปนผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและส่ือการสอน    

   ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ทิพา เทพอัครพงศ อาจารย ดร.วัลลภา ไทยจินดา 

อาจารยสุจิตรา เฉลิมชัยกิจ อาจารยศิริรัตน สงวนกล่ําจิตต อาจารยวีดารัตน ณะวิชา  อาจารยศุภรัฏฐ  

ฉิมวงษ และอาจารยปาลีรัฐ  จันทรางกูร ที่รับเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ชวยขัดเกลาและตรวจทานให

เนื้อหามีความถูกตองมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณคณาจารยจากโรงเรียนเทพลีลา อาจารยกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศที่ใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกทุกขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล  ขอบคุณ

พี่-นองสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน และขอขอบใจนองๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทพลีลาที่ให

ความรวมมือเปนอยางดีในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอบพระคุณ บิดา มารดา และพละกําลังอันยิ่งใหญจากสามี ลูกๆ ที่คอยเปนกําลังใจ       

ใหความชวยเหลือ และรับฟงปญหาดวยความรัก ความหวงใย เปนที่พึ่งทางใจมาตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาและทํางานวิจัย    

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดวางรากฐานการศึกษา และประสิทธิ์ประสาทวิชา  

แกผูวิจัย จนกระทั่งประสบความสําเร็จ มา ณ ที่นี้ดวย 
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
"...ความรูท่ีใชไดผลน้ัน ตองเปนความรูท่ีถูกตอง แมนยํา ชํานาญ นํามาใชการไดทันที และ

นอกจากความรูดานลึก คือวิชาเฉพาะสาขาท่ีศึกษามาโดยตรงแลว ความรูดานกวาง คือวิชาการอ่ืนๆ

ท่ัวไปยอมเปนปจจัยประกอบสงเสริมอีกสวนหน่ึงดวย.." (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ           

พระเจาอยูหัวภูมิพลฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร. 2532)

จากพระบรมราโชวาทดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ความรูท่ีไดจากการศึกษาจะเปนความรู

ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเรียนเพียงอยางเดียวน้ัน ไมพอตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  

ดังน้ันการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ท้ังเน้ือหาวิชาหลัก และ วิชาการ

ดานอ่ืนๆ น้ัน จําเปนท่ีจะตองปรับใหทันสมัย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท้ังในดานลึก และกวาง 

โดยเฉพาะในการเรียนรูภาษาตางประเทศ ซึ่งจําเปนมากในปจจุบัน บุคคลใดก็ตามท่ีมีความรู

ความสามารถสูงในเร่ืองของภาษาตางประเทศ ยอมไดเปรียบท้ังในเร่ืองการเรียน การสื่อสาร และ

สําคัญมากในการประกอบวิชาชีพในปจจุบัน

ในสวนของภาษาอังกฤษ  ไดเขามามีบทบาทตอชีวิตคนไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ    

พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2404-2411) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรูภาษา 

สามารถติดตอกับชาวตางประเทศได และเปนประโยชนในการปองกันประเทศ (ประนอม  สุรัสวดี.

2531: 59) จนถึงปจจุบันประเทศไทยไดดําเนินการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดใหเปนวิชาบังคับใน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และเปลี่ยนเปนวิชาเลือกในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

พุทธศักราช 2521 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 (สงศรี สาริบุตร. 2541: 1)

ปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนหน่ึงในแปดกลุมสาระการ

เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค คือ เสริมสรางพื้นฐานความ

เปนมนุษย   และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค ชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศน

กวางไกล  และเกิดความมั่นใจในการท่ีจะสื่อสารกับชาวตางประเทศ รวมท้ังเกิดเจตคติท่ีดีตอภาษา

และวัฒนธรรมตางประเทศ โดยยังคงความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย (กรมวิชาการ.

2544: 2) แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ไดมุงจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  โดยมีเปาหมายใหผูเรียน 

สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได (กรมวิชาการ. 2544: 105) แตการสอนภาษาอังกฤษ    

แบบสื่อสาร (Communicative approach)  เปนการสอนหนาท่ีของภาษา (Language functions)
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และการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อสาร (Communicative activities) โดยคิดวาการเรียน  

การสอนไวยากรณไมไดชวยใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษได ดังน้ันแทนท่ีจะสอนไวยากรณ ผูสอน

ควรสอนหนาท่ีของภาษา เชน การเชื้อเชิญ การขอโทษ การแนะนําตนเองเปนตน ท้ังท่ีจริงแลว          

ในประโยคตางๆ ของภาษาจะมีไวยากรณอยูเสมอ  

เสาวลักษณ  ลักษณะโภคิน (2539: 5) กลาววา ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน  การรู

และเขาใจอยางถองแทในเร่ืองของไวยากรณจะมีความสัมพันธ กับทักษะท้ัง 4 ดาน คือ ทักษะการฟง 

ทักษะการพูด ทักษะการอาน และการเขียน  ซึ่งถาใชไวยากรณผิดความหมายอาจทําใหการสื่อสารเกิด

ความผิดพลาดและเสียหายได สอดคลองกับคํากลาวของคลาก (Clark. 1987: 1) ท่ีวาบุคคลท่ีมี

ความสามารถในการสื่อสาร คือบุคคลท่ีสื่อสารโดยใชโครงสรางไวยากรณท่ีถูกตอง ดังน้ันผูเรียนควรจะ

ไดรับการสอนโครงสรางไวยากรณจนแมนยํากอนท่ีจะนําไปใชในการสื่อสาร นอกจากน้ี ฮารริส 

(Harris. 1969: 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของภาษาวาถายอมรับวาทักษะในการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน เปนทักษะท่ีซับซอน องคประกอบท่ีสําคัญมาก 2 ประการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจของทักษะ

ท้ัง 4 จะไดแกโครงสรางไวยากรณและคําศัพท  โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถในการใชโครงสราง

ไวยากรณ ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการฟง การอาน รวมท้ังการพูด และการเขียน 

สิ่งท่ีเปนอุปสรรคปญหาของการเรียนไวยากรณอังกฤษ  มี 4 ดาน  คือ 1)นักเรียนไมกลา

แสดงออก  2) ครูไมมีเทคนิคท่ีเหมาะสมในการถายทอดความรู  3) โรงเรียนมีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญและ

เหมาะสมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษไมเพียงพอ  4) ชุมชนไมเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู  

และไมใหความความรวมมือในการจัดการเรียนรู (กรมวิชาการ. 2546: 2) ในการวิจัยคร้ังน้ี ขอมูล

ปญหาสวนหน่ึงไดจากการท่ีผูวิจัยไดพูดคุยกับครูผูสอนในหมวดวิชาภาษาตางประเทศของโรงเรียน

เทพลีลาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 พบวาปญหาสําคัญในการเรียนการสอน คือ 1)เร่ืองของ

เทคนิควิธีการสอนท่ีไมสามารถใชไดหลากหลายตามความตองการ เพราะวิชาภาษาอังกฤษในระดับ

ชวงชั้นท่ี 3 น้ันมีเน้ือหาคอนขางเยอะ แตระยะเวลาท่ีใชสอนน้ันไมสามารถยืดหยุนไดมาก และ

เน่ืองจากหลักสูตรปจจุบันเนนใหสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ฉะน้ันการสอนไวยากรณจึงไมใชเน้ือหา

หลักในการสอนอีกตอไป อีกท้ังครูผูสอนยังคงใชวิธีการสอนแบบเดิม คือ การเขียนบนกระดานเพื่อ

อธิบาย แจกเอกสารใหนักเรียนอาน ซึ่งเปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย  และไมสามารถ

จํากฎเกณฑตางๆของภาษาได สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาภรณ เข่ือนมณี (2546: 2) กลาวไววา 

ทายสุดแลวไวยากรณก็ถูกมองขามและไมไดรับการสอนอยางเปนจริงเปนจัง และการสอนภาษาท่ีเนน

แตหนาท่ีของภาษาอยางเดียวจะพบปญหามากมาย  2) ปญหานักเรียนไมกลาแสดงออก เพราะ

ธรรมชาติของการเรียนภาษาท่ีสองจะทําใหผูเรียนรูสึกไมมั่นใจวาทําได   ซึ่งเปนสาเหตุทําใหนักเรียนท่ี

เรียนวิชาภาษาอังกฤษจะไมคอยกลาแสดงออก ไมกลาตอบเวลาครูถาม เพราะเวลาตอบผิดก็จะรูสึก
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อายเพื่อน ท่ีสําคัญเวลาไมเขาใจก็จะไมกลาถามครู  สุดทายก็ไมเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึน ทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในวิชาภาษาอังกฤษออกมาคอนขางตํ่า

แนวทางท่ีโรงเรียนหรือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตองดําเนินการ คือ สงเสริมให

ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงแกปญหา พัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน (กรมวิชาการ. 2546: 2) นอกจากน้ีแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 9 (2545-2549) ของกรม

สามัญศึกษาไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูท่ียึดผู เรียนเปนสําคัญ  โดยเนนใหครูสามารถพัฒนา

กระบวนการเรียนรู  สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูเรียน (กรมสามัญศึกษา. 2545: 14)

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขามาชวยใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 นาจะเปนแนวทาง

หน่ึงท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เปนสื่อท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตามเอกัตภาพ เพราะโดยธรรมชาติของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือ

วาเปนการเรียนรูทางดานทักษะ การฝกซ้ําๆ บอยๆ จึงเปนสิ่งจําเปน เพราะหมายถึงความเชี่ยวชาญ 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน อีกท้ังเปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนสามารถเลือกท่ีจะเรียน

บทเรียนเวลาใดก็ได ท้ังในและนอกเวลาเรียน  ผูเรียนจะไมรูสึกอายในการท่ีจะตอบคําถามผิด ทําให

ผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังเปนสื่อการเรียนการสอน ท่ีชวยสอนแทนครู       

หรือสอนเสริมจากการสอนในชั้นเรียนปกติ  ซึ่งเหมาะสําหรับใชสอนในระดับมัธยมศึกษาท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ

จากหลักการดังกลาว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไหไดคุณภาพ และนําไปใช

แกปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2 ใหมีคุณภาพตามเกณฑ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2 ระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการ

สอนแบบปกติ 



4

3. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู เร่ือง โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2  ระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการ

สอนแบบปกติ

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยในคร้ังน้ี ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ  สามารถนําไปแกปญหาในดานการเรียนการสอน และสื่อวิชาภาษาอังกฤษ

อีกท้ังยังไดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ ในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทพลีลา จํานวน 10 หองเรียน 499  คน ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550

2. กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทพลีลา ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน  99 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 10 หองเรียน ดังน้ี 

2.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 50 คน  เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2.2 กลุม 2 เปนควบคุม  จํานวน 49 คน เรียนจากการสอนแบบปกติ กับครูผูสอนท่ี

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีการเรียน ซึ่งจําแนกเปน  2 วิธี คือ

3.1.1 การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

3.1.2 การเรียนการสอนแบบปกติ 

3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

3.2.2 ความคงทนในการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

4. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เน้ือหาวิชาโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีใชในการวิจัยได

วิเคราะหจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Expressions Book 2 ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี2 และEnglish Grammar in Use โดยมี

เน้ือหาวิชาดังน้ี
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4.1 โครงสรางไวยากรณ  Past Simple Tense.

4.2 โครงสรางไวยากรณ Past Continuous Tense.

นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ  3 ดาน คือ ความรูความเขาใจ  การอาน และ

การฟง ซึ่งมีน้ือหาวิชา Past Simple Tense และ Past Continuous Tense โดยผานการตรวจสอบ

คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน และดานเน้ือหา   ลักษณะโปรแกรมเปน

ระบบ Autorun แสดงผลแบบมัลติมีเดีย  ท่ีประกอบไปดวยภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง แสง สี และเสียง 

ผูเรียนตอบสนองตอกิจกรรมตาง ๆ ท่ีปรากฎบนหนาจอทาง แปนพิมพ และเมาส ดวยตนเอง

2. การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิธีการเรียนท่ีผูวิจัยใชสําหรับ

นักเรียนในกลุมทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อในการถายทอดความรู  ใชเคร่ือง

คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ตอจํานวนนักเรียน 1 คน โดยท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาในบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง

3. การสอนแบบปกติ   หมายถึง รูปแบบวิธีการสอนในหองเรียนปกติ ครูผูสอนใชสอนใน

กลุมควบคุม  ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการสอนดังน้ี

3.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันท่ีครูผูสอนจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน

ท่ีครูสอน เราความสนใจของนักเรียนโดยการใชวัสดุอุปกรณในการเรียน การต้ังคําถาม หรือสนทนา

โตตอบกับนักเรียน

3.2 ข้ันสอน เปนข้ันท่ีครูสอนตามเน้ือหาและจุดประสงคท่ีตองการโดยใชสื่อการสอน

ตาง ๆ ประกอบการสอน เชน เทปบันทึกเสียง  เอกสาร ฯลฯ 

3.3 ข้ันสรุป เปนข้ันท่ีครูชี้นําใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากบทเรียนใน

คาบเวลาน้ัน กิจกรรมท่ีชี้นําใหนักเรียนสรุปบทเรียน เชน การใชคําถาม การอภิปราย เปนตน

3.4 ข้ันประเมินผล  เปนข้ันท่ีครูทดสอบความรูของนักเรียนในบทเรียนท่ีผานมา    

โดยใชการประเมินผลในลักษณะตาง ๆ เชน การสอบถาม การทําแบบฝกหัด เปนตน

4. โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ  หมายถึง  วิธีการในการจัดเรียงถอยคําเขาเปน

ประโยคและแบบวิธีในการเรียบเรียงสวนตาง ๆ ของคํา ในภาษาอังกฤษ ในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง 

โครงสราง เก่ียวกับ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense

5. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
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ทางดานเน้ือหา 7 คน  และทางดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน 7 คน แลววามีคุณภาพตามเกณฑ

ท่ีกําหนด คือ มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความสามารถในการเรียนของนักเรียนท่ีแสดงออก

ถึงความรู  ความเขาในวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ท่ีวัดไดจาก

แบบทดสอบหลังเรียน  โดยวัด ทักษะการเรียนรู  3 ดาน  ดังน้ี

6.1 ดานความรู ความเขาใจ  หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูเร่ืองโครงสราง

ไวยากรณ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense

6.2 ดานทักษะการอาน  หมายถึง ความสามารถในการอานจับใจความ การเดา

ความหมายจากบริบท (context) การสรุป การวิเคราะหและการตีความ สิ่งท่ีอานได

6.3 ดานทักษะการฟง หมายถึง ความสามารถในการฟงบทสนทนา การบรรยาย

ฟงเพลง  สามารถจับใจความและขอผิดพลาดในประโยคท่ีฟงได

7. ความคงทนในการเรียนรู  หมายถึง การสะสมประสบการณ และความสามารถในการ

ระลึกถึงสิ่งท่ีเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

โรงเรียนเทพลีลา จากการเปรียบเทียบคะแนนระหวาง การทดสอบหลังเรียนทันที กับการทดสอบ

หลังเรียน 2 สัปดาห ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับเดิม

8. ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ       

อยางนอย 10 ป หรือการศึกษาปริญญาโทมีประสบการณอยางนอย 5 ป และการศึกษาปริญญาเอก          

มีประสบการณอยางนอย 3 ป ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดกําหนดคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญดังน้ี

8.1 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ไดแก ผู ท่ีมีความรูความสามารถมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางดานภาษาอังกฤษ และมีประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษ    

อยางนอย 10 ป การศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป หรือการศึกษาปริญญาเอก       

มีประสบการณอยางนอย 3 ป

8.2 ผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแกผูท่ีมีความรู

ความสามารถ มีการศึกษาระดับปริญญาโททางดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและสื่อการสอน              

มีประสบการณทางดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและสื่อการสอน อยางนอย 5 ป  และการศึกษา   

ปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป 
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ

2. นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความ

คงทนในการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ซึ่งนําเสนอตามลําดับ

ดังน้ี

1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นท่ี 3

1.1  โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ

1.2 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น

1.3  คุณภาพผูเรียน

1.4  การสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2.3 รูปแบบโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2.4 หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย

2.5 การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความคงทนในการเรียนรู

3.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู

3.2 ข้ันตอนกระบวนการเรียนรู จดจํา และการลืม

3.3 การวัดความคงทนของการจําและการลืม

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

4.1 งานวิจัยในประเทศ

4.1.1 การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

4.1.2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.1.3 ความคงทนในการเรียนรู

4.2 งานวิจัยตางประเทศ

4.2.1 การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

4.2.2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4.2.3 ความคงทนในการเรียนรู
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1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2544 ชวงช้ันท่ี 3
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน เนนใหผูเรียนสามารถสื่อสาร เขาใจ และ

ใชภาษาตางประเทศไดอยางถูกตอง และสวยงามตามวัฒนธรรมเจาของภาษา  โดยเนนใหเกิดทักษะ

ท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน  ในขณะเดียวกันน้ันก็จะตองเนนการสอน

องคประกอบของภาษาควบคูกันไปดวย  ซึ่งองคประกอบท่ีสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษมี 3 อยาง 

ดวยกัน คือ เสียง (Sound System) คําศัพท (Vocabulary) และโครงสรางไวยากรณ (Structure)

(Carroll. 1967: 1072) สอดคลองกับโครงสรางภาษาตางประเทศดังน้ี 

1.1 โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ 

โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ  กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและ

พัฒนาการของผูเรียน (Proficiency - Based) เปนสําคัญโดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ(กรมวิชาการ.

2544: 1)

1) ชวงชั้น ป. ๑ – ๓ ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level)

2) ชวงชั้น ป. ๔ – ๖ ระดับตน (Beginner Level)

3) ชวงชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับกําลังพัฒนา  (Developing Level)

4) ชวงชั้น ม. ๔ – ๖ ระดับกาวหนา  (Expanding Level)

1.2 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น

สาระท่ีเปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กรมวิชาการ. 2545: 5)

ประกอบดวย

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก

สาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังน้ี คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1.2.1 สาระท่ี 1. ภาษาเพ่ือการส่ือสาร

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน   สามารถตีความเร่ืองท่ีฟงและ

อานจากสื่อประเภทตาง ๆ  และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ

1. เขาใจภาษาทาทาง  นํ้าเสียง  ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคําสั่ง        

คําขอรอง   คําแนะนํา  คําอธิบาย  ท่ีพบในสื่อจริง  



10

2. เขาใจ  และตีความสื่อ ท่ีไมใชความเรียง(Non-text Information) ในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยถายโอนเปนขอความ ท่ีใชถอยคําของตนเอง หรือถายโอนขอความเปนสื่อท่ีไมใชความเรียง

3. เขาใจ  ตีความ และแสดงความคิดเห็น  เก่ียวกับขอความ  ขอมูลและ

ขาวสาร จากสื่อสิ่งพิมพ  หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส  เก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

แสดงความรูสึก และความคิดเห็น  โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต       

1. ใชภาษาตามมารยาททางสังคม  เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  และ

สามารถดําเนินการสื่อสารอยางตอเน่ืองโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในแหลงการเรียนรูท้ังในและนอก

สถานศึกษา

2. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น   แสดงความตองการของตน เสนอความ

ชวยเหลือ และบริการแกผูอ่ืน และวางแผนในการเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในแหลงการเรียนรู

ท้ังในและนอกสถานศึกษา  

3. ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายบรรยายเปรียบเทียบเร่ืองราวตางๆ    

ในชีวิตประจําวัน  ประสบการณของตนเอง  และสิ่งท่ีตนสนใจ สรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อ

การเรียนทางภาษา   และผลจากการฝก ทักษะตางๆ  รวมท้ังวางแผนในการเรียนและอาชีพ

4. ใชภาษาเพื่อแสดงความรูสึกของตนเก่ียวกับเร่ืองราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

และ โครงการในอนาคตพรอมท้ังใหเหตุผล โดยใช ประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการ  

ฝกทักษะตางๆ   รวมท้ังแสวงหาวิธีการเรียนภาษาตางประเทศท่ีเหมาะสมกับตนเอง

มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสาร ขอมูล ความคิดเห็น

และความคิดรวบยอด ในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ

1. นําเสนอขอมูล  เร่ืองราวสั้น ๆหรือ  กิจวัตรประจําวัน ประสบการณรวมท้ัง

เหตุการณท่ัวไป

2. นําเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับประสบการณสวนตัว หรือเหตุการณตางๆ
3. นําเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณตาง ๆ ในทองถ่ินและสังคมโลกได

อยางสรางสรรค

4. นําเสนอบทเพลง  บทละครสั้น (Skit) เหตุการณ  บทกวี  หรือขอมูลจากสื่อ

ประเภทตาง ๆ  ตามความสนใจ ดวยความสนุกสนาน

1.3  คุณภาพผูเรียน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดองคความรู  กระบวนการเรียนรูตางๆ  คุณธรรม 
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จริยธรรม และคานิยมท่ีผูเรียนพึงมี เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้น

(กรมวิชาการ. 2545: 3)  โดยชวงชั้นท่ี 3 กําหนดใหคุณภาพผูเรียน ดังน้ี
ชวงชั้นท่ี  3 (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3)

1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ  แลกเปลี่ยนนําเสนอขอมูลขาวสาร       

สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  แสดงความรูสึกนึกคิด  และความคิดรวบยอด  โดยใชนํ้าเสียง

ทาทางในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด – อาน – เขียนในหัวขอ

เร่ืองเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  สิ่งแวดลอม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพันธกับบุคคล      

เวลาวาง  และสวัสดิการ การซื้อ – ขาย  ลมฟาอากาศ  การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางทองเท่ียว  

การบริการ   สถานท่ี   ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงศัพทประมาณ  2,000 – 2,250  คํา  

(คําศัพทท่ีเปนนามธรรมมากข้ึน)

3. ใชประโยคผสม (Compound Sentence) และประโยคซับซอน (Complex -

Sentence) ท่ีใชสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

4. อาน  เขียน  ขอความท่ีเปนความเรียงและไมเปนความเรียง ท้ังท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการท่ีมีตัวเชื่อมขอความ  (Discourse Markers)

5. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยู

ของเจาของภาษาตามบริบทของขอความท่ีพบในแตละระดับชั้น

6. มีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรู     

ในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเรียนตามความสนใจและตามระดับชั้น

7. ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกโรงเรียน เพื่อการแสวงหาความรู

เพิ่มเติมอยางตอเน่ือง  หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ

1.4 การสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในประเทศไทยไดใหความสําคัญ  และมีการ

คิดคนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีคิดวาจะทําใหเยาวชนไทย  ท้ังนักเรียน นักศึกษาสามารถใช

ภาษาตางประเทศได ครูผูสอนจําเปนจะตองรูถึงความแตกตางระหวางเทคนิควิธีการสอน และแนวคิด 

ทฤษฎี  ซึ่งเปนท่ีมาของวิธีการสอนแบบตางๆ  หลากหลายวิธีการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี   

วางไว  ซึ่งปจจุบันเนนกระบวนการเรียนภาคปฏิบัติ  สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง              

ใหความสําคัญกับผูเรียน  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา ป 2544 ท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ   

(Learning Centered) (กรมวิชาการ. 2544: 20-21)

การสอนโครงสรางไวยากรณอังกฤษเปนเร่ืองท่ีซับซอน และไมมีวิธีการสอนวิธีไหนท่ีเหมาะ

กับทุกสถานการณ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของครูผูสอนวาจะใชวิธีการสอนแบบไหนกับผูเรียนท่ีมีความ
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แตกตางกันท้ังเร่ืองของอายุ เพศ ประสบการณเดิม และรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 

(Cognitive Style) รวมถึงไวยากรณท่ีจะสอนดวย (จินตนา  สุจจานันท. 2544: 38)

1.4.1 ขั้นตอนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

Celce-Murcia (ธัญญาภรณ เ ข่ือนมณี. 2546: 1;อางอิงจากCelce-Murcia.

1988.pp. 27-28)  ไดเสนอข้ันตอนในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษไว 4 ข้ันตอนดังน้ี คือ 

1. ขั้น Presentation

    จากการศึกษาวิธีการนําเสนอโครงสรางไวยากรณพบวา มีวิธีการนําเสนอ

โครงสรางไวยากรณอยู 2 วิธี คือ 1.Deductive Approach และ 2. Inductive Approach (Eisenstein.

1987: 282)

1.1 Deductive Approach  การสอนโครงสรางไวยากรณแบบน้ีผูสอน

เร่ิมโดยการสอนโครงสรางไวยากรณ ตามดวยประโยคตัวอยางการใชโครงสรางไวยากรณ แลวจึงให

นักเรียนฝกการใชโครงสรางไวยากรณ

1.2 Inductive Approach  การสอนโครงสรางไวยากรณแบบน้ีผูสอน

เร่ิมตนสอนโดยการใหประโยคตัวอยางท่ีแสดงการใชโครงสรางไวยากรณท่ีจะสอนกอน  ตอมาผูสอนให

นักเรียนฝกการใชโครงสรางไวยากรณ และสุดทายผูสอนจะใหนักเรียนสรุปการใชโครงสรางไวยากรณ

ดวยตนเอง

การนําเสนอโครงสรางไวยากรณท้ังแบบ Deductive และ Inductive Approach  มีท้ัง

ขอดีและขอเสียท้ังสองวิธี  ฉะน้ันการท่ีผูสอนจะเลือกใชวิธีการไหนในการนําเสนอโครงสรางไวยากรณ

ควรจะตองพิจารณาถึงความถนัดของผูเรียน ความชอบของนักเรียน และชนิดของโครงสรางไวยากรณ

ท่ีสอนดวย

2. ขั้น Focused Practice

จุดมุงหมายของข้ันน้ี คือ ตองการใหผูเรียนไดฝกโครงสรางไวยากรณใหม        

จนชํานาญ กอนไปฝกข้ัน Communicative Drill ตอไป  การฝกข้ันน้ีจึงเปนแบบ Mechanical Drill

และ Meaningful Drill

3. ขั้น Communicative Practice

เมื่อนักเรียนไดรับการฝกแบบโครงสรางท่ีเรียนใหมจนคลองแลว นักเรียนควรได  

มีการฝกการใชโครงสรางใหมในกิจกรรมแบบ Communicative Activities  ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียน 

ไดถายโอนความรูใหมทางไวยากรณมาใชจริง ๆ ในการติดตอสื่อสารกัน

4. ขั้น Teacher Feedback

 ถึงแมวาจะจัดการแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนไวในข้ันตอนสุดทาย แตผูสอน

ควรแกขอผิดพลาดของนักเรียนตลอดบทเรียน แตยุทธวิธีแกขอผิดพลาดของผูสอนควรเปลี่ยนไปตาม
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ข้ันตอนของบทเรียน เชน ในข้ันท่ี 2 ท่ีเปน Feedback Drill น้ัน ผูสอนควรแกไขขอผิดพลาดโดยตรง

และทันทีทันใด แตเมื่อถึงข้ันท่ี 3 แลวน้ัน ผูสอนไมควรขัดจังหวะการฝก โดยแกขอผิดพลาดใหนักเรียน 

ผูสอนควรจดบันทึกไว เพื่อแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนหลังจากการฝกแบบ Communicatived Drill

สิ้นสุดลง 

ในการเลือกท่ีจะใชยุทธวิธีไหนในการสอนข้ึนอยูกับครูผูสอนท่ีจะวิเคราะหผูเรียน 

วิเคราะหเน้ือหาท่ีจะสอน เพื่อใหสอดคลองและการสอนเปนไปอยางราบร่ืน หรือมีอุปสรรคนอยท่ีสุด

2. เอกสารท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย แปลความหมายไดหลายอยาง หากพิจารณาคําวา “Multimedia” ตาม

พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา สื่อประสม หรือสื่อหลายแบบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2543: 102) ซึ่งหมายถึงการใชอุปกรณตางๆ เพื่อรวมกันนําเสนอขอมูลเปนหลัก

โดยเนนท่ีผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิคการนําเสนอ  เชน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนบนจอคอมพิวเตอร หรือ

บนจอรับภาพในรูปแบบอ่ืนๆ (เอกภักด์ิ  ธีรานุวรรตน. 2547: 34)

2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวดังน้ี

บูรณะ  สมชัย (2542: 14) ใหความหมายไววา โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยครูเหมือน

แผนใส(Transparent) สไลด (Slide)  หรือวีดิทัศน (Video)  ท่ีใชประกอบการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจ

ไดงายในเวลาอันจํากัด และตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนน้ัน ๆ แตเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียทําหนาท่ีไดครบทุกสื่อในเวลาเดียว และควบคุมการนําเสนอไดดวยตัวของมันเอง จึงเรียกวา 

“สื่ออเนกทัศน” ทําใหประหยัดและมีประสิทธิภาพมากกวา

วุฒิชัย   ประสานสอย (2543: 10) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยท่ัวไปมักจะ

เรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ บทเรียน CAI (Computer-Assisted Instruction; Computer-Aid

Instruction : CAI)  มีความหมายวา เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปน

สื่อชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน

 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 7)  กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนในชื่อของ CAI ซึ่งยอมา

จากภาษาอังกฤษวา Computer-Assisted หรือ Aided Instruction คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)

จึงหมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรใน

การนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน   

และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงใน

หองเรียนมากท่ีสุด
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กิดานันท  มลิทอง (2543: 243) ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวาคอมพิวเตอร

ชวยสอนเปนสื่อการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีระดับสูง จะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันได

ระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิเตอร  เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนท่ีอยูใน

หองเรียนตามปกติ

กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2538: 181-182) กลาววามัลติมีเดีย หมายถึงการนําสื่อชนิดตางๆ 

มาใชรวมกัน คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชเปนสื่อในการนําเสนอขอมูล และสารสนเทศบนจอภาพได

หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหน่ึงของมัลติมีเดีย ซึ่งหมายถึงการใช

คอมพิวเตอรสรางและบันทึกภาพ  เสียง ตัวอักษร สถานการณจําลอง การสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ

ดวยระบบดิจิตอล  มัลติมีเดียไมใชสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพียงสิ่งเดียว  แตเปนการใชของหลายสิ่งรวมกันท้ังวัสดุ 

(Software) และอุปกรณ (Hardware) ตลอดจนรูปแบบ วิธีการบันทึกขอมูล และการเรียกใชขอมูลดวย

ระบบดิจิตอล จากแหลงตางๆ ท้ังในและนอกเครือขายสารสนเทศ

ครรชิต  มาลัยวงศ (2538: 76) กลาววา มัลติมีเดีย เปนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการใชสื่อตางๆ 

เชน วีดิทัศน เสียง ภาพกราฟก  ภาพถาย ขอความ และความสามารถในการทํางานแบบโตตอบมาใช

งานแบบผสมผสานกัน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางาน คํานวณ คนหาขอมูล แสดงวีดิทัศน       

และมีเสียงตางๆ คําศัพท เฉพาะท่ีใชรวมกับมัลติมีเ ดียเชนการนําเสนอดวยระบบมัลติมีเดีย      

(Multimedia Presentation) คอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดีย (Multimedia Compute-

Assisted Instruction) การนําเสนอดวยระบบมัลติมีเดียผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการนําขอมูลหลากหลาย

รูปแบบ เชน  ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ มานําเสนอรวมกันและสั่ งการดวย

ภาษาคอมพิวเตอร  

เฟรเทอรและพอลลิสเซน (Frater & Paulissen. 1994: 3) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง การ

ใชคอมพิวเตอรรวมสื่อและควบคุมอิเลกทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร  เคร่ืองเลนวิดีโอแบบ

เลเซอรดิสก เคร่ืองเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เคร่ืองสังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรี เพื่อสื่อความหมาย

เจฟโคท (Jeffcoate. 1995: 7) กลาววา มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลาย

ชนิดโดยผานสื่อทางคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพ เสียง และ

วีดิทัศน

ฮอลล (Hall. 1996) กลาววา มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรท่ีอาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อ

ในการนําเสนอโปรแกรมประยุกต  ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความ สีสัน ภาพกราฟก(Graphic- image)

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง(Audio sound) และภาพยนตรวีดิทัศน(Full motion- video)  สวน

มัลติมีเดียสัมพันธ (Interactive multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตท่ีรับการตอบสนองจากผูใชโดย

ใช คียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวชี้  (Pointer) เปนตน
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สรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  คือ การนําสื่อชนิดตางๆมาใชรวมกันไมวาจะเปนสื่อ

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สี  เสียง กราฟก โดยการใชคอมพิวเตอรมาเปนพื้นฐานในการเสนอสารสนเทศ  

โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและสื่อ

2.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

การใชโปรแกรมบทเรียนในการสอนสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับผูสอน 

บทเรียน และผูเขียนโปรแกรม ซึ่งนักวิชาการหลายทานเห็นสอดคลองกัน โดยไดแบงประเภทของ

คอมพิวเตอรชวยสอนไว 11 ประเภท ดังน้ี  (ทักษิณา  สวนานนท. 2530: 216-220 ; กิดานันท มลิทอง.

2540: 229-232 ; บูรณะ  สมชัย. 2538: 28-32)

1. การสอน (Tutorial Instruction) บทเรียนในแบบการสอนเปนโปรแกรมเสนอเน้ือหา

ยอย ๆ แกผูเรียนในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง หรือของรูปแบบรวมกันแลวใหผูเรียนตอบคําถาม 

คําตอบน้ันจะไดรับการวิเคราะหขอมูลยอนกลับทันที แตถาผูเรียนตอบคําถามน้ันซ้ํา หรือผิดก็จะให

ทบทวนใหมจนกวาจะตอบถูก  จึงเรียนเน้ือหาบทใหมตอไปเหมาะสําหรับการสอนขอมูลเก่ียวของกับ

ขอเท็จจริง เพื่อการเรียนรูดานกฎเกณฑ หรือวิธีการแกปญหาตาง ๆ 

2. การฝกทักษะและการทําแบบฝกหัด (Drill & Practice)  เปนท่ีรูจักกันดีมาต้ังแต

เร่ิมแรก โดยมักจะเร่ิมตนดวยการเตรียมเน้ือหามาใหอาน แลวใชแบบฝกหัดเปนการวัดความเขาใจ 

ทบทวนและชวยเพิ่มพูนความรู หรือความชํานาญ  แตแบบฝกหัดในลักษณะน้ีมักจะเปนบทเรียนสั้นๆ 

ท่ีนิยมกันมากแบบหน่ึง ก็คือ จับคู ชี้วาถูก/ผิด และเลือกขอท่ีถูกจากตัวเลือก 3-5 ตัว การสอนใน

ลักษณะน้ีจะตองทําเปนโปรแกรมบทเรียน คือ คอย ๆ เพิ่มเน้ือหา โดยใหเร่ิมจากงายไปจนถึงยาก    

การเก็บระเบียนการเรียนรูของผูเรียนอาจะเปนสวนสําคัญมากดวย บางโปรแกรมอาจจะบังคับให

ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนจนกวาจะถูกตองถึงรอยละ 80 จึงจะถือวาสอบผานได

3. สถานการณจําลอง (Simulation)  หรือ การจําลองสถานการณ ใชในการเรียน  

การสอน ซึ่งจําลองความเปนจริงโดยตัดรายละเอียดตาง ๆ หรือนํากิจกรรมท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง

มาใหผูเรียนไดศึกษา  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพื่อการฝกทักษะ

และการเรียนรูได โดยไมตองเสี่ยงภัย หรือเสียคาใชจายมากนัก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียน

สถานการณจําลองอาจจะประกอบดวยการเสนอความรูขอมูล การแนะนําผูเรียนเก่ียวกับทักษะการฝก

ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความชํานาญความคลองแคลว และการใหเขาถึง  ซึ่งการเรียนรูตาง ๆ ในบทเรียน

ประกอบดวยสิ่งท้ังหมดเหลาน้ี  หรือมีเพียงอยางหน่ึงอยางใดก็ได มี 3 ลักษณะ คือ 

3.1 การจําลองสภาพแบบการทํางาน (Task Performance Simulation)  เชน 

การจําลองสภาพการบิน การขับรถ
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3.2 การจําลองสภาพแบบจําลองระบบ (System Modeling Simulation)

จําลองการจัดการจราจรวันเวยในนครหลวงดูวา จะมีปญหาอยางใด หรือไม กอนจะลงมือทําบนถนน

3.3 การจําลองสภาพแบบประสบการณ (Experience Encounter Simulation)

เชน การลองใหผูฝกงานไดทดลองทํางานบางอยาง

4. เกมเพื่อการสอน (Instruction Game) เปนท่ียอมรับกันมานานแลววาการเลนเกม

เปนกิจกรรมท่ีใหความสนุสนาน และหากเลือกเลนใหเปนแลว  เกมน้ันจะชวยในการเรียนรูเปนอยาง

มาก เกมน้ันมีเปาหมายท่ีแนนอน  ผูเลนจะตองพยายามใหบรรลุเปาหมาย คือ ชัยชนะ  โดยคํานึงถึง

กฏเณฑตาง ๆ ประกอบดวยตลอดเวลา  ในหลายกรณีเกมจะเหมือนกับการจําลองสภาพท่ีกลาว

มาแลวในขอ 3

5. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีการสอนท่ีดีวิธีหน่ึงท่ีผูสอนมักจะใชเสมอ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยครูจะเปนผูแสดงใหผูเรียนดู เชน การ

แสดงข้ันตอนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร การสาธิตดวยคอมพิวเตอรมีความคลายคลึงกับการสาธิต     

ท่ัวๆ ไป แตมีความนาสนใจเน่ืองจากการสาธิตดวยคอมพิวเตอรจะใหเสนกราฟท่ีสวยงาม ตลอดจนมีสี 

และเสียงประกอบ เชน การสาธิตเ ก่ียวกับการโคจรของดาวเคราะหในระบบสุ ริยะจักวาล 

การหมุนเวียนของโลหิต เปนตน

6. การคนพบ (Discovery)  การใหโอกาสผูเรียนมีประสบการณในดานตางๆ ผูเรียน

จะแกไขโดยการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขโดยการลองผิด

ลองถูก หรือจัดระบบเขามาชวย เชน นักขายท่ีดี ความสนใจจะขายสินคาเอาชนะคูแขง Program จะ

จัดใหมีสินคาหลายประเภท  เพื่อใหนักขายทดลองจัดแสดงและเลือกเอาวิธีการคาและขายสินคา

อยางไรจึงจะทําใหลูกคาซื้อสินคาของตน

7. การแกปญหา (Problem-Solving)  เปนการใหผูเรียนฝกการคิด การตัดสินใจโดยมี

การกําหนดเกณฑใหแลว ใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑน้ัน  โปรแกรมเพื่อการแกปญหา แบงได เปน 

2 ชนิด คือ โปรแกรมท่ีใหผูเรียนเขียนเอง และโปรแกรมท่ีมีผูเขียนไวแลว เพื่อชวยใหผูเรียนแกปญหา

น้ันได  โดยท่ีคอมพิวเตอรจะชวยในการคิดคํานวณและการหาคําตอบท่ีถูกตองให ในกรณีน้ี

คอมพิวเตอรจึงเปนเคร่ืองชวยสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุถึงทักษะในการแกปญหา โดยการคํานวณขอมูล

และจัดการสิ่งท่ียุงยากซับซอนให แตถาเปนการแกปญหาโดยใชโปรแกรมท่ีมีอยูเขียนไวแลว 

คอมพิวเตอรจะทําการคํานวณ ในขณะท่ีผูเรียนเปนผูจัดการปญหาเหลาน้ันเอง

8. การทดสอบ (Test)  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทดสอบ มิใชเพียงเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเรียน แตยังชวยใหผูสอนมีความรูสึกเปนอิสระ

จากการผูกมัดทางดานกฎเกณฑตางๆ เก่ียวกับการทดสอบไดอีกดวย  เปนการทดสอบแบบ
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มีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน หรือผูท่ีไดรับการทดสอบซึ่งเปนท่ีนาสนุกและนาสนใจกวา 

พรอมกันน้ันก็อาจเปนการสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนท่ีจะนําความรูตางๆ มาใชในการตอบได

อีกดวย การใช CAI ในการทดสอบมักจะตองรวมการทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย  

โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักตาง ๆ ดังน้ี

8.1 การสรางขอสรุป

8.2 การจัดการสอน

8.3 การตรวจใหคะแนน

8.4 การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ

8.5 การสรางคลังขอสอบและการจัดใหผูสอบสุมเลือกขอสอบเองได

9. การเจรจา (Dialogue) วิธีน้ีไดรับความนิยมมากเชนกัน ถึงแมวาวิธีการทําจะ

คอนขางยุงยาก กลาวคือ พยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยเลียนแบบการสอนใน

หองเรียน  เพียงแตวาแทนท่ีจะเปนเสียงก็เปนอักษรบนจอภาพ  แลวมีการสอนดวยการต้ังปญหาถาม  

ลักษณะในการใชแบบสอบถามเปนการแกปญหาอยางหน่ึง เชน บทเรียนวิชาเคมี อาจจะถามหา

สารเคมีบางชนิด  ผูเรียนอาจโตตอบดวยการใสชื่อสารเคมีใหเปนคําตอบ หรือบทเรียนสําหรับนักเรียน

แพทยอาจจะเปนการสมมุติสภาพคนไข  ใหผูเรียนกําหนดวิธีรักษาใหได

10. การไตถาม (Inquiry) ใชเพื่อคนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดหรือขาวสารท่ีเปน

ประโยชนในแบบใหขอมูลขาวสาร  บทเรียนจะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีเปนประโยชนสามารถแสดงไดทันที

ท่ีผูเรียนตองการดวยระบบงาย ๆ คอมพิวเตอรก็จะแสดงขอมูลซึ่งเปนคําตอบท่ีผูเรียนถาม

11. แบบรวมประเภทตางๆ  เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง

บทเรียนโดยรวมประเภทตาง ๆ เขาดวยกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน  ข้ึนอยูกับความ 

ตองการ  ซึ่งจะมาจากการกําหนดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังในการเรียนการสอน  ผู เ รียนและ

องคประกอบหรือภารกิจตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนหน่ึงอาจจะมีลักษณะท่ีเปนการใชเพื่อ

สอน (Tutorial) เกม (Game)  การไตถาม(Inquiry) หรือ นอกเหนือจากน้ี

2.3 รูปแบบโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ไพโรจน  ตีรณธนากุล (2528: 74-76) กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรเปนอีกรูปแบบหน่ึงของ

บทเรียนโปรแกรมโดยการใชไมโครคอมพิวเตอรเปนตัวกลางแทนสิ่งพิมพ  หรือ สื่อประเภทอ่ืน ๆ แตมี

ประสิทธิภาพเหนือกวาสื่อประเภทอ่ืน ๆ แตโครงสรางและการพัฒนาบทเรียนมีข้ันตอนเชนเดียวกัน  

แบงออกไดดังน้ี 
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1. แบบเสนตรง (Linear Program) รูปแบบของบทเรียน แบงออกเปนสวนยอย ๆ 

ตอเน่ืองกัน โดยเร่ิมจากเน้ือหางายไปหาเน้ือหายาก  ผูเรียนจะเรียนไปทีละหนวยจากหนวยแรกไปถึง

หนวยสุดทาย ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง

2. แบบแตกแขนง (Branching Program)  เปนบทเรียนท่ีสรางข้ึนเพื่อนเนนความ

แตกตางระหวางบุคคลเปนหลัก โดยจะแบงบทเรียนออกเปนหนวยยอย ๆ จะมีหนอยท่ีเปนกรอบหลักท่ี

ทุกคนตองเรียน นอกจากน้ีจะมีหนวยท่ีแตกแขนงออกไปเพื่อเสริมสรางความเขาใจ บางคร้ังการตอบ

ไปท่ีกรอบยอย อาจกลับมาท่ีกรอบหลักอีกก็ได  แลวแตบุคคล  ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 บทเรียนโปรแกรมแบบแตกแขนง

3. แบบผสม (Adjuction Program)  เปนแบบแตกแขนง  แตการสอนเน้ือหาจะ

มากกวา  บางคร้ังอาจมีแบบเสนตรงประกอบดวย  ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 บทเรียนโปรแกรมแบบผสม

1 2 3 4 5 6

1 542 3

1.1

1.2

3.1 1.42.1

2.2 3.2 4.2

1 542 3

3.12.1

2.2 3.2
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2.4 หลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐานการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย

อรพรรณ  พรสีมา (2530: 7) กลาววากระบวนการเรียนรูเปนเร่ืองเฉพาะบุคคล  การเรียนรู

อาจเกิดข้ึนไดในหลายสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สกินเนอร จึงไดนํา

หลักการและทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม  และกลุมเชื่อมโยงมาประยุกตใชในบทเรียน

สําเร็จรูป  โดยนักจิตวิทยาเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง  สิ่งเราคือขาวสารขอมูลท่ีผูเรียนรับได  เชน คําพูด ภาษาเขียน รูปภาพ เปนการสื่อการสอน  

และการตอบสนองคือปฏิกิริยาท่ีผูรับขาวสารแสดงออกมาเมื่อไดรับสิ่งเราและผูเรียนจะตองรับผิดชอบ

การเรียนรูดวยตนเอง  ลําดับการเรียนรูจะถูกแตกยอยเปนข้ันเล็ก ๆ แตละข้ันมีการตอบสนองท่ีถูกตอง  

และผูเรียนจะรูผลแหงการกระทําทันที  การรูผลแหงการกระทําของตนจะเปนเคร่ืองเสริมแรงใหผูเรียน  

เปนการสงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคล

ดวงใจ  ศรีธวัชชัย (2535: 14-15) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา 2 ทาน  คือ 

ธอรนไดค (Throndike) และสกินเนอร (Skinner) วาเปนการเรียนรูของมนุษยจะเกิดข้ึนไดดวยการสราง

สิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูท่ีมีประสิททธิภาพน้ันจะตอง

ข้ึนอยูกับพื้นฐาน 3 ประการ คือ

1.กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) แบงเปน 3 กฎยอย คือ

1.1 ถาบุคคลพรอมแลวไดกระทํา  มีหลักการวาเมื่อบุคคลพรอมแลวไดกระทําจะเกิด

ความพอใจ

1.2 ถาบุคคลพรอมแลวไมไดกระทํา  มีหลักการวา เมื่อบุคคลพรอมจะกระทําแลว

ไมไดกระทํา ก็ยอมเกิดความรําคาญใจ

1.3 ถาบุคคลไมพรอมแตถูกบังคับใหกระทํา  มีหลักการวา เมื่อบุคคลไมพรอมแตถูก

บังคับใหกระทําก็จะเกิดความรําคาญใจ

2.กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise)  มีหลักการวา ถาบุคคลไดกระทําหรือฝกฝนและ

ทบทวนบอย ๆ ก็จะทําไดดีและเกิดความชํานาญ แตถาไมไดฝกฝนหรือทบทวนบอยๆ ก็จะกระทํา

สิ่งน้ันไมไดดีและไมเกิดความชํานาญ  เชน นักเรียนท่ีขยันทําแบบฝกหักก็จะเกิดการเรียนรูไดดี

3.กฎแหงผล (Law of Effect)  มีหลักการวา ถาบุคคลไดกระทําสิ่งใดแลวไดผลเปนท่ี

นาพอใจ ก็อยากกระทําสิ่งน้ันอีก แตถากระทําแลวไมไดผลดีก็ไมอยากกระทําอีก

กฎดังกลาวน้ีผูสอนสามารถนํามาประยุกตเพื่อเปนแนวทางในการเรียนการสอนโดย

พิจารณาดังน้ี 

1.ควรพิจารณาความพรอมของผูเรียนกอน
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2.ควรใชเทคโนโลยีการสอนเปนเคร่ืองจูงใจ

3.ควรกําหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน และกําหนดเร่ืองใหผูเรียน

4.การเรียนรูใดๆ ยอมเปนผลจากการสามารถปรับปรุงพฤติกรรมท่ีแสดงออกและการรูผล

กระทําของตนในทางท่ีถูกตอง

5.ครูควรใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนอยูเสมอ เพื่อเนนยํ้าสิ่งท่ีเรียนน้ันให เขาใจ จําได

นาน และมีความชํานาญสามารถระลึกและปฏิบัติไดจนเปนนิสัยประจําตัวได

สกินเนอรไดเสนอ “ทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัติ” (Operat Conditioning)  โดยเชื่อวาการ

เรียนรูเกิดจากการกระทําของผูเรียนเอง  เน่ืองจากพฤติกรรมสวนใหญของคนจะมีลักษณะการเรียนรู

แบบกระทํา (Operant Learning) และการเสริมแรง (Reinforcement) สิ่งสําคัญท่ีทําใหคนแสดง

พฤติกรรมตอบสนองโดยอาศัยสิ่งเราภายในเปนตัวกระตุน เพื่อสนองความตองการของตน จึงไดศึกษา

หาวิธีการสอนโดยใชอุปกรณแบบใหมมาชวยเรียกวาเคร่ืองชวยสอน (Teaching Machine) และใช

วิธีการสอนแบบใหมท่ีเรียกวา การสอนแบบโปรแกรม (Program Instruction) บทเรียนท่ีทําข้ึนเรียกวา 

“ Programmed Lesson”  โดยมีหลักการ ดังน้ี

1.การปรับปรุงการศึกษาจะตองมุงเนนกระบวนการเรียนมากกวามุงผลทางการเรียนเพียง

อยางเดียว  เพราะการเรียนรูเปนกระบวนการไมไดเปนผลผลิต กลาวคือ ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ

เรียนการสอนมากท่ีสุด  และผูเรียนจะเกิดการเรียนจากปฏิบัติของตนเอง

2.ควรใชเทคนิคทางการศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน เพราะสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนมี

ความสนใจและเขาใจบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน  และควรเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน ความ

พรอมของผูเรียน นอกจากน้ันควรเสริมแรงเมื่อนักเรียนทําดี  และตักเตือนเมื่อทําไมดี ควรใหผูเรียนรูผล

การเรียนทันที

3.ควรสงเสริมบรรยากาศการเรียนแบบอิสระ ใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเอง (Self-

Management)  และพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)  เปนสําคัญ

ทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัติของธอรนไดคและสกินเนอร  เปนทฤษฎีหลักในการสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในคร้ังน้ี  เพราะจุดมุงหมายของบทเรียนน้ีมุงใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมเพื่อการคิด  ปฏิบัติ ทดลองและทบทวนความรูทุก ๆ ข้ันตอนเปนระยะสั้น ๆ ตลอดจนนักเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เหตุน้ีครูผูสอนจึงเปนสวนท่ีคอยชวยเหลือแนะนําเทาน้ัน  การแกปญหา

ตาง ๆ ข้ึนอยูกับการเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา เชน โปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพื่อใหผูเรียน

กับครูรวมทํากิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดมนุษยสัมพันธมากข้ึน
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2.5 การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เปนกระบวนการท่ีเปนระบบสมบูรณ ซึ่งผูสราง

บทเรียนตองระลึกอยูเสมอวา บทเรียนท่ีสรางข้ึนน้ีจะทําการสอนโดยไมมีครู อาจารย ไมมีใครบังคับให

สนใจเรียน นอกจากบทเรียนท่ีไดสรางโดยการวางแผนไวอยางดีเทาน้ัน  ดังน้ันผูสรางจึงตองสราง

บทเรียนใหเหมาะสม ระมัดระวังท้ังเน้ือหาและภาษาท่ีใช  ในเน้ือหาบทเรียนควรจัดซอยเปนหนวยยอย

ท่ีมีความสมบูรณในแตละหนวย เพื่อผูเรียนจะไดสามารถติดตามเน้ือหาไดโดยไมสับสน หรือขาดตอน  

งานวิจัยคร้ังน้ี ไดนําการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้ัน ของโรเบิรต กาเย 

(รุจโรจน แกวอุไร. 2550: ออนไลน) มาใชในกระบวนสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention)

กอนการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน  ควรมีการจูงใจ และการเรงเราความสนใจใหผูเรียน    

อยากเรียนกอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ก็จะเร่ิมดวยการใชภาพ แสง สี เสียง ท่ีเก่ียวของ

กับเน้ือหา และนาสนใจ สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและอยากจะเขาสูบทเรียนเพื่อเรียน

เน้ือหาตอ ๆ ไป

สิ่งท่ีตองพิจารณาเพื่อเรงเราความสนใจของผูเรียนมีดังน้ี

1.เลือกใชภาพกราฟกท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา เพื่อเรงเราความสนใจในสวนของ

บทนําเร่ืองโดยมีขอพิจารณาดังน้ี

1.1 ใชภาพกราฟกท่ีมีขนาดใหญชัดเจน งาย และไมซับซอน

1.2 ใชเทคนิคการนําเสนอท่ีปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อไมใหผูเรียนเบ่ือ

1.3 ควรใหภาพปรากฏบนจอภาพระยะหน่ึง จนกระท่ังผูเรียนกดแปนพิมพใดๆ

จึงเปลี่ยนไปสูเฟรมอ่ืนๆ เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน

1.4 เลือกใชภาพกราฟกท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา ระดับความรู และเหมาะสมกับ

วัยของผูเรียน

2.ใชภาพเคลื่อนไหวหรือใชเทคนิคการนําเสนอภาพผลพิเศษเขาชวย เพื่อแสดงการ

เคลื่อนไหวของภาพ แตควรใชเวลาสั้นๆ และงาย

3.เลือกใชสีท่ีตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน โดยเฉพาะสีเขม

4.เลือกใชเสียงท่ีสอดคลองกับภาพกราฟกและเหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน

5.ควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเร่ือง
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2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective)

วัตถุประสงคของบทเรียนเปนสวนสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการเรียน เพราะผูเรียนจะทราบ

ถึงความคาดหวังของบทเรียน ซึ่งเปนพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเอง  อีกท้ังยังเปนการแจงใหผูเรียน

ทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา รวมท้ังเคาโครงของเน้ือหาอยางคราวๆ จะชวยใหผูเรียน

สามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเน้ือหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเน้ือหา

สวนใหญ ทําใหมีผลตอการเรียนรู และประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

สิ่งท่ีตองพิจารณาในการบอกวัตถุประสงคบทเรียน มีดังน้ี

1.บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคสั้นๆ แตไดใจความ อานแลวเขาใจ ไมตอง

แปลความอีกคร้ัง

2.หลีกเลี่ยงการใชคําท่ียังไมเปนท่ีรูจัก และเปนท่ีเขาใจของผูเรียนโดยท่ัวไป

3.ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเน้ือหาแตละสวนๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียน

เกิดความสับสน หากมีเน้ือหามาก ควรแบงบทเรียนออกเปนหัวเร่ืองยอยๆ

4.ควรบอกการนําไปใชงานใหผูเรียนทราบดวยวา หลังจากจบบทเรียนแลวจะสามารถ

นําไปประยุกตใชทําอะไรไดบาง

5.ถาบทเรียนน้ันประกอบดวยบทเรียนยอยหลายหัวเร่ือง ควรบอกท้ังวัตถุประสงค

ท่ัวไป และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยบอกวัตถุประสงคท่ัวไปในบทเรียนหลัก และตามดวย

รายการใหเลือก หลังจากน้ันจึงบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียนยอยๆ

6.อาจนําเสนอวัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอๆ ก็ได แตควรคํานึงถึงเวลา

การนําเสนอใหเหมาะสม หรืออาจใหผูเรียนกดแปนพิมพเพื่อศึกษาวัตถุประสงคตอไปทีละขอก็ได

7.เพื่อใหการนําเสนอวัตถุประสงคนาสนใจย่ิงข้ึน อาจใชกราฟกงายๆ เขาชวย เชน    

ตีกรอบ ใชลูกศร และใชรูปทรงเรขาคณิต แตไมควรใชการเคลื่อนไหวเขาชวย โดยเฉพาะกับ

ตัวหนังสือ

3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge)

กอนการนําเสนอเน้ือหาใหมแกผูเรียน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการทบทวนความรูเดิมให

ผูเรียนกอน เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนรู โดยวิธีปฏิบัติท่ัวไป เชน การทดสอบบทเรียนกอน 

(Pre-test)  ซึ่งเปนการประเมินความรูเดิมท่ีผูเรียนเคยเรียนผานมาแลว และเพื่อเตรียมความพรอมใน

การรับเน้ือหาใหม 

สิ่งท่ีจะตองพิจารณาในการทบทวนความรูเดิม มีดังน้ี

1.ควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานหรือนําเสนอเน้ือหาเดิมท่ีเก่ียวของ เพื่อเตรียม

ความพรอมผูเรียนในการเขาสูเน้ือหาใหม โดยไมตองคาดเดาวาผูเรียนมีพื้นความรูเทากัน
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2.แบบทดสอบตองมีคุณภาพ สามารถแปลผลได โดยวัดความรูพื้นฐานท่ีจําเปนกับ

การศึกษาเน้ือหาใหมเทาน้ัน มิใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางใด

3.การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ ควรใชเวลาสั้นๆ กระชับ และตรงตาม

วัตถุประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด

4.ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเน้ือหาใหมหรือออกจากการทดสอบ เพื่อไปศึกษา

ทบทวนไดตลอดเวลา

5.ถาบทเรียนไมมีการทดสอบความรูพื้นฐานเดิม บทเรียนตองนําเสนอวิธีการกระตุน

ใหผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงสิ่งท่ีศึกษาผานมาแลว หรือสิ่งท่ีมีประสบการณผานมาแลว โดยอาจใช

ภาพประกอบในการกระตุนใหผูเรียนยอนคิด จะทําใหบทเรียนนาสนใจย่ิงข้ึน

4. นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information)

หลักสําคัญในการนําเสนอเน้ือหา  เชน การนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียก็คือ 

ควรนําเสนอภาพท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา ประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ งาย แตไดใจความ การใช

ภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายข้ึน และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบาย

เพียงอยางเดียว

การนําเสนอเน้ือหาใหมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงควรพิจารณาในประเด็นตางๆ

ดังน้ี

1.เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนท่ี

เปนเน้ือหาสําคัญๆ

2.เลือกใชภาพเคลื่อนไหว สําหรับเน้ือหาท่ียากและซับซอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเปน

ลําดับข้ัน หรือเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง

3.ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบในการนําเสนอ

เน้ือหาใหม แทนขอความคําอธิบาย

4.การเสนอเน้ือหาท่ียากและซับซอน ใหเนนในสวนของขอความสําคัญ ซึ่งอาจใชการ

ขีดเสนใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี หรือการชี้แนะดวยคําพูด 

เชน สังเกตท่ีดานขวาของภาพเปนตน

5.ไมควรใชกราฟกท่ีเขาใจยาก และไมเก่ียวของกับเน้ือหา

6.จัดรูปแบบของคําอธิบายใหนาอาน หากเน้ือหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอธิบายให

จบเปนตอนๆ

7.คําอธิบายท่ีใชในตัวอยาง ควรกระชับและเขาใจไดงาย

8.หากเคร่ืองคอมพิวเตอรแสดงกราฟกไดชา ควรเสนอเฉพาะกราฟกท่ีจําเปนเทาน้ัน
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9.ไมควรใชสีพื้นสลับไปสลับมาในแตละเฟรมเน้ือหา และไมควรเปลี่ยนสีไปมา

โดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษร

10.คําท่ีใชควรเปนคําท่ีผูเรียนระดับน้ันๆ คุนเคย และเขาใจความหมายตรงกัน

11.ขณะนําเสนอเน้ือหาใหม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนบาง แทนท่ีจะให  

กดแปนพิมพ หรือคลิกเมาสเพียงอยางเดียวเทาน้ัน เชน การปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยวิธีการพิมพ 

หรือตอบคําถาม

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning)

ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู (Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเน้ือหาไดดี หาก

มีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดีและสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน บาง

ทฤษฎีกลาวไววา การเรียนรูท่ีกระจางชัด (Meaningfull Learning) น้ัน ทางเดียวท่ีจะเกิดข้ึนไดก็คือ

การท่ีผูเรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหมลงบนพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม รวมกัน

เกิดเปนองคความรูใหม ดังน้ัน หนาท่ีของผูออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในข้ันน้ีก็คือ พยายาม

คนหาเทคนิคในการท่ีจะกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม  สรุปแลวใน

ข้ันตอนน้ีผูออกแบบจะตองยึดหลักการจัดการเรียนรู จากสิ่งท่ีมีประสบการณเดิมไปสูเน้ือหาใหมจาก

สิ่งท่ียากไปสูสิ่งท่ีงายกวา ตามลําดับข้ัน

สิ่งท่ีตองพิจารณาในการชี้แนะแนวทางการเรียนในข้ันน้ี มีดังน้ี

1.บทเรียนควรแสดงใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธของเน้ือหาความรู และชวยใหเห็น

วาสิ่งยอยน้ันมีความสัมพันธกับสิ่งใหญอยางไร

2.ควรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งใหมกับสิ่งท่ีผูเรียนมีประสบการณผาน

มาแลว

3.นําเสนอตัวอยางท่ีแตกตางกัน เพื่อชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหมใหชัดเจนข้ึน

เชน ตัวอยางการเปดหนากลองหลายๆ คา เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูรับแสง เปนตน

4.นําเสนอตัวอยางท่ีไมใชตัวอยางท่ีถูกตอง เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีถูกตอง 

เชน นําเสนอภาพไม พลาสติก และยาง แลวบอกวาภาพเหลาน้ีไมใชโลหะ

5.การนําเสนอเน้ือหาท่ียาก ควรใหตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมมากกวานามธรรมถาเปน

เน้ือหาท่ีไมยากนัก ใหนําเสนอตัวอยางจากนามธรรมในรูปธรรม

7.บทเรียนควรกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิมท่ีผานมา

6. กระตุนการตอบสนองของบทเรียน (Elicit Response)

การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันเก่ียวของโดยตรงกับระดับและข้ันตอนของ

การประมวลผลขอมูลหากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนท่ีเก่ียวกับเน้ือหาและรวมตอบ
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คําถามจะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนท่ีใชวิธีอานหรือคัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว

สงเสริมใหผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม

การแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมจะไมทําใหผูเรียนรูสึก

เบ่ือหนาย เมื่อมีสวนรวม ก็มีสวนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีข้ึน

สิ่งท่ีตองพิจารณา มีดังน้ี 

1.สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองตอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตลอดบทเรียน

เชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ รวมทดลองในสถานการณจําลองเปนตน

2.ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสในการพิมพคําตอบหรือเติมขอความสั้นๆ เพื่อเรียกความ

สนใจ แตไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบท่ียาวเกินไป

3.ถามคําถามเปนชวงๆ สลับกับการนําเสนอเน้ือหา ตามความเหมาะสมของลักษณะ

เน้ือหา

4.เรงเราความคิดและจินตนาการดวยคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใช

ความเขาใจมากกวาการใชความจํา

5.ไมควรถามคร้ังเดียวหลายๆ คําถาม หรือถามคําถามเดียวแตตอบไดหลายคําตอบ

ถาจําเปนควรใชคําตอบแบบตัวเลือก

6.หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําหลายๆ คร้ัง เมื่อผูเรียนตอบผิดหรือทําผิด 2-3 คร้ัง

ควรตรวจปรับเน้ือหาทันที และเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอ่ืนตอไป

7.เฟรมตอบสนองของผูเรียน เฟรมคําถาม และเฟรมการตรวจปรับเน้ือหา ควรอยูบน

หนาจอภาพเดียวกัน เพื่อสะดวกในการอางอิง กรณีน้ีอาจใชเฟรมยอยซอนข้ึนมาในเฟรมหลักก็ได

8.ควรคํานึงถึงการตอบสนองท่ีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการเขาใจผิด เชน การพิมพ

ตัว L กับเลข 1 ควรเคาะเวนวรรคประโยคยาวๆ ขอความเกินหรือขาดหายไป ตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพ

เล็กเปนตน

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback)

ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนได

มากข้ึน ถาบทเรียนน้ันทาทาย โดยการบอกเปาหมายท่ีชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวาขณะน้ัน

ผูเรียนอยูท่ีสวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะ

ชวยเรงเราความสนใจไดดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะถาภาพน้ันเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน อยางไรก็ตาม การให

ขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือกราฟกอาจมีผลเสียอยูบางตรงท่ีผูเรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด

แลวจะเกิดอะไรข้ึน ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเกมการสอนแบบแขวนคอสําหรับ

การสอนคําศัพทภาษาอังกฤผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือยๆ โดยไมสนใจเน้ือหา
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เน่ืองจากตองการดูผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเลี่ยงก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพ ในทางบวก 

เชน ภาพแลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน ซึ่งจะไปถึง

จุดหมายไดดวยการตอบถูกเทาน้ัน หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรข้ึน อยางไรก็ตามถาเปนบทเรียนท่ีใชกับ

กลุมเปาหมายระดับสูงหรือเน้ือหาท่ีมีความยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะ

เหมาะสมกวา

สิ่งท่ีตองพิจารณาในการใหขอมูลยอนกลับ มีดังน้ี

1.ใหขอมูลยอนกลับทันที หลังจากผูเรียนโตตอบกับบทเรียน

2.ควรบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคําถาม คําตอบและการ

ตรวจปรับบนเฟรมเดียวกัน

3.ถาใหขอมูลยอนกลับโดยการใชภาพ ควรเปนภาพท่ีงายและเก่ียวของกับเน้ือหา ถา

ไมสามารถหาภาพท่ีเก่ียวของได อาจใชภาพกราฟกท่ีไมเก่ียวของกับเน้ือหาก็ได

4.หลีกเลี่ยงการใชผลทางภาพ (Visual Effects) หรือการใหขอมูลยอนกลับท่ีต่ืนตา

เกินไปในกรณีท่ีผูเรียนตอบผิด

5.อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับ เชนคําตอบถูกตอง และคําตอบผิด โดย

ใชเสียงท่ีแตกตางกัน แตไมควรเลือกใชเสียงท่ีกอใหเกิดลักษณะการเหยียดหยาม หรือดูแคลน ในกรณี

ท่ีผูเรียนตอบผิด

6.เฉลยคําตอบท่ีถูกตอง หลังจากท่ีผูเรียนตอบผิด 2 - 3 คร้ัง ไมควรปลอยเวลา       

ใหเสียไป

7.อาจใชวิธีการใหคะแนนหรือแสดงภาพ เพื่อบอกความใกล-ไกลจากเปาหมายก็ได

8.พยายามสุมการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อเรียกความสนใจตลอดบทเรียน

8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance)

การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรียกวา การทดสอบ

หลังบทเรียน (Post-test) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากน้ียังเปน

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑท่ีกําหนดหรือไม เพื่อท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือ

ตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียทุกประเภท นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว การทดสอบยังมีผลตอความ

คงทนในการจดจําเน้ือหาของผูเรียนดวย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของ

บทเรียน ถาบทเรียนมีหลายหัวเร่ืองยอย อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวนๆ ตามเน้ือหา โดยมี

แบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวาผูออกแบบบทเรียนตองการแบบใด

สิ่งท่ีตองพิจารณาในการออกแบบทดสอบหลังบทเรียน มีดังน้ี
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1.ชี้แจงวิธีการตอบคําถามใหผูเรียนทราบกอนอยางแจมชัด รวมท้ังคะแนนรวม

คะแนนรายขอ และรายละเอียดท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน เกณฑในการตัดสินผล เวลาท่ีใชในการตอบ

โดยประมาณ

2.แบบทดสอบตองวัดพฤติกรรมตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน และ

ควรเรียงลําดับจากงายไปยาก

3.ขอคําถามคําตอบ และการตรวจปรับคําตอบ ควรอยูบนเฟรมเดียวกัน และนําเสนอ

อยางตอเน่ืองดวยความรวดเร็ว

4.หลีกเลี่ยงแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีใหผูเรียนพิมพคําตอบยาว ยกเวนขอสอบ         

ท่ีตองการทดสอบทักษะการพิมพ

5.ในแตละขอ ควรมีคําถามเดียว เพื่อใหผูเรียนตอบคร้ังเดียว ยกเวนในคําถามน้ันมี

คําถามยอยอยูดวย ซึ่งควรแยกออกเปนหลายๆ คําถาม

6.แบบทดสอบควรเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนกดี ความยากงาย

เหมาะสมและมีความเชื่อมั่นเหมาะสม

7.อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชน ถาคําตอบท่ีตองการเปน

ตัวอักษรแตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมควรชี้วาคําตอบน้ันผิด และไมควรตัดสิน

คําตอบวาผิด หากผิดพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็กแทนท่ีจะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน

8.แบบทดสอบชุดหน่ึงควรมีหลายๆ ประเภท ไมควรใชเฉพาะขอความเพียงอยางเดียว

ควรเลือกใชภาพประกอบบาง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ

9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer)

การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในข้ันตอนสุดทายท่ีบทเรียนจะตองสรุปมโนคติ

ของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส

ทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียนตองชี้แนะเน้ือหา

ท่ีเก่ียวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอในบทเรียนถัดไป หรือ

นําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนตอไป

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในข้ันน้ี มีขอเสนอแนะดังน้ี

1.สรุปองคความรูเฉพาะประเด็นสําคัญๆ พรอมท้ังชี้แนะใหเห็นความสัมพันธ         

กับความรูหรือประสบการณเดิมท่ีผูเรียนผานมาแลว

2.ทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญของเน้ือหา เพื่อเปนการสรุป

3.เสนอแนะเน้ือหาความรูใหม ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได

4.บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการศึกษาเน้ือหาตอไป
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3. เอกสารท่ีเก่ียวของกับความคงทนในการเรียนรู
ความคงทนในการเรียนรู (Learning Retention)  คือการคงไวซึ่งผลของการเรียนรู หรือ 

ความสามารถท่ีจะระลึกถึงสิ่งเราท่ีเคยเรียนมา หลังจากท่ีไดท้ิงไวชั่วระยะเวลาหน่ึง(Adams. 1967: 9)

ความจําเปนพฤติกรรมภายใน  ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจเชนเดียวกับ ความรูสึก การรับรู  ความรับผิดชอบ

และจินตนาการของมนุษย  การท่ีจะจดจําสิ่งท่ีเรียนมาไดมากนอยเพียงใดน้ัน  สวนหน่ึงข้ึนอยูกับ

กระบวนการเรียนรู  หรือการจดจํา ซึ่งกระบวนการของการจําคือการท่ีบุคคลไดรับรู  และศึกษาสิ่งหน่ึง

สิ่งใดไปแลวสามารถจดจําสิ่งน้ันไดไมวาระยะเวลาผานไปนานเทาใดก็ตาม  หากบุคคลใดจดจําเอาไว

ไดมากก็แสดงวามีความจําดี 

3.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู

มีผูใหความหมายของความคงทนในเรียนรูไวหลายทาน ดังน้ี

ชะเอม ชวลิตชัยชาญ (2530: 45) กลาววาความคงทนในการเรียนรู  หมายถึงความสามารถ

ในการระลึกถึงเน้ือหาวิชา หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีตนเคยไดรับการเรียนรู หรือเคยมีประสบการณมากอนใน

ระยะท่ีท้ิงชวงหางออกไป

ประสาท  อิศรปรีดา (2531: 230) กลาววา ความคงทนในการเรียนรู หมายถึง การรักษาไว

ซึ่งผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเรียนรูใหคงอยูตอไป

กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 247) กลาววา การจํา หมายถึง ความสามารถในการสะสม

ประการณตาง ๆ ท่ีไดรับจากการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออมแลวสามารถถายทอดออกมาในรูปของ

การระลึกได 

กันยา  แสงสุวรรณ (2532: 155) กลาววา การเรียนรู คือ กระบวนการท่ีประสบการณตรง 

หรือประสบการณออม  กระทําใหอินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวร แตไมรวมถึง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน เชน วุฒิภาวะ  ความเจ็บปวย ฤทธิ์ยา หรือ

สารเคมี

สุรางค  โควตระกูล (2541: 250) ใหความหมายของ “ความจํา” ไววา ความสามารถท่ีจะ

เก็บสิ่งท่ีเรียนรูไวไดเปนเวลานานและสามารถคนความาใชได หรือ ระลึกได

3.2 ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู  จดจํา และการลืม

3.2.1  การบวนการเรียนรู และจดจํา

กาเย (Gagné. 1970: 70-71) ไดอธิบายข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูและการ

จดจําไว   4 ข้ันตอน คือ 

1.ข้ันสรางความเขาใจ (Apprehension) เปนข้ันท่ีผูเรียนเขาใจสถานการณเปนสิ่งเรา
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2.ข้ันการเรียนรู (Acquisition) ข้ันน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนความสามารถ    

ใหมข้ึน

3.ข้ันเก็บไวในความจํา (Storage) คือ การนําเอาสิ่งท่ีเรียนรูไปเก็บไวในสวนของความ

จําเปนชวงเวลา

4.ข้ันการร้ือฟน (Retrieval)  คือการนําเอาสิ่งท่ีเรียนแลวและเก็บไวน้ันออกมาใชใน

ลักษณะของการกระทํา เปนสิ่งท่ีสังเกตได

ในการเรียนเน้ือหาวิชาหน่ึงๆ เมื่อเวลาลวงเลยไปความจําจะคอยๆหายไปจนบางคร้ัง

พบขอความน้ันอีกก็อาจจําไมไดเลย ฉะน้ันถาอานทวนซ้ําบอย ๆ ความจําอาจจะยังคงอยู

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 239-242 ) ไดแบงระบบการจําออกเปน 3 ระบบ คือ

1.ระบบความจําการรูสึกสัมผัส (Sensory Memory)  หมายถึง การคงอยูของ

ความรูสึกสัมผัส หรือจากการเสนอสิ่งเราสิ้นสุดลง

2.ระบบความจําระยะสั้น (Short-Term Memory เขียนยอว STM) เปนความจํา

ชั่วคราว ท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกิดการรับรูแลว เปนความจําท่ีคงอยูในระยะเวลาสั้นๆ ท่ีเราต้ังใจ หรือมีใจ

จดจอตอสิ่งน้ัน  เมื่อเราไมใสใจแลวความจําน้ันจะเลือนหายไปไดโดยงาย

3.ระบบความจําระยะยาว (Long-Term Memory เขียนยอวา LTM)  เปนความจําท่ี

คงทนถาวรกวา STM ไมวาจะท้ิงระยะไวเน่ินนานเพียงใด  เมื่อตองการร้ือฟนความจําน้ันๆ จะระลึก

ออกมาไดทันทีและถูกตอง

ความจําระยะยาวเปนความจําท่ีมีคุณคาย่ิง เปนความหมายหรือความเขาใจในสิ่งท่ี

ตนรูจักดี เปนการตีความซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณเดิม  ความสนใจและความเชื่อของแตละคนสิ่ง

สําคัญท่ีจะชวยใหเกิดความคงทนในการจํา อาจสรุปได 2 ประการ ประการแรกไดแก ลักษณะของ

ความตอเน่ือง  หรือความสัมพันธของประสบการณท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู  ประการท่ีสอง ไดแก การ

ทบทวนสิ่งท่ีเรียนรูไปแลวอยูเสมอ ชัยพร  วิชชาวุธ (2520: 118) กลาววา การศึกษาทบทวนสิ่งท่ีจําได

ดีอยูแลวซ้ําอีก  จะชวยใหความจําถาวรมากข้ึน ชวงระยะเวลาท่ีความจําระยะสั้นฝงตัวกลายเปน

ความจําระยะยาว  หรือความคงทนในการจําประมาณ 14 วัน หลังจากผานการเรียนรูไปแลว

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจํา มีดังน้ี (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2528: 254)

1.ทัศนคติและความสนใจถาผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งใดและมีความสนใจจดจออยู

กับสิ่งใด ก็จะทําใหจดจําสิ่งน้ันไดแมนยํา  และเปนระยะเวลานาน ๆ 

2.การฝกฝน  ถาผูเรียนฝกฝนทบทวนในสิ่งท่ีเรียนอยูเสมอ ก็จะทําใหสามารถจดจําสิ่ง

น้ันไดเปนเวลานาน
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3.ระยะเวลา หากท้ิงระยะหลังจากการเรียนรูไปเปนระยะเวลานานๆ ก็จะทําใหจําใน

สิ่งท่ีเรียนรูไปไดนอย  หรือบางคร้ังอาจลืมไปเลยก็ได

3.2.2 การลืม 

ประสาท  อิศรปรีดา (2547: 275) ใหความหมายของการลืมไววา การลืมคือการท่ี

สาระขอมูลในหนวยความจําไดสูญหายหรือสลายไปในหนวยความจําชั่วขณะน้ัน  ถาสาระขอมูลสูญ

หรือสลายไป เราก็ไมสามารถเรียกออกมาใชได  ซึ่งปรากฏการณเชนน้ีคลายๆ กับการท่ีขอมูลหายไป

จากจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อไฟฟาดับกอนท่ีจะเก็บสาระขอมูลน้ันไวในแผนบันทึกขอมูล  แตสําหรับใน

หนวยความจําถาวร นักจิตวิทยาใหทรรศนะท่ีแตกตางกัน บางทานเชื่อวา สาระขอมูลดังกลาวอาจสูญ

หายไปหรืออาจแทนท่ีดวยขอมูลอ่ืน อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยในปจจุบันพบผลท่ีสอดคลองกันวาเมื่อมี

สาระขอมูลอ่ืนมาสอดแทรก หรือเมื่อเวลาเน่ินนานออกไป เราสามารถระลึกสาระขอมูลออกมาได

นอยลง 

3.2.3 สาเหตุแหงการลืม

ปรีชา  ชางขวัญยืน (2534: 42) สรุปเหตุแหงการลืมได 4 ประการ คือ

1. ประสบการณไมประทับใจ ประสบการณจะแจมชัดก็ตอเมื่อคนเรามีจิตใจจดจอกับ

ประสบการณน้ัน ในวันหน่ึงๆ เรามีประสบการณมากมายแตเราจะจดจําไดไมก่ีเร่ือง ใจคนก็เหมือน

กลองถายรูป ถาไมมีความเอาใจใสหรือความต้ังใจ ก็เหมือนกับการถายรูปโดยไมไดปรับศูนยใหดี ภาพ

ก็ไมชัด ถาประสบการณไมแจมชัดก็จําไดยาก  ถาคนเราสามารถเอาใจจดจอในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได

โดยเฉพาะแล  ก็จะจําเร่ืองน้ันไดดี  เพราะคนเราไมสามารถเอาใจจดจอในเร่ืองต้ังแตสองเร่ืองข้ึนไปใน

เวลาเดียวกันได คนท่ีพูดวาสามารถอานหนังสือและฟงขาววิทยุไดพรอมๆ กันน้ัน แทท่ีจริงแลวหาใชทํา

สองอยางไดไม แตเขาเปนคนท่ีสามารถเปลี่ยนความต้ังใจสลับไปมาระหวางการอานหนังสือกับฟงวิทยุ

ไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันถาเราตองการจําเร่ืองใดใหไดดี ตองมีความต้ังใจหรือเอาใจจดจอในเร่ืองน้ัน

เพียงเร่ืองเดียว  ไมพยายามคิดเร่ืองสองเร่ืองในเวลาเดียวกัน คนท่ีคิดเร่ืองสองเร่ืองไดเกือบจะพรอมๆ

กันน้ัน ถาเอาใจจดจอแตละเร่ืองจะคิดไดดีย่ิงข้ึน

2. การขาดการใชประโยชน การไมไดนําสิ่งน้ันไปใช หรือไมไดมีประสบการณดังกลาว

ซ้ําอีก สิ่งท่ีรูมาแลว เรามักจะจําไดเพียงสองสามวัน หลังจากน้ันเราจะลืมเกือบหมด สิ่งท่ีเราเรียน

สวนมากจะลืมหลังจากท่ีเพิ่งเรียน สวนท่ียังจําไดจะคอยๆ ลืม

3. การมีสิ่งอ่ืนรบกวน บางคร้ังเราพยายามจําเร่ืองบางเร่ืองแตจําไมได เชน เรา

พยายามจําเร่ืองท่ีฝนเมื่อต่ืนข้ึนกลางดึก  คร้ันหลับตอไปจนรุงเชา เรากลับลืมเร่ืองท่ีเราพยายามจําไว

น้ัน สาเหตุแหงการลืมน้ี อาจเกิดจากพฤติกรรมทางจิตอ่ืนเขามารับกวนเร่ืองท่ีเราต้ังใจจะจํา เชน เมื่อ

หลับแลวเราฝนเร่ืองอ่ืนตอ การท่ีเร่ืองอ่ืนเขามารบกวน แลวทําใหเราจําเร่ืองท่ีตองการจําไมไดทาง
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จิตวิทยาเรียกวา การระงับ(Inhibition) พฤติกรรมท่ีทําใหเกิดการระงับดังกลาว อาจเปนพฤติกรรมท่ี

เกิดกอนเร่ืองท่ีเราตองจํา เรียกวา การตามระงับ(Proactive Inhibition) หรืออาจจะเกิดหลังเร่ืองท่ีเรา

ตองการจํา เรียกวา การยอนระงับ(Retroactive Inhibition) การยอนระงับน้ีทําใหเกิดการลืม จะสังเกต

ไดวาเมื่อเราเรียนมากข้ึน เราจําสิ่งใหมๆ ไดมากข้ึน แตเราก็ลืมสิ่งเกาๆ ท่ีเคยจําไดมากข้ึนดวย ท้ังน้ี

มิใชเพราะระยะเวลาท่ีเราจําเร่ืองเกาหางจากปจจุบันมากเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวาคนรุนเกาๆ 

จํานวนมากจําเร่ืองในอดีตไดแมนยําแมในรายละเอียด  คนท่ีจําไดเชนน้ัน อาจะเปนชาวบานท่ีไมไดมี

การศึกษาอะไร การจําไดเชนน้ัน อาจไมใชเพราะความจําดี แตเปนเพราะในชีวิตเขามีเร่ืองท่ีตองจดจํา

ไมก่ีประเภท การระงับจึงมีนอย ทําใหการลืมนอยลง

4. การเก็บกด ความคิดเร่ืองการเก็บกดเปนความคิดท่ีไดมาจาก ทฤษฎีจิตวิเคราะห

(Psychoanalysis) การเก็บกดเปนวิธีลืมสิ่งท่ีกอใหเกิดความรูสึกเจ็บปวด โดยกดความคิดท่ีเก่ียวกับ

เร่ืองท่ีทําใหรูสึกเจ็บปวด หรือความคิดสัมพันธกับเร่ืองดังกลาวใหพนจากจิตสํานึกไปอยูในจิตไรสํานึก 

การเก็บกดเกิดข้ึนเมื่อแรงสองแรงในใจเกิดการขัดแยงกัน แรงหน่ึงพยายามใหระลึกได อีกแรงหน่ึง

พยายามจะไมใหระลึกได การลืมประสบการณท่ีทําใหรูสึกเจ็บปวดน้ี แมวาจะเก็บกดไวในจิตไรสํานึก

แลว แตก็ยังมีอิทธิพลตอพฤติกรรมอยู ความจําถูกเก็บกดก็เพราะ ถาเรารูสึกเจ็บปวดและลืมแลวรูสึก

สบาย ความจําชนิดน้ีจึงถูกทําใหลืมดวยวิธีเก็บกด บางคร้ังสิ่งท่ีเราเก็บกดน้ี อาจไมใชสิ่งท่ีกอใหเกิด

ความเจ็บปวดโดยตรง แตเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดก็ได เชน เรามักลืมวันท่ีนัด

กับหมอฟน มากกวาวันท่ีนัดกับคูรัก เปนตน

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรู การจํา การลืม  

ไดแก สติปญญา  ความสนใจ  ทัศคติ  ระยะเวลาหลังจากการเรียนรู และการฝกฝนทบทวนสิ่งท่ีได

เรียนรูมาแลว และสวนสําคัญคือ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมคิด ลงมือปฏิบัติ 

หรือสามารถควบคุมกระบวนการเรียนไดดวยตนเองแลว ยอมจะสงผลใหเกิดการจําไดมากข้ึน

3.3 การวัดความคงทนในการเรียนรู 

ชม  ภูมิภาค (2528: 23) กลาววา  การวัดดูวาเมื่อคนเรียนแลวหยุดไประยะหน่ึงโดยไมมี

การปฏิบัติอะไรน้ัน  จะมีความคงทนมากนอยเพียงใด  มีวิธีการวัดอยู 3 วิธี  คือ

1.วิธีแหงการระลึกได (The Recall Method) วิธีน้ีคือการเปรียบเทียบผลระหวางการ

ทดสอบติดตามหลังการเรียนเสร็จทันที กับการเวนระยะพักไปแลวทดสอบและเปรียบเทียบกันวาเหลือ

ก่ีเปอรเซ็นต

2.วิธีแหงความรูจัก(The Recognition Method) ใชวิธีการเลือกใหเอาสิ่งท่ีเคยเรียน

มาแลวออกจากสิ่งท่ีปนอยู ซึ่งมีลักษณะคลายกันมาก ๆ 
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3.วิธีการเรียนใหม(Relearning Method) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการประหยัดเวลา 

(Saving Method)  คือ การเปรียบเทียบการเรียนอันเดิมกับการเรียนอันใหมวาถาเรียนใหไดระดับเดิม

จะใชเวลาเทาใด เชน สมมุติวาในตอนแรกจะเรียน ใหไดสมบูรณตองใชความพยายาม 40 คร้ังในตอน

หลังใชเวลาเพียง 10 คร้ัง  น่ันคือ  ประหยัดเวลาไป 30 คร้ัง  แสดงวาความคงทนของการเรียนมี 75

เปอรเซ็นต

ดีวายร (Dwyer.1978; อางอิงจาก สุกรี รอดโพธิ์ทอง. 2540: 60) ไดศึกษาเก่ียวกับ

การเรียนรู การจํา และการระลึกได (recall) ดังน้ี

1. ดานการเรียนรู คนเราเรียนรูโดยการชิมรส รอยละ 1 โดยการสัมผัส รอยละ 10 โดย

การดมกลิ่น รอยละ 30 โดยการไดยินรอยละ 11 และโดยการมองเห็น รอยละ 83

2. ดานการจํา คนเราจําไดจากสิ่งท่ีอาน รอยละ 10 จากสิ่งท่ีไดยินรอยละ 20 จากสิ่งท่ี

ไดเห็น รอยละ 30 จากสิ่งท่ีไดเห็นและไดยิน รอยละ 50 จากสิ่งท่ีไดพูดรอยละ 70 และจากสิ่งท่ีไดพูด

และไดทํา รอยละ 90

3. ดานการระลึกได การสอนโดยวิธี "บอกใหทํา" ระลึกได รอยละ 70 หลังจากสอน

แลว 3 ชั่วโมง ระลึกไดรอยละ 10 หลังจากสอนแลว 3 วัน การสอนโดยวิธี "แสดงใหดู" ระลึกไดรอยละ 

72 หลังจากสอนแลว 3 ชั่วโมง และระลึกไดรอยละ 20 หลังจากสอนแลว 3 วัน การสอนโดย "บอก

วิธีการและแสดงใหดู" ระลึกไดรอยละ 85 หลังจากสอนแลว 3 ชั่วโมง และระลึกไดรอยละ 65 หลังจาก

สอนแลว 3 วัน 

สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ใชวิธีการวัดความคงทนการเรียนรูตามวิธีการดานการจําและการ

ระลึกได

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ

4.1.1 การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

จารุณี  ฤทธิ์รักษา  (2541: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง บทประยุกต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอน

โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับการสอนตามคูมือครูของสสวท. โดยกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเจ็ดมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คน 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองบทประยุกต        

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูของสสวท. อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ.01 และมีความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรนานกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตาม

คูมือครูของอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

เปยมศักด์ิ  แสนศิริทวีสุข (2541: บทคัดยอ) ไดสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน

ระบบมัลติมีเดีย  เร่ือง นํ้าเพื่อชีวิต  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05 ผลความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียน  และผลความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยท่ีองคประกอบของ

ความคิดสรางสรรคท้ัง 3 ดาน  คือ ดานความคลองแคลวในการคิด ดานความยืดหยุนในการคิดและ

ดานความคิดริเร่ิมท้ังกอนและหลังเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งดาน

ความคิดริเร่ิมมีคาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความคลองในความคิด และดานความยืดหยุนในการคิด

ตามลําดับ

นภดล  หองดอกไม (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเร่ือง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร มัลติมีเดียเร่ืองการพิมพสกรีน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และเพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหวางกลุมท่ี

เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับกลุมท่ีเรียนจากการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 90/90 และคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

กลุมท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สูงกวากลุมท่ีเรียนจากการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01

สานิตย  กายาผาด (2542: 57) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ือง การเรียนมัลติมีเดียดวยมัลติมีเดีย  ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี

ประสิทธิภาพไมตํ่ากวา 80/80 มีดรรชนีประสิทธิผลไมตํ่ากวา 70% ผูเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ออกแบบบทเรียนอยูในเกณฑปานกลาง ความคิดเห็นดานเทคนิคการนําเสนอและอยากเรียนกับ

บทเรียนลักษณะน้ีอยูในเกณฑสูงสุด  สวนความนาสนใจเก่ียวกับเน้ือหาบทเรียนและสนุกสนานอยูใน

เกณฑสูง

พีรนุช  กันหดิลก (2542: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

มัลติมีเดีย  เร่ือง ชีวิตสัตว ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1ผลการศึกษาพบวา บทเรียนท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ 

91/91.5

นพพร  มานะ (2542: 61) ไดศึกษาคนควาเร่ือง ผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ

การฝกอบรม เร่ือง เทคนิคการแกปญหาระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร   ผลการวิจัยพบวา
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1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรม เร่ือง เทคนิคการแกปญหา

ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 87.25/86.50 และภาคปฏิบัติมี

ประสิทธิภาพ 86.66/86.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว

2. ผลการเรียนรูของผูเขารับการอบรมท้ังภาคทฤษฎี และปฎิบัติท่ีเรียนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมสูงกวาการอบรมตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01

ชาลี  ศิริพิทักษชัย (2542: 82-84) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

การเรียนระบบมัลติมีเดีย  เร่ือง ระบบประสาท สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ผลการวิจัยพบวา 

บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.00/82.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ผลการทดลอง

ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองและหลังการทดลองพบวา นักศึกษาท่ีเรียนจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง

อมรรัตน  ฉิมพลีนภานนท (2543: 87) ไดศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  เร่ืองสารก่ึงตัวนําไดโอด  มีประสิทธิภาพดังน้ี  คือ หนวยการเรียนรูท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพ 85.12/87.50 หนวยการเรียนรูท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 88.99/85.32 หนวยการเรียนรูท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพ 87.90/87.10 หนวยการเรียนรูท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 89.28/87.90 ผลสรุปทุกหนวยการ

เรียนรูมีปริสิทธิภาพ 87.60/86.95 สูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 และเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย

ปญญา  จันทรอ่ิม (2544: 49) ไดศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบมัลติมีเดียวิชา ช 0325 เขียนแบบเร่ือง ทฤษฎีการสรางรูปทรงเรขาคณิต ตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนท่ี 1

เร่ืองการสรางภาพสามมิติรูปไอเมตริกมีประสิทธิภาพเทากับ 90.00/92.3 หนวยการเรียนท่ี 2 เร่ืองการ

สรางภาพสามมิติรูปออบลิคมีประสิทธิ์ภาพเทากับ 92.67/62.33 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  และเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไวโดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน

เฉลี่ยไดเทากับ 90.67 และมีประสิทธิภาพของการทดสอบหลังเรียน  เมื่อเรียนจบบทเรียนไดเทากับ 

92.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 90/90

ชลาลัย  อุปนันท (2544: 80) ไดพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย เร่ืองการรณรงคและรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 80.21/80.12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

เจตคติตอการรณรงครักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พฤติกรรมตอการรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

อเนก ประดิษฐพงษ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองชีวิตและวิวัฒนาการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ีคือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 

82.92/82.33 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01(P = .000) และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ท่ีวัดในแตละดานท้ังดาน

ความรู ความจํา ดานความเขาใจ  และดานการนําไปใช คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึนในทุกดานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  ท่ีเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (P = .000)  และเมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรท่ีวัดในแตละดานท้ังดานการสังเกตการณลงความคิดเห็นจากขอมูล  การพยากรณและ

ดานการต้ังสมมุติฐาน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึนในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

วรางคณา  สิริสถิตย (2545: 111) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยการเรียนรู  คําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางจํานวน 36 คน

จากการ สุมอยางงาย  ผลการวิจัยปรากฏวา 

1. โปรแกรมคอมพิว เตอรชวยการเ รียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 

80.89/88.55 และดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.76 แสดงวามีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ 76

2. หลังจากเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากเดิม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ความคงทนในการเรียนรูรอยละ 83.56

3. นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนรู  เห็นวาโปรแกรม

ดังกลาวกระตุนการเรียนรูของผูเรียน ไดอยางเหมาะสมมาก  

เนติรัฐ  วีระนาคินทร (2545: 102-105) วิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

การเรียนแบบไฮเปอรมีเดียและเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ  ท่ีมีตอหลักวิชาและวิธีการสงเสริมการเกษตร  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาพืชศาสตร  ชั้นปท่ี 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ  

จํานวน 30 คน  จากการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอร

มีเดีย ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 82.15 สูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และมีดัชนีประสิทธิผล

เทากับ 0.64 โดยนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูหลังจากเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห คิดเปนรอย
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ละ 80.75 มีความคิดเห็นตอคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก  มีคะแนนเฉลี่ยหลังจากเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และมี

เจตคติตอเร่ืองหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร หลังจากเรียนอยูในระดับสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ีทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียน

แบบไฮเปอรมีเดีย วิชาหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ

นําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย

จเด็จ  ทัศวงษา (2545: 59-62) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

คณิตศาสตร  เร่ืองการคูณและการหาร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา 

บทเรียคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.22/81.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด

ไวคือ 80/80 และนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการ

เรียนรูหลังจากเรียนแลว 4 สัปดาห  ไมแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน สรุปไดวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เร่ืองการคูณและการหาร  สามารถนําไปใชในการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยใหนักเรียนจดจําความรูไดเปนอยางดี

4.1.2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ชุมพล  ปานเกตุ (2513: 5) ไดวิจัยหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนรัฐบาล  โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษในสวนท่ี

เก่ียวของกับเพศ  ทัศนคติ อายุ และอาชีพของบิดามารดา แบบทดสอบท่ีผู วิจัยสรางข้ึนเปน

แบบทดสอบเสียง  คําศัพท  และไวยากรณ  โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 3

โรงเรียนรัฐบาล ผลการวิจัยพบวา ระดับความามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง  ในดานความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนองคประกอบของภาษา

ของนักเรียน  พบวาความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเสียง กับโครงสรางไวยากรณ

มีความสัมพันธกันอยูในระดับตํ่า แตความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพท            

กับโครงสรางไวยากรณ พบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังพบวา ผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนศัพทและโครงสรางไวยากรณอังกฤษข้ึนอยูกับทัศนคติของผูเรียน  ดานผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

เสียงกับเพศ นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย แตผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพทไมข้ึนอยูกับเพศ  

ดานไวยากรณ นักเรียนหญิงไดคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกวานักเรียนชาย สวนอายุของนักเรียนและ

อาชีพของบิดามารดาไมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ

จริยา  ผลประเสริฐ (2515: 4) ไดศึกษาเร่ืองระดับความสามารถในการใชโครงสราง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 จากโรงเรียนสาธิต 3 โรง  จํานวน 264 คน แบบทดสอบ 

100 ขอ คาความเชื่อมั่น .9153 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการใชโครงสรางภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับปานกลาง  และจะตองแกปญหาการสอนโครงสราง

ภาษาอังกฤษจากงายไปหายาก

วลัย  โสมานันท (2519: จ) ไดวิจัยเปรียบเทียบความรูทางโครงสรางไวยากรณอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 โรงเรียนสายอาชีพ กับโรงเรียนสายสามัญ ผู วิจัยไดสราง

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 100 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 360 คน ผลการวิจัย

ปรากฏวาความรูทางโครงสรางไวยากรณอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสายสามัญ

โดยท่ัวไปสูงกวานักเรียนในโรงเรียนสายอาชีพอยางมีนัยสําคัญ

สมยวง  ดอกคํา (2542: 93-94) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมี เ ดียแบบมุ งประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู  

ผลการศึกษาพบวา

1. นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตกตางกับ

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. นักเ รียนมี ระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน มีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

3. ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอ

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

4. นักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกับ

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

5. นักเ รียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน มีความสนใจในการเ รียน

ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

6. ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอความ

สนใจในการเรีนยภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สุรพันธ  กุศลสง (2543: 54-55) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและทัศนคติใน

การฟง-พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ

ประกอบกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับ

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติประกอบกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนตามคูมือครู     

มีความสามารถและทัศนคติในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.01
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ธัญญาภรณ  เข่ือนมณี (2546: จ) ศึกษาเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

วิชาภาษาอังกฤษในเร่ือง Present Continuous Tense สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งผล

การศึกษาพบวานักเรียนสามารถใช Verb to be ไดดีข้ึนรอยละ 88.64 สามารถใช Present

Continuous Tense ใหเหมาะสมกับสถานการณ รอยละ 91.56 และ สามารถใชหลักการเติม ing ได

เฉลี่ยรอยละ 82.47

นิพนธ  บริเวธานันท (2547: 55) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศนเรียนดวยตนเอง

เร่ืองกาล (Tense) สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 พบวา นักเรียนใหความสนใจ  กระตือรือนรนท่ีจะเรียน 

และใหความสนใจในเร่ืองของการทําแบบฝกหัดหลังเรียน เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆ 

ซึ่งชี้ใหเห็นวาการเรียนโครงสรางไวยการณภาษาอังกฤษไมใชเร่ืองนาเบ่ืออีกตอไป ถาไดรับการ

นําเสนอท่ีเหมาะสม

4.1.3 ความคงทนในการเรียนรู

เบญจลักษณ  ธนพาณิชย (2528: 30) ไดศึกษาเปรียบเทียบความจําของนักเรียนใน

การเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษจากภาพการตูนยท่ีมีรายละเอียดพื้นหลังภาพตางกันโดยใชกลุม

ตัวอยางท่ีมีพื้นความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับเดียวกันในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช คือ   

ภาพการตูนท่ีไมมีรายละเอียดพื้นหลัง  และภาพการตูนท่ีมีรายละเอียดพื้นหลังเก่ียวกับภาพการตูนท่ีมี

รายละเอียดพื้นหลังไมเก่ียวกับภาพ  และบัตรคําภาษาอังกฤษ ผลปรากฏวานักเรียนท่ีเรียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษดวยภาพการตูนยท่ีมีรายละเอียดพื้นหลังภาพ และกลุมท่ีเรียนดวยภาพการตูนท่ีมี

รายละเอียดพื้นหลังไมเก่ียวกับภาพน้ัน มีความจําท่ีไมแตกตางกัน

วิภาวรรณ  สกุลชางเสนาะ (2533: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร โดยการ

สอนแบบเลนปนเรียนกับการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีสอนแบบเลนปนเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ

ความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมท่ีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01

เจษฏาภา  เหลืองขมิ้น (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเปรียบเทียบการเรียนรู

และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษจากวีดิทัศนท่ีมีพื้นหลังภาพตางกัน 3 รูปแบบ คือ     

พื้นหลังท่ีชัดเจน พื้นหลังพรามัว และพื้นหลังเปนพื้นสี ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปท่ี 4 ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลการเรียนรูและความคงทนในการจําศัพทของนักเรียนท่ีเรียนจา

กวีดิทัศนท่ีมีพื้นพรามัว สูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากวีดิทัศนท่ีมีพื้นหลังภาพสี และนักเรียนท่ีเรียนท่ีเรียน

จากวีดิทัศทนท่ีมีพื้นหลังภาพชัดเจน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จะเห็นไดวาความคงทนทางการเรียนหรือความจําระยะยาว ข้ึนอยูกับระยะเวลา 

ถาระยะเวลายาวนาน หรือมากเกินไป  ความจําจะลดนอยลงตามลําดับ ฉะน้ันการศึกษาเก่ียวกับ
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ความคงทนทางการเรียน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลของความคงทนทางการเรียน หลังจากท่ีเรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดีย และการเรียนจากการสอนแบบปกติผานไป 2 สัปดาห  

สถานการณการเรียนท้ัง 2 วิธีจะใหผลแตกตางกันอยางไร

4.2 งานวิจัยตางประเทศ

4.2.1 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

จอหนสัน, จอหนสัน และสแตน (Johnson, Johnson; & Stanne. 1985: 668) ได

ศึกษาเปรียบเทียบผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในโครงการเรียนแบบแขงขันและแบบเอกัตบุคคลท่ีมี

ตอผลสัมฤทธิ์ และทัศคติของนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนจากหนวยการเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอน

หนวยเดียวกัน ผลการวิจัพบวา การเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือมีผลตอปริมาณและ

คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ประจําวันตอการแกปญหาการทดสอบความจํา การนําความรูไปใชไดสูงกวา

การเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแขงขันและแบบเอกัตบุคคล

มิลเลอร (Miller. 1986: 1911-A)  ไดวิจัยผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอน ในการ

แกปญหาทางการสอนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใหกลุมทดลอง

เรียนการอานและเขียนวรรณคดีจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  และกลุมควบคุมเรียนจากครู 

ดวยการสอนแบบปกติในเน้ือหาเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 

2 กลุม ไมแตกตางกัน  แตการเรียนจากคอมพิวเตอรใชเวลานอยกวา

โอเดน (Oden. 1982: 355-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และทัศนคติท่ีมีตอวิชาคิณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ท่ีเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน 

และวิธีสอนแบบบรรยายพบวา นักเรียนกลุมท่ีเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวา กลุมท่ีเรียนจาการสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมท่ีเรียนจากคอมพิวเตอร

ชวยสอนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากวากลุมท่ีเรียนจากวิธีสอนแบบบรรยาย

เดโล (Deol: 1997) ไดวิจัยเร่ืองการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสอนวิชา

คณิตศาสตรโดยมุงท่ีจะออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีสนับสนุนการทดลองใชเทคโนโลยี

มัลติมีเดียในวิชาคณิตศาสตร  จากน้ันจึงศึกษาเปรียบเทียบระหวงกลุมควบคุมซึ่งเปนกลุมท่ีสอนปกติ 

2 กลุม และกลุมทดลองซึ่งใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการทดลองพบวานักเรียนท่ีเรียนจากกลุมทดลอง

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวานักเรียนในกลุมควบคุมท้ัง 2 กลุม 

โอโซโก (Osoko. 1999)  ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการสอนวิชาคณิต

ศาตรและวิทยาศาสตรในโรงเรีน St.Louis Public School  แหลงขอมูลไดจากการสํารวจกลุมตัวอยาง

ซึ่งเปนครู 35 คน ผลการวิเคราะหสรุปไดวาเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีสอนและกอใหเกิดผลใน

เชิงบวกตอการเรียนการสอน



40

4.2.2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เนียว (Nyeu. 1970: 936-A) ไดวิจัยหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชายโดยใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบเกาและการสอนตามหลักภาษาศาสตรโดยใชนักเรียน

ท่ีชายท่ีเรียนอยูเกรด13 ในไตหวัน 2 กลุม กลุมทดลองใหเรียนภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร คือ 

ใหนักเรียนเรียนภาษาท่ีใชอยูในชีวิตประจําวันจริงๆโดยเร่ิมตนดวยการเรียนพูดใหคลองแคลวเปน

อัตโนมัติกอน ถือวาการสอนระบบเสียงในภาษาน้ันๆ เปนสิ่งสําคัญชั้นตน  และผูเรียนตองเขาใจ

โครงสรางและการใชภาษาท่ีตนเรียน สวนกลุมควบคุมใหเรียนภาษาแบบเกาโดยใช Michigan Test of

English Language Proficiency, Test of Aural Comprehension และ The Examination in

Structure  เปนเคร่ืองมือในการทดลอง ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไวยากรณของ

กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

ลาเซน (Lasen. 1997) ไดศึกษาผลการผสมผสานการสอนภาษาแบบเนน

ประสบการณเขากับการสอนไวยากรณ เพื่อสอนเด็กเกรด 1 ผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณ

บันทึก การสัมภาษณตาง ๆ พบวา เด็กประสบความสําเร็จในการเรียนมากย่ิงข้ึน รวมท้ังมีเจตคติท่ีดี

ตอการเรียนภาษาดวย

แคนโตส โกเมซ (Cantos Gomez. 1997: 766) ไดศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสเปน ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองโดยการใชคอมพิวเตอร

ชวยสอน กับไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม

วอลตัน (Walton. 1986: Online) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใชคอมพิวเตอร

บทเรียนสําเร็จรูป และจดบรรยายเร่ืองประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ของ

มหาวิทยาลัยการตา  จํานวน 46 คน ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมากกวาการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปและการจดบรรยาย

ลาซอฟ (1981: 1553-A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของขอมูลยอนกลับของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและบทเรียนสําเร็จรูป ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการภาษาอังกฤษของ

นักเรียนมหาวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา จํานวน 61 คน พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งใหขอมูลยอนกลับ โดยบอกขอผิดและสาเหตุท่ีผิด และมีการเสริมแรงมี

ผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการอานภาษาอังกฤษสูงกวาเดิม สวนนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม

ปกติท่ีมีการเสริมแรง แตไมไดรับขอมูลยอนกลับบอกสาเหตุท่ีผิด  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการ

อานภาษาอังกฤษเหมือนเดิม
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การเบอร และโฮลม แหงมหาวิทยาลัย Western Ontaric ประเทศแคนาดา   

(กุลวดี วีระวานิช 2541: 60, อางอิงจาก Garber&Holmer. 1981: 325) ไดศึกษาใชภาพยนตรวีดิทัศน

สั้นๆ วาจะสามารถชวยใหผูเรียนภาษา พัฒนาทักษะการอาน และการฟง ไดหรือไม ผลปรากฏวา

ภาพยนตวีดิทัศนสั้นๆ สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะดังกลาวไดมาก 

4.2.3 ความคงทนในการเรียนรู

โจเบส (Jobes. 1976: 5297-A) ไดศึกษาเก่ียวกับความคงทนในการสะกดคํา โดยฝก

จากการเลียนแบบและการสังเกต  โดยใชกลุมตัวอยาง 12 คน แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 3 คน ในแตละ

กลุมจะใหผูเรียนหน่ึงคนเรียนจากการเลียนแบบและอีกสองคนเรียนจากการสังเกต ผลการศึกษาพบวา 

การเขียนสะกดคําจากการเรียนโดยวิธีเลียนแบบใหความคงทนในการจําไดดีกวาการสอนโดยใหการ

สังเกต

พินเตอร (Pinter. 1977: 710-A) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะกดคํา 

ซึ่งสอนโดยใชเกมการศึกษาและสอนตามตํารากับนักเรียนระดับ 3 จํานวน 94 คน หลังการทดลอง 3

สัปดาห ไดทําการทดสอบเพื่อหาความคงทนในการจํา ผลการทดลองปรากฏวา กลุมท่ีเรียนโดยใชเกม

การศึกษามีความคงทนในการจําสูงกวากลุมท่ีเรียนจากการสอนตามตํารา

วีเวอร (Weaver. 1976: 2698-A) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคงทนในการ

จําจากการท่ีเด็กทําแบบฝกหัดรวมคร้ังเดียว กับการใหทําเปนระยะในวิชาคณิตศาสตร การทดลอง

คร้ังน้ีกระทํากับนักเรียนในระดับ 4 จํานวน 35 คน แบงเปนกลุมทดลอง คือ กลุมท่ีใชการทําแบบรวม

และกลุมควบคุม คือ กลุมท่ีทําแบบฝกหัดเปนระยะหลังการเรียนรู 3 เดือน จึงทดสอบความคงทนใน

การจํา ผลปรากฏวา ความคงทนในการจําของท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน

จากงานวิจัยท้ังหมดท่ีกลาวมา  ท้ังในและตางประเทศ  จะเห็นไดวาการนํา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน มีแนวโนมวาจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษสูงกวาการสอนแบบปกติ หรือ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีครูผูสอนเลือกใช  แตก็

ยังเปนเพียงสมมุติฐานในงานวิจัยชิ้นน้ี  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว

ดังท่ีกลาวมาขางตน



42

บทที่ 3
วิธีการดําเนนิการวิจยั

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา  มีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย

ตามลําดับหัวขอดังน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง

2. เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง และ ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

4. วิธีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

5. วิธีดําเนินการทดลองและการรวบรวมขอมูล

6. การจัดกระทํากับขอมูล

7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการทดลองและพัฒนา 

ดังน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทพ

ลีลา จํานวน 10 หองเรียน 499 คน  ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียน

เทพลีลา ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน  99 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 10 หองเรียน ดังน้ี 

2.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง  จํานวน 50 คน  เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย

2.2 กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 49 คน เรียนจากการสอนแบบปกติ กับครูผูสอน 

ท่ีสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

2. เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง และระยะเวลาท่ีใชทดลอง
เน้ือหาท่ีใชนาการทดลอง

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษคร้ังน้ี ได

วิเคราะหเน้ือหาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Exressions Book ตาม
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2545 ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 และ English Grammar in

Use โดยมีเน้ือหาวิชาดังตอไปน้ี

1. โครงสรางไวยากรณ  Past Simple Tense

2. โครงสรางไวยากรณ Past Continuous Tense

ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง

กลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใชระยะเวลาในการทดลองโดยประมาณ 8 คาบ เรียนสัปดาห

ละ 2 วัน ๆ ละ 1 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวม 4 สัปดาห 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ประกอบดวย

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับ

กลุมทดลอง โดยมีแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 2 ฉบับ คือ 

1.1 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

1.2 แบบประเมินคุณภาพดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูเน้ือหาวิชา เร่ือง

โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

4. วิธีสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. วิธีการสราง และหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสราง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมทดลอง  มีขั้นตอนดังน้ี

1.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร แผนการจัดการเ รียนรู  คูมือการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ท่ีโรงเรียนเทพลีลาไดกําหนดข้ึน

1.2 ศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบัน จากหนังสือการ

สังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ของกรมวิชาการ 

(กรมวิชาการ, 2544: 1-69) และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ตามแนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กรมวิชาการ. 2544: 106-108,116-

120)
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1.3 วิเคราะหผูเรียน และบริบทในการเรียนรู  แลวคัดเลือกเน้ือหาใหตรงกับปญหาท่ี

ไดจากการวิเคราะห  โดยยึดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  และจัดลําดับเน้ือหา แบงเปนบทยอย การใชภาษา และความเหมาะสมของเน้ือหา

1.4 จากน้ันนําเสนอ ประธานและกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธเพื่อดูความ

เหมาะสมและความเปนไปไดในการท่ีจะนําไปสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

1.5 นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเร่ืองการ

ใชภาษา  และความเหมาะสมในการนําเน้ือหามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งผูวิจัยได

ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดังน้ี

- ปรับปรุงเร่ืองของการใชภาษาใหถูกตองตามหลักไวยากรณ

- ปรับปรุงเน้ือหาใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นท่ีจะสอน

- ตัดเน้ือหาบางตอนออก ใหพอดีกับระยะเวลาท่ีตองการนําเสนอ

1.6 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยนําเน้ือหาท่ีผานการพิจาณาของ

ประธาน กรรมการ และผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาแลวมาเขียนเปน Storyboard โดยนําหลักการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 9 ข้ันตอนของกาเย มาดัดแปลงเพื่อผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย โดยในข้ันตอนการผลิตผูวิจัยไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและสื่อการ

สอนตลอดทุกข้ันตอน

1.7 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม Authorware 7 สราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนแบบการสอน (Tutorial) และแบบฝกหัด (Drill and Practice)

รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแบบแตกแขนง (Branching Program) ซึ่งจะชวยให

ผูเรียนสามารถหาความรูเพิ่มจากแหลงอ่ืนได เชน การสรางลิงคไปยังขอมูลยอยสวนอ่ืน หรือ ในกรณีท่ี

เชื่อมตอ Internet ก็สามารถคนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลบนเว็บไซตไดในขณะน้ัน สวนการ

เคลื่อนไหวของตัวอักษร รูปภาพ ใชโปรแกรม Macromedia Flash 8 การสรางการตัดแตงรูปภาพ

ประกอบเน้ือเร่ืองใชโปรแกรม Adobe PhotoShop 7.0 และตัดตอเสียงบรรยายดวยโปรแกรม 

Sound forge 8

1.8 เสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อทําการแกไขปรับปรุงขอบกพรองซึ่งประธาน

เสนอแนะใหปรับปรุงเร่ืองเสียงบรรยาย และขนาดของตัวหนังสือใหใหญข้ึน ผูวิจัยไดทําการปรับปรุง

ตามท่ีประธานไดเสนอแนะดังน้ี

- เปลี่ยนเสียงบรรยายใหม  โดยขอความรวมมือจากนักเรียนโครงการ

แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนเทพลีลามาชวยใสเสียงให
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- ปรับขนาดตัวหนังสือใหใหญข้ึน 

1.9 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางเสร็จแลว ไปทําการประเมินคร้ังท่ี 1โดย

ผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ดาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียและสื่อการสอน  จํานวน 5 คน เพื่อทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังน้ี

ดานเน้ือหา

1. แกไขเน้ือหาบางสวนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ

2. แกไขคําสะกดผิด การเวนวรรค การใสจุด full stop และการใชตัวพิมพใหญ

หนาประโยค

3. เพิ่มเติมเน้ือหาบางเร่ืองเพื่อใหการนําเสนอบทเรียนสมบูรณย่ิงข้ึน

4. ปรับปรุงเร่ืองเสียงบรรยายระหวางภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหมีความ

สมดุลกันมากข้ึน

5. ปรับปรุงแบบฝกหัด และแบบทดสอบในบางขอใหถูกตอง

6. แกไขเพลงท่ีใชในกิจกรรมใหเขากับเน้ือหา

ดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน

1. แกไขเร่ืองสีของพื้นหลัง สีตัวหนังสือ 

2. เพิ่มกรอบเนนขอความใหนาสนใจมากข้ึน

3. จัดแบงพื้นท่ีหนาจอใหเหมาะสม และสมดุล

4. เพิ่มรูปภาพท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา เพื่อทําใหบทเรียนนาสนใจย่ิงข้ึน

5. จัดทําคําอธิบายตาง ๆ เก่ียวกับบทเรียนไวหนาปกของบทเรียน

6. เช็คการเชื่อมไปยังหนาตาง ๆ ของบทเรียนใหเรียบรอย

1.10 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีปรับปรุงแกไขเสร็จแลว ตามท่ีผูเชี่ยวชาญ

เสนอแนะในการประเมินคร้ังท่ี 1 ไปทําการประเมินคร้ังท่ี 2 โดยผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ดาน  ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญจากการประเมินรอบแรกดานละ 5 คน ผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญเพิ่มอีกดานละ 2 คน เปน

ดานเน้ือหา 7 คน ดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและสื่อการสอน จํานวน 7 คน รวมจํานวนผูเชี่ยวชาญใน

การประเมินรอบท่ีสองท้ังสองดาน 14 คน 

1.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญท้ังสอง

ดาน และมีคุณภาพตามเกณฑ ไปทดลองใช
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ภาพประกอบ 4  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และการหาคุณภาพ

วิเคราะห ผูเรียนและ

บริบทในการเรียนรู

เสนอประธานและกรรมการเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสม และความเปนไปไดในการนําไปสรางส่ือฯ

แกไขปรับปรุง

เสนอตอผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา

วางแผนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ผูเช่ียวชาญประเมินบทเรียนโปรแกรม ครั้งที่ 1

นําบทเรียนไปทดลอง

แกไขปรับปรุง

ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
ดานคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียและส่ือการ

สอน

แกไขปรับปรุง

แกไขปรับปรุง

ผูเช่ียวชาญประเมินบทเรียนโปรแกรม ครั้งที่ 2

วิเคราะหหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู

กําหนดเนื้อหา



47

ผูวิจัยสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผู เชี่ยวชาญเปนแบบ   

มาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ Likert โดยผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากแนวคิดของ รุจโรจน แกวอุไร    

(2550: ออนไลน ) ซึ่งเปนการออกแบบโดยใชระบบการออกแบบการเรียนการสอนของ กาเย  และ 

เสาวดี  คลายโสม (2545: 76-79) โดยมีแบบประเมิน 2 ฉบับ ดังน้ี.

1. แบบประเมินคุณภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

ดําเนินการสรางโดยจัดแบงการประเมินออกเปนดานตาง ๆ ดังน้ี

1. ดานเน้ือหา และการแบงเน้ือหา

2. ดานการใชภาษา ความถูกตองของหลักภาษา

3. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบ

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร และส่ือการสอน ดําเนินการสรางโดยจัดแบงการประเมินออกเปนดานตาง ๆ ดังน้ี

1. ภาษา ภาพ และเสียง

2. ตัวอักษร และสี

3. การจัดบทเรียน

แบบประเมินคุณภาพท้ัง 2 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ซึ่งกําหนดคาระดับไวดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 163)

ระดับ  5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก

ระดับ  4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี

ระดับ  3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช

ระดับ  2 หมายถึง  ตองปรับปรุง

ระดับ  1 หมายถึง ใชไมได

นําผลจากการประเมินมาหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายไวดังน้ี

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ตองปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ใชไมได

เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพน้ัน ผูวิจัย

กําหนดใหมีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งงานวิจัยคร้ังน้ี ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา
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พบวามีคุณภาพอยูในเกณฑระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.32 และการประเมินจากผู เชี่ยวชาญดาน

คอมพิวเตอรและสื่อการสอนพบวามีคุณภาพในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.51 ท้ังสองดานมีคุณภาพเกิน

เกณฑท่ีกําหนดไว

2. วิธีการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณอังกฤษ ใชประเมินการ

เรียนของนักเรียนท้ัง 2 กลุม เมื่อเรียนจบเน้ือหาแลว (Post-test) มีลักษณะเปนแบบทดสอบประเภท

เลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ขอ และ แบบทดสอบแบบเติมคํา โดยแบงเปน

ขอสอบวัดทักษะดานการอาน 14 ขอ และ ทักษะดานการฟง 12 จาก 2 เน้ือหาวิชา ดังน้ี

1. โครงสรางไวยากรณ  Past simple Tense

2. โครงสรางไวยากรณ Past continuous Tense

2.1 ศึกษาวิธีการสรางและการเขียนแบบทดสอบจากหนังสือการวิจัยเบ้ืองตนของ

บุญชม ศรีสะอาด (2543: 63)หนังสือการวัดผลและการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของ                

เยาวดี วิบูลยศรี (2539: 178-215)

2.2 วิเคราะหเน้ือหา และมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้น ในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ สาระการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ จากเอกสาร คูมือการสอน แผนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และสาระการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ              

ท่ีโรงเรียนเทพลีลาไดกําหนดข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ

2.3 สรางแบบทดสอบ จํานวน 1 ชุด 102 ขอ โดยแบงเปนแบบทดสอบประเภท

เลือกตอบ จํานวน 60 ขอ  และเติมคํา 42 ขอ โดยเติมคําไดแบงเปน ดานการอาน 22 ขอดานทักษะ

การฟง 20 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้น

เพื่อใชวัดทักษะการเรียนรู 3 ดาน คือ ดานความรู ความเขาใจ  ดานทักษะการอาน และ ดานทักษะ

การฟง

2.4 นําเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธนําขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ไปปรับปรุงแกไข

2.5 นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตอง  และนํากลับมาแกไขตามผูเชี่ยวชาญแนะนําดังน้ี

- แกไขโครงสรางไวยากรณบางขอท่ีไมถูกตอง

- ตรวจการสะกดคําใหถูกตอง  การใสจุด full stop

- ขอสอบบางขอไมเหมะสมใหตัดออก แลวออกขอสอบใหมแทน (บางขอ

ผูเชี่ยวชาญออกให)
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2.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีโรงเรียน

เทพลีลา จํานวน 100 คน นําแบบทดสอบของผูเรียนท้ังหมดไปคํานวณหาคาความยากงาย (p) โดย

คัดเลือกขอท่ีมีคาความยากงาย (p) .20 -.80 และคาอํานาจจําแนก ต้ังแต .20 ข้ึนไป และไดคัดเลือก

ขอสอบท่ีไดตามเกณฑท่ีกลาวมาไวจํานวน 58 ขอ แบงเปนดานความรู ความเขาใจ 32 ขอ ดานทักษะ

การอาน 14 ขอ และดานทักษะการฟง 12 ขอ

 นําขอสอบท่ีคัดเลือกท้ังหมด ไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรของ

Kuder Rechardson-20 (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538: 197) โดยในแตละดาน มีคา

ความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นดังน้ี

- ดานความรู ความเขาใจ  จํานวน 32 ขอ มีคาความยากงาย (p) ต้ังแต 

0.31 – 0.61 คาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.30 – 0.81 และคาความเชื่อมั่น 0.92

- ดานทักษะการอาน จํานวน 14 ขอ มีคาความยากงาย (p) ต้ังแต 0.20 – 0.35

คาอํานาจจําแนก (r)  ต้ังแต 0.26 – 0.70 และคาความเชื่อมั่น 0.86

- ดานทักษะการฟง จํานวน 12 ขอ มีคาความยากงาย (p) ต้ังแต 0.20 – 0.33

คาอํานาจจําแนก (r)  ต้ังแต 0.41 – 0.67 และคาความเชื่อมั่น 0.91

2.7 นําแบบทดสอบท่ีหาคุณภาพแลวไปใชในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

5. วิธีดําเนินการทดลองและการรวบรวมขอมูล
5.1 วิธีดําเนินการทดลอง

5.1.1 ประกาศรายชื่อกลุมทดลอง และกลุมควบคุมใหนักเรียนทราบลวงหนา

5.1.2 สถานท่ีท่ีใชในการทดลอง คือ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โรงเรียนเทพลีลา 

และหองเรียนปกติ

5.1.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียลงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหครบตามจํานวน

เคร่ืองท่ีใชในการทดลองจริงและสํารองไวกรณีเคร่ืองมีปญหาโดยเคร่ืองท่ีใชทดลอง จํานวน 50 เคร่ือง 

สํารอง 3 เคร่ือง ผูเรียน 1 คน ตอ 1เคร่ือง

5.1.4 กอนการทดลอง ผู วิจัยตรวจสอบความเรียบรอยของหองท่ีใชสําหรับ           

กลุมทดลอง ท้ังเคร่ืองมือท่ีใชในการเรียน พรอมท้ังอธิบาย และสาธิตวิธีการตางๆ ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลใหนักเรียนเขาใจ

5.1.5 ใชเวลาในการทดลองโดยใชเน้ือหาเดียวกัน แตวิธีการเรียนแตกตางกัน ดังน้ี

-  กลุมทดลองเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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-  กลุมควบคุมเรียนจากการสอนแบบปกติ  ท้ังสองกลุมใชระยะเวลาในการ

ทดลองโดยประมาณ  8 คาบ เรียนสัปดาหละ 2 วัน ๆละ 1 คาบ คาบ ๆ ละ 50 นาที  รวม 4 สัปดาห 

5.1.6  ทําการทดสอบนักเ รียนท้ังสองกลุมหลังจบการทดลองสอนทันทีดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5.1.7 ทําการทดสอบภายหลังการทดลอง เมื่อท้ิงชวงเวลาไป 2 สัปดาห ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม เพื่อหาความคงทนในการเรียนรู

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังน้ี

5.2.1 นํากระดาษคําตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุมทุก

คนมาตรวจใหคะแนน โดยให 1 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบถูกตอง และให 0 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบ

ผิดและตอบเกินจํานวนขอ

5.2.2 ดูผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ หลังการเรียนเสร็จในแตละบท

5.2.3 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห

6. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
6.1 การจัดกระทําขอมูล

ตรวจสอบความถูกตองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 58 ขอ 99 ฉบับ โดยทํา

การคัดเลือกกระดาษคําตอบท่ีมีความสมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลได จํานวน 99 ฉบับ  คิด

เปน 100%

6.2 การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS for Windows

vesion 15 วิเคราะหขอมูลสถิติ 

7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
7.1 สถิติพ้ืนฐาน

7.1.1 คาเฉลี่ย ( X )

7.1.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)

7.2 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

7.2.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539:

196)
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7.2.2 หาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรของ 

Kuder Richardson Formula 20 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 168)

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel ในการวิเคราะหขอมูล

7.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน

7.3.1 สถิติท่ีใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลอง และกลุม

ควบคุม ใช t-test for Independent Samples

7.3.2 เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูหลังการเรียน 2 สัปดาห ระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ใช t-test Different Score

7.3.3  เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูหลังการเรียนภายในกลุมทดลอง และ

กลุมควบคุม  ใช t-test for Dependetnt Samples
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมลู

การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสราง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ ใหมีคุณภาพตามเกณฑ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน

ในการเรียนรู จากการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ  

กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี

1. การพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ระหวาง

การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนแบบปกติ

3. การเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ระหวาง

การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนแบบปกติ 

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน ประกอบไปดวยเน้ือหา จํานวน 2 Unit คือ

Unit 1 Past Simple Tense ประกอบไปดวยเน้ือหายอยอีกจํานวน  5 Section

Unit 2 Past Continuous Tense ประกอบไปดวยเน้ือหายอยอีกจํานวน  5 Section

ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการของตนเอง สามารถโตตอบกับบทเรียนได 

และบทเรียนจะแจงผลคะแนนในการทําแบบฝกหัดหลังเรียนทุกคร้ัง

ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยได

สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน จํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหาจํานวน 5 คนประเมินคุณภาพบทเรียนคร้ังท่ี 1 ดังตาราง 1 – 2 และการประเมินคร้ังท่ี 2

จากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 7 คน และดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน จํานวน 7 คน          

ดังตาราง 3-4
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ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ  จากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และสื่อการสอน  คร้ังท่ี 1

รายการประเมิน X S.D
ระดับ

คุณภาพ

1. ภาพ ภาษา และเสียง 3.45 0.23 พอใช

1.1 ความเหมาะสมของจํานวนภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 3.40 0.55 พอใช

1.2 เสียงดนตรีท่ีใชประกอบบทเรียน 3.60 0.89 ดี

1.3 เสียงบรรยายท่ีใชประกอบบทเรียน 3.60 0.89 ดี

1.4 ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหาของบทเรียน 3.20 0.45 พอใช

2. ตัวอักษร และสี 3.50 0.20 ดี

2.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอบทเรียน 3.40 0.55 พอใช

2.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอบทเรียน 3.60 0.89 ดี

2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 3.60 0.89 ดี

2.4 ความเหมาะสมในการเลือกสีพื้นบนจอภาพ 3.40 0.55 พอใช

3. การจัดบทเรียน 3.52 0.19 ดี

3.1 การออกแบบหนาจอโดยภาพรวม 3.60 0.89 ดี

3.2 การโตตอบบทเรียนโดยภาพรวม 3.40 0.55 พอใช

3.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 3.40 0.55 พอใช

3.4 ความสะดวกในการใชบทเรียน 3.60 0.55 ดี

3.5 ผูเรียนสามารถหาความรูนอกเหนือจากบทเรียนไดอยาง

รวดเร็ว

3.60 0.89 ดี

รวมเฉล่ีย 3.49 0.19 พอใช

จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานคอมพิวเตอร

และสื่อการสอน โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในเกณฑ

ระดับดีท้ัง 2 ดาน คือ ดานตัวอักษร และสี  และดานการจัดบทเรียน สวนภาพ ภาษา เสียง 

สวนคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑระดับพอใช แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวาจํานวน

ภาพประกอบท่ีใช  ความสอดคลองระหวางภาพกับเน้ือหา รูปแบบตัวอักษร  สีพื้น การโตตอบบทเรียน 

และเทคนิคการนําเสนออยูในเกณฑระดับพอใช นอกน้ันอยูในเกณฑระดับดี
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ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอนเสนอแนะวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ควรปรับปรุงดังน้ี

1. แกไขเร่ืองสีของพื้นหลัง สีตัวหนังสือ 

2. ควรเพิ่มกรอบเนนขอความใหนาสนใจมากข้ึน

3. ใหจัดแบงพื้นท่ีหนาจอใหเหมาะสม และสมดุล

4. ควรหารูปภาพท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา และนํามาใสในบทเรียน เพื่อทําใหบทเรียน

นาสนใจย่ิงข้ึน

5. ควรเพิ่มภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอคลิปท่ีสอดคลองกับเน้ือหา

6. จัดทําคําอธิบายตาง ๆ เก่ียวกับบทเรียนไวหนาปกของบทเรียน

7. ควรเช็คการเชื่อมตอไปยังหนาตางๆ ของบทเรียนใหดี เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความ

สับสนได 

ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามขอเสนอแนะ ดังน้ี

1. แกไขเร่ืองสีของพื้นหลังใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน สีตัวหนังสือใหแตกตางกันเพื่อ

เนนขอความ

2. ทํากรอบเนนขอความ หรือหัวขอใหดูโดดเดนนาสนใจมากข้ึน

3. ทําการแบงพื้นท่ีการใชงานหนาจอใหเหมาะสม และสมดุลกับเน้ือหา รูปภาพ

ประกอบ

4. เพิ่มรูปภาพท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา เพื่อทําใหบทเรียนนาสนใจย่ิงข้ึน

5. เพิ่มภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอคลิปเก่ียวกับเพลงท่ีใชในกิจกรรม

6. จัดทําคําอธิบายตางๆ เก่ียวกับบทเรียนไวหนาปกของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

7. เช็คการเชื่อมตอไปยังหนาตางๆ ของบทเรียนใหเรียบรอย
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ตาราง 2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ จากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา คร้ังท่ี 1

รายการประเมิน X S.D
ระดับ

คุณภาพ

1. ดานเน้ือหา และการแบงเน้ือหา 3.77 0.30 ดี

1.1 เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 4.40 0.55 ดี

1.2 ความถูกตองของเน้ือหา 3.20 1.30 พอใช

1.3 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแตละ section 3.60 0.55 ดี

1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 3.40 0.89 พอใช

1.5 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับผูเรียน 4.20 0.45 ดี

1.6 ความเหมาะสมของลําดับข้ันในการนําเสนอเน้ือหา 4.00 0.71 ดี

1.7 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 3.60 0.55 ดี

2. ดานการใชภาษา 3.00 1.22 พอใช

2.1 รูปแบบภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณ 3.00 1.22 พอใช

3. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทาย

บทเรียน
3.55 0.48 ดี

3.1 ความชัดเจนของคําถาม 3.40 1.52 พอใช

3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด/ แบบทดสอบ 3.60 0.55 ดี

3.3 ความเหมาะสมในการเสริมแรงของแบบฝกหัด 3.60 0.55 ดี

3.4 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด /

แบบทดสอบ

3.60 0.55 ดี

รวมเฉล่ีย 3.63 0.36 ดี

จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเน้ือหาโดย

ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพในเกณฑระดับดี คือ ดานเน้ือหา

และการแบงเน้ือหา ดานแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบทายบทเรียน และคุณภาพโดย

รวมอยูในเกณฑระดับดี สวนดานการใชภาษามีคุณภาพในเกณฑระดับพอใช  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ความถูกตองและความชัดเจนของเน้ือหา รูปแบบภาษา 

และความชัดเจนของคําถาม มีคุณภาพในเกณฑระดับพอใช  นอกน้ันมีคุณภาพในเกณฑระดับดี

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาไดเสนอแนะวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรปรับปรุงดังน้ี
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1. ควรแกไขเน้ือหาบางสวนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ

2. ควรแกไขคําสะกดผิด การเวนวรรค การใสจุด full stop และการใชตัวพิมพใหญ

หนาประโยค

3. ควรเพิ่มเน้ือหาบางเร่ือง เพื่อใหการนําเสนอบทเรียนสมบูรณย่ิงข้ึน

4. ควรปรับปรุงเร่ืองเสียงบรรยาย

5. ควรปรับปรุงแบบฝกหัด และแบบทดสอบในบางขอใหถูกตอง

6. เพลงท่ีใชในกิจกรรมใหสอดคลองกับเน้ือหา

ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ดังน้ี

1. ทําการแกไขเน้ือหาบางสวนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ

2. แกไขคําท่ีสะกดผิด  ตรวจเร่ืองของการใสจุด full stop การใชตัวพิมพใหญหนา

ประโยค และการเวนวรรค

3. เพิ่มเติมเน้ือหาบางสวน เชน การใช irregular verb และการใช regular verb ใน

Past Simple Tense เชิงบอกเลา เพื่อใหเน้ือหาสมบูรณย่ิงข้ึน

4. ใสเสียงบรรยายใหม  โดยใชเสียงของเจาของภาษาในกรณีท่ีบรรยายภาษาอังกฤษ  

และตัดตอเสียงบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทยใหมีความสมดุลกันมากท่ีสุด

5. แกไขแบบฝกหัดบางขอ และตรวจการสะกดในแบบทดสอบบางขอใหถูกตอง 

6. เปลี่ยนเพลงใหม  ใหสอดคลองกับเน้ือหามากข้ึน
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ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

      ภาษาอังกฤษ จากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และสื่อการสอน  คร้ังท่ี 2

รายการประเมิน X S.D
ระดับ

คุณภาพ

1. ภาพ ภาษา และเสียง 4.46 0.14 ดี

1.1 ความเหมาะสมของจํานวนภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.29 0.49 ดี

1.2 เสียงดนตรีท่ีใชประกอบบทเรียน 4.43 0.79 ดี

1.3 เสียงบรรยายท่ีใชประกอบบทเรียน 4.71 0.49 ดีมาก

1.4 ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหาของบทเรียน 4.43 0.53 ดี

2. ตัวอักษร และสี 4.46 0.11 ดี

2.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอบทเรียน 4.43 0.53 ดี

2.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอบทเรียน 4.57 0.53 ดีมาก

2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 4.29 0.76 ดี

2.4 ความเหมาะสมในการเลือกสีพื้นบนจอภาพ 4.57 0.53 ดีมาก

3. การจัดบทเรียน 4.57 0.16 ดีมาก

3.1 การออกแบบหนาจอโดยภาพรวม 4.29 0.76 ดี

3.2 การโตตอบบทเรียนโดยภาพรวม 4.43 0.53 ดี

3.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 4.43 0.53 ดี

3.4 ความสะดวกในการใชบทเรียน 5.00 5.00 ดีมาก

3.5 ผูเรียนสามารถหาความรูนอกเหนือจากบทเรียนไดอยาง

รวดเร็ว

4.86 0.38 ดีมาก

รวมเฉล่ีย 4.51 0.13 ดีมาก

จากตางราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียดาน

คอมพิวเตอรและสื่อการสอน โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพ

ในเกณฑระดับดี ดานภาพ ภาษา และเสียง ดานตัวอักษร และสี  สวนดานการจัดบทเรียน และ 

คุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑระดับดีมาก  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เสียงบรรยาย  ขนาดตัวอักษร สีพื้น ความสะดวกในการ

ใชบทเรียน และผูเรียนสามารถหาความรูนอกเหนือจากบทเรียนไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพในเกณฑ

ระดับดีมาก นอกน้ันมีคุณภาพในเกณฑระดับดี
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ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และสื่อการสอนเสนอแนะวา  บทเรียนควรปรับปรุงดังน้ี

1. ควรปรับปรุงเร่ืองเสียงใหมีความสมดุลมากกวาน้ี

2. ควรจะเนนหัวขอใหญใหดูโดดเดนข้ึน

  ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามขอเสนอแนะดังน้ี

1. ปรับเสียงเพลง เสียงบรรยาย เสียงประกอบตางๆ ใหดีข้ึน 

2. เพิ่มกรอบในหัวขอใหญ ใหมีสีสันสะดุดตามากข้ึน

ตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ  ดานเน้ือหา  คร้ังท่ี 2

รายการประเมิน X S.D
ระดับ

คุณภาพ

1. ดานเน้ือหา และการแบงเน้ือหา 4.39 0.19 ดี

1.1 เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 4.57 0.79 ดีมาก

1.2 ความถูกตองของเน้ือหา 4.29 0.95 ดี

1.3 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแตละ section 4.29 0.95 ดี

1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.29 1.25 ดี

1.5 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับผูเรียน 4.57 0.79 ดีมาก

1.6 ความเหมาะสมของลําดับข้ันในการนําเสนอเน้ือหา 4.43 0.98 ดี

1.7 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 4.29 1.25 ดี

2. ดานการใชภาษา 4.00 1.15 ดี

2.1 รูปแบบภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณ 4.00 1.15 ดี

3. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทาย

บทเรียน
4.29 0.18 ดี

3.1 ความชัดเจนของคําถาม 4.00 0.82 ดี

3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด/ แบบทดสอบ  4.29 1.25 ดี

3.3 ความเหมาะสมในการเสริมแรงของแบบฝกหัด 4.43 0.98 ดี

3.4 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด /

แบบทดสอบ

4.43 0.98 ดี

รวมเฉล่ีย 4.32 0.18 ดี
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จากตาราง 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเน้ือหาโดย

ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพในเกณฑระดับดี ท้ัง 3 ดาน คือ 

ดานเน้ือหาและการแบงเน้ือหา  ดานการใชภาษา ดานแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบทาย

บทเรียน และคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑระดับดี

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและความ

เหมาะสมของเน้ือหากับระดับผูเรียนมีคุณภาพในเกณฑระดับดีมากนอกน้ันมีคุณภาพในเกณฑระดับดี

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ไดเสนอแนะวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรปรับปรุง ในเร่ือง

การใชคําศัพทในบทเรียน  ควรปรับใหเปนคําศัพทท่ีผูเรียนเคยเรียนมาแลว ซึ่งผูวิจัยไดทําการแกไข

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
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2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3

มัธยมศึกษาปที 2 โรงเรียนเทพลีลา ระหวางกลุมทดลอง ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ โดยใชวิธีวิเคราะห t-test for Independent Samples

ดังตาราง 5

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 

ระหวางนักเรียนท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์

ดาน
กลุม N จํานวนขอ X S.D t p

ความรู ความ

เขาใจ

ทดลอง

ควบคุม

50

49
32

25.80

22.55

3.48

5.42
3.53* .001

ทักษะ

การอาน

ทดลอง

ควบคุม

50

49
14

10.08

9.41

1.78

3.02
1.34 .183

ทักษะ

การฟง

ทดลอง

ควบคุม

50

49
12

9.56

8.02

1.40

2.16
4.20* .000

รวม
ทดลอง

ควบคุม

50

49
58

45.44

39.98

4.32

8.60
3.97* .000

*p<.05

จากตาราง 5 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษของ

กลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองท่ีเรียน

ผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอน

แบบปกติ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจและทักษะ

การฟง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยกลุม

ทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียน

จากการสอนแบบปกติ  สวนดานทักษะการอานไมพบความแตกตาง 
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3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูภายในกลุม เร่ือง

โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ของนักเรียน

ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปที 2 โรงเรียนเทพลีลา ระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ โดยใชวิธีวิเคราะห t-test for Dependent

Samples ดังตาราง 6

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู  เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

ภายในกลุม หลังเรียน 2 สัปดาห 

กลุม ระยะเวลา N จํานวนขอ X S.D t p

ทดลอง
หลังเรียน

หลังเรียน 2 สัปดาห
50 58

45.44

43.74

4.32

3.37
5.25* .000

ควบคุม
หลังเรียน

หลังเรียน 2 สัปดาห
49 58

39.98
37.92

8.60
6.91

3.96* .000

*p<.05

จากตาราง 6 แสดงวากลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ

กลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ มีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ี

เรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูลดลงเหมือนกัน
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4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูระหวางกลุม เร่ือง

โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ของนักเรียน

ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปที 2 โรงเรียนเทพลีลา ระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ โดยใชวิธีวิเคราะห t-test Different Score

ดังตาราง 7

ตาราง 7  วิเคราะหเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม หลังเรียน 2 สัปดาห

กลุม
ผลสัมฤทธิ์

ดาน
N

จํานวน

ขอ
X S.D MD t p

ทดลอง

ควบคุม

ความรู 

ความเขาใจ

50

49
32

25.80

22.55

3.48

5.42

.66

1.0
0.91 .364

ทดลอง

ควบคุม

ทักษะ

การอาน

50

49
14

10.08

9.41

1.78

3.02

.58

1.43
2.25* .026

ทดลอง

ควบคุม

ทักษะ

การฟง

50

49
12

9.56

8.02

1.40

2.16

.04

.33
1.31 1.92

ทดลอง
ควบคุม

รวม
50
49

58
45.44
39.98

4.32
8.60

1.70
2.06

0.59 .555

*p<.05

จากตาราง 7 แสดงวากลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุม

ควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ในดานความรูความเขาใจ 

และ ทักษะการฟงมีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกัน 

สวนดานทักษะการอานพบวากลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ

กลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความคงทนในการเรียนรู

ลดลงนอยกวากลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ



63

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสราง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ ใหมีคุณภาพตามเกณฑ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน

ในการเรียนรู จากการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ  

กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยมีเน้ือหา 2 เร่ืองคือ 

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2 ใหมีคุณภาพตามเกณฑ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2 ระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กับการสอนแบบปกติ 

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู เ ร่ือง โครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2  ระหวางการเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนแบบปกติ

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยในคร้ังน้ี ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษท่ี

มีคุณภาพตามเกณฑ  ซึ่งสามารถนําไปแกปญหาในดานการเรียนการสอน และสื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

อีกท้ังยังไดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ ในเร่ืองอ่ืน ๆ 

ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี

1. ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทพลีลา จํานวน 10 หองเรียน 499 คน ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550
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2. กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทพลีลาท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน  99 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 10 หองเรียน ดังน้ี 

2.1 กลุม 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 50 คน เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2.2 กลุม 2 เปนกลุมควบคุม จํานวน 49 คน เรียนจากการสอนแบบปกติ กับครูผูสอน

ท่ีสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีการเรียน ซึ่งจําแนกเปน  2 วิธี คือ

3.1.1 การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

3.1.2 การเรียนการสอนแบบปกติ 

3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

3.2.2 ความคงทนในการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

4. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย   เน้ือหาวิชาโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษคร้ังน้ี วิเคราะห

เน้ือหาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Expressions Book 2 ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 และ English Grammar in Use โดยมี

เน้ือหาวิชาดังตอไปน้ี

4.1 โครงสรางไวยากรณ  Past Simple Tense.

4.2 โครงสรางไวยากรณ Past Continuous Tense.

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Past Simple Tense และ Past Continuous Tense

2. แบบประเมินดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู

วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี

1. ข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เ ดีย  ไดปรึกษาประธานควบคุม

ปริญญานิพนธ และผานการตรวจเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน 

เพื่อใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง
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2. นําบทเรียนท่ีสรางเสร็จไปใหผูเชี่ยวชาญท้ังสองดานประเมินคร้ังท่ี 1

3. นําบทเรียนท่ีไดรับการประเมินไปปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

4. นําบทเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินรอบ 2 และแกไขตาม

คําเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญท้ังสองดาน

5. นําบทเรียนท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินใหวามีคุณภาพตามเกณฑไปทดลองกับกลุมทดลอง

ตอไป

6. ทําการทดสอบนักเรียนท้ังสองกลุม หลังเรียนจบบทเรียนทันที ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนและไดผานการประเมินวามีคุณภาพ

7. ทําการทดสอบภายหลังการเรียน เมื่อท้ิงชวงเวลาไปประมาณ 2 สัปดาหดวยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดิม เพื่อหาความคงทนในการเรียนรู

8. นําผลการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหไดคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด

โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ของกลุมทดลอง ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ โดยใชสถิติ t-test for Independent

Samples

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูเร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense และPast Continuous Tense ภายในกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติโดยใชสถิติ t-test for

Dependent Samples

4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ โดยใชสถิติ t-test Different

Score
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สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังกลาว สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ Past Simple

Tense และ Past Continuous Tense ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา พบวามีคุณภาพอยูในเกณฑระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.32  และผลการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน  พบวามีคุณภาพในเกณฑระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.51

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษของ

กลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองท่ีเรียน

ผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจ และทักษะ

การฟง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยกลุม

ทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม      

สวนดานทักษะการอานไมพบความแตกตาง 

3. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูภายในกลุม ระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนผาน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ หลังเรียนทันที และ

หลังเรียน 2 สองสัปดาห พบวากลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ           

กลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุม     

ท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูลดลงเหมือนกัน

4. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู ระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ  พบวามีความคงทนในการ

เรียนรูลดลงไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง 

และกลุมควบคุม ในดานความรูความเขาใจ และ ทักษะการฟงมีความคงทนในการเรียนรูลดลงไม

แตกตางกัน 

สวนดานทักษะการอานพบวากลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ

กลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05   โดยกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความคงทนในการเรียนรู

ลดลงนอยกวากลุมควบคุม
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อภิปรายผล
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ         

มีเน้ือหาวิชา คือ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 7 คน ประเมิน

ใหอยูในระดับดี  และผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน จํานวน 7 คน ประเมินใหอยูใน

ระดับดีมาก ซึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี

1. 1 ในข้ันตอนการพัฒนา ไดอาศัยหลักการออกแบบ และพัฒนาตามลําดับข้ันทาง

วิชาการ โดยเร่ิมจากการวิเคราะหเน้ือหา ศึกษาแนวทางในการพัฒนา จัดเน้ือหาใหสอดคลองกับ     

วัยของผูเรียน การจัดลําดับข้ันตอนในการทํางาน การทดสอบบทเรียน การปรับปรุงแกไข และการ

ประเมินผล ซึ่งเปนการพัฒนาอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ โดยนําหลักการออกแบบกระบวนการเรียน

การสอน 9 ข้ัน ของโรเบิรต กาเย (รุจโรจน แกวอุไร. 2550: ออนไลน) มาดัดแปลง และในทุกข้ันตอน

การสรางบทเรียนผูวิจัยไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอนตลอด เพื่อใหได

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพ นาเชื่อถือ

1.2 ในการนําเน้ือหาวิชาเร่ืองโครงสรางไวยากรณ Past Simple Tense และ Past

Continuous Tense มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูวิจัยไดปรึกษาและขอคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหากอนท่ีจะนําไปสราง และในข้ันตอนการสรางก็ไดมีการปรับปรุงแกไขเน้ือหาจาก

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีเน้ือหาอยูในเกณฑดี คอนขาง

สมบูรณในรายละเอียด เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูของ

ทางโรงเรียน

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษของ  

กลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองท่ีเรียน

ผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจและทักษะ

การฟง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยกลุม

ทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม        

สวนดานทักษะการอานไมพบความแตกตาง ท้ังน้ีอาจพิจารณาไดวาเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุผล

ดังตอไปน้ี

2.1 จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวา ผูเรียนใหความสนใจในการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอยางมาก  มีความกระตือรือรน และมีความต้ังใจเรียน ผูเรียน    
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ชื่นชอบการโตตอบ  การควบคุมบทเรียนดวยตนเอง  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีการ

นําเสนอท้ังภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย  เสียงเพลงประกอบ ตลอดจนมีกิจกรรมท่ีใหผูเรียน

ผอนคลาย เชน การฟงเพลงท่ีเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน  เปนการดึงดูดความสนใจผูเรียนใหอยากเรียนรู 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2542: 14) ท่ีวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

สามารถตอบสนองรูปแบบของการเรียนของผูเรียนท่ีแตกตางกันได และจะชวยสรางบรรยากาศท่ี

นาสนใจในการเรียนรูและดึงดูดความสนใจของผูเรียนได ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย สอดคลองกับ

ทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัติ ของสกินเนอร  (ดวงใจ  ศรีธวัชชัย. 2535: 14-15) ท่ีวาใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด และผูเรียนจะเกิดการเรียนจากปฏิบัติของตนเอง  และควรสงเสริม

บรรยากาศการเรียนแบบอิสระ ใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเอง  และพึ่งพาตนเอง 

2.2 การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการเรียนแบบตัวตอตัว         

กับเคร่ืองคอมพิวเตอรทําใหผูเรียนมีความเปนตัวของตัวเอง ชวยใหมีความสบายใจ  ไมกังวลใจ        

ในกรณีท่ีตองตอบคําถามแลวผิด เพราะเมื่อตอบผิดก็ไมตองอายเพื่อน ไมรูสึกคับของใจ เร่ืองการ    

ถูกตําหนิจากครูผูสอน และเมื่อจบบทเรียนแลวก็สามารถทบทวนในเร่ืองท่ียังไมเขาใจไดอีก สอดคลอง

กับงานวิจัยของถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 13) กลาววา ผูเรียนแตละคนยอมมีพื้นฐานความรูท่ี

แตกตางกัน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนไดตามความสนใจ ความรู 

ความสามารถของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรางค  โควตระกูล (2541: 361) ท่ีวาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเปนรายบุคคล ท้ังนักเรียนท่ีเรียนชาและเร็ว สงผลให

ผูเรียนท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนจาก

การสอนแบบปกติ

3. การเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูภายในกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ หลังเรียนทันที และหลังจาก

เรียน 2 สัปดาห พบวาความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.

05 โดยกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุม ท่ีเรียนจาก  การสอน

แบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูลดลงเหมือนกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจพิจารณาได

วาเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี

จากงานวิจัยของ ดีวายร  (Dwyer.1978; อางอิงจาก สุกรี รอดโพธิ์ทอง. 2540: 60)

ไดศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู การจํา และการระลึกได (recall)  วาการสอนโดย "บอกวิธีการและแสดงให

ดู" ระลึกไดรอยละ 85 หลังจากสอนแลว 3 ชั่วโมง และระลึกไดรอยละ 65 หลังจากสอนแลว 3 วัน และ

หลังจากน้ันไปก็อาจจะไมสามารถระลึกไดอีกเลย อีกท้ังนักจิตวิทยาหลายทานไดใหทรรศนะท่ี

แตกตางกัน บางทานเชื่อวา สาระขอมูลดังกลาวอาจสูญหายไปหรืออาจแทนท่ีดวยขอมูลอ่ืน อยางไรก็
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ตาม ผลการวิจัยในปจจุบันพบผลท่ีสอดคลองกันวาเมื่อมีสาระขอมูลอ่ืนมาสอดแทรก หรือเมื่อเวลา

เน่ินนานออกไป เราสามารถระลึกสาระขอมูลออกมาไดนอยลง (ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 275)

และจากงานวิจัยของ กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 254) กลาววา หากท้ิงระยะหลังจากการเรียนรูไป

เปนระยะเวลานานๆ ก็จะทําใหจําในสิ่งท่ีเรียนรูไปไดนอย  หรือบางคร้ังอาจลืมไปเลยก็ได

4. การเปรียบเทียบความคงทนระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตาง

กัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ในดาน

ความรูความเขาใจ และ ทักษะการฟงมีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐาน  ท้ังน้ีอาจพิจารณาไดวาเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี

4.1 หลังจากเรียนแลวผูเรียนไมไดมีโอกาสใชความรูท่ีไดเรียนมา ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีเก่ียวกับการลืมท่ีวา การไมไดนําสิ่งน้ันๆไปใช  หรือไมไดมีประสบการณดังกลาวซ้ําอีก สิ่งท่ีรู

มาแลว ก็มักจะจําไดเพียงสองสามวัน หลังจากน้ันจะลืมเกือบหมด สิ่งท่ีเรียนสวนมากจะลืมหลังจากท่ี

เพิ่งเรียน สวนท่ียังจําไดจะคอยๆ ลืม (ปรีชา  ชางขวัญยืน. 2534: 42)

4.2 การมีสิ่งอ่ืนรบกวน เชน อุปกรณตอพวงของคอมพิวเตอรอยูในสภาพท่ีไมสมบูรณ  

อาทิเชน หูฟงไมสามารถฟงไดท้ังสองขาง  อีกขางหน่ึงเบา อีกขางหน่ึงดังเกินไป หรือมีเสียงซาแทรก

เขามาเปนระยะ หรือแมกระท่ังแปนพิมพท่ีพิมพตัวอักษรบางตัวไมได สิ่งเหลาน้ีนับวาเปนสิ่งท่ีรบกวน

กระบวนการเรียนการสอนเปนอยางมาก สอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับการลืมท่ีวา บางคร้ังเราพยายาม

จําเร่ืองบางเร่ืองแตจําไมไดเพราะมีสิ่งอ่ืนท่ีอยูรอบตัวเขามารับกวนเร่ืองท่ีเราต้ังใจจะจํา เชน เรา

พยายามจําเร่ืองท่ีฝนเมื่อต่ืนข้ึนกลางดึก  คร้ันหลับตอไปจนรุงเชา เรากลับลืมเร่ืองท่ีเราพยายามจําไว

น้ัน สาเหตุแหงการลืมน้ี อาจเกิดจากพฤติกรรมทางจิตอ่ืนเขามารบกวนเร่ืองท่ีเราต้ังใจจะจํา เชน เมื่อ

หลับแลวเราฝนเร่ืองอ่ืนตอ การท่ีเร่ืองอ่ืนเขามารบกวน แลวทําใหเราจําเร่ืองท่ีตองการจําไมได 

(ปรีชา  ชางขวัญยืน. 2534: 42)

4.3  สวนการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู ในดานทักษะการอานพบวากลุม

ทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติมี

ความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยกลุมทดลองท่ีเรียนผาน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความคงทนในการเรียนรูลดลงนอยกวากลุมควบคุม เปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว

ท้ัง น้ีอาจพิจารณาไดวาเปนผลสืบเ น่ืองมาจาก เ น้ือหาท่ีนํามาสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ันมีโครงสรางไวยากรณท่ีชัดเจน เขาใจงาย ดังท่ี กูดแมน (Goodman. 1982:

31) กลาววา การอานทําใหเด็กรูสึกยาก หากเน้ือหาท่ีอานไมคลอบคลุมโครงสรางไวยากรณ คือ หาก



70

โครงสรางยากเกินไปสําหรับเขา ผูอานจะรูสึกยาก และทอแทใจเบ่ือหนายการอาน แฮริส และซิเพย 

(Harris; & Sipay. 1979: 141) กลาววา ในการสอนอานครูผูสอนตองพยายามจัดกิจกรรมให

สนุกสนาน บทเรียน และกิจกรรม ตองสนองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะแตละคนมีพื้นฐาน

ความสามารถในการอานไมเทากัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตมันต  วัฒนาณรงค (2536: 137-

138) ท่ีวาบทเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ตามเอกัตภาพของแตละบุคคล 

จะเรียนชา หรือเร็วข้ึนอยูกับความสนใจ และความสามารถของตนเอง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สูงกวาการเรียนจากการสอนแบบ

ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคงทนในการเรียนรูในดานทักษะการอานของกลุม

ทดลองท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียน

จากการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

ขอเสนอแนะ
จากวิจัยทดลองคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะอันอาจจะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของดังน้ี

ขอเสนอแนะท่ัวไป

1. จากการวิจัยทดลองในคร้ังน้ี พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนาจะเปนอีกทางเลือก

หน่ึงในกระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนของ

ผูเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาปจจุบันท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหนักเรียน

ศึกษาคนควาดวยตนเอง  ดังน้ันโรงเรียนควรสนับสนุนจัดสรางหองคอมพิวเตอร รวมถึงอุปกรณเคร่ือง

คอมพิวเตอรใหมีมากพอกับความตองการของนักเรียน และมีประสิทธิภาพรองรับการนําเสนอดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอุปกรณตอพวงตาง ๆ เชน เมาส  หูฟง  แปนพิมพ เปนตน 

2. โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูผูสอนไดเขารับการอบรมเก่ียวกับการเลือกใช และนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาท่ีครูผูสอน

สอนอยูในขณะน้ัน  ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีชวยใหครูผูสอนไดใชสื่อการสอนท่ีหลากหลายมาก

ย่ิงข้ึน 

3. จากการวิจัยทดลองในคร้ังน้ียังพบวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถชวย

ลดระยะเวลาในการเรียนลงได  ซึ่งเหมาะกับการจะใชในการเรียนการสอนในเน้ือหาวิชาท่ีคอนขาง

เยอะ และตองใชเวลา ดังน้ันครูผูสอนควรพิจารณานําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใช ซึ่งในการ

พิจารณาน้ันควรข้ึนอยูกับการตัดสินใจของครูผูสอนและผูเรียนรวมกันวา ตองการใชบทเรียนใน

ลักษณะใด  เวลาใด และมีจุดประสงคในการใชอยางไร
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อใชกับกลุมตัวอยาง

ท่ีมีผลการเรียนแตกตางกัน เชน  ออน  ปานกลาง เกง เพราะจะสามารถชวยแกปญหาผลสัมฤทธิ์ได

ตรงจุดมากข้ึน

2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองอ่ืน ๆ ตอไป

3. ควรมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการหาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เชน การสํารวจวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษแบบไหน เร่ืองอะไร ท่ีครูผูสอน

ตองการ เชน เร่ืองไวยากรณ  เร่ืองคําศัพท  ฯลฯ  และบทเรียนท่ีสรางข้ึนและผานการทดลองการใชวามี

ประสิทธิภาพ  คุณภาพแลว  ครูผูสอนท่ัวไปสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม เปนตน

4. ควรมีการศึกษาผลของตัวแปรอ่ืน ๆ อันเน่ืองมาจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  เชน สภาพหองคอมพิวเตอร   ระยะเวลาในการเรียน  ความต้ังใจ  ความรับผิดชอบ เปนตน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก  ก 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

ตอนท่ี 1 ความรู ความเขาใจ  จํานวน 32 ขอ

Choose the best answer.
1. “เธอไปโรงเรียนเมื่อวานน้ี”  คือ ขอใดตอไปน้ี

a. She was going to school yesterday. b. She goes to school yesterday.

c. She went to school yesterday. d. She is going to school yesterday.

2. We ………….a delicious dinner at a Mexican restaurant last night.

a. eat b. ate

c. was eating d. were eating

3. What did you do last night?

a. I write a book. b. I was eating breakfast.

c. I wrote a diary. d. I was cooking.

4. Janet ……..…a cup of coffee before class this morning.

a. drinks b. drank

c. was drinking d. drink

5. Mary ..……..….to school yesterday.

a. walked b. walks

c. is walking d. was walking

6. Ann ……..…her car last year.

a. drive b. ride

d. drove c. rode

7. Did he walk to school?

a. Yes, he does. b. No, he doesn't.

c. Yes, she does. d. Yes, he did

8. He……….…tennis yesterday.

a. play b. was playing

c. plays d. played

9. They ……….…. Sukhothai last month.

a. went to b. goes to

c. go to d. were going
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

ตอนท่ี 1 ความรู ความเขาใจ  จํานวน 32 ขอ
Choose the best answer.

10. A strange plane……..….high around the city yesterday.

a. flies b. flew

c. fly d. was flying

11. The children……….…pictures of themselves in the art class yesterday.

a. drawing b. draw

c. drew d. was drawing

12. That girl……..…....her homework last night.

a. do b. does

c. did d. is doing

13. A : “ ……………………………..……,”

B : “ He arrived last night”

a. When does he arrive here? b. When does she arrive here?

c. When did he arrive here? d. When did she arrive here?

14. Which sentence is correct?

a. You get up at 4:00 this morning. b. I get up at 4:00 last night.

c. I got up at 4:00 this morning. d. I got up at 4:00.

15. A: Did you do your homework last night?

B……………………………….

a. Yes, I do. b. No, I didn’t.

c. No, you didn’t. d. Yes, you did.

16. When ………. you ……… .to the class yesterday.

a. did, came b. did, come

c. do, come d. do, came
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

ตอนท่ี 1 ความรู ความเขาใจ  จํานวน 32 ขอ
Choose the best answer.

17. ฉันกําลังดื่มนม เมื่อวานน้ี ตอน 6 โมงเย็น คือ ขอใดตอไปน้ี.

a. I drank milk at 6’oclock yesterday. b. I am drinking milk at 6’oclock yesterday.

c. I was drinking milk at 6’oclock yesterday. d. I were drinking milk at 6’oclock yesterday.

18. There…………..twenty students in the class yesterday morning.

a. was b. were

c. is d. are

19. I ……..……….for my friend when it began to rain.

a. were waiting b. was waiting

c. wait d. waited

20. At five o'clock yesterday, it ………..……….raining.

a. is b. were

c. was d. be

21. A :……………………….……………………….?

B: Yes, he was standing.

a. Were he standing? b. What is he doing?

c. Was he standing? d. Where is he standing?

22. A :…………………..………………….?

B : She was drinking.

a. What is she doing? b. What was she doing?

c. What are you doing? d. Where are you going?

23. Saipin ………...Steak for dinner last night when someone ……..…on the door

a. ate, knock b. was eating, knocked

c. is eating , knock d. eat, knock

24. I……….…English at 4 pm. yesterday when Malee came.

a. study b. am studying

c. was studying d. studied
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

ตอนท่ี 1 ความรู ความเขาใจ  จํานวน 32 ขอ
Choose the best answer.

25. While we ………..football, he…………….

a. are play, sleep b. played, was sleeping

c. playing , slept d. were playing, was sleeping.

26. When Jame came, I ……..…….TV.

a. am watch b. watches

c. was watching d. am watching

27. …………they…….…….English at 10 pm. yesterday?

a. Was, study b. Were, studying

b. Were, study d. Do, study

28. Which grammar sentence is not correct?

a. I don’t see anything here. b. I was drinking when you came.

c. I was playing football all evening long. d. He was shooting a bird when you saw him.

29. Where …………. you…………..at 8 o’clock this morning?

a. were, going b. are, going

c. is, going d. dose, go

30. We play with them every Sunday.

a. We are playing with them. b. We play with them last Sunday.

c. We were playing with them last Sunday. d. We are playing with them.

31. At 8 o’clock yesterday, we ………….….sleeping.

a. was b. were

c. are d. have

32. While I was sleeping, she……..……….

a. working. b. is working.

c. watching T.V. d. watched T.V.
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 

Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

ตอนท่ี 2 Reading จํานวน 14 ขอ 
Read and complete the sentence with the correct words.

Thirty years ago, 1.I …………(walked) (walking) into your bakery and asked for some

loaves of bread. At the time 2.I……………..(was) (am) twelve years old. A young lady was

working that day, 3. She ………… (give)(gave) me five loaves and wished me good luck.

I took the loaves and 4.…………… (go out) (went out) to sell them. It took me all

day, but 5.I………………..(sell)(sold) all of them. At the end of the day, I had more money

than I’d ever had before. I was the happiest boy in the world as I walked home that evening.

The next day, I went to a bicycle shop. 6.I………………..(pay) (paid) a deposit on a

brand new bicycle. And then 7.I………………(started) (was starting) my next job as a

newspaper delivery boy. Soon I had enough money to complete the payment, and the bike

was mine. I was so proud!.

8. Bella ……….…(is eating)(was eating) curry chicken soup for dinner last night when

someone knocked on the door.

9. I began to study at seven last night. Kate came at seven-thirty.

I………………….(was studying) (am study) when Ann came.

10. While I………...(study) (was studying) last night, Prim drop on visit me.

11. My mother called me around five. My husband came home after that. When he came

home, I ……….…..(talked) (was talking) to my mother on the phone.

12. While Jimmy ……………….(slept)(was sleeping), the telephone rang.

13. When Ann came through the door, Billy …………… (was eating) (is eating) Salmon

steak for dinner.

14. When Bob saw John, he…………..…….(stand) (was standing) on his front porch.
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 
Past Simple Tense และ Past Continuous Tense

ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 2

ตอนท่ี 3 Listening จํานวน 12 ขอ 

Listen to the song and choose the best answer.
Title: I started a joke. By.. Bee G.

I started a joke which 1………. (started) (start) the whole world crying.

But 2. I ………. (did) (didn’t) see that the joke was on me oh no.

I started to cry which started the whole world laughing

Oh if I’d only seen that the joke 3…………….(is) (was) on me.

4. I ……..(looked) (look) at the skies running my hands over my eyes.

And I fell out of bed hurting my head from things that 5. I …………(say) (said).

Till I finally 6……….. (die) (died) which started the whole world living

Oh If I’d only seen that the joke on me.

1. A horse and an ass………………… (were traveling) (was traveling) together. The

horse prancing along in its fine trappings, the ass was carrying with difficulty the

heavy weight in its panniers.

2. An eagle………….(were soaring) (was soaring) through the air when suddenly it

heard the whiz of an arrow, and felt itself wounded to death.

3. The lion and the fox......................(hunting) (went hunting) together.

4. An old laborer, bent double with age and toil,……………………(was gathering)

(were gathering) sticks in a forest.

5. A man and his son………………… (were once going) (was once going) with their

donkey to the market. As they were walking along by its side a countryman passed

them and said: "You fools, what is a donkey for but to ride upon?"

6. One fine day it occurred to the members of the body that they…………………..

(were doing) (are doing) all the work and the belly was having all the food.
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ภาคผนวก ข

- คาความยากงาย (p)
- คาอํานาจจําแนก (r)
- คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
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ตาราง 8  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ตอนท่ี 1 ความรูความเขาใจ  จํานวน 32 ขอ

ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)

1 0.54 0.33

2 0.48 0.81

3 0.44 0.67

4 0.43 0.48

5 0.39 0.41

6 0.50 0.48

7 0.33 0.30

8 0.41 0.44

9 0.43 0.33

10 0.48 0.30

11 0.33 0.30

12 0.33 0.30

13 0.43 0.56

14 0.41 0.59

15 0.44 0.37

16 0.48 0.44

17 0.52 0.59

18 0.46 0.41

19 0.56 0.52

20 0.61 0.56

21 0.56 0.44

22 0.52 0.30

23 0.54 0.56

24 0.31 0.63

25 0.52 0.52

26 0.52 0.44
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ตาราง 8 (ตอ)

ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)

27 0.50 0.63

28 0.44 0.44

29 0.43 0.48

30 0.50 0.56

31 0.54 0.78

32 0.54 0.48

คาความเชื่อมั่น   0.92

ตาราง 9 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ตอนท่ี 2 ทักษะการอาน  จํานวน 14 ขอ

ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)

1 0.26 0.52

2 0.20 0.41

3 0.28 0.56

4 0.26 0.52

5 0.22 0.44

6 0.24 0.48

7 0.35 0.70

8 0.24 0.48

9 0.26 0.52

10 0.22 0.44

11 0.28 0.56

12 0.22 0.44

13 0.22 0.44

14 0.20 0.26

คาความเชื่อมั่น 0.86
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ตาราง 10 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ตอนท่ี 3 ทักษะการฟง จํานวน 12 ขอ

ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)

1 0.28 0.56

2 0.30 0.59

3 0.24 0.48

4 0.22 0.44

5 0.26 0.52

6 0.24 0.48

7 0.33 0.67

8 0.20 0.41

9 0.26 0.52

10 0.26 0.52

11 0.26 0.52

12 0.20 0.41

คาความเชื่อมั่น 0.91
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ภาคผนวก ค

- รายนามผูเช่ียวชาญ 

- แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
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รายนามผูเช่ียวชาญ
ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และส่ือการสอน

1. รองศาสตราจารยธนารักษ  ธีระม่ันคง Head of the School of Information and Computer-

Technology. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายชุมชนและวิเทศสัมพันธ

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

3. ผูชวยศาสตราจารยธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

4. ผูชวยศาสตราจารยบุญฤทธิ์ คงคาเพ็ชร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

5. อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

6. อาจารยชนะชน  สมบูรณสนิชัย อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

7. อาจารยวราภรณ ภวเวส อาจารยผูสอนกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพ-

และเทคโนโลยี

หัวหนางานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพลลีา
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ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา

1. รองศาสตราจารย ดร.ทิพา เทพอัครพงศ อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร.วัลลภา  ไทยจนิดา อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

3. อาจารยสุจิตรา เฉลิมชัยกิจ อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทพลีลา

4. อาจารยศิริรัตน  สงวนกล่ําจติต อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทพลีลา

5. อาจารยวีดารัตน  ณะวิชา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเทพลีลา

6. อาจารยศุภรัฏฐ  ฉิมวงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

7. อาจารยปาลีรัฐ  จันทรางกูร อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในดานเน้ือหา

เร่ือง  Past Simple Tense and Past Continuous Tense.
สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 (ม.2)

ใหทานทําเคร่ืองหม

1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาส

1.2 ความถูก

1.3 ความเห

1.4 ความชัด

1.5 ความเห

1.6 ความเห

1.7 ความนา

2. ดานการใชภ

2.1 รูปแบบ

3. ดานแบบฝก

บทเรียน

3.1 ความชัด

3.2 ความเห

3.3 ความเห

3.4 ความชัด

แบบทดสอบ



**** เกณฑการประเมิน ****

ระดับ 1 หมายถึง  ควรปรับปรุง        ระดับ 2 หมายถึง พอใช

ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง ระดับ 4  หมายถึง   ดี
าย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

5 4 3 2 1

ขอคิดเห็น

เพ่ิมเติม

และการแบงเน้ือหา

อดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ตองของเน้ือหา

มาะสมของปริมาณเน้ือหาในแตละ section

เจนในการอธิบายเน้ือหา

มาะสมของเน้ือหากับระดับผูเรียน

มาะสมของลําดับข้ันในการนําเสนอเน้ือหา

สนใจในการดําเนินเร่ือง

าษา 

ภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณ

หัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทาย

เจนของคําถาม

มาะสมของจํานวนแบบฝกหัด/ แบบทดสอบ

มาะสมในการเสริมแรงของแบบฝกหัด

เจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด /

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
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ขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแกไข

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................

(.............................................................)

ผูประเมิน
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานคอมพิวเตอร และสื่อการสอน 

เร่ือง  Past Simple Tense and Past Continuous Tense.
สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 (ม.2)

ใหทานทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

5 4 3 2 1

ขอคิดเห็น
เพ่ิมเติม

1. ภาพ ภาษา และเสียง

1.1 ความเหมาะสมของจํานวนภาพท่ีใชประกอบ

บทเรียน

1.2 เสียงดนตรีท่ีใชประกอบบทเรียน

1.3 เสียงบรรยายท่ีใชประกอบบทเรียน

1.4 ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหาของบทเรียน 

2. ตัวอักษร และสี

2.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอบทเรียน

2.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอบทเรียน

2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร

2.4 ความเหมาะสมในการเลือกสีพื้นบนจอภาพ

3. การจัดบทเรียน

3.1 การออกแบบหนาจอโดยภาพรวม

3.2 การโตตอบบทเรียนโดยภาพรวม

3.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน

3.4 ความสะดวกในการใชบทเรียน

3.5 ผูเรียนสามารถหาความรูนอกเหนือจากบทเรียน

ไดอยางรวดเร็ว

สรุปคะแนน

**** เกณฑการประเมิน *****

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง     ระดับ 2 หมายถึง พอใช

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง        ระดับ 4 หมายถึง ดี

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
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ขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแกไข

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................

(.............................................................)

                                                                                                        ผูประเมิน.............
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ภาคผนวก ง

- หนงัสือขอความอนุเคราะห 
- หนงัสือเชิญผูเช่ียวชาญ
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ภาคผนวก ฉ

- ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่องโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
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หนาจอแรกของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

หนาจอลงทะเบียน

หนาจอยินดีตอนรับเขาบทเรียน
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หนาจอ Main menu

หนาจอคําแนะนําบทเรียน

หนาจอคําแนะนําบทเรียน (ตอ)
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หนาจอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

หนาจอ Menu บทเรียน

หนาจอผูจัดทํา
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หนาจอ Menu บทเรียน

หนาจอบทเรียน Unit 1

หนาจอบทเรียน Unit 2
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หนาจอ Listen to the song

เพลงท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา

ในบทเรียน

หนาจอเขาสูแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

หนาจอการเชื่อมตอขอมูล

ภายนอก กรณีติดต้ัง Internet
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ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน 

ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน

ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน
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ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน

ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน

ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน
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ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน

ตัวอยางแบบฝกหัดทายบทเรียน

ตัวอยางแบบฝกหัดทายบทเรียน
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ตัวอยางแบบฝกหัดทายบทเรียน

ตัวอยางแบบฝกหัดทายบทเรียน

ตัวอยางกรอบโตตอบ

ในกรณีตอบถูก
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ตัวอยางกรอบโตตอบ

ในกรณีตอบผิด

ตัวอยางการบอกคะแนนหลังทํา

แบบฝกหัดทายบทเรียน

ตัวอยางเพลงในหนาจอ

Listen to the song
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ตัวอยางเพลงในหนาจอ

Listen to the song

ตัวอยางคําชี้แจงในการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ตัวอยางการบอกคะแนนหลังทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
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ตัวอยางการบอกคะแนนหลังทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

หนาจอออกจากบทเรียน

หนาขอบคุณประธาน กรรมการ

และผูเชี่ยวชาญ
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หนาขอบคุณผูเชี่ยวชาญ

ดานคอมพิวเตอรและสื่อการสอน
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย

ชื่อ ชื่อสกุล นางอตินุช  เตรัตน

วันเดือนปเกิด วันท่ี  25 มิถุนายน   2517

สถานท่ีเกิด อําเภอฝาง จ.เชียงใหม

สถานท่ีอยูปจจุบัน 49/452 ม.สัมมากร  ซอยนิมิตใหม 34 ถ.นิมิตใหม 

แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา  กทม. 10510

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ

จากโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม

พ.ศ. 2542 ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

จากสถาบันราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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