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The purpose of this study were to development of a computer multimedia 

instruction on English Language Vocabulary Enhancement for the second level students 
and to find out its efficiency according to 85/85 provided criteria. 

The sample group used in this study was 50 Prathomsuksa 4 students of 
Tedsaban Muang Pathumtani School, Tambol Bangprok, Amphur Muang Pathumtani, 
Pathumtani Province. The research was conducted during the first semester of academic 
year 2007. The samples were selected by using multistage random sampling to develop 
and test efficiency of the computer multimedia instruction on English Language Vocabulary 
Enhancement. Statistics used for analyzing the data were percentage and mean.  

The research results revealed that the computer multimedia instruction as 
evaluated by both content and educational technology experts had a good quality and had 
its efficiency of 86.22/88.44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือและกรุณาเปนอยางสูงในการให
คําแนะนํา จากผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวย
ศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช และผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง   คณะกรรมการสอบ  
สารนิพนธ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนําปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ ของสารนิพนธ ขอขอบพระคุณ ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ให
คําแนะนําอันเปนประโยชนในการพัฒนบทเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดระยะเวลาของการ
ศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ คุณเสาวนีย ประมูลทรัพย และคุณนริศรา เดชดี ที่ชวยใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําดานสถิติ 

ขอขอบคุณคุณทรงยศ ขันบุตรี  ที่ใหคําปรึกษา  ชวยเหลือและแนะนําในดานกราฟฟก   
และเทคนิคในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 

ขอขอบคุณอาจารยกนกอร  เพ่ิมพูล  อาจารยกรกมล เพ่ิมผล  และอาจารยโสภา  มณีโชติ    
ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหา อันเปนประโยชนในการพัฒนาเกมใหมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ อาจารยวิชัย ปาละศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  
ที่เอ้ือเฟอสถานที่และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานและเพื่อนนิสิตปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ชวยใหคําแนะนํา กระตุนเตือน และเปนกําลังใจในการ
ทํางานตลอดมา 

ขอขอบพระคุณญาติพ่ีนองครอบครัวรักษวิศิษฏกุล และฤทัยสุข ทุกคนที่ใหความชวยเหลอื
และเปนกําลังใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

ประโยชนและคุณคาของสารนิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณแด นายวิจิตร 
และนางอรุณรัตน รักษวิศิษฏกุล ผูเปนบุพการี  ที่คอยเลี้ยงดู ใหการศึกษา ใหกําลังใจ สงเสริมและ
สนับสนุนทุกๆ ดาน รวมถึงทานครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทาง
การศึกษา จนทําใหผูวิจัยทําการศึกษาคนควาสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและ
สําเร็จการศึกษาในที่สุด 
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บทที�  1 
บทนํา 

 
 
ภมูหลงัิ  
 มนุษย์มวีิวฒันาการในการพฒันาการติดต่อสื�อสารกันมาตั �งแต่ดึกดําบรรพ์ นับพนัปี  
พฒันาการของภาษานั �นเริ�มต้นจากการสื�อความหมายกนัดว้ยการขดีเขยีนเป็นภาพและสญัลกัษณ์ 
ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจซึ�งกนัและกนั  แลว้ต่อมาจงึไดเ้กดิเป็นภาษาพดูขึ�นหลงัจากนั �น โดยที�มนุษยไ์ดม้กีาร
คดิประดษิฐ์ทั �งภาษาพูดและภาษาเขยีน เพื�อใช้ตดิต่อสื�อสารกนัระหว่างคนในประเทศ ทําให้แต่ละ
ประเทศต่างมภีาษาพูดที�แตกต่างกนั จงึเกิดมปีญหาในการติดต่อสื�อสารระหว่างคนต่างชาติต่างั

ภาษากนัขึ�น จงึจําเป็นต้องเลอืกเอาภาษาที�คนส่วนใหญ่ในโลกนิยมใช้มาใชเ้ป็นภาษาสากลในการ
ติดต่อสื�อสารเพื�อความเข้าใจกัน และภาษาที�ยอมรบักันโดยทั �วไปว่าเป็นที�นิยมใช้กันมากที�สุด
ดงักล่าว นั �นคอื ภาษาองักฤษ 
 สําหรบัสงัคมไทยในปจจุบนั ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อการดํารงชวีติประจาํวนัั

ของคนไทยค่อนข้างมาก ซึ�งเราจะเห็นได้จากสื�อโฆษณาต่าง ๆ ตํารา เอกสารสิ�งพิมพ์ ดนตร ี 
รวมถงึวลคีําพูดต่าง ๆ ซึ�งลว้นแลว้แต่มอีทิธพิลของภาษาองักฤษผสมผสานอยู่ทั �งสิ�น ซึ�งการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษกไ็มใ่ช่เรื�องยากที�จะเรยีนรู ้เนื�องจากปจจบุนัผูท้ี�สนใจสามารถศกึษาไดจ้ากหนังสอืหรอืั

สื�อต่าง ๆ ได้มากมาย (วรนาถ  วมิลเฉลา. 2539: 2)  ประเทศไทยเป็นประเทศที�กําลงัพฒันาจงึ
จาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัความรูแ้ละความก้าวหน้าทางวทิยาการและเทคโนโลยขีองประเทศตะวนัตกมา
ช่วยในการพฒันาการศกึษา ภาษาองักฤษนับว่ามคีวามจําเป็นอย่างยิ�ง วชิาภาษาองักฤษจงึได้รบั
การบรรจุเขา้ไว้ในหลกัสูตรการศกึษาทุกระดบั ในฐานะที�เป็นภาษาต่างประเทศ โดยมจีุดมุ่งหมาย
เพื�อให้เข้าใจถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นสื�อสําคัญในการติดต่อกับต่างประเทศ 
เสรมิสรา้งนิสยัในการใช้ทกัษะพื�นฐาน อนัได้แก่ การฟงั พูด อ่าน และเขยีน เพื�อนําไปใช้ในการ
สื�อสารในชวีิตประจําวนัได้ตามสมควร รวมทั �งเพื�อให้ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาองักฤษเป็นกุญแจ
สําคญัในการค้นคว้าหาความรูอ้นัเป็นพื�นฐานในการศกึษาชั �นสูงต่อไป (นันทวรรณ  หุวะนันทน์. 
2524: 1) 
 การเรยีนการสอนในปจจบุนั จาํนวนนกัเรยีนในชั �นเรยีนมมีากเกนิไปและหลกัสูตั รการสอน
ในแต่ละวชิามเีนื�อหามากเกนิที�ครจูะมเีวลาอธบิายใหน้ักเรยีนเขา้ใจตามวตัถุประสงค์ที�ไดต้ั �งไว้ อกี
ทั �งครูผู้สอนยงัขาดอุปกรณ์การสอนที�เหมาะสมกับเนื�อหาวิชา และเพื�อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เครื�องมือที�สําคัญนั �นคือ สื�อการสอน (Instructional 
Media) ที�เขา้มาช่วยมสี่วนเตมิเตม็ในการสอนของครผููส้อน  ทั �งนี�เนื�องจากสื�อการสอนทําใหน้ักเรยีน
ได้สมัผสัด้วยประสาทต่าง ๆ เพื�อให้เกิดประสทิธภิาพในการรบัรู้ได้แตกต่างกนั (สุธน  พรเสรมิ
ลกัษณ์. 2527: 2)  จะเหน็ไดว้่าสื�อการสอนเป็นสิ�งสําคญัที�ไม่อาจปฏเิสธได ้เพราะสื�อการสอนมี
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ทฤษฎกีารเรยีนรูห้ลายประการที�สนับสนุนบทบาทของสื�อการสอน โดยเฉพาะทฤษฎีที�สนับสนุน
แนวความคดิที�ว่าการเรยีนรูเ้กดิจากประสบการณ์ และการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ย
ตวัเอง (ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ 2523: 45)  และสื�อที�สนับสนุนทฤษฎกีารเรยีนรูไ้ดห้ลายทางนั �น ในที�นี�
จะขอกล่าวเน้นถงึการใชส้ื�อคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั 
 การใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีนการสอน หรอืการใชค้อมพวิเตอรช่์วยสอน หมายถงึ วธิกีาร
เรยีนโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื�อ เป็นการเรยีนแบบ Interactive ระหว่างผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอร ์(วรีะ  
ไทยพานิช. 2526: 8) และปจัจุบนันักการศกึษาไดนํ้าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในการเรยีนการ
สอน จงึเป็นที�มาของคอมพวิเตอรช่์วยสอนซึ�งมลีกัษณะเป็นบทเรยีนสําเรจ็รปูประเภทหนึ�ง เป็นการ
นําเอาคอมพวิเตอรม์าช่วยในการเรยีนการสอนเนื�อหาวชิา เช่น วทิยาศาสตร ์ภาษา ภาษาองักฤษ 
และวชิาอื�น ๆ ไดทุ้กวชิา รวมถงึการวดัผล การทบทวน การทาํแบบฝึกหดั และยงัสามารถกระตุ้นให้
เดก็เกิดความพรอ้มที�จะเรยีน เพราะมลีกัษณะเป็นแบบฝึกหรอืเกม จากการศกึษาค้นคว้าของนัก
เทคโนโลยทีางการศกึษาในต่างประเทศ พบว่า การใชค้อมพวิเตอรช่์วยสอนวชิาภาษาต่างประเทศ
และวทิยาศาสตรใ์หผ้ลสมัฤทธสิูง[  ซึ�งในการใชค้อมพวิเตอรก์บัประสาทสมัผสัทั �ง 5 ไดม้ากที�สุด การ
เรยีนรูใ้ด ๆ หากใช้ประสาทสมัผสัหลาย ๆ ส่วนในการเรยีนรูไ้ปพร้อม ๆ กนั จะช่วยทําให้ผู้เรยีน
สามารถเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ขึ�น และผูเ้รยีนกจ็ะเกดิความคงทนในการจาํมากยิ�งขึ�น (Dale. 
1969) 
 จากรูปแบบการเรยีนรู้ของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ที�ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อให ้  
ผู้เรียนตื�นเต้น มีความน่าสนใจ และเร้าความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั �งช่วย
ประหยดัเวลาในการสอนได้มากกว่าสื�ออื�น ๆ ในการเรยีนเนื�อหาวชิาที�เท่ากนั (วรีศกัดิ [  วทิวสักุล. 
2534:86)  ทาํใหค้อมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีไดร้บัการปรบัปรงุเปลี�ยนแปลงใหม้คีวามหลากหลายมากขึ�น 
อาท ิการสอนเนื�อหาในรูปแบบของเกม การสอนแบบสาธติ รวมถงึการใช้การต์ูนในรปูแบบต่าง ๆ 
ประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เพื�อช่วยกระตุ้นความสนใจให้กบัผู้เรยีนในหลายรูปแบบ 
เป็นสื�อการเรยีนการสอนที�ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจอยากสมัผสัมากกว่าการเรยีนจากหนังสอืหรอืตํารา
เรียน ประโยชน์ที�เห็นได้ชัดอีกประการหนึ�งก็คือ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถตอบสนอง
วตัถุประสงค์ของการเรยีนการสอนในรูปแบบรายบุคคลได้เป็นอย่างด ีซึ�งขณะนี�ครูผู้สอนสามารถ
สรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีได้ด้วยตนเอง เนื�องจากมโีปรแกรมสําเรจ็รูปในการช่วยสรา้ง
บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยี อาท ิโปรแกรม MACROMEDIA FLASH , MACROMEDIA 
AUTHORWARE โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP, โปรแกรม ADOBE IMAGEREADY , 
SWISHMAX เป็นตน้ 
 จากความเป็นมาและความสําคญัของการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศดงัที�ได้กล่าวไวข้า้งต้น
นั �น  ทําใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจที�จะคดิพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเพื�อเสรมิความรูพ้ื�นฐาน
เกี�ยวกบัศพัท ์ ของนักเรยีนในระดบัชั �นประถมศึกษาปีที� 4 ซึ�งอยู่ในช่วงชั �นที� 2 เป็นบทเรยีน
มลัติมีเดียประกอบการสอนนี�ขึ�นมา เพื�อเป็นการช่วยสนับสนุนเตรียมความพร้อมในการเรียน
ภาษาองักฤษในขั �นสงูใหเ้กดิประสทิธผิลต่อไป 
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ความมงุหมายของการ่ วจยัิ  
 เพื�อพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรู้
พื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท์ (VOCABULARY TEST) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ สําหรบั
นักเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 ในภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีน
เทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 
 
 
ความสาํคญัของการวจยัิ  

1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื�อง การเสริมความรู้พื�นฐานเกี�ยวกับศัพท ์
(VOCABULARY TEST) สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ที�มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในเนื�อหาวชิาอื�นๆ ต่อไป 
 
 
ขอบเขตของการวจยัิ  

1. ประชากรและกลมุ่ ตวัอยางที�ใช้ในการวจยั่ ิ  
 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั �งนี�  เป็นนกัเรยีนช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4  
ที�กําลงัศกึษาในภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550 ของโรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี จาํนวน 12 หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีน 480 คน 

2. กลมุตวัอยาง่ ่  
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี�เป็นนักเรยีนช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 
ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550  ที�คดัเลอืกมาจากประชากรซึ�งเป็นนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จํานวน 50 คน ได้มาโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั �นตอน 
(Multistage Random Sampling)  ดว้ยวธิกีารจบัสลากสุ่มเลอืกหอ้งเรยีนมาจาํนวน  3 หอ้งเรยีน 
จากหอ้งเรยีนจาํนวนทั �งหมด 12 หอ้งเรยีน เพื�อมาคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการทดลอง ดงันี� 
 หอ้งเรยีนที� 1 สุ่มโดยการจบัสลากเลอืกนักเรยีนมาจาํนวน 5 คน หอ้งเรยีนที� 2 สุ่มโดย
การจบัสลากเลอืกนกัเรยีนมาจาํนวน 15 คน และหอ้งเรยีนที� 3 สุ่มโดยการจบัสลากเลอืกนักเรยีนมา
จาํนวน 30 คน รวมกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน โดยแบ่งออกเป็น  
 การทดลองครั �งที� 1  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง    5  คน 
 การทดลองครั �งที� 2  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  15  คน 
 การทดลองครั �งที� 3  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  30  คน 
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3. บทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียที�พฒันาขึ.นิ ิ  
 เป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�น เพื�อใชใ้นการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ช่วงชั �นที� 2 (ชั �นประถมศกึษาปีที� 4) ตรงตามหลกัสตูรการศกึษา
ขั �นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 เรื�อง ความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์ (Nouns, Adjectives, Verbs) 
ลกัษณะเป็นการโตต้อบ (Interactive) กบัคอมพวิเตอร ์ โดยมคีวามมุง่หมายเพื�อการศกึษา ใชภ้าพ
สื�อประสมตวัอกัษร ภาพนิ�ง กราฟฟิก และเสยีงประกอบ  ภาพการต์ูนเป็นสื�อหลกัที�มกีารผสมผสาน
และพฒันาอยา่งเป็นระบบ เพื�อเพิ�มความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน ซึ�งจะมสี่วนช่วยในการส่งเสรมิทกัษะ
ทางดา้นกลา้มเนื�อสายตา การออกเสยีง การคดิเชงิเหตุผล เป็นสื�อกลางในการฝึก ซึ�งประกอบไป
ดว้ยเนื�อหาที�ช่วยเสรมิจากบทเรยีนวชิาภาษาองักฤษ สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที� 4 
ประกอบดว้ย 3 เรื�อง ดงัต่อไปนี�คอื  

เรื�องที� 1  คาํนาม(Nouns) 
เรื�องที� 2  คาํคุณศพัท(์Adjectives) 
เรื�องที� 3  คาํกรยิา(Verbs) 

 
 
นยามศพัทเ์ฉพาะิ  

1. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี    หมายถงึ  สื�อการเรยีนการสอนที�พฒันาขึ�นมาโดย
ลกัษณะเป็นโปรแกรมการเรยีนการสอนในรูปแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดยี กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื�อเสรมิความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท์ (VOCABULARY TEST)  
สําหรบันักเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 ที�มกีารนําเสนอเนื�อหาวชิาดว้ยการรวม
สื�อประสมตวัอกัษร ภาพนิ�ง กราฟฟิก และเสยีงประกอบ ที�มกีารผสมผสานและพฒันาอย่างเป็น
ระบบ เพื�อให้บทเรยีนมคีวามน่าสนใจและมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรยีนกบัคอมพวิเตอร์ มี
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื�อทดสอบความเขา้ใจของผู้เรยีนระหว่างที�
เรยีนและหลงัเรยีน ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง การออกแบบและการสร้าง
บทเรยีนคอมพวิเตอร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ เพื�อเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์
(VOCABULARY TEST) สําหรบันักเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศึกษาปีที� 4 จนมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ แลว้นําไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างตามขั �นตอน ปรบัปรุงดว้ยโปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการช่วยสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ไดแ้ก่ โปรแกรม MACROMEDIA FLASH 
โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP, โปรแกรม SWISHMAX   

3. ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี  หมายถงึ ผลการเรยีนจากการเรยีน
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ เพื�อเสรมิความรูพ้ื�นฐาน
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เกี�ยวกบัศพัท ์(VOCABULARY TEST) สําหรบันักเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 
ตามเกณฑ ์85/85 
 85  ตวัแรก (E1)  หมายถงึ  คะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนของ    
ผูเ้รยีน  โดยคดิเป็นรอ้ยละ 85 ขึ�นไป 
 85  ตวัหลงั (E2)  หมายถงึ  คะแนนเฉลี�ยที�ได้จากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีนของ      
ผูเ้รยีน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 85 ขึ�นไป 

4. ผลสมัฤทธิ [หลงัเรยีน    หมายถึง   ความรูค้วามจํา และความเขา้ใจจากการเรยีนรู้
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื�อง ความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์(VOCABULARY TEST) กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 ที�สรา้ง
ขึ�น  ซึ�งวดัไดจ้ากคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และคะแนนที�ไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรยีน 



บทที�  2 
เอกสารและงานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  

 
 
 ในการเสนอเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งในครั �งนี�  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�
เกี�ยวข้องเพื�อให้เข้าใจหลักการและทฤษฎี ตลอดจนผลการวิจยัต่าง ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับ
การศกึษาครั �งนี�  โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งเนื�อหาของเอกสารและงานวจิยัเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี� 

1. เอกสารเกี�ยวกบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 
1.1 ความหมายของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 
1.2 หลกัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 
1.3 ขั �นตอนการดาํเนินการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 

2. เอกสารและงานวจิยัเกี�ยวกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
2.1 ความหมายของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
2.2 ประเภทของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
2.3 ประโยชน์ของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
2.4 การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
2.5 การออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
2.6 งานวจิยัเกี�ยวกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

3. หลกัสตูรการศกึษาขั �นพื�นฐาน 
4. เอกสารและงานวจิยัเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรช่์วยสอนภาษาองักฤษ 

4.1 เอกสารเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรช่์วยสอนภาษาองักฤษ 
4.2 งานวจิยัภายในประเทศเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรช่์วยสอนภาษาองักฤษ 
4.3 งานวจิยัต่างประเทศเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรช่์วยสอนภาษาองักฤษ 

5. เอกสารและงานวจิยัเกี�ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษระดบัประถม 
ศกึษา 

5.1 ขอบเขตเนื�อหาหลกัสตูรภาษาองักฤษมาตรฐานพื�นฐานตอนตน้ (Beginner  
Fundamental Level) 

5.2 หลกัการและแนวการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษระดบัประถม 
ศกึษา 

5.3 งานวจิยัเกี�ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 
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1. เอกสารเกี�ยวกับการวจัยและพัฒนาทางการศึกษา ิ (Research and 
Development) 

 1.1  ความหมายของการวจยัและพฒันาทางการศึกษาิ  
 การวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา  หมายถึง  การวิจยัซึ�งเกิดจากความพยายามที�จะ
สรา้งสรรคผ์ลผลติและกระบวนการบางสิ�งบางอย่างตามหลกัการเฉพาะและตามระเบยีบวธิกีารวจิยั
ที�สามารถรบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพของผลติผลและกระบวนการเมื�อนําผลนั �นไปใช้   ซึ�ง
รูปแบบการวิจยัและพัฒนาเป็นการแก้ปญหาทางด้านการศึกษาบางประการ ซึ�งผู้ว ิจยัจะต้องั

ออกแบบสร้างสรรค์และพฒันาผลผลิตด้วยการทดลองประเมนิผลและปอนข้อมูลย้อนกลบัเพื�อ้

ปรบัปรงุผลผลตินั �นใหพ้ฒันาขึ�นทั �งดา้นคุณภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานที�กําหนด  
 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา หมายถงึ กระบวนการเพื�อนํามาพฒันาและตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลติผลทางการศกึษา โดยอาศยัพื�นฐานการวจิยัเป็นกลยุทธ์ คําว่าผลติผลในที�นี�
ไม่ไดห้มายถงึสิ�งที�อยู่ในหนงัสอื ในภาพยนตรป์ระกอบการสอน และในคอมพวิเตอรเ์ท่านั �น  แต่ยงั
หมายรวมถงึระเบยีบวธิกีาร เช่น ระเบยีบวธิใีนการสอนโปรแกรมการสอน (Borg; & Gall. 1989: 
782) 
 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา หมายถงึ การพฒันาองคป์ระกอบที�เป็นผลติภณัฑ ์    ที�
ใช้ในการศึกษาซึ�งผลิตภณัฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ อุปกรณ์ที�ใช้ในการสอน สื�อการสอนเรียนรู ้  
จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สื�อการสอนประเภทต่าง ๆ และการจดัระบบ การวจิยัและพฒันา จะต้อง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น วตัถุประสงค ์บุคลากร และเวลาในการทําใหส้มบูรณ์       ผล
ของการพฒันาจะทาํใหไ้ดม้าเพื�อตอบสนองความต้องการและไดร้ายละเอยีดที�เฉพาะเจาะจง และจะ
สมบรูณ์แบบเมื�อผลผลติถูกนําไปทดลองภาคสนามและหาประสทิธภิาพใหอ้ยู่ในระดบัที�ไดม้าตรฐาน 
(Gay. 1990: 8) 
 กล่าวโดยสรุป  การวจิยัและพฒันาเป็นกระบวนการและการตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลติภณัฑแ์ละระเบยีบวธิทีางการศกึษา โดยอาศยัพื�นฐานการวจิยัเป็นกลยุทธ ์ซึ�งมอีงคป์ระกอบใน
การวจิยัและพฒันาจะตอ้งถูกตรวจสอบและหาประสทิธภิาพ จนอยูใ่นมาตรฐานที�กําหนด 
 

1.2  หลกัการวจยัและพฒันาทางการศึกษาิ  
 บอรก์; และ กอลล ์(Borg; & Gall. 1989: 771-798) ; มอรชิ (Morrish. 1978: 55-57) ; 
พฤทธ ิ ศิb รพิรรณพทิกัษ์ (2531: 21-24)  กล่าวถงึหลกัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาไวด้งันี� 
 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational Research and Development หรอื    R 
& D) เป็นการพฒันาการศึกษาโดยอาศยัพื�นฐานการวจิยั (Research Based Education 
Development) เป็นกลยุทธ์หรอืวธิกีารสําคญัวธิหีนึ�งที�นิยมใช้ในการปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงหรอื
พฒันาการศึกษาโดยเน้นหลกัเหตุผล เปาหมายหลกั้  คือ ใช้เป็นกระบวนการในการพฒันาและ
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ตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทางการศกึษา (Educational Product) หมายถงึ วสัดุครุภณัฑท์าง
การศึกษา ได้แก่ หนังสอื แบบเรยีน ฟิล์ม เทปเสียง เทปโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ 
 มนตร ี จฬุาวฒันฑล (2537: 21-22)  ไดก้ล่าวถงึการวจิยัและพฒันาไวว้่า วทิยาการต่างๆ 
ในโลกปจจุบนัมมีากมายและมไิด้มาจากการวจิยัและค้นคว้าในประเทศที�พฒันาแล้ว และมคีวามั

เจรญิก้าวหน้าดอีย่างต่อเนื�อง มกัจะมคีวามสนใจแสวงหาความรู้ใหม่และภูมปิญญาใหม่ ๆ ด้วยั

ตนเอง โดยการวจิยัและพฒันาซึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วกนัว่า หากต้องการความรูใ้หม่ วทิยาการใหม ่
ควรตอ้งทาํการวจิยัและพฒันาความมุง่หวงัของการวจิยัและพฒันา มกัไดแ้ก่ การประยุกต์ใชค้วามรู้
ใหมน่ั �นใหเ้กดิประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรอืสรา้งเทคโนโลยใีหม ่หรอืผลติภณัฑใ์หม่ แต่สิ�งที�ต้อง
คํานึงถงึคอื เทคโนโลยใีหม่ ๆ นั �น มกัจะต้องใช้ความพยายามคดิเป็นหลายรอ้ยหลายพนัคนต่อปี 
(Man/Year)  แต่ตอ้งการผลการวจิยัและพฒันามาช่วยปรบัปรุงแก้ไขผลติภณัฑท์ี�มอียู่เดมิ เวลาหรอื
ความจาํเป็นตอ้งใชอ้าจน้อยกว่าการวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งผลติภณัฑใ์หม ่
 อํานาจ  ช่างเรยีน (2532: 24-28) ไดก้ล่าวถงึการวจิยัและการพฒันาการศกึษาไวว้่า   การ
วิจยัทางการศึกษา มุ่งค้นหาความรู้ใหม่โดยการวิจยัพื�นฐานหรอืมุ่งหมายคําตอบเกี�ยวกับการ
ปฏบิตังิานโดยการวจิยัประยุกต์และตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ทางการศึกษา แมว้่าการพฒันา
ผลติภณัฑท์างการศกึษา เช่น การวจิยัเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารสอนหรอือุปกรณ์การสอน 
ผูว้จิยัอาจพฒันาสื�อหรอืผลติภณัฑท์างการศกึษาสําหรบัการสอนแต่ละแบบ แต่ผลติภณัฑเ์หล่านี�ได้
ใช้สําหรบัการทดลองสมมติฐานของการวิจยัแต่ละครั �งเท่านั �น ไม่ได้พฒันาไปสู่การใช้สําหรบั
โรงเรยีนทั �วไป 
 อย่างไรก็ตาม การวจิยัและพฒันาทางการศึกษา มใิช่สิ�งที�จะทดแทนการวิจยั แต่เป็น
เทคนิควธิทีี�จะเพิ�มศกัยภาพของการวจิยัการศกึษาใหม้ผีลต่อการจดัการศกึษา คอื เป็นตวัเชื�อมเพื�อ
แปลงไปสู่ผลผลติทางการศกึษาที�ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในโรงเรยีนทั �วไป  ดงันั �นการใชก้ลยุทธ ์  การ
วิจ ัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื�อปรับปรุงเปลี�ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึงเป็นการใช ้ 
ผลการวจิยัการศกึษาใหเ้ป็นประโยชน์มากยิ�งขึ�น 
 

1.3  ขั 6นตอนการดาํเนนการวจยัและพฒันาทางการศึกษาิ ิ  
 บอรก์; และ กอลล ์(Borg; & Gall. 1989: 784-785)  ไดก้ล่าวถงึขั �นตอนสําคญัของการ
วจิยัและพฒันาสื�อไว ้10 ขั �นตอนดงันี� 

1.  การคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู 
 ขั �นนี�เป็นการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยั  การสงัเกตภาคสนาม ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั

การใชผ้ลติภณัฑก์ารศกึษาที�กําหนด ถา้มคีวามจาํเป็นผูท้ําการวจิยัและพฒันาอาจต้องทําการศกึษา
วจิยัขนาดเลก็เพื�อหาคําตอบ ซึ�งงานวจิยัและทฤษฎีที�มอียู่ไม่สามารถตอบได้ก่อนที�จะเริ�มทําการ
พฒันาต่อไป 
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2. วางแผนวจิยัและพฒันา  ขั �นนี�ประกอบไปดว้ย 
2.1  กําหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลติภณัฑ ์
2.2 ประมาณค่าใชจ้า่ย กําลงัคน และเวลา ที�ตอ้งใชเ้พื�อศกึษาหาความเป็นไปได ้
2.3 พจิารณาผลสบืเนื�องผลติภณัฑ ์

3. พฒันารปูแบบขั �นตอนผลติภณัฑ ์
 ขั �นนี� เ ป็นการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์การศึกษาตามที�วางแผนไว้ เช่น ถ้า
โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรอบรมระยะสั �น กจ็ะตอ้งออกแบบหลกัสตูร เตรยีมวสัดุของหลกัสูตร 
คู่มอื  ผูฝึ้กอบรม เอกสารในการฝึกอบรม และเครื�องมอืการประเมนิผล 

4. ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ครั �งที� 1 
 ขั �นนี�เป็นการนําผลติภณัฑท์ี�ออกแบบจดัเตรยีมไว้ในขั �นที� 3 ไปทดลองใช้ เพื�อทดสอบ
คุณภาพขั �นต้นของผลติภณัฑใ์นโรงเรยีนจาํนวน 1-3 โรงเรยีน  ใชก้ลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ประมาณ 
6-12 คน  ทําการประเมนิผลโดยการใช้แบบสอบถาม การสงัเกตและการสมัภาษณ์ แล้วรวบรวม
ขอ้มลูมาวเิคราะห ์

5.  ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ครั �งที� 1 
 ขั �นนี�เป็นการนําขอ้มลูและผลการทดลองใชจ้ากขั �น 4 มาพจิารณาปรบัปรงุ 

6.  ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ครั �งที� 2 
 ขั �นนี�เป็นการนําผลติภณัฑท์ี�ปรบัปรุงแลว้ไปทดลอง เพื�อทดสอบคุณภาพผลติภณัฑต์าม
วตัถุประสงค์ในโรงเรยีนจํานวน 5-15 โรงเรยีน  ใช้กลุ่มตวัอย่างประมาณ 30-100 คน ทําการ
ประเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะการทําการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) การทําการทดสอบ  หลงั
เรยีน (Post-test) นําผลที�ไดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลติภณัฑ ์อาจมกีลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง ถา้จาํเป็น 

7. ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ครั �งที� 2 
 นําขอ้มลูและผลการทดลองจากขั �น 6 มาพจิารณาปรบัปรงุใหม ่

8. ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ครั �งที� 3 
 ขั �นนี� เป็นการนําผลิตภัณฑ์ที�ปรบัปรุงไปทดลอง เพื�อทดสอบคุณภาพการใช้งานของ  
ผลติภณัฑโ์ดยผูใ้ชต้ามลําพงัในโรงเรยีนจาํนวน 10-30 โรงเรยีน  ใชก้ลุ่มตวัอย่างประมาณ 40-200 
คน ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม การสงัเกต และการสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมา
วเิคราะห ์

9.  ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ครั �งที� 3 (ครั �งสุดทา้ย) 
 นําขอ้มลูจากการทดลองจากขั �น 8 มาพจิารณาปรบัปรงุเพื�อผลติและเผยแพรต่่อไป 
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10. เผยแพรแ่ละนําไปใช ้
 ขั �นนี�เป็นการเสนอรายงานเกี�ยวกบัผลการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ในที�ประชุมสมัมนา
ทางวชิาการหรอืวชิาชพี หรอืส่งไปพมิพเ์ผยแพร่ไปใชใ้นโรงเรยีนต่าง ๆ หรอืตดิต่อบรษิทัเพื�อผลติ
จาํหน่ายต่อไป 
 กล่าวโดยสรปุ การวจิยัและพฒันาเป็นรปูแบบการวจิยัที�จะทําใหก้ารวจิยัการศกึษาทั �งการ
วจิยัพื�นฐานและการวจิยัประยุกต์ ไดร้บัการนําไปใชใ้นการปรบัปรุงหรอืพฒันาการศกึษามากยิ�งขึ�น 
เพราะการวจิยัและพฒันาเน้นการพฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษา โดยนําเทคนิควธิกีาร  ต่าง ๆ มา
ใชเ้พื�อเพิ�มศกัยภาพของการวจิยัการศกึษาใหม้ผีลต่อการจดัการทางการศกึษา คอื เป็นตวัเชื�อมเพื�อ
เปลี�ยนแปลงไปสู่ผลผลติทางการศกึษาที�ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในโรงเรยีนทั �วไป 
 
 
2 เอกสารและงานวจยัเกี�ยวกบับทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ ิ  
 2.1  ความหมายของคอมพวเตอรม์ลัตมีเิ ิ ดีย 
 นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีไวต่้าง ๆ กนัดงันี� 
 สรวุฒ ิ สุชนิโรจน์ (2533: 3)  ไดใ้หค้วามหมายของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีว่า หมายถงึ 
การใช้คอมพวิเตอรใ์นการอบรมและควบคุมอุปกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ
เครื�องเล่นวดิโีอ ดสิก์ แผ่นซดี-ีรอม เครื�องสงัเคราะหเ์สยีง และอุปกรณ์อื�น ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื�อใชใ้น
การนําเสนอขอ้มลู การสอน ฝึกอบรม การแสดงขา่วสาร และเป็นสื�อทางดา้นอื�น ๆ 
 บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ์ (2538: 31)  ใหค้วามหมายของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีว่า หมายถงึ 
การประสมประสานอกัขระ เสยีง ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และภาพวดีทิศัน์ สื�อความหมายขอ้มูล
ผ่านคอมพวิเตอรไ์ปสู่ผูใ้ชโ้ปรแกรม 
 กดิานันท ์มลทิอง (2539: 83-84) ใหค้วามหมายของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีว่า หมายถงึ 
สื�อประสมปฏสิมัพนัธ ์(Interactive Multimedia)  โดยจดัใหม้คีวามสมัพนัธ์ระหว่างสื�อและผูใ้ชส้ื�อ  
โดยนําอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื�องเล่น CD-ROM เครื�อง Audio-digitize เครื�องเล่น Laser disc ฯลฯ 
มาใช้ร่วมกนั เพื�อเสนอเนื�อหาขอ้มูลที�เป็นตวัอกัษร ภาพกราฟฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื�อนไหว วดีิ
ทศัน์ และเสยีงในระบบสเตอรโิอ โดยการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรช่์วยในการผลติ 
 ธวชัชยั  งามสนัตวิงศ์ (2540: 211)  ไดใ้ห้ความหมายของคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีว่า 
หมายถึง การผสมผสานระหว่างสื�อที�เป็นภาพกราฟฟิก เสียง ภาพเคลื�อนไหว ตัวหนังสอื และ     
จะตอ้งมกีารโตต้อบได ้
 กรนี (Green. 1993)  ไดใ้หค้วามหมายของมลัตมิเีดยี หมายถงึ การใชค้อมพวิเตอรม์า
ควบคุมสื�อต่าง ๆ เพื�อให้ทํางานร่วมกนั เช่น การสรา้งโปรแกรมเพื�อนําเสนองานที�เป็นข้อความ 
ภาพเคลื�อนไหว หรอืมเีสยีงบรรยายประกอบสลบักบัเสยีงดนตร ีสรา้งบรรยากาศใหน่้าสนใจ เป็นสื�อ
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ที�เขา้มาร่วมในระบบ มทีั �งภาพและเสยีงพรอ้ม ๆ กนั โดยการนําเสนอเนื�อหาวธิกีารเรยีนและการ
ประเมนิผล 
 พอลลซิเซน; และ แฟรทเตอร ์(Paulisseen; & Frater. 1994: 3)  ให้ความหมาย
มลัติมเีดยีไว้ว่า คอื การใช้คอมพวิเตอร์ในการรวมสื�อและควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น   
จอคอมพวิเตอร ์เครื�องเล่นวดีทิศัน์แบบเลเซอรด์สิก์ เครื�องเล่นแผ่นเสยีงจากซดี ีเครื�องสงัเคราะห์
คาํพดูและเสยีงดนตรเีพื�อสื�อความหมายบางประการ 
 จากความหมายคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที�กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์
มลัตมิเีดยี หมายถงึ การนําคอมพวิเตอรม์าควบคุมสื�อต่าง ๆ เพื�อให้ทํางานร่วมกนั เช่น การสรา้ง
โปรแกรมให้มกีารนําเสนองานที�เป็นขอ้ความ มภีาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว หรอืมเีสยีงบรรยาย
ประกอบสลบักนัไป สื�อที�จะเขา้มาร่วมในระบบมลัตมิเีดยีอาจจะเป็นทั �งสญัญาณภาพและเสยีงที�ใช้
เครื�องคอมพวิเตอรเ์ป็นตวัควบคุมการทํางาน เป็นการสื�อสารสองทาง มปีฏสิมัพนัธโ์ต้ตอบระหว่าง
ผูใ้ชแ้ละคอมพวิเตอร ์
 

2.2 ประเภทของคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  
 การสร้างโปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยีนั �น ได้อาศยัแนวคดิจากทฤษฎีการ
เชื�อมโยงระหว่างสิ�งเรา้กบัการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ�มต้นจากการใหส้ิ�งเรา้แก่
ผูเ้รยีน ประเมนิการตอบสนองของผู้เรยีน ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื�อเสรมิแรงและใหผู้เ้รยีนเลอืกสิ�งเรา้
ลําดบัต่อไป การใช้โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดยีสามารถจะจําแนกรูปแบบต่าง ๆ ได ้
ดงันี� (สุกร ี รอดโพธทิองb . 2535: 10-15) 

1. การสอนเนื�อหา (Tutorial Instruction) 
 บทเรยีนในแบบการสอนเนื�อหา  เป็นโปรแกรมที�เสนอเนื�อหาความรูเ้ป็นเนื�อหาย่อย ๆ แก่
ผู้เรยีนในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง หรอืทุกแบบรวมกนั แล้วให้ผู้เรยีนตอบคําถาม เมื�อ        
ผูเ้รยีนตอบคําถามแลว้ คําตอบนั �นจะได้รบัการวเิคราะห์ เพื�อให้ขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ีแต่ถ้าผู้เรยีน
ตอบคําถามนั �นซํ�าและยงัผดิอกี กจ็ะมเีนื�อหาเพื�อทบทวนใหมจ่นกว่าผูเ้รยีนจะตอบถูก แลว้จงึให
ตดัสนิว่าจะยงัคงเรยีนเนื�อหาในบทนั �นอกีหรอืจะเรยีนในบทใหม่ต่อไป บทเรยีนในการสอนแบบนี�
นับว่าเป็นบทเรยีนขั �นพื�นฐานที�เสนอบทเรยีนในรูปแบบของบทเรยีนโปรแกรมแบบสาขา โดย
สามารถใช้สอนไดใ้นแทบทุกสาขาวชิา นับตั �งแต่ดา้นมนุษยศาสตรไ์ปจนถงึวทิยาศาสตร ์และเป็น
บทเรยีนที�เหมาะสมในการเสนอเนื�อหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับข้อเท็จจรงิ เพื�อการเรยีนรู้ทางด้าน
กฎเกณฑห์รอืทางดา้นวธิกีารแกป้ญหาต่าง ๆั  

2. การฝึกหดั (Drill and Practice) 
 บทเรยีนในการฝึกหดั เป็นโปรแกรมที�ไม่มกีารเสนอเนื�อหาความรูแ้ก่ผู้เรยีนก่อน แต่จะมี
การใหค้ําถามหรอืปญหาที�ไดค้ดัเลอืกมาจากการสุ่มหรอืออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการนําคําถามั

หรอืปญหานั �นซํ�าแลว้ซํ�าเล่า เพื�อใหผู้เ้รยีนตอบแลว้มกีารใหค้ ําตอบที�ถูกตอ้งเพื�อการตรวจสอบ ยนืยัั
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หรอืแก้ไข และพรอ้มกบัให้คําถามหรอืปญหาต่อไปอกี จนกว่าผู้เั รยีนจะสามารถตอบคําถาม หรอื
แก้ปญหานั �นจนถึงระดบัเป็นที�น่าพอใจ  ดงันั �นในการใช้คอมพวิเตอร์เพื�อการฝึกหดันี� ผู้เรยีนจงึั

จาํเป็นต้องมคีวามคดิรวบยอดและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องราวและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวกบัเรื�องนั �น 
ๆ เป็นอยา่งดมีาก่อนแลว้ จงึสามารถตอบคาํถามหรอืแกป้ญหาได ้โปรแกรมั   บทเรยีนในการฝึกหดั
นี�สามารถใช้ไดใ้นหลายสาขาวชิา ทั �งทางด้านคณิตศาสตร ์ภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์
การเรยีนคาํศพัท ์และการแปลภาษา  เป็นตน้ 

3. สถานการณ์จาํลอง (Simulation) 
 การสรา้งโปรแกรมบทเรยีนที�เป็นสถานการณ์จาํลองเพื�อใชใ้นการเรยีนการสอน ซึ�งจาํลอง
ความเป็นจรงิโดยตดัรายละเอยีดต่าง ๆ หรอืนํากจิกรรมที�ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมาให ้  ผูเ้รยีน
ได้ศกึษานั �น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้พบเหน็ภาพจําลองของเหตุการณ์ เพื�อการฝึกทกัษะ
และการเรียนรู้โดยไม่ต้องเสี�ยงภัยหรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียน
สถานการณ์จาํลอง อาจจะประกอบดว้ยการนําเสนอความรู ้ขอ้มลู การแนะนําผูเ้รยีนเกี�ยวกบัทกัษะ 
การฝึกปฏบิตัเิพื�อเพิ�มพูนความชํานาญและความคล่องแคล่ว และการให้เขา้ถงึซึ�งการเรยีนรูต่้าง ๆ 
ในบทเรยีนจะประกอบดว้ยสิ�งทั �งหมดเหล่านี�หรอืมเีพยีงอย่างใดอย่างหนึ�งกไ็ด ้ในบทเรยีนโปรแกรม
สถานการณ์จําลองนี�  จะมีโปรแกรมบทเรียนย่อยแทรกอยู่ด้วย ได้แ ก่ โปรแกรมสาธิต 
(Demonstration) โปรแกรมนี�มใิช่เป็นการสอนเหมอืนกบัโปรแกรมการสอนแบบธรรมดา ซึ�งการ
เสนอเนื�อหาความรูแ้ลว้จงึให้ผูเ้รยีนทํากจิกรรม แต่โปรแกรมสาธติเป็นเพยีงการแสดงใหผู้เ้รยีนได้
ชมเท่านั �น เช่น ในการเสนอการจาํลองระบบสุรยิะจกัรวาลว่ามดีาวนพเคราะหอ์ะไรบ้างที�โคจรรอบ
ดวงอาทติย ์ในโปรแกรมนี�อาจมกีารสาธติแสดงการหมุนรอบตวัเองของดาวนพเคราะหเ์หล่านั �นและ
การหมนุรอบดว้ยดวงอาทติยใ์หช้มดว้ย  ดงันี�เป็นตน้ 

4. เกมเพื�อการสอน (Instruction Games) 
 การใชเ้กมเพื�อการเรยีนการสอนกําลงัเป็นที�นิยมใชก้นั เนื�องจากเป็นสิ�งที�สามารถกระตุ้น
ผู้เรยีนให้เกิดความอยากรู้ได้โดยง่าย เราสามารถใช้เกมการสอนและเป็นสื�อที�จะให้ความรู้แก่       
ผูเ้รยีนไดเ้ช่นกนัในเรื�องของกฎเกณฑแ์บบแผนของระบบ กระบวนทศันคต ิ ตลอดจนทกัษะต่าง ๆ 
นอกจากนี�การใชเ้กมยงัช่วยเพิ�มบรรยากาศในการเรยีนรูใ้หด้ขี ึ�น เนื�องจากมกีารแข่งขนักนั จงึทําให้
ผู้เรียนต้องมีการตื�นตัวอยู่เสมอ รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนเกมเพื�อการสอนคล้ายคลึงกับ
โปรแกรมบทเรยีนสถานการณ์จาํลอง แต่แตกต่างกนัโดยการเพิ�มบทบาทของผูแ้ขง่ขนัเขา้ไปดว้ย 

5. การคน้พบ (Discovery) 
 การคน้พบเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของตนเองใหม้าก
ที�สุด โดยการนําเสนอปญหาใหผู้้เรยีนแก้ไขด้วยการลองผดิลองถูกหรอืโดยวธิกีารจดัระบบเขา้มาั

ช่วย  โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะให้ขอ้มูลแก่ผู้เรยีนเพื�อช่วยในการค้นพบนั �นจนกว่าจะได้ขอ้มูลที�ดี
ที�สุด ตวัอย่างเช่น นักขายที�มคีวามสนใจจะขายสนิค้าเพื�อเอาชนะคู่แข่ง โปรแกรมจะจดัใหม้สีนิค้า
มากมายหลายประเภท เพื�อให้นักขายทดลองจดัแสดงเพื�อดงึดูดความสนใจของลูกค้า และเลอืก
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วธิกีารดูว่าจะขายสนิค้าประเภทใดด้วยวธิกีารใดจงึจะทําให้ลูกค้าซื�อสนิค้าของตน เพื�อนําไปสู่ข้อ
สรปุว่าควรจะมวีธิกีารขายอยา่งไรที�จะสามารถเอาชนะคู่แขง่ได ้

6. การแกป้ญหา ั (Problem-Solving) 
 เป็นการให้ผู้เรยีนฝึกการคดิ การตดัสนิใจ โดยมกีารกําหนดกฎเกณฑใ์ห้แล้วให้ผู้เรยีน
พจิารณาไปตามกฎเกณฑน์ั �น โปรแกรมเพื�อการแก้ปญัหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คอื โปรแกรมที�ให ้    
ผูเ้รยีนเขยีนเองและโปรแกรมที�มผีูเ้ขยีนไวแ้ลว้ เพื�อช่วยผูเ้รยีนในการแก้ปญหา ถ้าเป็นโปรแกรมที�ั     
ผู้เรยีนเขยีนเอง ผู้เรียนจะเป็นผู้กําหนดปญหาและเขียนโปรแกรมสําหรบัแก้ปญหานั �น โดยที�ั ั

คอมพวิเตอร์จะช่วยในการคิดคํานวณและหาคําตอบที�ถูกต้องให้ ในกรณีนี�คอมพิวเตอร์จงึเป็น
เครื�องช่วยให้ผู้เรยีนบรรลุทกัษะของการแก้ปญหาโดยการคํานวณข้อมูลและจดัการสิ�งที�ยุ่งยากั   
ซบัซอ้นให ้แต่ถา้เป็นการแกป้ญหาโดยใชโ้ปรแกรมที�มผีูเ้ขยีนไวแ้ลว้ คอมพวิเตอรจ์ะทําการคํานวณั

ในขณะที�ผูเ้รยีนเป็นผูจ้ดัการแกไ้ขปญหาเหล่านี� เช่น ในการหาพื�นที�ของที�ดนิแปลงหนึ�ง ปญหามไิด้ั ั

อยูท่ ี�ว่าผูเ้รยีนคาํนวณหาพื�นที�ไดเ้ท่าไร แต่ขึ�นอยูก่บัว่าจะจดัการหาพื�นที�ไดอ้ยา่งไรเสยีก่อน เป็นตน้ 
7. การทดสอบ (Test) 

 การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื�อการทดสอบ  มใิช่เป็นการใชเ้พยีงเพื�อปรบัปรุงคุณภาพ
ของแบบทดสอบเพื�อวดัความรูข้องผูเ้รยีนเท่านั �น แต่ยงัช่วยใหผู้ส้อนมคีวามรูส้กึที�เป็นอสิระจากการ
ผกูมดัทางดา้นกฎเกณฑต่์าง ๆ เกี�ยวกบัการทดสอบไปอกีดว้ย  เนื�องจากโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะ
สามารถช่วยเปลี�ยนแปลงการทดสอบจากแบบแผนเก่า ๆ ของปรนัยหรอืคําถาม  จากบทเรยีนมา
เป็นการทดสอบแบบมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรแ์ละผูเ้รยีนหรอืผูท้ี�ไดร้บัการทดสอบซึ�งเป็นที�
น่าสนุกและน่าสนใจกว่า พรอ้มกนันั �นอาจเป็นการสะทอ้นถงึความสามารถของผูเ้รยีนที�จะนําความรู้
ต่าง ๆ มาใชใ้นการตอบไดอ้กีดว้ย 
 การนําคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีมาใชใ้นการเรยีนการสอนแต่ละประเภทนั �น จะต้องคํานึงถงึ
วตัถุประสงคใ์นการนําไปใช ้เพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั �น ๆ ซึ�งแต่ละประเภทจะมลีกัษณะเฉพาะใน
การนําไปใช้ เช่น บทเรยีนแบบการทบทวนบทเรยีน เพื�อให้ผู้เรยีนได้เรยีนเนื�อหาที�ไม่คุ้นเคยมา
ก่อน บทเรยีนแบบสถานการณ์จาํลอง เพื�อใหท้ราบถงึสภาพที�คลา้ยความจรงิ เป็นต้น  ดงันั �นในการ
นําไปใชจ้ะตอ้งคาํนึงถงึสิ�งดงักล่าว เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 

2.3 ประโยชน์ของคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  
 คอมพวิเตอร์มลัติมเีดียเป็นสื�อการเรยีนการสอนที�มปีระโยชน์ต่อผู้เรยีน และครูผู้สอน
อยา่งมาก  ดงันี� 
 ประโยชน์ของคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียตอผูเ้รียนิ ิ ่  

1. ผูเ้รยีนเรยีนไดต้ามเอกตัภาพตามลาํพงัตนเองและเป็นอสิระจากผูอ้ื�น 
2. ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ปตามลาํดบัและไมส่ามารถแอบดคูาํตอบก่อนได ้
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3. มกีารใหผ้ลยอ้นกลบัทนัท ี ซึ�งถอืเป็นรางวลัของผูเ้รยีน  ยิ�งมภีาพ  ส ี หรอืเสยีง  ก็
ยิ�งทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ สนุกสนาน ตื�นเตน้ ไมเ่บื�อหน่าย 

4. ผูเ้รยีนสามารถทบทวนหรอืฝึกปฏบิตับิทเรยีนที�เรยีนมาแลว้ไดบ่้อยครั �งตามต้องการ
จนเกดิความแมน่ยาํ 

5. ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้แีละเรว็กว่าการเรยีนการสอนแบบปกต ิ
6. สามารถประเมนิผลความกา้วหน้าของผูเ้รยีนไดท้นัทโีดยอตัโนมตั ิ
7. ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องคิดหาทางแก้ปญหาอยู่ บ่อย ๆ ั

โดยเฉพาะการเรยีนการสอนแบบสบืสวนสอบสวน 
8. สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความสะดวกของผูเ้รยีนทั �งเวลา   สถานที�   ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรยีน ที�ทาํงาน หรอืที�บา้น 
9. ปลูกฝงนิสัยความรบัผิดชอบให้แก่ผู้เรียน โดยอั าศัยการเสริมแรงที�เหมาะสม 

กระตุ้นให้อยากเรียน เนื�องจากเป็นการศึกษารายบุคคล ไม่ใช่การบังคับให้เรียนหรือมีการ
กําหนดเวลาเรยีน 

10. ทําให้ผู้เรยีนมทีศันคติที�ดต่ีอวชิาที�เรยีน     เพราะสามารถประสบความสําเรจ็ใน
การเรยีนไดด้ว้ยตนเอง และเมื�อตอบผดิกไ็มอ่บัอายเพราะไมม่ผีูอ้ ื�นรูเ้หน็ 

11. ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที� (นิพนธ ์ ศุขปรดี.ี 2528: 40-49 ; 
ครรชติ  มาลยัวงศ.์ 2532: 8-15) 
 ประโยชน์ของคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียตอผูส้อนิ ิ ่  

1. ช่วยใหค้รทูํางานน้อยลงในดา้นการสอน      จงึมโีอกาสที�จะใชเ้วลาเหล่านั �นใน
การเตรยีมบทเรยีนอื�น ๆ ทาํใหเ้กดิผลดต่ีอการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดม้ากที�สุด 

2. ครมูเีวลาที�จะศกึษาความรูเ้พิ�มเตมิ  เพื�อพฒันาความสามารถและประสทิธภิาพ
ในการสอนของตนใหส้งูขึ�น 

3. ครมูเีวลาในการดแูลเอาใจใส่การเล่าเรยีนแต่ละคนไดม้ากขึ�น 
4. ครมูเีวลาในการคดิสรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมการศกึษา  สื�อการสอน  หรอื 
หลกัสตูร ใหม้ปีระสทิธภิาพและกา้วหน้ายิ�ง ๆ ขึ�น 
5. ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรยีนหนึ�ง ๆ  เพราะผลการวจิยัส่วนมาก  พบว่า 

บทเรยีนที�มลีกัษณะเป็นโปรแกรม สามารถสอนเนื�อหาไดม้ากกว่าการสอนแบบอื�น ๆ โดยใชเ้วลา
น้อยกว่า จงึสามารถเพิ�มเตมิเนื�อหาหรอืแบบฝึกหดัใหเ้ตม็ที�ตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของผูเ้รยีนหรอืตามที�ผูส้อนเหน็สมควร (ครรชติ  มาลยัวงศ.์ 2532: 8-15) 
 

2.4 การพฒันาบทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  
 มนต์ชยั  เทยีนทอง (2539: 27-28)  ได้อธบิายถงึการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี สามารถกําหนดเป็นขั �นตอนไดด้งันี� 
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1. การกําหนดเปาหมายในการพฒันาบทเรยีน้  
 การกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบทเรยีนเป็นสิ�งสําคัญที�จะควบคุมให้การสร้าง
โปรแกรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์และใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพตามที�ต้องการ การกําหนด  
เปาหมาย การพฒันาบทเรยีน  จะตอ้งพจิารณาดงันี�้  

1.1 หวัขอ้งานที�จะนํามาพฒันาโปรแกรม 
1.2 วตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการ 
1.3 ผูใ้ชก้ลุ่มเปาหมาย้  
1.4 ผลที�คาดว่าจะไดร้บัจากการใชโ้ปรแกรม 

2. การวเิคราะหเ์นื�อหา 
 ขั �นตอนนี�นบัว่าสาํคญัที�สุดที�จะทาํใหก้ารสื�อสารความหมายดว้ยระบบมลัตมิเีดยีบรรลุตาม
วตัถุประสงค์และสอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเปาหมายก่อนที�จะนําเปาหมายไปสรา้งเป็น้ ้

โปรแกรมนําเสนอต่อไป  ในขั �นตอนนี�จะตอ้งพจิารณาถงึสิ�งต่าง ๆ ดงันี� 
2.1 ขอบเขตและรายละเอยีดของเนื�อหาที�จะเสนอตามวตัถุประสงค ์
2.2 วธิกีารนําเสนอเนื�อหา 
2.3 ระยะเวลาการนําเสนอตามเนื�อหา 
2.4 การเลอืกสื�อที�สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์
2.5 วธิกีารโตต้อบระหว่างโปรแกรมกบัผูใ้ชต้ามหลกัการสื�อความหมาย 
2.6 วธิกีารตรวจปรบัเนื�อหา 
2.7 การเสรมิแรงและสรา้งสรรคบ์รรยากาศรว่ม 
2.8 วธิกีารประเมนิ 
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3. การเขยีนสครปิตด์าํเนินเรื�อง 
 เมื�อไดร้ายละเอยีดเนื�อหาตามขั �นตอนต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคแ์ละตามกลุ่มเปาหมาย้    ที�
กําหนดไว้แล้ว จําเป็นต้องเขยีนสครปิต์เพื�อกําหนดแนวทางการทําบทเรื�อง (Storyboard) จะ
นําเสนอตามเปาหมายการเขยีนสครปิต ์มขี ั �นตอนดงันี�้  

3.1 การสรา้งแผนภมูสิายงานหรอืโฟลวช์ารต์ (Flow Chart) 
 แผนภูมสิายงานหรอืโฟลว์ชาร์ต มคีวามจําเป็นในการควบคุมหรอืกําหนดขั �นตอนการ
ทํางานของโปรแกรม การสรา้งโฟวล์ชารต์จะมคีวามสมัพนัธก์บัวธิกีารออกแบบว่าจะใหบ้ทเรยีนมี
การทาํงานเป็นแบบใด 

 
 
ภาพประกอบ 1  ตวัอยา่งแผนภมูสิายงานโปรแกรมประเภทที�ดาํเนินไปโดยการทาํแบบฝึกหดั  
     (Exercise Driven)  

3.2 การจดัทาํบทเรื�อง (Storyboard) 
 ตวัอย่างเช่น ในหวัขอ้ Presentation จากโฟลวช์ารต์กเ็ป็นการแจกแจงรายละเอยีดลงไป
ว่าในส่วนนี�ประกอบดว้ยภาพ ขอ้ความ ภาพเคลื�อนไหว มเีสยีงหรอืเพลงประกอบหรอืไมแ่ละมกีาร
เรยีงลําดบัการทํางานอย่างไร มกีารวางหน้าจออย่างไร  รวมทั �งการกําหนดแหล่งขอ้มูล เช่น ภาพ
และเสยีง ว่าไดม้าอยา่งไร จากแหล่งไหน 
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4. การเตรยีมขอ้มลูสาํหรบับทเรื�อง 
 ข้อมูลที�ใส่ลงไปในบทเรื�องอาจมทีั �งภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื�อนไหว (Animation 
Movies) หรอือื�น ๆ ซึ�งจะต้องมกีารจดัเตรยีมขึ�นมาก่อที�จะนําไปใส่ในโปรแกรม Adobe Photo 
Shop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Authorware 

4.1 การจดัเตรยีมภาพสาํหรบัโปรแกรม 
4.2 การจดัเตรยีมเสยีง 

5. สรา้งโปรแกรม (Authoring)  เป็นขั �นตอนที�รวบรวมเอาสิ�งต่าง ๆ ที�จดัเตรยีมไวไ้ม่ว่า
จะเป็นภาพ ขอ้ความ เสยีง และ Animation Movies มารวมกนัให้เกดิเป็นโปรแกรมขึ�นมาด้วย 
Authoring System  โดยมกีารจดัเรยีงลําดบัการทํางานตามแผนภูมสิายงาน (Flow Chart) ที�
ออกแบบไว้และกําหนดรายละเอยีด เช่น Special Effect ทํา Animation ตามที�กําหนดไว้ใน 
Storyboard  ถา้หากไม่ใชโ้ปรแกรมที�เป็น Authoring System  ขั �นตอนนี�ยากลําบากมากสําหรบัผูท้ี�
ไมเ่ป็นโปรแกรมเมอร ์และใชเ้วลานาน Authoring System จะช่วยไดใ้นขั �นตอนนี� 

6. ทดสอบโปรแกรม 
 การทดสอบโปรแกรม  มวีตัถุประสงคค์อื ทดสอบว่ามเีนื�อหาสมบูรณ์ตามบทเรื�องหรอืไม ่
ทดสอบเพื�อหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Bug) ในขั �นตอนการพฒันาโปรแกรมผูส้รา้งมกัจะมกีาร
ทดสอบการทํางานของโปรแกรมอยู่แล้ว แต่เป็นการทดสอบทลีะส่วนในระหว่างการพฒันา ซึ�ง
จะตอ้งมกีารทดสอบทุกส่วนอกีครั �ง เพื�อดูการทํางานที�สมัพนัธก์บัของแต่ละหน่วย ส่วนการทดสอบ
กบัผูใ้ชเ้ป็นการทดสอบครั �งสุดทา้ย เพื�อดูปญหาที�จะเกดิขึ�นเมื�อกระจายไปยงัผูใ้ชท้ี�เป็น ั End User 
เป็นการทดสอบการทํางานของโปรแกรม ประสทิธภิาพของโปรแกรม และทดสอบผลของการใช้
โปรแกรมไดบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี�วางไว้หรอืไม่ ในการทดสอบแต่ละขั �นตอนเมื�อมปีญหาเกดิขึ�นกจ็ะั

กลบัไปแกไ้ข อาจเป็นการแกโ้ปรแกรม แกบ้ทเรื�องในบางส่วนที�พบว่ามปีญหา เมื�อแก้ไขเสรจ็แลว้ก็ั

มกีารทดสอบเช่นเดมิ ปญหาจะหมดไปั  
7. การทาํเอกสารประกอบการเรยีน 

 เอกสารประกอบการเรยีนเป็นสิ�งจําเป็นสําหรบัการปรบัปรุงแก้ไขโปรแกรมในอนาคต  
เอกสารนี�จะรวมถงึแผนภูมสิายงานและบทเรื�อง การทําเอกสารที�ด ีชดัเจน จะทําใหก้ารบํารุงรกัษา 
การแกป้ญหาโปรแกรมทําไดอ้ย่างรวดเรว็ ระบบประพนัธบ์ทเรยีน ั (Authoring System) บางตวั จะ
มรีะบบจดัทาํเอกสารประกอบการเรยีนใหไ้ดโ้ดยอตัโนมตั ิ

8. การจดัเตรยีมบทเรยีนสาํหรบัผูใ้ช ้
 เมื�อผ่านการทดสอบก็ถึงขั �นตอนที�ว่าจะส่งโปรแกรมไปยงัผู้ใช้อย่างไร จะใส่ในแผ่นดสิก์
หรอืใช้สื�อชนิดใด จะมกีารย่อขนาดโปรแกรมก่อนหรือไม่ จะต้องมโีปรแกรมสําหรบัการติดตั �ง
ซอฟตแ์วรห์รอืไม ่อยา่งไรกต็ามบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�ดคีวรมกีารตดิตั �งที�งา่ยและสะดวก 
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9. การจดัคู่มอืการใชโ้ปรแกรม 
 โปรแกรมโดยทั �วไปจะต้องมคีู่มอืประกอบการใชท้ี�ผู้ใชนํ้าไปศกึษาเพื�อหดัใชโ้ปรแกรมถ้า
ในการออกแบบโปรแกรมมกีารออกแบบระบบให้ความช่วยเหลอืที�มปีระสทิธภิาพ จะช่วยลดภาระ
การทําคู่มอืลงมา โปรแกรมที�เป็นมลัติมีเดียจะมขี้อได้เปรยีบมากในส่วนของการแนะนําฝึกใช้
โปรแกรม ทั �งนี�เพราะมทีั �งภาพ เสยีง และ Animation อย่างไรกด็จีาํเป็นต้องมคีู่มอืในการตดิตั �งและ
เรยีกใชโ้ปรแกรมเป็นอยา่งน้อย 
 จากหลักการทั �งหมดที�กล่าวมานี�   ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีนั �น บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งซึ�งทําให้บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีสรา้งเสรจ็
สมบูรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพที�ต้องกล่าวถงึ (มนต์ชยั  เทยีนทอง. 2540ข: 14-16) และ ช่วงโชต ิ 
พนัธุเวช (2542: 69-70)  ไดก้ล่าวถงึบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี� 

1. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นหลกัสตูรและเนื�อหาวชิา 
 บุคลากรด้านนี�จะเป็นผู้ที�มคีวามรู้และประสบการณ์ทางด้านการออกแบบหลกัสูตร การ
พฒันาหลกัสูตร รวมความไปถงึการกําหนดเปาหมายและทศิทางของหลกัสูตร วตัถุประสงค์ระดบั้

การเรียนของผู้เรียน ขอบข่ายของเนื�อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ขอบข่ายรายละเอียด          
คําอธบิายของเนื�อหาวชิา ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลของหลกัสูตร บุคคลกลุ่มนี�จะเป็นผู้ที�
สามารถให้คําแนะนําและใหค้ําปรกึษาไดเ้ป็นอย่างด ีเรยีกว่า เป็น Resource Person ทางด้าน
หลกัสตูร 

2. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสอน 
 บุคคลกลุ่มนี�  หมายถงึ ผูท้ี�ทําหน้าที�ในการนําเสนอเนื�อหาวชิาใดวชิาหนึ�งโดยเฉพาะ ซึ�ง
เป็นผู้ที�มคีวามรู ้มคีวามชํานาญ มปีระสบการณ์ และความสําเรจ็ในด้านการเรยีนการสอนมาเป็น
อยา่งด ีเป็นตน้ว่า มคีวามรูใ้นเนื�อหาอยา่งลกึซึ�ง สามารถจดัลําดบัความยากง่าย ความสมัพนัธ ์และ
ความต่อเนื�องของเนื�อหา รูเ้ทคนิควธิกีารนําเสนอเนื�อหาหรอืวธิกีารสอน การออกแบบและสร้าง
บทเรยีน ตลอดจนมวีธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนมาเป็นอย่างด ีบุคคลกลุ่มนี�จะ
เป็นผูท้ี�ช่วยใหก้ารออกแบบบทเรยีนมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพและน่าสนใจมากยิ�งขึ�น 

3. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสื�อและวสัดุการสอน 
 ผู้เชี�ยวชาญด้านสื�อการสอนจะช่วยทําหน้าที�ในการออกแบบและให้คําแนะนําปรกึษา
ทางด้านการวางแผนการออกแบบบทเรียน อันประกอบด้วยเรื�องการออกแบบและการจัด          
องค์ประกอบ (Layout) การจดัวางรูปแบบ การออกแบบหน้าจอหรอืเฟรมต่าง ๆ การเลอืกและ     
วธิกีารใช้ตวัอกัษร กราฟฟิก แผนภาพ แผนภูม ิรูปภาพ ส ีแสง เสยีง การจดัทํารายงานและสื�อ  
การเรยีนการสอนอื�น ๆ ที�จะทาํใหบ้ทเรยีนมคีวามสวยงามและน่าสนใจมากยิ�งขึ�น 

4. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 บุคลากรในกลุ่มนี�นับไดว้่ามคีวามสําคญัยิ�งที�จะทําให้ไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรอ์อกมาเป็น
กลุ่มบุคคลที�มคีวามชํานาญทางด้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืเป็นโปรแกรมเมอรโ์ดยตรง  ทํา
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หน้าที�ในการสรา้งสรรคผ์ลงานในรปูของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์หรอืใหค้ําปรกึษาแนะนําเกี�ยวกบัการ
เลอืกใชโ้ปรแกรม Authoring System การใชอุ้ปกรณ์ประกอบ การแก้ไขโปรแกรม รวมทั �งการทํา
เอกสารประกอบบทเรยีน 
 นอกจากนี�ข ั �นตอนต่าง ๆ ในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีดงักล่าวขา้งต้น
แลว้  จะเหน็ไดว้่าองคป์ระกอบที�สาํคญัอกีดา้นที�ตอ้งคาํนึงถงึคอื บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทั �ง 3 สาขา คอื 
ผู้เชี�ยวชาญด้านเนื�อหา ผู้เชี�ยวชาญด้านการออกแบบการสอน และผู้เชี�ยวชาญด้านโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์กจ็ะทาํใหก้ารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรเ์สรจ็สมบรูณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

2.5 การออกแบบบทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  
 บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี จะมคีุณค่าและส่งเสรมิประสทิธภิาพทางการเรยีนไดม้าก
น้อยเพยีงใด กย็อ่มขึ�นอยูก่บัการออกแบบบทเรยีนดว้ย  การออกแบบทเรยีนที�ดนีั �นนอกจากจะต้อง
อาศยัประสบการณ์และความรูใ้นเนื�อหาที�วชิาที�จะนํามาสรา้งเป็นบทเรยีนแล้ว โจนาสเซน; และ 
เฮนนัม (Jonassen; & Hannum. 1987: 7-14)  ไดก้ล่าวถงึการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วย
สอนว่าเป็นขบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนนั �นควร
ใชว้ธิกีารเชงิระบบ (System Approach)  นอกจากนั �นยงัต้องอาศยัหลกัจติวทิยาในการเรยีนรูด้ว้ย 
(ทกัษณิา  สวนานนท.์ 2530: 221-213 ; Alessi; & Trollip. 1985: 66) 

1. เนื�อหา (Information)  ลกัษณะของเนื�อหาในบทเรยีนควรเป็นดงันี� 
1.1 บรรยายเนื�อหาในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัและเนื�อหาตอ้งสั �นและกระชบั 
1.2 แสดงแผนภูมหิรอื Outline เพื�อใหเ้หน็ว่าเนื�อหานั �นมคีวามสมัพนัธเ์กี�ยวขอ้งกบั

รายวชิาอยา่งไร 
1.3 บรรยายขอ้มลูในรปูของการเปรยีบเทยีบ 
1.4 อุปมาอุปมยัเนื�อหากบัเรื�องที�นกัเรยีนเคยรูจ้กั 
1.5 การเสนอเนื�อหาตอ้งใชต้วัอกัษรที�อ่านงา่ย ใชส้ ีการขดีเสน้ใต้ ตกีรอบลูกศรหรอื

การเคลื�อนไหว เพื�อกระตุ้นหรอืเน้นส่วนสําคญั แต่ตวัอกัษรไม่ควรกระพรบิเวลาที�ให้ผู้เรยีนอ่าน 
เนื�อหา 

1.6 ควรอธบิายในสิ�งที�นกัเรยีนตอ้งทาํในตอนตน้ของบทเรยีน 
1.7 ออกแบบบทเรยีนใหผู้เ้รยีนเลอืกระดบัความยากงา่ยได ้

2. คําถามและคําตอบ (Question and Answer)  ในบทเรยีนควรมคีําถามเพื�อกระตุ้น
และยั �วยใุหผู้เ้รยีนสนใจในการเรยีนดงันี� 

2.1 ตั �งคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
2.2 มคีาํถามก่อนบทเรยีน ระหว่างบทเรยีนแต่ละตอน และหลงับทเรยีน 
2.3 ควรมกีารทดสอบก่อนเริ�มบทเรยีน 
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2.4 ขณะตอบคําถาม ไม่ควรให้ผูเ้รยีนยอ้นกลบัไปดูที�คําบรรยายหรอืคําตอบได้แต่
ควรจะใหค้าํอธบิายพรอ้มขอ้มลูยอ้นกลบัแทน 

2.5 เมื�อจบกรอบเนื�อหา ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทบทวนเนื�อหาก่อนตอบคาํถาม 
2.6 มกีารกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถาม 
2.7 ใชค้าํถามที�สอดคลอ้งกบัความรูพ้ื�นฐาน ประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รยีน 

3. การตอบสนองของผูเ้รยีน 
 ผูเ้รยีนต้องมคีวามรูใ้นคําสั �งต่าง ๆ ที�ใช้ควบคุมบทเรยีนอยู่ รวมทั �งความรูเ้กี�ยวกบัคําสั �ง
พื�นฐานของคอมพวิเตอร ์ ที�สาํคญัที�สุดคอื การปอนขอ้มลู้  

3.1 ไมจ่าํเป็นตอ้งใหผู้เ้รยีนตอบสนองแบบเปิดเผย 
3.2 ใชศ้ลิปะในการตั �งคาํถามหรอืคาํสั �งในการทบทวน เพื�อกระตุน้ใหม้กีารตอบสนอง

โดยไมต่อ้งเปิดเผย 
3.3 เมื�อต้องการประเมินผลหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรใช้การตอบสนองแบบ

เปิดเผย 
3.4 ใหผู้เ้รยีนประเมนิระดบัความเขา้ใจของตนเองในแต่ละเนื�อหา 
3.5 ผูเ้รยีนในระดบัเดก็เลก็ควรใหต้อบโดยกดแปนคยี ์้ 1-2 คยี ์แต่ผูเ้รยีนในระดบัสูง

ที�ตอ้งใชค้วามคดิมาก ๆ ควรใชค้วามคดิมาก ๆ  
3.6 ถ้าให้ผู้เรยีนพมิพ์คําตอบเอง ต้องเขยีนโปรแกรมให้สามารถรบัคําตอบ  ซึ�ง

บางครั �งอาจมกีารสะกดผดิ และอาจเป็นคาํตอบที�ไมค่าดคดิมาก่อน 
3.7 นอกจากการประเมนิโดยคอมพวิเตอร ์  อาจให้มกีารประเมนิผลโดยเพื�อน

นกัเรยีนหรอืคร ูโดยใชส้มดุแบบฝึกหดั 
4. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

4.1 การให้ข้อมูลย้อนกลับตอนไหนนั �นขึ�นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นบทเรียน
เกี�ยวกบัความจาํ ควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทุกครั �ง แต่ถ้าเป็นการเรยีนระดบัสูงหรอืเป็นนามธรรม ควร
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัตอนทา้ยของบทเรยีน 

4.2 ตอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทนัททีนัใดหลงัจากผูเ้รยีนตอบคาํถาม 
4.3 หลกีเลี�ยงขอ้มลูยอ้นกลบัชนิดถูก ผดิ เพราะขอ้มลูยอ้นกลบัแบบนี�เป็นเพยีงการ

ยนืยนัคาํตอบเท่านั �น 
4.4 เมื�อนกัเรยีนตอบถูก ตอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื�อใหท้ราบว่าคาํตอบนั �นถูก และ 

ทาํไมจงึถูก และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเมื�อนกัเรยีนตอบผดิ ทาํไมจงึผดิ และคาํตอบที�ถูกตอ้งคอือะไร 
4.5 เมื�อผู้เรยีนตอบคําถามผดิ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนตอบคําถามเดมิอกีครั �ง ถ้า

ผูเ้รยีนยงัตอบผดิอกี กบ็อกคาํตอบที�ถูกและอธบิายว่าทาํไมจงึถูก 
4.6 ควรจดัขอ้มลูยอ้นกลบัที�แตกต่างกนัตามระดบัการเรยีน โดยผูเ้รยีนอ่อนควรให้

ขอ้มลูยอ้นกลบัแบบที�มกีารอธบิายเพิ�มเตมิและการช่วยเหลอืหรอืกระตุน้ 
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4.7 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที�ดไีม่ควรใหซ้ํ�า ๆ กนั เหมอืน ๆ กนั หรอืใหเ้ป็นแบบแผ
ตายตวั หรอืใหซ้ํ�า ๆ กนั แต่ควรจะเปลี�ยนใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

4.8 ควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที�มลีกัษณะเป็นการเสรมิสรา้ง คอื มทีั �งขอ้มลูและความ 
น่าสนใจมากกว่าเป็นขอ้เสนอแนะหรอืการตชิมอยา่งงา่ย ๆ 

5. การควบคุมบทเรยีน 
5.1 ควรมกีารทดสอบก่อนบทเรยีนและเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนที�ได้คะแนนสูงสามารถ

เลอืกวธิเีรยีนและระดบัความยากงา่ยของบทเรยีนได ้
5.2 ควรมคีําแนะนําให้กบัผู้เรยีนเกี�ยวกบัตวัเลอืกในการควบคุมบทเรยีนก่อนการ

เรยีน 
5.3 จดัระดบัความยากง่ายของคําถามใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์และผู้เรยีนเป็น

กลุ่มเปาหมาย โดยเรยีงคาํถามและคาํนึงถงึชนิดของเนื�อหาและความสมัพนัธข์องเนื�อหาดว้ย้  
5.4 ควรมตีัวอย่างคําถามและคําตอบในบทเรยีนและไม่ควรให้ผู้เรยีนข้ามกรอบ

ตวัอยา่ง 
5.5 เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสามารถเลอืกจาํนวนคําถามความต้องการไดแ้ละหลงัจาก

คาํตอบแบบฝึกหดัแต่ละหวัขอ้แลว้ ผูเ้รยีนสามารถเลอืกที�จะทาํแบบฝึกหดัขอ้ต่อไปหรอืเลอืกที�เรยีน
เรื�องต่อไป 

5.6 นักเรียนสามารถเลิกหรือเริ�มบทเรียนได้ทุกขณะ เช่น ในขณะที�กําลังทํา
แบบฝึกหดั นกัเรยีนสามารถหยดุและกลบัไปยงับทเรยีนได ้

5.7 หลงัจากจบบทเรยีนแลว้ ควรแสดงคะแนนความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
 

2.6 งานวจยัเกี�ยวกบับทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ ิ  
 งานวจยัในประเทศิ  
 ศรสีมร  ฉุยฉาย (2536: ค) ไดท้ําการวจิยัเรื�องการวจิยัเรื�องการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรท์ี�
เสนอภาพเคลื�อนไหวและแบบซ้อนภาพผ่านจอแอลซดีใีนการสอนวชิาการถ่ายภาพ 1 ผลการวจิยั
พบว่า คะแนนเฉลี�ยผลสมัฤทธิทางการเรียนและความคงทนระหว่างกลุ่มที�เรยีนจากบทเรียนb
คอมพวิเตอรแ์บบภาพเคลื�อนไหวและแบบซ้อนภาพ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
0.01 และกลุ่มที�เรยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์แบบภาพเคลื�อนไหวให้ผลสมัฤทธทิางการเรยีน b
ความคงทน และความชอบ สงูกว่ากลุ่มที�เรยีนคอมพวิเตอรแ์บบซอ้นภาพ 
 เกษมศร ี พรหมภบิาล (2538)  ไดท้าํการวจิยัเกี�ยวกบัผลของการสอนวชิาการออกแบบ 1 
ที�มต่ีอผลสมัฤทธทิางการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกในระดบัมธัยมศกึษาb      ตอน
ปลาย กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผลการสอนวชิา ศ 013 การออกแบบ 1 เรื�องทฤษฎี
องค์ประกอบศิลปโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอยู่ในระดับดีมาก์  ผู้เรียนมีความ
กระตอืรอืรน้ สนุกสนานต่อการเรยีน 
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 มนต์ชยั  เทยีนทอง (2539: ค-ง)  ไดท้ําการวจิยัพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน
ระบบมลัตมิเีดยีสาํหรบัฝึกอบรมคร-ูอาจารย ์และนกัฝึกอบรม ในการสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วย
สอนโดยใชโ้ปรแกรม Authorware Professional Version 2.0  ซึ�งผูว้จิยัไดนํ้าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง
จากสถานศกึษาและสถานประกอบการจาํนวน 20 คน และสอบถามความคดิเหน็ภายหลงัสิ�นสุดการ
ใชบ้ทเรยีนซึ�งมคีวามยาว 42 ชั �วโมง รวมทั �งสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นบทเรยีน
คอมพวิเตอรช่์วยสอนจาํนวน 8 คน หลงัจากทดลองใชบ้ทเรยีนเป็นเวลา 1 สปัดาห์  ผลการวจิยั
ปรากฏว่า บทเรยีนที�สรา้งขึ�นมปีระสทิธภิาพ 88.23 และผูใ้ชส้ามารถสรา้งบทเรยีนไดม้ปีระสทิธภิาพ 
72.09  ซึ�งสูงกว่าเกณฑท์ี�กําหนดไว้ ผูใ้ชบ้ทเรยีนและผู้เชี�ยวชาญ มคีวามคดิเหน็ต่อบทเรยีนใน
ระดบัด ี
 กมลธร  สงิหป์ร ุ(2541)  มุง่หาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื�อง การ
สบืพนัธุข์องสิ�งมชีวีติระดบัมธัยมศกึษาปีที� 5 และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนb
ที�เรยีนจากบทเรยีนคอมพวิเตอรร์ะบบมลัตมิเีดยีกบัการเรยีนตามปกตทิี�มคีรูสอนตามคู่มอื สสวท.  
โดยทดลองกบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที� 5  โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ บางนา แบ่งกลุ่มทดลอง 1 
กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวจิยัพบว่า มี
ประสทิธภิาพ 98.78/85.93  เมื�อนํามาทดลองใช้เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนของกลุ่มb
ทดลองที�เรยีนกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีสูงกว่ากลุ่มที�ควบคุมที�เรยีนตามคู่มอืครเูป็นผูส้อน
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
 ศกัดา  ไชยลาภ (2544)  มจีุดมุ่งหมายเพื�อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนแบบ
มลัตมิเีดยี วชิาสงัคมศกึษา เรื�องทรพัยากรนํ�า ระดบัมธัยมศกึษาปีที� 5 และหาประสทิธภิาพของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนแบบมลัตมิเีดยีที�สรา้งขึ�นตามกฎเกณฑม์าตรฐาน 90/90 โดยใช ้ กลุ่ม
ตวัอย่างที�ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที� 5 โรงเรยีนปากเกรด็ มาเป็นกลุ่ม
ทดลอง จํานวน 48 คน  ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนที�สร้างขึ�นมีคุณภาพในระดับดีและมี
ประสทิธภิาพ 91.11/91.33  เป็นไปตามเกณฑท์ี�กําหนด 
  

งานวจยัตางประเทศิ ่  
 ซดัเบอรร์ ี(Sudbury. 1992)  ไดศ้กึษาวจิยัเกี�ยวกบัมลัตมิเีดยีในเรื�องบูรณาการด้าน
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีในการเรยีนการสอน โดยมจีุดมุ่งหมายในการทําการศกึษาวจิยัเพื�อแสดงให้
เหน็ถงึการนําเทคโนโลยทีี�หลากหลายที�เรยีกกนัว่ามลัตมิเีดยีมาช่วยในการเรยีนการสอนนักศกึษา
วชิาคอมพวิเตอร ์โดยสรา้งบทเรยีนเรื�องการดูแลรกัษาและการใชด้สิเกต็คอมพวิเตอร ์โดยการสรา้ง
ภาพสาธติการใช้งานในรูปของมลัติมเีดยี  ซึ�งมทีั �งคําอธบิายของเทคโนโลยต่ีาง ๆ ที�นํามาใช้ใน   
บทเรยีนด้วย คําอธิบายนี�จดัทําขึ�นสําหรบัผู้สอนหรอืผู้สนใจที�ต้องการสร้างรูปแบบของการใช้
คอมพวิเตอรช่์วยการสอนในชั �นเรยีน 
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 โซลทานิ (Soltani. 1995) แห่ง Kansas State University  ไดท้ําการศกึษานักศกึษาระดบั
สตปิญญาปานกลางสาขาประถมศกึษา จาํนวน ั 92 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 23 คน ใช้
มลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ ์ใชว้ดีทิศัน์ และใชต้ํารา โดยการทําแบบทดสอบหลงัการเรยีนเพื�อศกึษา
ผลสมัฤทธ ิมานะพยายาม และแรงจงูใจของนกัศกึษาแต่ละคน พบว่b า ก่อนเรยีนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม 
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิการเรยีนเนื�อหาที�คลา้ยกนั นักเรยีนที�เรยีนจากตํารา
จะแตกต่างจากนกัเรยีนที�เรยีนจากวดีทิศัน์และเรยีนจากมลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธใ์นก่อนเรยีน และ
ขณะเขยีนในแต่ละสื�อไมม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัระหว่างผลสมัฤทธขิองนักเรยีนทั �ง b 4 
กลุ่ม กลุ่มมลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ์มผีลสมัฤทธใินมโนทศัน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมกลุ่มตําราและb วดีิ
ทศัน์ และมลัตมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ ์มคีวามคงทนความรูน้านกว่าควบคุมกลุ่มตําราและวดีทิศัน์ 
 คลารค์ (Clark. 1995)  ได้ศกึษาการใช้โปรแกรมมลัตมิเีดยีปฏสิมัพนัธ์เป็นเครื�องมอื
สงัเกตการพฒันาวชิาชพีของครู  ผลการศึกษาพบว่า ครูที�ใช้โปรแกรมมลัติมเีดยีปฏสิมัพนัธ์เป็น
เครื�องมอืสงัเกตการพฒันาวชิาชพีครูมคีวามสามารถในการจดจํา สามารถที�พสิูจน์และอธบิายได้
มากกว่าครทูี�ใชคู้่มอืมาตรฐานวชิาชพีทางการสอน 
 เมเยอร ์(Meyer. 1997)  ไดท้ําการวเิคราะหข์อ้ความในรายวชิาการเรยีนภาษาที�คดัเลอืก
มาจากบางกลุ่มการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการแนะนําสําหรบัครูผู้สอนภาษา     
ต่างประเทศ  ผลการวจิยันี�เป็นการพฒันาเครื�องมอืที�ได้ปรบัปรุงเป็นผลสําเรจ็ เพื�อการวเิคราะห ์
ขอ้ความสาํหรบัโปรแกรมการสอนภาษาที�สมบรูณ์ 
 จากงานวจิยัทั �งในประเทศและต่างประเทศที�ยกตวัอยา่งมานั �น  ในปจจุบนัมลัตมิเีดยีนับได้ั

ว่าเป็นสื�อที�มปีระสทิธิภาพต่อการเรยีนการสอนเป็นอย่างมาก ช่วยให้สมัฤทธทิางการเรยีนของb    
ผูเ้รยีนดขีึ�น มคีวามคงทนในการเรยีนรูส้งู และช่วยใหผู้เ้รยีนมทีศันคตทิี�ดต่ีอการเรยีนการสอน 
 
3 หลกัสตูรการศึกษาขั 6นพื6นฐาน 
 
 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร  ระบุไว้ว่า เพื�อใหก้ารจดัการศกึษาขั �นพื�นฐานเป็นไป
ตามแนวนโยบายการจดัการศกึษาของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  จงึกําหนด
หลกัการของหลกัสตูรการศกึษาขั �นพื�นฐานไวด้งันี� 

1. เสรมิสรา้งความเป็นเอกภาพของชาตไิทย มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กบัความเป็น
สากล 

2. เป็นการศกึษาเพื�อมวลชนที�ประชาชนทุกคนจะไดร้บัการศกึษาอยา่งเสมอภาคและ 
เท่าเทยีมกนั โดยสงัคมทุกส่วนมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

3. ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนไดพ้ฒันาและเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื�องตลอดชวีติ โดยถอืว่า
ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัที�สุด สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
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4. มกีารกําหนดใหม้มีาตรฐานการเรยีนรูเ้มื�อจบการศกึษาขั �นพื�นฐาน และมาตรฐานการ
เรยีนรูร้ะหว่างช่วงชั �นการศกึษา มรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของสถานศกึษา และมี
การทดสอบตามมาตรฐาน 

5. การจดัการเรยีนรูเ้น้นการบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาโดย
ใหม้คีวามยดืหยุน่ในเรื�องการจดัสรรเวลาและยดึมาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นหลกั 

6. กําหนดให้สถานศึกษาขั �นพื�นฐานจดัทําหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ

7. เป็นหลกัสตูรที�จดัการศกึษาไดทุ้กรปูแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเปาหมาย  สามารถโอน้

ผลการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ 
 
 
4.   เอกสารและงานวจยัเกี�ยวกบัคอมพวเตอรช์วยสอนภาษาองักฤษิ ิ ่  

4.1 เอกสารเกี�ยวกบัคอมพวเตอรช์วยสอนภาษาองักฤิ ่ ษ 
 ประนอม  สุรสัวด ี(2535: 45-47)  ไดก้ล่าวว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรว์ชิาภาษาองักฤษ    
ที�ครูใช้ได้ก็คอื คอมพวิเตอรช่์วยสอน หรอื CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ�งก็คอื 
โปรแกรมสําเรจ็รปูที�สรา้งขึ�นจากหลกัสูตรที�ใช้ในโรงเรยีน  ทั �งนี�ความหมายของ CAI คอื การใช้
คอมพวิเตอรใ์หช่้วยสอนไมใ่ช่การสอนเดก็ใหเ้รยีนคอมพวิเตอร ์
 ครูสนใจที�สร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ แต่ไม่มคีวามรู้ในการสร้าง
หรือไม่มีความสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเอง  ครูก็ย ังคงสร้าง CAI ได้โดยอาศัย 
Programmer เป็นผูเ้ขยีนโปรแกรม  เพยีงแต่ครูต้องเลอืกเนื�อหา กําหนดรายละเอยีดของเนื�อหา 
และกําหนดจุดประสงค์ที�แน่นอน เช่น ต้องการใช้สอน ใช้ทบทวนหรือใช้ประเมินผล เป็นต้น   
จากนั �นครสูามารถตกลงกบั Programmer ดงันี� 

1. บอกวตัถุประสงคแ์ละตอ้งการของคร ู
2. กําหนดรปูแบบและเงื�อนไขตามที�ครตูอ้งการ 
3. ให ้Programmer ออกแบบดา้นเทคนิค 
4. ตรวจสอบและพฒันาโปรแกรม 
5. ทดสอบและทดลองใช ้
6. สรา้งคู่มอืในการใช ้

 อย่างไรก็ตามการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนวชิาภาษาองักฤษมาใช้เป็นการเสรมิ
บทเรยีนเป็นส่วนหนึ�งของการใชส้ื�อ มใิช่การสอนทั �งหมด 
 กดิานันท ์ มลทิอง (2540: 235-237)  ไดก้ล่าวถงึการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษโดย
ใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยสอนไวด้งันี� 
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 โครงการสตาร ์(Project STAR) 
 โครงการสตาร ์เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอนสําเรจ็รูปภาษาองักฤษสําหรบัผู้ใหญ่
เพื�อการสอนอ่านออกเขียนได้ โดยเน้นทางด้านการใช้คําศัพท์ เนื�อหาบทเรียนในโปรแกรม
ประกอบด้วยภาพกราฟฟิก เสียง และการทบทวนเพื�อให้ผู้เรยีนฝึกหัดซํ�า โดยที�ภาพกราฟฟิก
คําศพัท ์ประโยค และเรื�องราวต่าง ๆ ที�เสนอในบทเรยีนนั �นได้รบัการสรา้งสรรคม์าแล้วเป็นอย่างด ี
เพื�อช่วยใหเ้ขา้ใจไดง้่ายและเรา้ความสนใจของผูเ้รยีน ภายหลงัจากการเรยีนคําศพัทแ์ต่ละครั �งแล้ว 
จะมกีารสอนอ่านออกเสยีงเพื�อช่วยในการอ่านคําศพัทอ์ย่างถูกต้อง ประกอบดว้ยลกัษณะการเรยีน
ด้วยตวัเองจากโปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอนดงักล่าวนี� จะทําให้ผู้เรยีนสามารถได้รบัประโยชน์
อยา่งเตม็ที� เพราะเป็นการเรยีนโดยลาํพงั จะออกเสยีงหรอืสะกดคําศพัทถ์ูกผดิอย่างไรกไ็ม่ต้องอาย
ผู้อื�น ทําให้ผู้ใหญ่อายุมากกล้าเรยีนในลกัษณะนี�มากกว่าไปเข้าเรยีนชั �นกลุ่มใหญ่ นอกจากนี�  
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนได้เรว็หรอืชา้ตามความสามารถและความต้องการแต่ละคน สามารถที�จะขา้ม
บทเรยีนในส่วนที�ตนถนัดแล้วเพื�อไปเรยีนในบทเรยีนบทต่อไปได้ โปรแกรมบทเรยีนในโครงการ 
สตารแ์บ่งออกเป็น 3 ระดบัการเรยีนรู ้ โดยในแต่ละระดบัแบ่งเป็น 3 หน่วย ไดแ้ก่ คําศพัท ์ความ 
เขา้ใจ และตวัสะกด 

1. คาํศพัท ์ในแต่ละระดบัการเรยีนรูจ้ะมชุีดคาํศพัท ์280 คาํ ที�ไดค้ดัสรรมาจากคําศพัท์
ที�ผู้ใหญ่ใช้กันมากและบ่อยที�สุด มกีารเสนอคําศัพท์โดยวิธีให้ผู้เรยีนดูรูป ฟงัเสียง แล้วทําการ
ตอบสนองต่อคํานั �นในแบบฝึกหดัหลายรปูแบบ หลงัจากที�เรยีนคําศพัทแ์ต่ละคําแลว้จะมกีารใชเ้ป็น
คาํสมาส สนธ ิและรปูประโยค 

2. ความเข้าใจ ให้ผู้เรยีนทบทวนคําศพัท์ที�เรยีนไปแล้วโดยการใช้คําเหล่านั �นในรูป
ประโยค เรื�องสั �น และคาํถาม 

3. ตวัสะกด  เป็นการใหผู้เ้รยีนสะกดคาํจากที�เรยีนมาแลว้ในหน่วยคาํศพัท ์ โดยการให้
เหน็คาํเตม็ของคาํศพัทแ์ต่ละคาํก่อน แลว้ลองใส่ตวัอกัษรในช่องว่างที�ใหไ้วแ้ละพมิพค์าํเตม็ในที�สุด 
 ชุดวชาภาษาองักฤษิ  
 กระทรวงศกึษาธกิาร  ได้ตระหนักถงึความสําคญัของการศกึษาวชิาภาษาองักฤษ จงึได้
กําหนดนโยบายให้มกีารเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั �งแต่ชั �นประถมศึกษาปีที� 1 และม ี        
โครงการพฒันาสื�อการเรยีนการสอนประเภทการสอนใช้คอมพวิเตอรช่์วยขึ�น โดยการใช้ซดี-ีรอม
เป็นสื�อ นอกจากการใช้หนังสือ บทเรยีน แถบบันทึกเสียง และวีดิทัศน์  เพื�อช่วยให้การสอน
ภาษาองักฤษมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึ�น  บทเรยีนภาษาองักฤษเหล่านี�จะเกี�ยวกบัการ
เรยีนคําศพัท์ ไวยากรณ์ การฟง การอ่าน และการเขยีน  โดยแยกเป็นซดีีั -รอมชุดต่าง ๆ มากมาย  
อาท ิ

1. Fun School Spelling    เป็นการสอนสะกดคาํพดูพหพูจน์และคําพอ้งเสยีง    มกีาร
นําเสนอโดยใช้ภาพกราฟฟิกเคลื�อนไหวเพื�อการสอนเกี�ยวกบัการสะกดคํา ใชเ้กมในการสอน คํา
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พอ้งเสยีงและรูปแบบของการเล่นเกมปรศินาอกัษรไขว้  นอกจากนั �นยงัเน้นทกัษะการฟง การพูดั

เลยีนเสยีงเจา้ของภาษา และการอ่าน เหมาะสาํหรบัผูเ้รยีนในระดบัประถมตน้และระดบัมธัยม 
2. All-in-One Language Fun    เป็นการสอนคาํศพัทใ์นเรื�องส ี สภาพแวดลอ้มใกลต้วั 

ตวัเลข อวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย และเวลา  เน้นทกัษะการฟงและการพูด เหมาะสําหรบัผู้เรยีนั

ตั �งแต่ชั �นอนุบาลถงึประถมศกึษาปีที� 6 
3. ABE by Dr. Seuss   เป็นการสอนดว้ยตวัอกัษร A-Z   โดยมคีํากํากบัภาพ  เสยีง

กบัภาพ และเพลงประกอบ  เน้นทกัษะการฟง ทั �ั งฟงการอ่านคําและฟงเพลง รวมถงึเน้นทกัษะการั ั

อ่านโดยใหผู้เ้รยีนอ่านตามเสยีงเป็นคาํสั �น ๆ และดคูวามหมายจากภาพ เหมาะสําหรบัผูเ้รยีน ตั �งแต่
ระดบัอนุบาลถงึประถมปีที� 3 

4. BBC New English Course    เป็นการเรยีนเรื�องราวในชวีติประจาํวนั   สญัลกัษณ์
จราจรและตวัเลข  นําเสนอบทเรยีนโดยใช้บทสนทนา เพลง เน้นทกัษะการฟงทั �งสําเนียงอเมรกินัั

และองักฤษ รวมถงึทกัษะการพูด อ่าน และเขยีน โดยฝึกเขยีนตามคําบอกเหมาะสําหรบัผูเ้รยีนใน
ระดบัประถมศกึษาปีที� 1 และ 2 
 

4.2 งานวจยัภายในประเทศเกี�ยวกบัคอมพวเตอรช์วยสอนภาษาองักฤษิ ิ ่  
 สุกานดา  ปนนาค ั � (2531: 57)  ไดศ้กึษาความเขา้ใจและเจตคตใินการอ่านภาษาองักฤษ
ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน  ผลปรากฏว่า นักเรยีนที�
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนักเรียนตามคู่มือครู  มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
 นันทพร  ศิรวิชัรกุล (2533)  ได้วจิยัเกี�ยวกบัผลของการใช้แบบฝึกหดัจากเครื�อง
ไมโครคอมพวิเตอรท์ี�มต่ีอผลสมัฤทธแิละความคงอยูข่องการเรยีนคําศพัทภ์าษาองักฤษของนักเรยีนb
ชั �นประถมศกึษาปีที� 6 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนโรงเรยีนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน โดยใหน้ักเรยีนกบัเครื�องคอมพวิเตอร ์20 คน และเรยีน
โดยแบบฝึกหดัภาษาองักฤษ พบว่า ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนทั �งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั b
แต่นักเรยีนกลุ่มที�ใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มคีวามสนใจและสนุกสนานตื�นเต้นที�จะเรยีน
คําศัพท์ต่าง ๆ และมีความคิดเห็นที�ดีต่อการเรียนวิชาอื�น ๆ และต้องการให้มีการใช้เครื�อง
คอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนดว้ย 
 อลงกต  ยะไวทย ์(2535)  ไดว้จิยัเรื�องผลของรปูแบบการเสนอภาพกราฟฟิกดว้ยเครื�อง
คอมพิวเตอร์ที�มีต่อความจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จํานวน 120 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัผลการเรยีนวิชา
ภาษาองักฤษสูง ปานกลาง ตํ�า กลุ่มละ 40 คน และในแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 
20 คน รวมเป็น 6 กลุ่ม ในกลุ่มยอ่ยทั �งสองนั �น นักเรยีนไดร้บัการทดลองโดยใชร้ปูแบบการนําเสนอ
ภาพที�แตกต่างกนัคอื รูปแบบการนําเสนอภาพแบบเต็มภาพ และแบบแยกเสนอตามสารภายใน
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ภาพ  ผลการทดลองพบว่า นักเรยีนที�มรีะดบัผลการเรยีนสูง จะจาํไดด้กีว่านักเรยีนที�มรีะดบัผลการ
เรยีนปานกลางและตํ�าอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และรปูแบบการนําเสนอภาพกราฟฟิก
แบบแยกเสนอตามสารภายในภาพจะทําใหน้ักเรยีนจาํไดด้กีว่ารูปแบบการเสนอภาพกราฟฟิกแบบ
เตม็ภาพอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 ปิตมินัส  บนัลอื (2544)  ไดท้ําการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีโดยใชก้ารต์ูน
ดําเนินเรื�องวชิาภาษาองักฤษ “English in Fun” สําหรบันักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 3 โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรยีนโรงเรยีนประถมสาธติ สถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จํานวน 
48 คน ภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2543  โดยการทดลอง 3 ครั �ง  เพื�อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90  ผลปรากฏว่า  มปีระสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์92.00/90.20  ซึ�งสามารถนําไปใชใ้น
การเรยีนการสอนไดจ้รงิ 
 

4.3 งานวจยัตางประเทศเกี�ยวกบัคอมพวเตอรช์วยสอนภาษาองักฤษิ ิ่ ่  
 จอหน์, เมท วคิเตอร ์(John, Mate Victor. 1985: 2178-A)  ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธใินการเรยีนรูค้ําศพัทข์องผู้เรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง โดยได้ศกึษากบันักเรีb ยน
ชั �นมธัยมศกึษา        ตอนปลายที�เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน  มผีลสมัฤทธใินการb
เรยีนรูค้ําศพัท์สูงกว่านักเรยีนที�เรยีนโดยใช้เทป  และปรากฏว่า นักเรยีนที�เรยีนโดยใช้บทเรยีน
คอมพวิเตอรช่์วยสอน  มคีวามเชื�อมั �นในการใชค้าํศพัทส์งูกว่านกัเรยีนที�เรยีนจากเทป 
 มลิเลอร ์(Miller. 1986) ไดศ้กึษาผลของการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนในการสอบ
อ่านวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษของนักเรยีนระดบัประถมศึกษาพบว่า  การเรยีนจากบทเรยีน
คอมพวิเตอรช่์วยสอน นกัเรยีนจะมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนไม่แตกต่างจากการเรยีนการสอนในb  ชั �น
ปกติ แต่การเรยีนจากการใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั �น นักเรยีนจะใช้เวลาเรียนรู้วิชา
วรรณคดภีาษาองักฤษน้อยกว่าการสอนปกต ิ
 โกลชิ (Kolich. 1991)  ได้ทําการทดลองให้นักเรยีนฝึกฝนคําศพัท์โดยใช้บทเรยีน
คอมพวิเตอรช่์วยสอนที�มต่ีอผลสมัฤทธิ bด้านคําศพัทข์องนักเรยีนเกรด 11  ผลการทดลองพบว่า   
นักเรยีนที�ได้รบัการฝึกฝนโดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มผีลสมัฤทธิในคะแนนคําศพัท์b      
สงูกว่ากลุ่มควบคุมที�ไมไ่ดเ้รยีนคอมพวิเตอรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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5. เอกสารและงานวจยัเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัิ  
ประถมศึกษา 

5.1 ขอบเขตเนื6อหาหลกัสูตรภาษาองักฤษมาตรฐานพื6นฐานตอนต้น (Beginner 
Fundamental Level) 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื�อหาทางภาษา แนวทางการจดัการเรยีนการสอน 
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษหลกั 1-4 
(ชั �น ป.5-6) มจุีดประสงคด์งันี� 
1. เพื�อใหส้ามารถสื�อสารดว้ยการฟง ั

พดู อ่าน เขยีน อย่างถูกตอ้ง 
ชดัเจน และเหมาะสมกบัระดบั
ภาษาที�เรยีน 

2. เพื�อใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษ
เป็นพื�นฐานในการเรยีนระดบัที�
สงูขึ�น มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
หลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา 

3. เพื�อใหส้ามารถพดู ฟง และั

สนทนาเป็นภาษาองักฤษ อ่าน
ออกเสยีง และอ่านจบัใจความได ้

4. เพื�อใหส้ามารถสื�อสาร เขยีนเป็น
ภาษาองักฤษดว้ยการเขยีน
ขอ้ความและคาํพดูต่าง ๆ ไดโ้ดย
ใชอ้กัษรตวัพมิพแ์ละอกัษร
ตวัเขยีนสะกดคาํถูกตอ้ง ใช้
เครื�องหมายวรรคตอนถูกตอ้ง 

5. 5.  เพื�อใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษ
เป็นเครื�องมอืในการแสวงหา
ความรูเ้พิ�มเตมิ โดยใชส้ื�อประเภท
ต่าง ๆ ทั �งสื�อสิ�งพมิพ ์พจนานุกรม 
และสื�ออื�น ๆ เป็นเครื�องมอื 

6. เพื�อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
วฒันธรรมในบรบิทภาษาที�สื�อสาร 

7. เพื�อใหม้เีจตคตทิี�ดต่ีอ
ภาษาองักฤษ และมนีิสยัรกัการ
อ่าน 

โครงสรา้งทางไวยากรณ์ เป็นประโยค
สั �น ๆ งา่ย ๆ เกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี� 
การทกัทาย กล่าวลา แนะนําตนเอง และ
ผูอ้ื�น ขอบคุณ ขอโทษ พดูแทรกอย่าง
สุภาพ ขออนุญาต ขอรอ้งหรอืออกคาํสั �ง
ใหป้ฏบิตัติามคาํสั �ง ประโยคบอกเล่า 
ประโยคคาํถาม ประโยคคาํตอบ ในวง
คาํศพัทท์ี�กาํหนด คลงัคาํ เป็นคาํที�
ปรากฏในโครงสรา้งไวยากรณ์ในระดบันี� 
เป็นคาํศพัทท์ี�เกี�ยวกบัสิ�งใกลต้วั 
วฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มของผูเ้รยีน
เกี�ยวกบัตนเอง ครอบครวั โรงเรยีน 
สถานที� ทศิทาง วนั เดอืน ปี ฤดกูาล 
ฯลฯ  ซึ�งเป็นคาํนาม คําสรรพนาม 
คาํกรยิา กรยิาช่วย คาํคุณศพัท ์
คาํกรยิาวเิศษณ์ คาํบุพบท คาํสนัธาน 
คาํอุทาน ในวงคาํศพัทป์ระมาณ 940-
1050 คาํ นอกเหนือไปจากวงคาํศพัท์
เดมิซึ�งผูเ้รยีนเคยเรยีนมาแลว้ในชั �น
ประถมศกึษาปีที� 3-4 ประมาณ 360-
450 คาํ รวมคาํศพัทท์ี�สะสม 1300-1500 
คาํ 

ฯลฯ 

เพื�อใหบ้รรลตุามจุดประสงค ์จงึควร
จดัการเรยีนการสอนดงันี� 
1. เน้นการสื�อสารดว้ยการฟง พดู ั

อ่าน เขยีน ใหส้อดคลอ้งกนั ใน
การจดักจิกรรมแต่ละครั �ง ควรใช้
ภาษาองักฤษเป็นสื�อในหอ้งเรยีน 

2. ยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ใหผู้เ้รยีน
ไดแ้สดงออก ครเูป็นผูด้แูลให้
ความสะดวก ดา้นสื�อการเรยีนการ
สอน ใหค้าํแนะนําเพื�อใหเ้ป็นไป
ตามแผนที�เตรยีมไว ้

3. เน้นกจิกรรมการเรยีนการสอนที�ให้
ความสุข สนุกสนาน เพื�อใหเ้กดิ
เจตคตทิี�ดต่ีอภาษาองักฤษ 

4. รปูแบบของการจดักจิกรรมจะมี
ลกัษณะเป็นการมอบหมายงาน 
(Task-based) ใหผู้เ้รยีนปฏบิตั ิซึ�ง
ผูเ้รยีนจะตอ้งรว่มมอืกนัและมี
ปฏสิมัพนัธ ์กระทาํกจิกรรมคู่และ
กจิกรรมกลุ่ม ใชก้ารแสดงบทบาท
สมมต ิเกม เพลง และอื�น ๆ เพื�อ
ฝึกใหผู้เ้รยีนสามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

5. ส่งเสรมิและสรา้งแรงจงูใจให้
ผูเ้รยีนกลา้แสดงออกในการรว่ม
กจิกรรมทางภาษา 
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5.2 หลกัการและแนวการจดัการเรียนการสอนวชาภาษาองักฤษระดบัประถมิ  
ศึกษา 
 จากเอกสารรายงานการวจิยัของกองวจิยัทางการศกึษา  พบว่า  สภาพการจดัการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษาตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ พ.ศ. 2539  ส่วนใหญ่จดัการ
เรยีนการสอนตามกจิกรรมที�กําหนดในคู่มอืจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มภาษาองักฤษ ซึ�งจดัทํา
โดยกรมวชิาการ ในภาพรวมแลว้จดัได้ค่อนขา้งสอดคล้องกบัแนวทางที�กําหนดไว้ในหลกัสูตร คอื 
เน้นความสามารถดา้นการฟงั-พูด โดยการร่วมปฏบิตักิจิกรรม การเล่น และกจิกรรมต่าง ๆ ที�ทําให้
เกดิความสุข สนุกสนาน (กรมวชิาการ. 2542: 118) 
 การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษตามหลกัสตูรดงักล่าว  มุ่งใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการสื�อสารควบคู่กนั 2 ดา้น ได้แก่ ความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อเขา้สู่สงัคมและวฒันธรรม 
และความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อสื�อความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ โดยมแีนวการจดัการเรยีนการสอนดงันี� (กรมวชิาการ. 2539: 10-11) 

1. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
1.1 จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
1.2 จดัการเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมที�มคีวามหมายและหลากหลาย ฝึกการสื�อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื�อใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาในสถานการณ์จรงิ จดัใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน   การ
สื�อสารดว้ยการฟงและการพดูในระดบัเตรยีมความพรอ้ม เพิ�มเตมิการฝึกฝนการสื�อสารดว้ยการอ่าน ั

การเขยีน และการสะกดคําในระดบัอ่านออกเขยีนได้ และฝึกฝนการส่งสารและรบัสารด้วยการฟง ั

พดู อ่าน และเขยีน ในการเรยีนระดบัมาตรฐานพื�นฐานตอนตน้ 
2. สื�อการเรยีนการสอน 

 สื�อที�นํามาใชน้อกจากหนงัสอืเรยีน แบบฝึกหดั เครื�องมอืคร ูและแถบบนัทกึเสยีงประกอบ
บทเรยีนแล้ว สื�อภาษาองักฤษที�พบเหน็ในชวีติประจําวนั เช่น หนังสอืพมิพ์ แบบฟอรม์ ต่าง ๆ 
จดหมาย แผ่นภาพ ปายโฆษณา ฯลฯ  สามารถนํามาใชส้อนภาษาองักฤษในระดบั้ ประถมศกึษาได้
เป็นอย่างด ี นอกจากนี�อาจจะเป็นสื�อเทคโนโลยทีนัสมยั เช่น คอมพวิเตอรช่์วยสอนภาษา วดีทิศัน์ 
ศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self Access Learning Center) สื�อทางไกลและอื�น ๆ ทั �งนี�สื�ออุปกรณ์
ดังกล่าว ผู้สอนสามารถเลือกใช้หรือสร้างขึ�นให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน สภาพ
หอ้งเรยีน  ระดบัและพื�นฐานทางภาษาของผูเ้รยีน 

3. การวดัการประเมนิผล 
 การวดัและการประเมนิผลเน้นการวดัความสามารถในการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษทั �งใน
ดา้นการใช้ภาษาเพื�อเขา้สู่สงัคมและวฒันธรรม และการใช้ภาษาเพื�อสื�อความได้อย่างถูกต้องตาม
หลกัภาษา เหมาะสมกบัสถานการณ์ วดัทั �งความสามารถในการสื�อสารและความรูท้างภาษา สําหรบั
ระดบัเตรยีมความพรอ้ม เน้นการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีนจากการเขา้ร่วม  กจิกรรม
และความสามารถในการสื�อสารดว้ยการฟงและพดูั  
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 นอกจากนี�หลกัการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพื�อใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถนั �น มี
กิจกรรมที�เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้ฝึกใช้ภาษาใน    
สถานการณ์จริง เปาหมายของการสอนพัฒนาผู้เรยีนให้มีความสามารถในการสื�อสารได้  ซึ�ง ้       
ความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อเขา้สู่สงัคมและวฒันธรรม และความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อสื�อ
ความหมายไดอ้ย่างถูกต้องตามหลกัภาษาและเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยมแีนวการจดัการเรยีน
การสอนดงันี� (กรมวชิาการ. 2539: 10-11) 

1. รูว้่าเรากําลงัทําอะไร  (Know what you are doing)   นั �นคอื   การเรยีนรูท้ี�ผูเ้รยีน
จะต้องตอบได้ว่าทําไมต้องเรยีนสิ�งนี� เรยีนไปเพื�ออะไร เช่น การฟงพยากรณ์อากาศจากวทิยุ การั

อ่านคําแนะนํา การเขยีนจดหมาย การเขยีนจองห้องพกัในโรงแรม การถามทศิทาง เป็นต้น  เมื�อผู้
เรยีนรูจ้ดุประสงคข์องการเรยีนจะตั �งใจปฏบิตักิจิกรรมที�ครจูดัให ้เพื�อที�ตนเองจะสามารถทําใหบ้รรล ุ  
เปาหมายที�ต้้ องการเหล่านั �นได ้

2. ส่วนรวมทั �งหมดของภาษาสําคญัน้อยกว่าส่วนย่อยๆ หลายส่วนดว้ยกนั (The whole 
is more than sum of the parts)  ความเขา้ใจในการใชภ้าษาในสถานการณ์จรงิเป็นสิ�งสําคญั     
ที�สุด ผูเ้รยีนต้องมคีวามเขา้ใจในการใชภ้าษาโดยรวมทั �งหมด ไม่ใช่เขา้ใจแต่ละส่วนที�จะนํามาใชใ้น
การสื�อสารเท่านั �น 

3. กระบวนการสื�อสารมคีวามสาํคญัเท่าเทยีมกนัรปูแบบของภาษา (The processes 
are as important as the forms)  การพฒันาความสามารถในการสื�อสารนั �น ควรจดัสถานการณ์ให้
ใกลเ้คยีงกบัการสื�อสารจรงิใหม้ากที�สุด รปูแบบของการสื�อสารควรมลีกัษณะดงันี� 

3.1 การเกดิช่องว่างของขอ้มลู (Information Gap)  ในชวีติจรงิ การสื�อสารระหว่าง
คนสองคนหรอืมากกว่านี� จะเกิดขึ�นก็ต่อเมื�อฝายหนึ�งต้องการรู้ข้อมูลของอีกฝายหนึ�ง  ดงันั �น่ ่

ครผููส้อนควรจดักจิกรรมในลกัษณะนี�เพื�อใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาในการสื�อสารแลกเปลี�ยนขอ้มลูซึ�งกนั
และกนั 
 3.2  การเลอืก (Choice)   ในการสื�อสารจรงินั �น    ผูพู้ดมสีทิธเิลอืกใชถ้้อยคําที�จะb
สื�อสาร เลอืกรปูแบบภาษาที�เหมาะสมกบัสิ�งที�จะพูด  ดงันั �นครผููส้อนควรจดักจิกรรมที�เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดเ้ลอืกใชภ้าษาตามที�ตอ้งการ 

3.3 ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback)     ในการสื�อสารนั �น   ผูพู้ดมจีุดมุ่งหมายอยู่ในใจ 
แลว้ว่าตนตอ้งการจะพดูอะไร เพื�อใหเ้กดิผลอยา่งไร  ดงันั �นถา้ไดร้บัการโต้ตอบจากคู่สนทนาตรงกบั
สิ�งที�ตอ้งการกห็มายความว่า การสื�อสารประสบผลสาํเรจ็ 

4. การเรยีนรูเ้กดิจากการปฏบิตั ิ(To learn it, do it)  การเรยีนเกดิขึ�นจากการไดป้ฏบิตัิ
จรงิ  ดงันั �นครผููส้อนควรจดักจิกรรมเพื�อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตั ิ

5. ความผดิพลาดทั �งหลายไม่ใช่ความผดิเสมอไป (Mistake is not always a mistake) 
ครูผู้สอนควรให้กําลงัใจแก่ผู้เรยีนเมื�อเกดิความผดิพลาดทางไวยากรณ์และการออกเสยีง ควรให้
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โอกาสผูเ้รยีนรูท้ี�จะปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดเหล่านั �น  ส่วนขอ้ผดิพลาดเลก็น้อยที�ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
สื�อสาร ควรปล่อยใหผ้่านไปก่อนเพื�อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความมั �นใจในการใชภ้าษา 
 

5.3 งานวจยัเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนวชาภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาิ ิ  
 งานวจยัในประเทศิ  
 การจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษา ได้ดําเนินการมาเป็น
เวลากว่าสามสบิปี  ไดม้ผีูนํ้าเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนดงันี� 
 จรลีกัษณ์  จริวบิลูย ์(2534: 61)  ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนและb
ความคงทนในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 5 ที�เรยีนโดยการสอนแบบ
เล่นปนเรยีนกบัการสอนแบบปกต ิ พบว่า นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเล่นปนเรยีน มคีวามคงทน
ในการเรยีนรูส้งูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบปกตทิี�ระดบั .01 
 พรทพิย ์ ปลอดโปร่ง (2534: 89)  ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื�องความเขา้ใจในการอ่าน
ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษและความคงทนในการจาํของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 5 
โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการสอนตามปกต ิ พบว่า นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ทางภาษา มีความเข้าใจในการอ่านและสามารถในการเขียนสูงกว่าการสอน
ตามปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
 อจัฉรา  นิยมาภา (2538: 99-102)  ไดศ้กึษาหลกัสูตรการใชภ้าษาองักฤษตามโครงการ
สอนภาษาองักฤษชั �นประถมปีที� 3 ในโรงเรยีนประถมศึกษา สงักดัสํานักงานการประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร  ซึ�งศึกษาประชากรผู้บรหิารโรงเรยีน ผู้ช่วยผู้บรหิารฝายวชิาการ หั่ วหน้ากลุ่ม
ประสบการณ์พเิศษ และครูผู้สอนภาษาองักฤษ  โดยใช้แบบสอบถามและสงัเกต  พบว่า โรงเรยีน
ส่วนใหญ่ได้ดําเนินการโดยมกีารกําหนดนโยบายและการวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบั
นโยบายของสํานักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  นอกจากนี�ครูยงัได้จดัทําวสัดุ หลกัสูตร   
เพิ�มเตมิ มกีารนิเทศตดิตามผลโดยการสอบถามและสงัเกตการสอนในชั �นเรยีน  ส่วนใหญ่ปญหาในั

การดําเนินงาน พบว่า การกําหนดนโยบายไม่ชดัเจน มปีญหาด้านบุคลากรไม่เพยีงพอและไม่ตรงั

สายงาน 
 งานวจยัตางประเทศิ ่  
 ดไวเยอร ์(Dwyer. 1971: 2906-A)  ไดท้ําการวจิยัเรื�องโครงสรา้งการปรบัปรุงการสอน
ภาษาองักฤษในโรงเรยีนประถมศกึษาระยะเริ�มในจาไมก้า ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนการสอน
ยงัไม่ประสบผลสําเรจ็เท่าที�ควร  ครูผู้สอนจะต้องมศีรทัธาต่อวชิาชีพ มคีวามรู้ด ีมจีติวทิยาและ
มนุษยสมัพนัธด์พีอที�จะเขา้ใจนกัเรยีนแต่ละคนดว้ย 
 รดูอลฟ์ (Rudolph. 1972: 559-560)  ได้ทําการวจิยัเรื�อง The Development of a 
Curriculum Design for Early Childhood Teacher Education  ผลการวจิยัพบว่า  การจดั    
หลักสูตรต้องประกอบด้วยปรัชญาที�แน่นอน หลักจิตวิทยา อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม         
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โครงสรา้งของสิ�งแวดลอ้มของสงัคม หลกัการสอน ความมุ่งหมาย การวดัผล และการใหค้วามรูแ้ก่ผู้
ที�จะออกไปเป็นครูให้สัมพันธ์กับการศึกษาของนักเรียนที�ควรจะออกไปสอนและควรคํานึงถึง
พฒันาการของเดก็แต่ละคน 
 ไทรส์ (Tries. 1977: 656)  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการศกึษาในอนาคตกบั       
หลกัสูตรในแง่ทฤษฎีและปฏบิตัิ  สรุปผลว่า การพฒันาหลกัสูตรจะต้องเป็นไปทั �งทางทฤษฎแีละ
ปฏบิตัคิวบคู่กนัไป  ทั �งการพฒันาหลกัสตูรเฉพาะและหลกัสตูรทั �วไป 
 จากเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องทั �งหมดที�กล่าวมาแล้วนั �น สรุปได้ว่า การนํา
คอมพวิเตอรม์าใช้เป็นสื�อประกอบการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในการ
นําเสนอไดอ้ยา่งหลากหลาย  ซึ�งมทีั �งภาพ เสยีง และขอ้ความ สามารถเรยีกกลบัมาดูซํ�าเมื�อตอ้งการ 
นอกจากนี� ยงัสามารถถามคําถามและรบัคําตอบจากผูเ้รยีน ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรยีนใน
รูปแบบของข้อมูลปอนกลบั จงึเหมาะกบัการเรยีนการสอนในปจจุ้ ั บนัที�เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง 
เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนตามความสามารถ และตามอตัราความเรว็ในการเรยีนรูข้องตน  ดงันั �นจงึ
ทาํใหผู้ศ้กึษาสนใจที�จะพฒันาบทเรยีนวชิาภาษาองักฤษกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ เป็น
รปูแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื�อง การเสรมิความรูเ้กี�ยวกบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ 
สําหรบันักเรยีนช่วงชั �นที�  2 เพื�อเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์(Vocabulary Test)  สําหรบั
นกัเรยีนในระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพแก่ผูเ้รยีนอนัจะสามารถนําไปสู่การ
ใชภ้าษาองักฤษอยา่งไดผ้ลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที�  3 
วธีดาํเนนการิ ิ วจยัิ  

 
 
 วธิดีําเนินการวจิยัเรื�อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดยีกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพื�อเสรมิความรูพ้ื'นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์(Vocabulary Test) สําหรบันักเรยีนในช่วง
ชั 'นที� 2 ระดบัชั 'นประถมศกึษาปีที� 4 มขี ั 'นตอนการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี' 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 
3. การสรา้งและหาคุณภาพเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 
4. การดาํเนินการทดลอง 
5. การวเิคราะหผ์ลและสถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
 
1. ประชากรและกลมุตวัอยาง่ ่  

1.1 ประชากรและกลมุตวัอยางที�ใช้ในการวจยั่ ่ ิ  
 ประชากรที�ใช้ในการวจิยัครั 'งนี'เป็นนักเรยีนช่วงชั 'นที� 2 ระดบัชั 'นประถมศึกษาปีที� 4  
ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จํานวน 12 
หอ้งเรยีน รวมจาํนวนนกัเรยีน 480 คน 

1.2 กลมุตวัอยาง่ ่  
กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั 'งนี'เป็นนักเรยีนช่วงชั 'นที� 2 ระดบัชั 'นประถมศกึษาปีที� 4 

ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550  ที�คดัเลอืกมาจากประชากรซึ�งเป็นนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จํานวน 50 คน ได้มาโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั 'นตอน 
(Multistage Random Sampling)  ดว้ยวธิกีารจบัสลากสุ่มเลอืกหอ้งเรยีนมาจาํนวน  3 หอ้งเรยีน 
จากหอ้งเรยีนจาํนวนทั 'งหมด 12 หอ้งเรยีน เพื�อมาคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการทดลอง ดงันี' 

หอ้งเรยีนที� 1 สุ่มโดยการจบัสลากเลอืกนักเรยีนมาจาํนวน 5 คน หอ้งเรยีนที� 2 สุ่มโดย
การจบัสลากเลอืกนกัเรยีนมาจาํนวน 15 คน และหอ้งเรยีนที� 3 สุ่มโดยการจบัสลากเลอืกนักเรยีนมา
จาํนวน 30 คน รวมกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน โดยแบ่งออกเป็น  
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 การทดลองครั 'งที� 1  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง    5  คน 
 การทดลองครั 'งที� 2  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  15  คน  
 การทดลองครั 'งที� 3  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  30  คน 
 
2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจยัิ  
 เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั  มดีงันี' 

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดียที�พัฒนาขึ'นโดยคดัเลือกเนื'อหาเฉพาะที�จะนํามา
ทดลอง 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธหิลงัการเรยีนX  
2.3 แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี วชิาภาษาองักฤษ  
 

3. การสร้างและหาคณุภาพเครื�องมือที�ใช้ในการวจยัิ  
3.1 ขั ,นตอนการสร้างบทเรียนคอมพวเตอร์ิ  วชาภาษาองักฤษิ  

3.1.1 ศกึษาหลกัสตูรสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2544 
และคู่มอืการสอนวชิาภาษาองักฤษ ชั 'นประถมศกึษาปีที� 4 

3.1.2 เลอืกเนื'อหาที�จะนํามาใชใ้นการทดลองครั 'งนี' 3 เรื�อง ไดแ้ก่  คาํนาม 
คาํคุณศพัท ์และคาํกริยิา 

3.1.3 วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัของทั 'ง 3 เรื�องที�นํามาใชใ้นการทดลอง 
แล้วแบ่งออกเป็นเนื'อหาและกําหนดรูปแบบของเนื'อหาที�จะนํามาพฒันาเป็นบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี 

3.1.4 เขยีนแผนการสอนตามผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
3.1.5 นําแผนการสอนไปเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี�ยวชาญด้านเนื'อหาตรวจ

พจิารณาตามความเหมาะสมเพื�อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
 วธิกีารสรา้งบทเรยีน  มดีงันี' 
  3.1.6  ศึกษาเอกสารงานวิจยัและเอกสารที�เกี�ยวข้องในการสร้างบทเรยีน
คอมพิวเตอร์เพื�อการเรียนการสอน โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื�อมโยง (Association 
Theory)  ซึ�งเป็นวฎัจกัรระหว่างสิ�งเรา้ (Stimulation) กบัการตอบสนอง (Response) โดยมกีาร
เสรมิแรง (Reinforcement) ดว้ยวธิกีารปอนกลบั ้ (Feedback) 
  3.1.7  ศึกษารายละเอียดเกี�ยวกบัการออกแบบโปรแกรม  เลอืกโปรแกรมที�จะ
นํามาใชอ้อกแบบ กําหนดบทเรยีนที�จะใชฝึ้กมลีกัษณะสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของแบบทดสอบ ซึ�ง
ประกอบไปด้วยเนื'อหาในบทเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศึกษาปีที� 4 
ประกอบดว้ยบทเรยีนแบ่งออกเป็น 3 เรื�อง ดงัต่อไปนี'คอื 
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 เรื�องที� 1  คาํนาม (Nouns) 
 เรื�องที� 2  คาํคุณศพัท ์(Adjectives) 
 เรื�องที� 3  คาํกริยิา (Verbs) 
โดยเนื'อหาของแต่ละเรื�อง จะมกีารทําแบบฝึกหดัเกบ็คะแนนระหว่างเรยีนไปดว้ย เมื�อเรยีนจบครบ
ทั 'ง 3 เรื�องแล้ว จะมแีบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนให้นักเรยีนทํา  X โดยประเมนิผลการ
เรยีนรูแ้ละแจง้ผลว่าควรกลบัไปเล่นบทเรยีนเพิ�มเตมิความรูอ้กีครั 'ง หรอืผ่านเกณฑก์ารทดสอบแลว้ 
 
 3.2   ทาํการออกแบบและสร้างบทเรียน 
 ทําการเลอืกภาพจากโปรแกรมรวบรวมรปูภาพต่าง ๆ นําภาพมาปรบัแต่งด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพหรอืวาดภาพขึ'นมาใหม่ให้ครบตามจํานวนบทเรยีน ทําการออกแบบและลําดบัการ
นําเสนอ กตกิาการฝึกฝน สรา้งบทเรยีนจากโปรแกรมการสรา้งสื�อการสอน โดยมลีกัษณะและกตกิา
ดงันี' 

3.2.1 ลาํดบัการนําเสนอ 
- เปิดโปรแกรมจะพบกบัชื�อหวัขอ้ในการวจิยั 
- ปรากฏกรอบปอนชื�อผูเ้ล่น และแสดงชื�อผู้้ เรยีน 
- แสดงชื�อผูเ้รยีน ตอ้นรบัเขา้สู่บทเรยีน 
- แนะนําวธิกีารใช้งานบทเรยีน โดยใหเ้ริ�มจากเนื'อหาเรื�องที� 1, 2 และ 3 

ตามลาํดบั โดยเนื'อหาทั 'ง 3 เรื�อง นั 'นจะมแีบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และแบบทดสอบทา้ยเรื�อง ที�สรา้ง
ขึ'นในแต่ละชุดการเรยีนรู ้
   -  เริ�มศกึษาบทเรยีนตามลําดบั และสามารถวนกลบัมาศกึษาอกีครั 'งได้ตาม
ความตอ้งการ เพื�อเป็นการทบทวนเนื'อหา การเรยีนรู ้ผลการเล่นบทเรยีนจะถูกเกบ็บนัทกึคะแนนไว้
ในแฟม โดยบนัทกึทั 'งเวลา วนัที� ้ ของการเรยีนแต่ละครั 'ง ซึ�งทุกบทเรยีน ผู้เรยีนสามารถหยุดการ
เล่น และสามารถเลอืกกดเลอืกบทเรยีนใหม่ได้ แต่ทุกบทเรยีนจะถูกบนัทกึคะแนนการเรยีนไว้ทุก
ครั 'ง เพื�อดพูฒันาการความสาํเรจ็ในการใชบ้ทเรยีน 
   3.2.2  รูปแบบและกตกิาการฝึก  แต่ละครั 'งของการเรยีนจะมกีารกําหนด
ระยะเวลาในการเรยีน เรื�องละ 1 คาบ  
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3.3  การหาคณุภาพของบทเรียน 
 เมื�อผูว้จิยัสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรเ์สรมิความรูพ้ื'นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์(Vocabulary Test) 
เสรจ็แล้ว นําไปให้ผู้เชี�ยวชาญด้านเนื'อหาตรวจสอบ จํานวน 3 คน และเป็นผู้เชี�ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 คน เพื�อประเมนิผลบทเรยีนใหส้อดคลอ้งตามทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละ
เหมาะสมกบันักเรยีนในระดบัชั 'นประถมศกึษาปีที� 4  ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญทั 'ง 6 คน จะ
ทาํการแกไ้ขตามคาํแนะนําและนําไปทดลองใชจ้รงิ 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื�อง การเสริมความรู้พื'นฐานเกี�ยวกับศัพท ์
(Vocabulary Test)  มาทดลองใช้กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 คน โรงเรยีนเทศบาลเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เพื�อตรวจสอบหาประสทิธภิาพทดสอบความเข้าใจ วธิกีารใชบ้ทเรยีน 
และสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 
 วธีการสร้างิ แบบวดัผลสมัฤทธทางการเรียนิ1  
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนX  ที�สรา้งขึ'นนี'อยู่ในรูปแบบชนิด 4 ตวัเลอืก ให้
นักเรียนเลือกตอบข้อที�ถูกที�สุดเพียงหนึ�งข้อ ซึ�งมีวิธีการสร้างและตรวจข้อสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบซึ�งเป็นขั 'นตอนดงันี' 

1. ศกึษาเนื'อหาและผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
2. ศกึษาหลกัการสรา้งและเขยีนขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Macromedia 
3. ดาํเนินการสรา้งแบบทดสอบแบบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 100 ขอ้ 
4. นําแบบทดสอบที�สรา้งขึ'นไปใหผู้้เชี�ยวชาญด้านเนื'อหาตรวจสอบ 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื'อหา การใช้คําถาม ตัวเลือก ความถูกต้องของภาษา และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยใช้วธิปีระเมนิความสอดคลอ้ง IOC (Index 
of item-objective congruence) 

5. นําแบบทดสอบที�ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนชั 'นประถมศึกษา 
ปีที� 4 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ซึ�งผ่านการเรยีนวชิาภาษาองักฤษแล้ว 
จาํนวน 100 คน นําผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน 

6. นําผลคะแนนที�ได้มาวเิคราะห์หาค่าความยากง่ายและวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
โดยเลอืกขอ้สอบที�มคี่าความยากง่ายระหว่าง .20-.80 และค่าอํานาจจาํแนก .20 ขึ'นไป แลว้เลอืก
ขอ้สอบที�จะนําไปใชจ้รงิ 30 ขอ้ 

7. หาค่าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบที�ไดค้ดัเลอืกไวใ้นขอ้ 6 โดยใชสู้ตร  KR-20   ของ
คเูดอร ์  รชิารด์สนั (Kuder Richardson) 
 



 37 

ตาราง 1  แสดงคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนX  
 

เรื�องที� ขอ้ ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจาํแนก ค่าความเชื�อมั �น 
1 10 0.45-0.69 0.30-0.59 0.71 
2 10 0.52-0.69 0.30-0.44 0.72 
3 10 0.55-0.67 0.26-0.48 0.80 

รวม 30 0.45-0.69 0.26-0.59 0.83 
 

8. แบบประเมนิบทเรยีนสาํหรบัผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบดา้นเนื'อหา และดา้นเทคโนโลยทีาง
การศกึษา โดยใชแ้บบประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  ดงันี' 
 ดมีาก  กําหนดให ้ 5  คะแนน 
 ด ี   กําหนดให ้ 4  คะแนน 
 ปานกลาง  กําหนดให ้ 3  คะแนน 
 ตอ้งปรบัปรงุ  กําหนดให ้ 2  คะแนน 
 ใชไ้มไ่ด ้  กําหนดให ้ 1  คะแนน 
และใหค้วามหมาย  โดยการหาค่าเฉลี�ยเป็นรายดา้นและรายขอ้  ดงันี' 
 ดมีาก  คะแนนเฉลี�ย 4.50 – 5.00 
 ด ี   คะแนนเฉลี�ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง  คะแนนเฉลี�ย 2.51 – 3.50 
 ตอ้งปรบัปรงุ  คะแนนเฉลี�ย 1.51 – 2.50 
 ใชไ้มไ่ด ้  คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.50 
ซึ�งค่าเฉลี�ยที�จะยอมรบัได ้จะตอ้งมคี่าตั 'งแต่ 3.51 ขึ'นไป 
 
การดาํเนนการทดลองิ  
 ขั 'นตอนในการดาํเนินการทดลอง  มดีงันี' 
 
การทดลองครั ,งที� 1 
 ทําการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื�อง คํานาม 
คาํคุณศพัท ์และคาํกริยิา มาทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 คน จากโรงเรยีนเทศบาล
เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี (ชั 'นประถมศกึษาปีที� 4) โดยการเลอืกแบบจบัสลากมาจากนักเรยีน
ทั 'งหมด 1 หอ้งเรยีน จากทั 'งหมด 12 หอ้งเรยีน และทาํการเลอืกจากผลสอบภาษาองักฤษครั 'งที�ผ่าน
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มา ซึ�งคนแรกเป็นผูท้ี�ไดค้ะแนนดทีี�สุด คนที�สองและคนที�สาม เป็นผูท้ี�ไดค้ะแนนปานกลาง และคนที�
สี�และคนที�หา้ เป็นผูท้ี�ไดค้ะแนนตํ�าที�สุด 
 ในการศกึษาบทเรยีน ใหน้กัเรยีนศกึษาชุดบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยใชน้ักเรยีน 
1 คนต่อคอมพวิเตอร ์1 เครื�อง ใชเ้วลาในการทดลอง 1 คาบ 
 ในการทดลองครั 'งแรกนี' เพื�อหาความบกพร่องของบทเรยีนในด้านต่างๆ เช่น ขั 'นตอนใน
การศึกษาบทเรียน ความเข้าใจในภาษาที�ใช้สื�อสาร ความเหมาะสมของภาพ ตัวอักษร เสียง
ประกอบ วิธีการเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หลังจากนั 'นนําข้อบกพร่อง และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีน 
 
การทดลองครั ,งที� 2 
 ทาํการทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง โดยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื�อง 
คาํนาม คาํคุณศพัท ์ และคาํกริยิา มาทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน จาก
โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี (ชั 'นประถมศกึษาปีที� 4) โดยการเลอืกแบบสุ่ม
เลอืกหอ้งเรยีนโดยวธิกีารจบัสลากมา 1 หอ้งเรยีน จากหอ้งที�เหลอื 11 หอ้งเรยีน และทาํการเลอืก
จากผลสอบครั 'งที�ผ่านมา ซึ�ง 5 คนแรก เป็นผูท้ี�ไดค้ะแนนดทีี�สุดตามลําดบั 5 คนต่อมา เป็นผูท้ี�ได้
คะแนนปานกลาง และอกี 5 คนเป็นผูท้ี�ไดค้ะแนนตํ�าที�สุดใหน้กัเรยีนใชว้ธิโีนการศกึษาบทเรยีน
นกัเรยีน 1 คนต่อคอมพวิเตอร ์1 เครื�อง ใชเ้วลาในการทดลอง 1 คาบ 
 ในการศกึษาบทเรยีน โดยนักเรยีน 1 คนต่อคอมพวิเตอร ์1 เครื�อง ใชเ้วลาในการทดลอง 
1 คาบ โดยในขณะที�เรียนให้ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน หลังจากเรียนจบให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน X เพื�อหาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน 
 เมื�อผูเ้รยีนไดศ้กึษาบทเรยีนเสรจ็หมดแลว้ จงึทําการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เพื�อนําขอ้มลู
มาปรบัปรุงแก้ไขชุดบทเรยีน จากนั 'นนําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของแต่ละชุดมาหาX
แนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
 
การทดลองครั ,งที� 3 
 ทําการทดลองบทเรยีนโดยให้นักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนเทศบาลเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 30 คน ในภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550 โดยเลอืกจากการสุ่ม
โดยวธิกีารจบัสลากมา 1 หอ้งเรยีนจาก 10 หอ้งเรยีนที�เหลอื และจบัสลากเลอืกนักเรยีนมา 30 คน 
เพื�อนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเรื�อง คํานาม 
คาํคุณศพัท ์และคาํกริยิาโดยดาํเนินการดงันี' 
 - ครตูรวจสอบสภาพเครื�องคอมพวิเตอร ์และจดัเตรยีมอุปกรณ์ในการเรยีนแนะนําผูเ้รยีน 
ในการศกึษาบทเรยีน แจง้เวลาที�ใหใ้ชใ้นการทดลอง 
 -    ใหน้กัเรยีนนั �งประจาํเครื�องละ 1 คน 
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 -   นกัเรยีนเขา้สู่เนื'อหาบทเรยีน    โดยการศกึษาตามเนื'อหาของบทเรยีนตามรปูแบบของ
โปรแกรมไปตามขั 'นตอน 
 -    ชุดบทเรยีนที�ใชเ้ป็น 45 นาทต่ีอ 1 ชุดการเรยีนรู ้ใชเ้วลาในการทดลอง 3 ครั 'ง โดยจดั
ใหศ้กึษาบทเรยีนครั 'งละ 1 ชุด 
 -  หลงัจากเรยีนบทเรยีนแต่ละเรื�องเสรจ็ จะมกีารทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการX
เรยีน จากนั 'นจงึนําไปวเิคราะหห์าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 ต่อไป 
 
4. การวเคราะหผ์ลและสถตที�ใช้ในการวเคราะหข้์อมลูิ ิ ิ ิ  
 สถติพิื'นฐานที�ใชใ้นการวจิยั  มดีงันี' 

4.1 สถติทิี�ใชว้เิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของบทเรยีน 
4.1.1    ใชส้ดัส่วนหาค่าความยากงา่ยของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนX  
4.1.2    ใชส้ดัส่วนหาค่าอํานาจจาํแนก  
4.1.3    ค่าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนX   

- โดยใชส้ตูร KR-20   ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder Richardson) 
4.1.4   หาคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรต์ามเกณฑ ์85/85 

- โดยใชส้ดัส่วน และ ค่าเฉลี�ยเลขคณติ  



บทที� 4 
ผลการวจยัิ  

 

 

การวจิยัครั 
งนี
เป็นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เพื�อเสรมิความรูพ้ื
นฐาน
เกี�ยวกบัศพัท ์  สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั 
นที� 2 ระดบัชั 
นประถมศกึษาปีที� 4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์ 85/85 เป็นบทเรยีนที�สรา้งขึ
นโดยใชโ้ปรแกรม MACROMEDIA FLASH ภายใต้
ระบบปฏบิตักิาร MICROSOFT WINDOWS  XP ตวับทเรยีนบรรจอุยูใ่นซดีรีอม ขนาดความจ ุ240 
เมกะไบต์ 

บทเรยีนมลีกัษณะเป็นบทเรยีนสาํเรจ็รปูแบบนําเสนอเนื
อหา  ซึ�งผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีน
ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง และโตต้อบกบับทเรยีนได ้บทเรยีนประกอบดว้ย ชื�อบทเรยีน เมนู
หลกั เมนูยอ่ย คาํแนะนํา จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื
อหาบทเรยีน แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 
แบบทดสอบหลงัเรยีนพรอ้มเฉลยและแจง้ผลคะแนน บทเรยีนประกอบดว้ยเนื
อหา 3 เรื�อง ไดแ้ก่ 
คาํนาม (NOUNS) คาํคุณศพัท ์(ADJECTIVES) และคาํกริยิา (VERBS) โดยเสนอทั 
งทางดา้นภาพ
และทางดา้นเสยีง ไดแ้ก่ ภาพนิ�ง ภาพกราฟฟิก  คําบรรยายตลอดเรื�อง เสยีงดนตรปีระกอบที�ช่วย
เพิ�มความสนใจแก่ผูเ้รยีน 
 

 
ผลการประเมนคณุภาพบทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ ิ  

 ผูว้จิยัไดส้รา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื�อง การเสรมิความรูพ้ื
นฐานเกี�ยวกบัศพัท์
(Vocabulary Test) ที�พฒันาแลว้ นําไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเนื
อหาจาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาจาํนวน 3 ท่าน เพื�อประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี  
ผลการประเมนิดงัแสดงในตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื
อหา 
 

รายการประเมนิ  คาเฉลี�ย่  ระดบัคณุภาพ 
1. เนื!อหา 4.56 ดีมาก 
1.1 ความถูกตอ้งของเนื
อหา 5.00 ดมีาก 

1.2  เนื
อหาสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัของบทเรยีน 4.67 ดมีาก 

1.3 ความเหมาะสมของเนื
อหากบัระดบัผูเ้รยีน 4.00 ด ี

2. แบบฝึกหดั 4.44 ดี 
2.1 ความชดัเจนของคาํถาม 4.00 ด ี

2.2 ความเหมาะสมของจาํนวนแบบฝึกหดั 5.00 ดมีาก 

2.3 ความเหมาะสมในการนําสรปุผลการทําแบบฝึกหดั 4.33 ด ี

3. แบบทดสอบ 4.22 ดี 
3.1 ความชดัเจนของคาํถาม 4.33 ด ี

3.2 แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเนื
อหาและผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 4.33 ด ี

3.3 ความชดัเจนในการสรุปผลคะแนน 4.00 ด ี

คาเฉลี�ยโดยรวม่  4.41 ดี 
 

 จากตาราง 1 ผลการประเมนิของผู้เชี�ยวชาญด้านเนื
อหาพบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื
นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์(Vocabulary Test) สําหรบันักเรยีนช่วงชั 
นที� 
2 มคีุณภาพตามรายการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเนื
อหามคีวามถูกต้องและสอดคลอ้งกบัผล
การเรยีนรูท้ี�คาดหวงัของบทเรยีน มจีาํนวนแบบฝึกหดัที�เหมาะสม ประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก ความ
เหมาะสมของเนื
อหากบัระดบัผูเ้รยีน คาํถามของแบบฝึกหดัมคีวามชดัเจนและความเหมาะสมในการ
สรปุผลการทาํแบบฝึกหดั รวมทั 
งหวัขอ้ของแบบทดสอบ ประเมนิอยูใ่นระดบัด ี
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ตาราง 3  ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยผูเ้ชี�ยวชาญด้านเทคโนโลย ี
การศกึษา 

 
รายการประเมนิ  คาเฉลี�ย่  ระดบัคณุภาพ 
1.ภาพ 4.08 ดี 
1.1 ความสมัพนัธข์องภาพกบัคาํบรรยาย 4.00 ด ี
1.2 ขนาดของภาพเหน็ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.00 ด ี
1.3 การออกแบบกรอบภาพน่าสนใจ 4.00 ด ี
1.4 พื
นหลงัของภาพช่วยใหภ้าพเด่นชดั 4.33 ด ี
2. เสียง 4.00 ดี 
2.1 ความสมัพนัธข์องเสยีงกบัรปูภาพ 4.00 ด ี
2.2 ตวัอกัษรที�บรรยายมคีวามสมัพนัธก์บัภาพ 4.00 ด ี
2.3 ความชดัเจนของเสยีงบรรยาย 4.00 ด ี
2.4 ความเหมาะสมในการใชเ้สยีงเพลงประกอบ 4.00 ด ี
3. ตวัอกัษร 4.67 ดีมาก 
3.1 ความเหมาะสมของขนาดและรปูแบบของตวัอกัษร 4.67 ดมีาก 
3.2 ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร 4.67 ดมีาก 
4. สี 4.33 ดี 
4.1 สตีวัอกัษรช่วยใหอ่้านง่าย น่าสนใจและสมัพนัธก์บัพื
นหลงั 4.67 ดมีาก 
4.2 การใชส้สีมัพนัธก์บัรปูภาพประกอบ 4.00 ด ี
4.3 สทีี�ใชโ้ดยรวมช่วยใหบ้ทเรยีนน่าสนใจ 4.33 ด ี
5.ด้านเทคนคการนําเสนอบทเรียนิ  4.13 ดี 
5.1 ความน่าสนใจในการนําเสนอ 4.00 ด ี
5.2 ความเหมาะสมของรปูแบบการนําเสนอ 4.00 ด ี
5.3 การออกแบบหน้าจอ 4.00 ด ี
5.4 ความน่าสนใจของการโตต้อบบทเรยีน 4.00 ด ี
5.5 คาํแนะนําในการใชง้านช่วยใหป้ฏบิตัติามไดง้่าย 4.67 ดมีาก 
คาเฉลี�ยโดยรวม่  4.24 ดี 
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จากตาราง 2 ผลการประเมนิของผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษาพบว่า บทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เพื�อเสรมิความรูพ้ื
นฐานเกี�ยวกบัศพัท(์Vocabulary Test) สําหรบันักเรยีน
ช่วงชั 
นที� 2 โดยมรีายการประเมนิดา้นภาพและเสยีงอยู่ในระดบัด ีสรุปผลไดด้งันี
 ความสมัพนัธข์อง
ภาพกบัคาํบรรยาย และขนาดของภาพที�เหน็ชดัเจนทําใหเ้ขา้ใจง่าย รวมถงึการออกแบบกรอบภาพ 
และพื
นหลงัที�ช่วยใหภ้าพเหน็ไดเ้ด่นชดั  ความสมัพนัธข์องเสยีงกบัรปูภาพ ความชดัเจนและความ
เหมาะสมในการใช้เสียงเพลงประกอบ  ผลการประเมนิในด้านของตัวอักษร และการเลอืกใช้ส ี
รวมถงึเทคนิคการนําเสนอบทเรยีน โดยรวมประเมนิอยู่ระดบัด ีขนาดของตวัอกัษรมรีปูแบบและสทีี�
เหมาะสม และสมัพันธ์กับรูปภาพประกอบ ความเหมาะสมของรูปแบบหน้าจอในการนําเสนอ
บทเรยีนมคีวามน่าสนใจ โดยเฉพาะ ขนาดและสขีองตวัอกัษร มคีวามสมัพนัธ์กบัพื
นหลงัช่วยให้
น่าสนใจ และมเีทคนิคการนําเสนอบทเรยีนที�มคีําแนะนําในการใช้งานที�ช่วยให้ปฏบิตัิตามได้ง่าย 
โดยรายการประเมนิดา้นของตวัอกัษร ส ีและเทคนิคการนําเสนอบทเรยีน อยูใ่นระดบัดมีาก  

กล่าวไดโ้ดยสรุปว่า ผลการประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จากผูเ้ชี�ยวชาญดา้น
เทคโนโลยกีารศกึษาโดยรวมประเมนิอยูใ่นระดบัด ี

 

 

ผลการพฒันาและหาประสทธภาพของบทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ ิ ิ  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองและวเิคราะหข์อ้มลูตามวธิทีางการสถติเิพื�อหาประสทิธภิาพ
ของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�พฒันาขึ
นตามเกณฑ ์85/85 และสรปุผลการวจิยัไดด้งันี
 
 

 ผลการทดลองครั !งที� 1  
 การทดลองครั 
งที� 1 นําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน  
5 คน มจีดุมุง่หมายเพื�อทาํการตรวจสอบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในดา้นต่างๆ โดยการ
บนัทกึและสงัเกตพฤตกิรรมในขณะทดลอง สมัภาษณ์ผูเ้รยีนถงึปญหาทางดา้นความชดัเจนของั

ภาพ ภาษา เสยีงบรรยาย การทํากจิกรรม และการโตต้อบกบับทเรยีน 
 ผลการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ และ
กระตือรอืร้นในการเรยีนเป็นอย่างด ี ส่วนของเนื
อหาผู้เรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนรู้ ส่วนของ
แบบฝึกหดัผู้เรียนรู้สึกพอใจที�ได้ศึกษาบทเรียนและมคีวามกระตือรอืร้นเมื�อตอบคําถามนั 
นได้
ถูกต้อง และผู้เรยีนรู้สกึชอบเมื�อเห็นว่ามภีาพการ์ตูนปรากฏในการตอบคําถามแต่ละข้อ ซึ�งเป็น
แรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจที�จะเรยีนบทเรยีนมากขึ
นจากการสมัภาษณ์พบว่า ผูเ้รยีนมคีวาม
พอใจกับบทเรยีน และผู้เรยีนยงัได้ให้สมัภาษณ์เพิ�มเติมว่า อยากให้มกีารยกตัวอย่างประกอบ
เนื
อหาในแต่ละเรื�องเพิ�มขึ
นด้วย และเห็นว่าจะช่วยให้เข้าใจเนื
อหา และสามารถจดจําคําศัพท์
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ภาษาองักฤษไดม้ากยิ�งขึ
น เนื�องจากบทเรยีนที�ไดนํ้ามาทดลองในครั 
งนี
 ในแต่ละเรื�องจะเป็นการสรุป
ใจความของแต่ละหวัข้อไว้สําหรบัทบทวนความจํา เพื�อให้เป็นแนวทางในการจดจําคําศพัท์ของ
ผูเ้รยีน ซึ�งผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มลูไว้เพื�อปรบัปรุงบทเรยีนก่อนที�จะนําไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างในครั 
ง
ต่อไป   
 
 ผลการทดลองครั !งที� 2 
 การทดลองครั 
งที� 2 ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงบทเรยีนตามแนวทางที�ไดร้บัขอ้มลู สรุปผลจากการ
ทดลองครั 
งที� 1 โดยเพิ�มเตมิการยกตวัอย่างประกอบเนื
อหาในแต่ละเรื�อง แลว้นําไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
ดา้นเนื
อหาตรวจสอบ หลงัจากนั 
นจงึไดนํ้าบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ ไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 15 คน เพื�อทําการทดลองหาแนวโน้มของประสทิธภิาพบทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ไดผ้ลการทดลองดงันี
 
 

ตาราง 4 ผลการหาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรู้
เกี�ยวกบัศพัท ์จากการทดลองครั 
งที� 2 

 

 จากตาราง 3 ผลการทดลองหาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี
โดยรวม จากการทดลองครั 
งที� 2 เป็น 86.45/87.77 พบว่าบทเรยีนทั 
ง 3 เรื�อง มแีนวโน้มของ
ประสทิธภิาพ เรื�องที� 1 เป็น 86.67/88.00 เรื�องที� 2 เป็น 86.00/87.33 เรื�องที� 3 เป็น 86.67/88.00 
ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี�ตั 
งไว ้ 
 

  

แบบฝึกหดั แบบทดสอบ ประสทิธภิาพ 

เรื�องที� จาํนวนขอ้ ค่าเฉลี�ย E1 จาํนวนขอ้ ค่าเฉลี�ย E2 E1 / E2 

1 10 8.67 86.67 10 8.80 88.00 86.67/88.00 

2 10 8.60 86.00 10 8.73 87.33 86.00/87.33 

3 10 8.67 86.67 10 8.80 88.00 86.67/88.00 

รวม 30 25.94 86.45 30 26.33 87.77 86.45/87.77 
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ผลการทดลองครั !งที� 3 
การทดลองครั 
งที� 3 เป็นการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี มาใชท้ดลองกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื�อทาํการทดลองหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีตาม
เกณฑ ์85/85 ซึ�งไดผ้ลการทดลองดงันี
 
 
ตาราง 5 ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูเ้กี�ยวกบั

ศพัท ์จากการทดลองครั 
งที� 3 
 

แบบฝึกหดั แบบทดสอบ ประสทิธภิาพ 

เรื�องที�  จาํนวนขอ้ ค่าเฉลี�ย E1 จาํนวนขอ้ คา่เฉลี�ย E2 E1 / E2 

1 10 8.63 86.33 10 8.83 88.33 86.33/88.33 

2 10 8.70 87.00 10 8.87 88.67 87.00/88.67  

3 10 8.53 85.33 10 8.83 88.33 85.33/88.33 

รวม 30 25.86 86.22 30 26.53 88.44 86.22/88.44 

 

 จากตาราง 4 ผลการทดลองหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเพื�อเสรมิ
ความรูพ้ื
นฐานเกี�ยวกบัศพัท(์Vocabulary Test) สําหรบันักเรยีนช่วงชั 
นที� 2  ชั 
นประถมศกึษาปีที� 4  
ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550 พบว่าบทเรยีนทั 
ง 3 เรื�อง มปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น 86.22 / 
88.44 โดยเรื�องที� 1 เป็น 86.33/88.33 เรื�องที� 2 เป็น 87.00/88.67 เรื�องที� 3 เป็น 85.33/88.33 ซึ�ง
ไดป้ระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑท์ี�กําหนดไว ้คอื 85/85  
 



บทที� 5 
สรปุผล อภปรายผล และข้อเสนอแนะิ  

 
 
 การวจิยัครั �งนี� เป็นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐาน

เกี�ยวกบัศพัท ์ (Vocabulary Test) สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 
เพื�อใหไ้ดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี�กําหนด ซึ�งสามารถสรุปผล 
อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะดงันี� 

 
 

ความมงุหมายของการ่ วจยัิ  
 เพื�อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดยี เรื�อง การเสรมิความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์

(Vocabulary Test) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ สําหรบันักเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �น
ประถมศึกษาปีที� 4 ในภาคเรยีนที� 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85  

 
 

ความสาํคญัของการวจยัิ  
1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื�อง การเสริมความรู้พื�นฐานเกี�ยวกับศัพท ์

(Vocabulary Test) สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ที�มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 
2. เป็นแนวทางในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในเนื�อหาวชิาอื�นๆ ต่อไป 
 
 

ขอบเขตการวจยัิ  
ประชากรที�ใช้ในการวจยัิ  

ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั �งนี�  เป็นนักเรยีนช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 ที�
กําลงัศกึษาในภาคเรยีนที� 1 ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี จาํนวน 12 หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีน 480 คน 
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กลมุตวัอยางที�ใช้ในการวจยั่ ่ ิ  
กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี�เป็นนักเรยีนช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �นประถมศกึษาปีที� 4 

ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2550  ที�คดัเลอืกมาจากประชากรซึ�งเป็นนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี จํานวน 50 คน ได้มาโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั �นตอน 
(Multistage Random Sampling)  ดว้ยวธิกีารจบัสลากสุ่มเลอืกหอ้งเรยีนมาจาํนวน  3 หอ้งเรยีน 
จากทั �งหมด 12 หอ้งเรยีน เพื�อมาคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการทดลอง ดงันี� 

หอ้งเรยีนที� 1 สุ่มโดยการจบัสลากเลอืกนักเรยีนมาจาํนวน 5 คน หอ้งเรยีนที� 2 สุ่มโดย
การจบัสลากเลอืกนกัเรยีนมาจาํนวน 15 คน และหอ้งเรยีนที� 3 สุ่มโดยการจบัสลากเลอืกนักเรยีนมา
จาํนวน 30 คน รวมกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน โดยแบ่งออกเป็น  
 การทดลองครั �งที� 1  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง    5  คน 
 การทดลองครั �งที� 2  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  15  คน  
 การทดลองครั �งที� 3  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  30  คน 

 
 

เครื�องมือที�ใชในการ่ วจยัิ  
เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

1. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์
(Vocabulary Test) 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน[ วชิาภาษาองักฤษ เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐาน
เกี�ยวกบัศพัท ์(Vocabulary Test) 

3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีโดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื�อหาและ
ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา  

 
 

การทดลองเพื�อพฒันาบทเรียนคอมพวเตอร์ิ มลัตมีเดียิ เรื�อง การเสรมความรู้ิ
พื,นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์ 

ผูว้จิยัดาํเนินการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี โดยมขีั �นตอนดงันี�  
1.  ศกึษาจดุประสงคแ์ละเนื�อหาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรู้

พื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์(Vocabulary Test) สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั �นที� 2  
2.  วเิคราะหแ์ละแบ่งเนื�อหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคท์ี�กําหนดไว ้
3.  กําหนดจุดมุง่หมายการเรยีนการสอนตามเนื�อหาที�ไดก้ําหนดไว ้ เพื�อนําไปใชใ้นการ

สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางกา[ รเรยีนในการหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
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4.  สรา้งแบบทดสอบเพื�อใชใ้นการหาประสทิธภิาพบทเรยีน เรื�องละ 10 ขอ้ รวม 30 ขอ้ 
5. ผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี จากนั �นใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาและผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประเมนิคุณภาพของบทเรยีน 
 

 การทดลองครั ,งที� 1  
 โดยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�สรา้งขึ�นไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
5 คน โดยนกัเรยีน 1 คน เรยีนกบัคอมพวิเตอร ์ 1 เครื�อง แลว้สงัเกตนกัเรยีนในขณะทดลองว่า 
บทเรยีนมสี่วนใดบกพรอ่งบา้ง เสรจ็แลว้นําขอ้บกพรอ่งที�ไดม้าปรบัปรงุแกไ้ข 
 

การทดลองครั ,งที� 2  
โดยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�ไดป้รบัปรงุแก้ไขแลว้ไปทดลองกบันกัเรยีนใน

กลุ่มทดลองที� 2 โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 15 คน และวดัผลการเรยีนของนกัเรยีนจากการ
ทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน[  แลว้นําผลที�ไดม้า
วเิคราะหห์าแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน และปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีน 

 
การทดลองครั ,งที� 3  
โดยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�ไดป้รบัปรงุแก้ไขจากการทดลองครั �งที� 2 แลว้

มาทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน วดัผลสมัฤทธทิาง[ การเรยีนของนักเรยีนจากการทาํ
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน[  แลว้นําผลที�ไดม้าวเิคราะห์
หาประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยใชส้ตูร E1 / E2 
 
 
สรปุผลการวจยัิ  
จากการดําเนินการวจิยัตามขั �นตอนดงักล่าว สรปุผลการวจิยัไดด้งันี�  

1. ไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์ สาํหรบั
นกัเรยีนช่วงชั �นที� 2 ชั �นประถมศกึษาปีที� 4 ประกอบดว้ยเนื�อหา 3 เรื�อง เรื�องที� 1 คาํนาม(Nouns) 
เรื�องที� 2 คาํคุณศพัท(์Adjectives) เรื�องที� 3 คาํกริยิา(Verbs) โดยนําเสนอเนื�อหาดว้ย ภาพประกอบ 
ภาพเคลื�อนไหว เสยีงบรรยาย แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน  

2. ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐาน
เกี�ยวกบัศพัท ์มดีงันี� 

2.1  คุณภาพจากการประเมนิบทเรยีนของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื�อหา พบว่าบทเรยีนมี
คุณภาพในระดบัด ี
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2.2  คุณภาพจากการประเมนิบทเรยีนของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาพบว่า
บทเรยีนมคีุณภาพในระดบัด ี

2.3  ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐาน
เกี�ยวกบัศพัท ์สาํหรบันกัเรยีนช่วงชั �นที� 2 ชั �นประถมศกึษาปีที� 4 จากการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า บทเรยีนมปีระสทิธภิาพเป็น 86.22/88.44 โดยแต่ละเรื�องมปีระสทิธภิาพดงันี� 

ตอนที� 1 คาํนาม(Nouns)  มปีระสทิธภิาพเป็น 86.33/88.33 
ตอนที� 2 คาํคุณศพัท(์Adjectives) มปีระสทิธภิาพเป็น 87.00/87.67 
ตอนที� 3 คาํกริยิา(Verbs)  มปีระสทิธภิาพเป็น 85.33/88.33 
 

 
อภปรายผลิ  

จากการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์
(Vocabulary Test) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ สาํหรบันกัเรยีนในช่วงชั �นที� 2 ระดบัชั �น
ประถมศกึษาปีที� 4 สรปุไดว้่าประสทิธภิาพของบทเรยีนเป็น 86.22/88.44 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี�
กําหนดไวค้อื 85/85 โดยการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีของผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นเนื�อหาและผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษามคีวามเหน็ว่าบทเรยีนมคีุณภาพโดยรวมอยูใ่น
ระดบัด ีซึ�งสามารถอภปิรายผลไดด้งันี� 

1. จากการที�บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์
(Vocabulary Test) มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี�กําหนดไวค้อื 85/85 อาจเนื�องจากคุณสมบตัขิอง
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเป็นการนําเสนอสื�อรปูแบบต่าง ๆ เช่น  ขอ้ความ ภาพเคลื�อนไหว 
ภาพนิ�ง เสยีง มสี่วนทําใหผู้เ้รยีนไดป้ฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนตลอดเวลา ซึ�งมกีารใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
ทนัท ี เป็นการช่วยสรา้งความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเป็นอย่างมาก ที�ว่าสื�อหรอืตวักลาง 
คอื สิ�งที�จะส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัของผูใ้ช ้ เช่น ขอ้มลูตวัอกัษร รปูภาพ เสยีง 
ภาพเคลื�อนไหว วดิโีอ และอื�นๆ อกีที�นํามาประยุกตร์ว่มกนั ซึ�งสอดคลอ้งกนั(ยนื ภู่วรวร
รณ.2538:159) และเป็นการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองโดยสามารถเลอืกเรยีนบทเรยีนและใชเ้วลาในการ
เรยีนตามความสามารถของตนเองซึ�งสอดคลอ้งกบั (วไิล องคธ์นะสุข.2543:80) ว่า การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเป็นรปูแบบหนึ�งของการเรยีนการสอน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนหรอืเรยีน
ตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคาํนึงถงึหลกัของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการประยกุตร์ว่มกนัระหว่างเทคนิคและสื�อการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2. การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ไดด้าํเนินการตามหลกัการวจิยัและพฒันา
โดยมกีารกําหนดวางแผน ลาํดบัขั �นตอนในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ มกีารแกไ้ขปรบัปรุง
ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ตามคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญทั �งทางดา้นเนื�อหาและดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาซึ�ง
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ขั �นตอนดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ บอรก์และกอลล(์Borg and Gall.1989:748-785)คอื 
กําหนด รวบรวม วางแผน การออกแบบ ทดลอง ปรบัปรงุ และการนําไปใชซ้ึ�งจะทาํใหไ้ดบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีที�มคีุณภาพและประสทิธภิาพที�ด ี

3. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีนี� เป็นการเรยีนที�สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ�งผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามสนใจ และมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ตกต่าง
กนับทเรยีนนี�จงึทําใหผู้เ้รยีนพงึพอใจเพราะสามารถทบทวนเนื�อหาไดต้ลอดเวลาและยงัไดโ้ตต้อบ
กบับทเรยีนโดยตรงจากการทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ซึ�งสามารถทราบผลคะแนนไดท้นัท ี จงึเป็น
การเสรมิแรงและทําใหผู้เ้รยีนไมเ่กดิการเบื�อหน่ายต่อการเรยีนรู ้ อนัส่งผลใหผู้เ้รยีนมปีระสทิธภิาพ
ในการเรยีนรูท้ี�สงูขึ�น 

 จากเหตุผลดงักล่าว จงึทาํใหบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐาน
เกี�ยวกบัศพัท ์ สาํหรบันกัเรยีนช่วงชั �นที� 2 ชั �นประถมศกึษาปีที� 4 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี�ตั �งไว ้
และสามารถนําไปใชเ้พื�อการเรยีนการสอนไดจ้รงิ 

 
 
ข้อเสนอแนะทั �วไป 
1. สงัคมในปจจบุนัมกีารเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา เนื�องจากคอมพวิเตอรเ์ขา้มามีั

บทบาทอยา่งมากต่อวงการการศกึษาไทย จงึควรผลติบุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีวามรูด้า้น
คอมพวิเตอรโ์ดยอาจจะมกีารจดัฝึกอบรมหลกัสตูรการผลติสื�อการเรยีนการสอนใหแ้ก่บุคลากร 

2. ในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีควรมคีวามรูเ้รื�องการประยกุตส์รา้งภาพ 
เคลื�อนไหว การตกแต่งภาพ การใชเ้ทคนิคในการผลติสื�อต่างๆ เพราะจะทําใหบ้ทเรยีนมคีวาม
น่าสนใจและเป็นการจงูใจผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี

3. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื�อง การเสรมิความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัศพัท ์สามารถใช้
เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ี�ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืใชเ้ป็นการทบทวนเนื�อหาในสาระ
ดงักล่าว 
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ข้อเสนอแนะเพื�อการวจยัิ ครั ,งตอไป่  
1. ควรมกีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในรปูแบบที�หลากหลายมากขึ�น ใน

ลกัษณะที�ใหท้ั �งสาระและสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิในการที�จะศกึษาหาความรูข้องผูเ้รยีน ใน
แต่ละช่วงชั �น  แลว้ศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรน์ั �นว่าใหผ้ลการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างไร 

2. ควรศกึษาผลกระทบจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีกบัตวัแปรอื�นๆ 
เช่น เวลาที�ใชใ้นการเรยีน ความรบัผดิชอบ  

3. ควรมกีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์่านเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนเพื�อนกัเรยีนสามารถ
พฒันาความรูไ้ดจ้ากการทบทวนบทเรยีนผ่านเครอืขา่ย โดยไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัพื�นที�การศกึษา
เรยีนรูไ้วแ้ต่เฉพาะภายในหอ้งเรยีนเสมอไป 
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ภาคผนวก ก 
ตวัอยาง ่ บทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  

เรื�อง การเสรมความรู้เกี�ยวกบัศพัท ์ิ (Vocabulary Test) 
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ตวัอยางภาพหน้าจอแบบฝึกหดัระหวางเรียน ของบทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดีย่ ่ ิ ิ
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ตวัอย่างภาพหน้าจอแบบทดสอบ ของบทเรียนคอมพวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงคาความยากงาย่ ่ ( p ) คาอาํนาจจาํแนก่ ( r )  ของแบบทดสอบ 
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ตาราง 6   คาความยากงาย ่ ่ (p) คาอาํนาจจาํแนก่  (r) ของแบบทดสอบ 
 
 

คาความยากงาย ่ ่ (p) คาอาํนาจจาํแนก ่ (r) เรื�องที� 1 
 

ขอ้ ความยากงา่ย ค่าอํานาจจาํแนก 
1 0.58 0.44 
2 0.56 0.37 
3 0.57 0.37 
4 0.53 0.44 
5 0.59 0.48 
6 0.69 0.52 
7 0.45 0.59 
8 0.55 0.44 
9 0.61 0.30 
10 0.57 0.41 

 
 
คาความเชื�อมั �น ่ .7083 
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คาความยากงาย ่ ่ (p) คาอาํนาจจาํแนก ่ (r) เรื�องที� 2 
 

 
ขอ้ ความยากงา่ย ค่าอํานาจจาํแนก 
1 0.65 0.41 
2 0.69 0.30 
3 0.61 0.33 
4 0.55 0.41 
5 0.53 0.37 
6 0.63 0.44 
7 0.61 0.41 
8 0.56 0.41 
9 0.65 0.33 
10 0.52 0.41 

 
 
คาความเชื�อมั �น ่ .7206   
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คาความยากงาย ่ ่ (p) คาอาํนาจจาํแนก ่ (r) เรื�องที� 3 
 

 
ขอ้ ความยากงา่ย ค่าอํานาจจาํแนก 
1 0.60 0.26 
2 0.57 0.48 
3 0.63 0.44 
4 0.67 0.37 
5 0.63 0.44 
6 0.61 0.44 
7 0.62 0.30 
8 0.62 0.30 
9 0.67 0.41 
10 0.55 0.37 

 
 
คาความเชื�อมั �น ่ .7986 
คาความเชื�อมั �นรวม ่ 3 เรื�อง =  .8300            
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมนคณุภาพบทเรียนคอมิ พวเตอรม์ลัตมีเดียิ ิ  
เรื�อง การเสรมความรู้เกี�ยวกบัศพัท ์ิ (Vocabulary Test) 
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คาํชี�แจง    กรุณาทาํเครื%องหมาย  � ลงในช่องตามความคดิเหน็ของท่าน

1.เนืEอหา
1.1 ความถูกตอ้งของเนื�อหา

1.3 ความเหมาะสมของเนื�อหากบัระดบัผูเ้รยีน
2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
2.1 ความชดัเจนของคาํถาม
2.2 ความเหมาะสมของจาํนวนแบบฝึกหดั

2.3 ความเหมาะสมในการสรุปผลการทาํ
แบบฝึกหดั
3. แบบทดสอบ (Post-test)
3.1 ความชดัเจนของคาํถาม

3.2 แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเนื�อหาและผลการ
เรยีนรูท้ ี%คาดหวงั
3.3 ความชดัเจนในการสรุปผลคะแนน

ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็อื�นๆ

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

แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื%อง Vocabulary Test

(สาํหรบัผูเ้ชี%ยวชาญดา้นเนื�อหา)

ระดบัความคดิเหน็

ดมีาก
5

ดี
4

พอใช้
3

ตอ้ง
ปรบัปรุง 

  2

ใชไ้ม่ได้
1

รายการประเมนิ

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

1.2 เนื�อหาสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ ี%
คาดหวงัของบทเรยีน

ลงชื%อ.....................................................ผูป้ระเมนิ
        (.....................................................)

................................................................................................................................................................
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แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรื%อง Vocabulary Test 

(สาํหรบัผูเ้ชี%ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา) 
คาํชี�แจง    กรณุาทําเครื%องหมาย  � ลงในช่องตามความคดิเหน็ของท่าน 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

รายการประเมนิ ดี
มาก 
5 

ด ี
4 

พอใช ้
3 

ตอ้ง
ปรบัปรุง   

2 

ใช้
ไมไ่ด ้
1 

1.ภาพ           

1.1 ความสมัพนัธข์องภาพกบัคาํบรรยาย           

1.2 ขนาดของภาพเหน็ชดัเจนเขา้ใจง่าย           

1.3 การออกแบบกรอบภาพน่าสนใจ           

1.4 พื�นหลงัของภาพช่วยใหภ้าพเด่นชดั           

2. เสียง           

2.1 ความสมัพนัธข์องเสยีงกบัรปูภาพ           

2.2 ตวัอกัษรที%บรรยายมคีวามสมัพนัธก์บัภาพ           

2.3 ความชดัเจนของเสยีงบรรยาย           

2.4 ความเหมาะสมในการใชเ้สยีงเพลงประกอบ           

3. ตวัอกัษร           

3.1 ความเหมาะสมของขนาดและรปูแบบของ 
ตวัอกัษร           

3.2 ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร           

4. สี           

4.1 สตีวัอกัษรช่วยใหอ่้านง่าย น่าสนใจและ 
สมัพนัธก์บัพื�นหลงั           

4.2 การใชส้สีมัพนัธก์บัรปูภาพประกอบ           

4.3 สทีี%ใชโ้ดยรวมช่วยใหบ้ทเรยีนน่าสนใจ           
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ระดบัความคดิเหน็ 

รายการประเมนิ ดี
มาก 
5 

ด ี
4 

พอใช ้
3 

ตอ้ง
ปรบัปรุง   

2 

ใช้
ไมไ่ด ้
1 

5.ด้านเทคนคการนําเสนอบทเรียนิ            

5.1 ความน่าสนใจในการนําเสนอ           

5.2 ความเหมาะสมของรปูแบบการนําเสนอ           

5.3 การออกแบบหน้าจอ           

5.4 ความน่าสนใจของการโตต้อบบทเรยีน           

5.5 คาํแนะนําในการใชง้านช่วยใหป้ฏบิตัติามไดง้่าย           

            

      
ข้อเสนอแนะและความคดเหน็อื�นๆิ       

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

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

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

 ลงชื%อ.....................................................ผูป้ระเมนิ 
     (.....................................................) 
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ภาคผนวก ง 
รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญและหนงัสอืเชญิผูเ้ชี�ยวชาญ



 77 

ผูเ้ชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 
1.     ผูช้วยศาสตราจารย์่ อรศรา  เจรญวานชิ ิ ิ  

 ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. คณุสราวธุ  มะหะหมดั 

 นกัวชิาการโสตทศันศกึษา 
 สาํนกัการศกึษาระบบสารสนเทศ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
3. คณุอดสรณ์  แก้วมรกติ  
 นกัวชิาการโสตทศันศกึษา 
 สาํนกัการศกึษาระบบสารสนเทศ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

 
ผูเ้ชี�ยวชาญด้านเนืEอหาวชาภาษาองักฤษิ  

 
1.     อาจารยก์นกอร  เพมพลูิ�  
 ตําแหน่งครชูาํนาญการ อนัดบั คศ.2 
 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี 
2. อาจารยก์รกมล เพมผลิ�  

 ตําแหน่งครชูาํนาญการ อนัดบั คศ.2 
 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี 
3. อาจารยโ์สภา  มณีโชติ 

 ตําแหน่งครชูาํนาญการ อนัดบั คศ.2 
 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเทศบาลเมอืงปทุมธานี 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัยอผู้ทาํสารนพนธ์ิ ิ่
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ประวตัยอผูว้จยัิ ิ่   
 

ชื�อ ชื�อสกลุ นางสาวอุษณยี ์ รกัษ์วศิษิฏกุ์ล  

วนัเดือนปีเกดิ   24  กรกฎาคม  2518 

สถานที�เกดิ   กรงุเทพมหานคร  

สถานที�อยปัูจจบุนั่   190/21 หมูบ่า้น ช.รุง่เรอืง6 ตําบลบางรกัพฒันา  

 อําเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุร ี 11110 

ตาํแหนงหน้าที�การงานในปัจจบุนั่   ซุปเปอรไ์วเซอร ์สงักดัฝายโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละ่

ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร 

สถานที�ทาํงานปัจจบุนั  บรษิทั พานาโซนิค ซวิ เซลส(์ประเทศไทย) จาํกดั 

ถนนเสรไีทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรงุเทพมหานคร 

ประวตัการศึกษาิ    

พ.ศ.2530 ประถมศกึษา จากโรงเรยีนสตรบีรูณวทิย ์ 
 จ.กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.2533 มธัยมศกึษาตอนต้น จากโรงเรยีนสตรบีรูณวทิย ์ 
  จ.กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.2536   มธัยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

นนทบุร ีจ.นนทบุร ี

พ.ศ.2540  ศลิปศาสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

 สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 

พ.ศ.2550 การศกึษามหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 วชิาเอกเทคโนโลยกีารศกึษา 
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