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The purposes of the study were to develop a computer  multimedia  instruction 
on   “Occupation and Technology”  for the first  level students (Prathomsuksa 3 Students) 
and to find out its efficiency according to the set of 85/85 criteria.

The samples used in this study were 48 first level students (Prathomsuksa 3 
students)  of  Pechthanorm School  in  the first  semester  of  2006 academic  years.   The 
samples  were  divided  into  3  experimental  groups  to  test  the  efficiency  of  computer 
multimedia instruction on Occupation and Technology  for the first  level students.  The 
instruments consisted of the computer multimedia instruction, an achievement test, and a 
rating scale  questionnaire.   The statistics  used for  data  analysis  included  percent  and 
mean.  

The result indicated that the computer multimedia instruction on Occupation and 
Technology  for the first  level students has quality on content in a very good level and 
technique in a good level and has the efficiency of 86.10/89.67. 
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บทท�� 1
บทน�	

ภ�มหล�ง

การจ�ดการศ�กษาป�จจ�บ�นน�� ร�ฐบาลได�ส�งเสร�มให�สถานศ�กษาเห�นความส"าค�ญของการใช�เทค 
โนโลย�และนว�ตกรรมทางการศ�กษา  เพ/0อปร�บว�ธ�การศ�กษาให�ท�นต�อการเปล�0ยนแปลงในท�กด�านของ
ส�งคม   ด�0งในพระราชบ�ญญ�ต�การศ�กษาแห�งชาต� พ.ศ. 2542 กฎหมายแม�บททางการศ�กษาฉบ�บแรก 
ของประเทศไทย ในหมวดท�0 9 เทคโนโลย�เพ/0อการศ�กษา มาตราท�0 66 ผ;�เร�ยนม�ส�ทธ�ได�ร�บการพ�ฒนา 
ข�ดความสามารถในการใช�เทคโนโลย�เพ/0อการศ�กษาในโอกาสแรกท�0ท"าได� เพ/0อให�ม�ความร;�และท�กษะ
ท�0เพ�ยงพอท�0จะใช�เทคโนโลย�เพ/0อการศ�กษา ในการแสวงหาความร;�ด�วยตนเองได�อย�างต�อเน/0องตลอด
ช�ว�ต มาตราท�0 67 ร�ฐต�องส�งเสร�มให�ม�การว�จ�ยและพ�ฒนา  การผล�ตและการพ�ฒนาเทคโนโลย�เพ/0อการ 
ศ�กษารวมท��งการต�ดตาม  ตรวจสอบและประเม�นผลการใช�เทคโนโลย�เพ/0อการศ�กษา  เพ/0อให�เก�ดการ  
ใช�ท�0ค��มค�าและเหมาะสมก�บกระบวนการเร�ยนร;�ของคนไทย (พระราชบ�ญญ�ต�การศ�กษาแห�งชาต� พ.ศ. 
2542 แก�ไขเพ�0มเต�ม (ฉบ�บท�0 2) พ.ศ. 2545 )

การท�0จะสร�างส�งคมให�เป@นส�งคมแห�งการเร�ยนร;�/ส�งคมแห�งความร;� จะต�องสร�างว�ถ�การเร�ยนร;�
และแหล�งการเร�ยนร;�ให�เข�มแข�ง การเร�ยนร;� ความร;� นว�ตกรรม ส/0อและเทคโนโลย� เป@นป�จจ�ยส"าค�ญ
ของการพ�ฒนาส;�ส�งคมแห�งความร;�การส�งเสร�มและสร�างกลไกเพ/0อให�คนไทยท�กคนม�โอกาส และทาง 
เล/อกท�0จะเข�าถ�งป�จจ�ยและเร�ยนร;�อย�างต�อเน/0องตลอดช�ว�ต ด�วยร;ปแบบและว�ธ�การท�0หลากหลายจะน"า 
มาซ�0งการพ�ฒนาค�ณภาพ ประส�ทธ�ภาพและข�ดความสามารถของคนไทยในการพ�ฒนาประเทศ  รวม  
ท��งการเพ�0มศ�กยภาพการแข�งข�นของประเทศ (มาตรฐานการศ�กษาของชาต� พ.ศ. 2548 มาตรฐานท�0 
3 หน�า 8 : ส"าน�กงานเลขาธ�การสภาการศ�กษา กระทรวงศ�กษาธ�การ)

การจ�ดการศ�กษาตามหล�กส;ตรการศ�กษาข��นพ/�นฐาน พ�ทธศ�กราช  2544  และหล�กส;ตรสถาน 
ศ�กษาม��งส�งเสร�มให�ผ;�เร�ยนได�เร�ยนร;�ด�วยตนเองเร�ยนร;�อย�างต�อเน/0องตลอดช�ว�ต และใช�เวลาอย�างสร�าง  
สรรคH รวมท��งม�ความย/ดหย��นสนองความต�องการของผ;�เร�ยน  ช�มชน ส�งคมและประเทศชาต�  ผ;�เร�ยน 
สามารถเร�ยนร;�ได�ตลอดเวลา ท�กสถานท�0และเร�ยนร;�ได�จากส/0อการเร�ยนร;�และแหล�งการเร�ยนร;�ท�กประ 
เภท (หล�กส;ตรการศ�กษาข��นพ/�นฐาน พ�ทธศ�กราช  2544:23)

กล��มสาระการเร�ยนร;� การงานอาช�พและเทคโนโลย� เป@นกล��มว�ชาหน�0งใน 8 กล��มว�ชาท�0ก"าหนด 
ไว�ในหล�กส;ตรการศ�กษาข��นพ/�นฐาน พ�ทธศ�กราช 2544 การงานอาช�พและเทคโนโลย� เป@นว�ชาท�0ม�
ความส"าค�ญต�อการด"ารงช�ว�ตของมน�ษยHมาก เพราะเราก"าล�งก�าวเข�าส;�ย�คส�งคมความร;�  ส�0งส"าค�ญท�0จะ  
ช�วยให�เราเข�าส;�ย�คส�งคมความร;� และด"าเน�นช�ว�ตอย;�อย�างม�ความส�ข ค/อการร;�จ�กใช�เทคโนโลย�สารสน 
เทศ (Information Technology) อย�างถ;กต�องและเหมาะสม เพราะฉน��นการงานอาช�พและเทคโนโลย� 
เป@นว�ชาท�0เน�นให�ผ;�เร�ยน  ได�เข�าใจ  ร;�จ�กว�ธ�การใช�เคร/0องม/อเคร/0องใช� ว�สด�และอ�ปกรณH ในการท"างาน



อย�างถ;กต�องเหมาะสม  การเร�ยนการสอนในเน/�อหาด�งกล�าว จ�งจ"าเป@นต�องม�ส/ 0อการสอนประเภท
ว�สด�อ�ปกรณHและเคร/0องม/อเคร/0องใช�ท�0เป@นเทคโนโลย�ให�เพ�ยงพอก�บความต�องการของผ;�เร�ยนเพ/0อให�ผ;�
เร�ยน  ได�ศ�กษาส�วนประกอบและอ�ปกรณHต�างๆ ได�อย�างช�ดเจนและเก�ดความเข�าใจ 

การศ�กษาป�ญหาการใช�อ�ปกรณHการเร�ยนการสอน พบว�า จ"านวนน�กเร�ยนม�จ"านวนมาก เม/0อ
เท�ยบก�บจ"านวนว�สด�อ�ปกรณHและเคร/0องม/อเคร/0องใช�ท�0เป@นเทคโนโลย� ซ� 0งม�อย; �อย�างจ"าก�ด และคร;
สอนคอมพ�วเตอรHม�จ"านวนน�อยแต�ม�ภาระงานมากท"าให�การเร�ยนร;�เป@นไปอย�างไม�สมบ;รณHและไม�ท�0ว
ถ�งซ�0ง ย/นย�นได�จากรายงานการว�จ�ย พบว�า โรงเร�ยนร�อยละ  43.6  จะม�จ"านวนคร;สอนคอมพ�วเตอรH 
1  คน  เท�าน� �นและโรงเร�ยนอ�กร�อยละ 20.9 ม�จ"านวนคร;สอนคอมพ�วเตอรH  2  คน คร;ท� 0สอน
คอมพ�วเตอรHประ มาณร�อยละ  90.4  ย�งม�ภาระหน�าท�0ประจ"านอกเหน/อจากการสอนคอมพ�วเตอรH 
อ�กน�ยหน�0งม�คร;สอนคอมพ�วเตอรHเพ�ยงร�อยละ 9.6 เท�าน� �นท�0ไม�ม�ภาระหน�าท� 0อ/ 0น ๆ  ท� 0ต�องท"าใน
โรงเร�ยน (สถานภาพและ ความพร�อมในการใช�งานคอมพ�วเตอรH และระบบอ�นเทอรHเน�ตของ
โรงเร�ยนม�ธยมศ�กษาท�0วประเทศ : กระทรวงศ�กษาธ�การและศ;นยHเทคโนโลย�อ�เล�กทรอน�กสHและ
คอมพ�วเตอรHแห�งชาต�. 2544:3) 

จากป�ญหาด�งกล�าว  ผ;�ศ�กษาค�นคว�าจ�งหาแนวทางการแก�ป�ญหาการเร�ยนการสอน  โดย
การพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย (Computer Multimedia Instruction) อย�างเป@นระบบ
เพ/0อเป@น ส/0อการเร�ยนการสอน กล��มสาระการเร�ยนร;� การงานอาช�พและเทคโนโลย�  โดยการน"าส/0อ
ม�ลต�ม�เด�ยมาประย�กตHใช�ส"าหร�บเป@นส/0อการเร�ยนร;�ด�วยตนเอง ผ;�เร�ยนสามารถม�ปฏ�ส�มพ�นธHก�บบท
เร�ยนค/อการโต� ตอบและควบค�มบทเร�ยนได�ด�วยตนเอง เม/0อไม�เข�าใจในเน/�อหาสามารถย�อนกล�บไป
ศ�กษาใหม�ได �โดย บทเร �ยนให�ส� 0งเร �าด �วยกราฟdกภาพ และเส �ยงประกอบ ผ; � เร �ยนเก �ดความ
กระต/อร/อร�นสนใจท� 0จะเร�ยนม� แบบฝfกห�ดระหว�างเร�ยนและแบบทดสอบท�ายบทเร�ยน ผ; �เร �ยน
สามารถทราบผลการเร�ยนร;�ของตนเอง ได�ท�นท�เม/0อเร�ยนจบบทเร�ยน

คว	มม��งหม	ยของก	รวจ�ย
เพ/0อพ�ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ยกล��มสาระการเร�ยนร;�การ

งานอาช�พและเทคโนโลย� สาระท�0 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส"าหร�บน�กเร�ยนช�วงช��นท�0 1 (ช��นประถม
ศ�กษาปgท�0 3) ให�ม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑHท�0ก"าหนด 85/85 

คว	มส�	ค�ญของก	รวจ�ย
1. ได�บทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ยกล��มสาระการเร�ยนร;�การงานอาช�พและเทคโนโลย�สาระ 

ท�0 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ  ส"าหร�บน�กเร�ยนช�วงช��นท�0  1 (ช��นประถมศ�กษาปgท�0 3) ท�0ม�ประส�ทธ�ภาพ  
2. เพ/0อเป@นแนวทางในการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย ในรายว�ชาอ/0นๆ ต�อไป
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ขอบเขตของก	รวจ�ย
1. ประช	กรและกล��มต�วอย�	ง

1.1 ประช	กร 
ประชากรท�0ใช�ในการศ�กษาค�นคว�า เป@นน�กเร�ยนช�วงช��นท�0 1 (ช��นประถมศ�กษาปgท�0 3) 

โรงเร�ยนเพชรถนอม ส"าน�กงานเขตลาดพร�าว กร�งเทพมหานคร  ภาคเร�ยนท�0 1 ปgการศ�กษา  2549 
จ"านวน  5 ห�องเร�ยน  ม�น�กเร�ยนรวมท��งหมด 193 คน   

1.2 กล��มต�วอย�	ง
กล��มต�วอย�างในการศ�กษาค�นคว�า เป@นน�กเร�ยนช�วงช��นท�0 1 (ช��นประถมศ�กษาปgท�0 3) 

โรงเร�ยนเพชรถนอม ส"าน�กงานเขตลาดพร�าว กร�งเทพมหานครภาคเร�ยนท�0 1 ปgการศ�กษา  2549 
จ"านวน  48 คน โดยว�ธ�ส��มแบบหลายข��นตอน (Multistage  Random  Sampling) 

2. เน'(อห	ท��ใช*ในก	รวจ�ย  
เน/�อหาท�0ใช�ในการสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย กล��มสาระการเร�ยนร;�การงาน

อาช�พและเทคโนโลย� สาระท�0 4 เร/0องเทคโนโลย�สารสนเทศ ส"าหร�บน�กเร�ยนช�วงช��นท�0 1 (ช��นประ 
ถมศ�กษาปgท�0 3) ซ�0งม�เน/�อหาแบ�งเป@น 3 เร/0องด�งน��

2.1 เร'�องข*อม�ลน�	ร�*   
2.1.1  ความหมายของข�อม;ล
2.1.2  ประเภทของข�อม;ล
2.1.3  แหล�งข�อม;ล

2.2 เร'�องก	รรวบรวมข*อม�ล
2.2.1  ว�ธ�การรวบรวมข�อม;ล
2.2.2  ค�ณภาพของข�อม;ล
2.2.3  ประโยชนHของข�อม;ล

2.3 เร'�องคอมพวเตอร-น�	ร�*
2.3.1  ความหมายของคอมพ�วเตอรH
2.3.2  ประเภทของเคร/0องคอมพ�วเตอรH
2.3.3  ส�วนประกอบของระบบคอมพ�วเตอรH
2.3.4  ช/0อและหน�าท�0ของอ�ปกรณHคอมพ�วเตอรH
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3. เคร'�องม'อท��ใช*ในก	รวจ�ย
3.1 บทเร �ยนคอมพ�วเตอร Hม �ลต �ม �เด �ยกล� �มสาระการเร �ยนร; �การงานอาช �พและ

เทคโนโลย�สาระท�0 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ  ส"าหร�บน�กเร�ยนช�วงช��นท�0 1 (ช��นประถมศ�กษาปgท�0 3)  
3.2 แบบว�ดผลส�มฤทธ�lทางการเร�ยน เป@นแบบทดสอบแบบปรน�ย 4 ต�วเล/อก
3.3 แบบประเม�นค�ณภาพของบทเร�ยนด�านเน/�อหา
3.4 แบบประเม�นค�ณภาพของบทเร�ยนด�านส/0อเทคโนโลย�ทางการศ�กษา 

4. นย	มศ�พท-เฉพ	ะ
4.1 บทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย หมายถ�ง บทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ยกล��ม 

สาระการเร�ยนร;�การงานอาช�พและเทคโนโลย� สาระท�0 4 เร/0องเทคโนโลย�สารสนเทศ ส"าหร�บน�กเร�ยน
ช�วงช��นท�0 1 (ช��นประถมศ�กษาปgท�0 3) ท�0สร�างข��นโดยโปรแกรมคอมพ�วเตอรH โดยใช�หล�กการสร�างบท
เร�ยนโปรแกรมและหล�กการสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย  ในการน"าเสนอเร/0องราวท�0ม�ท��งต�ว
อ�กษร  ภาพน�0ง ภาพเคล/0อนไหว ภาพกราฟdกและเส�ยง (เส�ยงบรรยาย,เส�ยงดนตร�บรรเลง,เส�ยง
พ�เศษต�างๆ) เพ/0อใช�ในการเร�ยนร;� โดยผ;�เร�ยนได�เร�ยนร;�ด�วยตนเองและร;�ผลส�มฤทธ�lทางการเร�ยนใน 
ท�นท�

4.2 การพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย หมายถ�ง บทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม� 
เด�ยกล��มสาระการเร�ยนร;�การงานอาช�พและเทคโนโลย�สาระท�0 4 เร/0องเทคโนโลย�สารสนเทศท�0สร�างข��น 
ตามหล�กการออกแบบและพ�ฒนาบทเร�ยน ม�ท��งต�วอ�กษร ภาพน�0ง ภาพเคล/0อนไหว ภาพกราฟdกและ 
เส�ยง (เส�ยงบรรยาย,เส�ยงดนตร�บรรเลง,เส�ยงพ�เศษต�าง ๆ) โดยผ�านการประเม�นค�ณภาพจากผ;�เช�0ยว 
ชาญและน"าไปทดลองก�บกล��มต�วอย�างจนม�ประส�ทธ�ภาพ เพ/0อให�น�กเร�ยนเก�ดการเร�ยนร;�ในเน/�อหาจร�ง 
เร/0องเทคโนโลย�สารสนเทศ  ส"าหร�บน�กเร�ยนช�วงช��นท�0 1 (ช��นประถมศ�กษาปgท�0 3) 

4.3 ประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย หมายถ�งเกณฑHการหาประส�ทธ�  
ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอรHม�ลต�ม�เด�ย กล��มสาระการเร�ยนร;�การงานอาช�พและเทคโนโลย� โดยใช� 
เกณฑH 85/85

85 ต�วแรก หมายถ�ง ค�าร�อยละของคะแนนรวมจากแบบฝfกห�ดระหว�างเร�ยนท�0ผ;� 
เร�ยนท�กคนท"าได�ร�อยละ 85 

85 ต�วหล�ง หมายถ�ง ค�าร�อยละของคะแนนรวมจากการท"าแบบทดสอบหล�ง
เร�ยนท�0ผ;�เร�ยนท�กคนท"าได�ร�อยละ  85  
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บทท��  2
เอกสารและงานว�จ�ยท��เก��ยวข�อง

การท�าว�จ	ยในคร	�งน�� ผ��ว�จ	ยได�ท�าการศ�กษาค�นคว�าข�อม�ลต�างๆ ส�าหร	บใช�ในการศ�กษาเก�&ยว 
ก	บการพ	ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย โดยได�แบ�งล�าด	บห	วข�อหล	ก ใน
การศ�กษาค�นคว�าด	งน�� 

1. เอกสารและงานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา
1.1  ความหมายของการว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา
1.2  ข	�นตอนการว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา

2. เอกสารและงานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการออกแบบและพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�
ม�เด�ย
2.1  ความหมายและความส�าค	ญของม	ลต�ม�เด�ย
2.2  ความส�าค	ญของคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย
2.3  การออกแบบและพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย
2.4  ประเภทของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย
2.5  การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย
2.6  ประโยชน/ของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย
2.7  ทฤษฎ�และหล	กการ การเร�ยนร��เก�&ยวก	บการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�

เด�ย
2.8  งานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย

3.   เอกสารและงานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการศ�กษารายบ=คคล
3.1  ความหมายของการศ�กษารายบ=คคล
3.2  ทฤษฎ�ท�&เก�&ยวข�องก	บการศ�กษารายบ=คคล
3.3  ว	ตถ=ประสงค/ของการจ	ดการเร�ยนการสอนรายบ=คคล
3.4  ร�ปแบบของการศ�กษารายบ=คคล
3.5  งานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการศ�กษารายบ=คคล

4.   เอกสารท�&เก�&ยวข�องก	บหล	กส�ตรและการสอนช�วงช	�นท�& 1 (ป.1–3)ในหล	กส�ตรการศ�กษา 
ข	�นพB�นฐาน พ=ทธศ	กราช 2544



1. เอกสารและงานว�จ�ยท��เก��ยวข�องก�บการว�จ�ยและพ�ฒนาทางการศ�กษา

1.1 ความหมายของการว�จ�ยและพ�ฒนาทางการศ�กษา
การว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา (Educational Research and Development หรBอ R&D) 

เปXนการว�จ	ยทางการศ�กษาประเภทหน�&ง ซ�&งม�น	กว�ชาการให�ความหมายไว�หลายท�านด	งน�� 
เอสพ�ช และ ว�ลเล�ยมส/ (Espich and Williams. 1967:75-79) ได�อธ�บายถ�งการพ	ฒนาสB&อการ 

เร�ยนการสอนไว� 3 ข	�นตอนด	งน��
1.1.1 การทดสอบท�ละคน (One to One Testing) จากกล=�มต	วอย�างท�&ม�ผลการเร�ยนระด	บ

ต&�ากว�าปานกลางเลaกน�อยจ�านวน 2-3 คนเพB&อให�ศ�กษาสB&อท�&พ	ฒนาข��นและหล	งจากการศ�กษาผ��พ	ฒนา
สB&อ จะสอบถามความค�ดเหaนเก�&ยวก	บข�อบกพร�องและสB&อจากกล=�มต	วอย�างน	�น

1.1.2 การทดลองก	บกล=�ม (Small Group Testing) ใช�กล=�มต	วอย�าง 5-8 คนด�าเน�นการคล�าย
ข	�น ตอนท� & 1 แต�ให�กล= �มต	วอย�างได�ร	บการทดสอบก�อนเร�ยนและหล	งเร �ยนด�วย เพB &อน�าผลไป
ว�เคราะห/ทด สอบประส�ทธ�ภาพของสB&อโดยอาศ	ยเกณฑ/มาตรฐาน  90/90  โดย 90 ต	วแรก หมายถ�ง 
คะแนนเฉล�&ย ของผ��เร�ยนท	�งหมดค�ดเปXนร�อยละ 90 ข��นไปส�วน 90 ต	วหล	ง หมายถ�ง คะแนนร�อยละ 
90 ของผ��เร�ยนท	�งหมดท�&สามารถท�าข�อสอบข�อหน�&งๆ ได�ถ�กต�อง หากผลการว�เคราะห/เปXนไปตาม
เกณฑ/ด	ง กล�าวกaปร	บปร=งแก�ไขเฉพาะส�วนท�&บกพร�อง เพB&อน�าไปทดลองใช�ในข	�นตอนท�& 3 ต�อไป

1.1.3 การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) ก	บกล=�มต	วอย�างท�&เปXนประชากรเปjาหมาย
จร�งโดยผ��พ	ฒนาสB&อจะไม�เข�าไปเก�&ยวข�องก	บการทดลองด�วย  แต�จะอาศ	ยคร�ผ��สอนด�าเน�นการแทน
โดยใช�ว�ธ�การด�าเน�นการเช�นเด�ยวก	บตอนท�& 2 

เกย/ (Gay.1976:8)ได�กล�าวถ�งการว�จ	ยและพ	ฒนาว�าเปXนการพ	ฒนาผล�ตภ	ณฑ/ส�าหร	บใช�ภาย 
ในโรงเร�ยน  ซ�&งผล�ตภ	ณฑ/จากการว�จ	ยและพ	ฒนาย	งหมายรวมถ�งว	สด=อ=ปกรณ/ต�างๆ  ท�&ใช�ในการฝmก 
อบรม ว	สด=อ=ปกรณ/ท�&ใช�ในการเร�ยนร��การก�าหนดว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรม สB&อการสอนและระบบ 
การจ	ดการและย	งครอบคล=มถ�งการก�าหนดจ=ดประสงค/ล	กษณะของบ=คคลและระยะเวลา 

เมเยอร/ (Mayer.1984:305-344) ได�อธ�บายข	�นตอนส�าค	ญของการว�จ	ยและพ	ฒนาช=ดฝmกไว� 3 
ข	�นตอนด	งน��

1. การพ�จารณาจากกล=�มเพB&อน (Judgment by peers)  โดยให�การศ�กษาช=ดฝmกท�ละช=ด หล	ง 
การศ�กษาผ��พ	ฒนาช=ดฝmกจะสอบถามความค�ดเหaนท	&วไปเก�&ยวก	บช=ดฝmก จากน	�นจ�งร�วมก	นพ�จารณาหา 
ข�อบกพร�องเปXนรายหน�าและหล	ง จากน	�นให�ผ��ศ�กษาช=ดฝmกตอบแบบสอบถาม แบบประมาณค�าและ
แบบปลายปqดเพB&อน�าไปว�เคราะห/หาข�อบกพร�องต�อไป

2. ทดลองก	บกล=�มเลaก (Trial with Small Group) จากอาสาสม	คร 3–5 คน ม�การทดสอบ
ก�อนเร�ยนและหล	งเร�ยนม�การส	งเกตพฤต�กรรมของผ��เร�ยนในระหว�างเร�ยน หล	งศ�กษาเสรaจผ��ศ�กษาช=ด  
ฝmกจะร�วมก	นอภ�ปรายช��แจงข�อบกพร�องของช=ดฝmกเพB&อปร	บปร=งแก�ไขต�อไป

3. ทดลองก	บช	 �นเร�ยนท� &เปXนต	วแทน (Trial with Representation Class or Classes) ด�า 
เน�นการคล�ายข	�นตอนท�& 2 คBอ ให�ม�การทดสอบก�อนเร�ยนและหล	งเร�ยน  เนB&องจากการทดลองใช�สB&อใน 
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ข	�นตอนน��ใช�กล=�มต	วอย�างจ�านวนมากไม�สะดวกในการส	มภาษณ/หรBออภ�ปรายแบบเด�มข�อม�ลท�&ได�
จากการทดสอบก�อนเร�ยน และหล	งเร�ยนและจากแบบสอบถาม จะได�ร	บการว�เคราะห/เพB &อหาข�อ
บกพร�อง ของสB&อท�&จะต�องปร	บปร=งแก�ไขต�อไป

บอร/กและกอล (Borg and Gall. 1989:782) กล�าวถ�ง การว�จ	ยและพ	ฒนาไว�ว�า  การว�จ	ยและ 
พ	ฒนาคBอกระบวนการท�&น�ามาพ	ฒนาและตรวจสอบความถ�กต�องของผล�ตภ	ณฑ/ทางการศ�กษา (Edu- 
cation Product) ซ�&งค�าว�าผล�ตภ	ณฑ/ (Product) ไม�ได�หมายความเพ�ยงแต�ส�&งท�&อย��ในหน	งสBอในภาพ 
ยนตร/ประกอบการสอนหรBอในคอมพ�วเตอร/เท�าน	�นแต�ย	งหมายรวมถ�ง ระเบ�ยบว�ธ�การ เช�น ระเบ�ยบ 
ว�ธ�ในการสอน โปรแกรมการสอน เปXนต�น  

จากความหมายของน	กว�ชาการข�างต�น สร=ปได�ว�า การว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา (Edu- 
cational Research and Development หรBอ R&D)  เปXนการพ	ฒนาทางการศ�กษา โดยพB�นฐานการว� 
จ	ย (Research Based Education Development) เปXนกลย=ทธ/หรBอว�ธ�การส�าค	ญหน� &งท� &น�ยมใช�ใน
การปร	บปร=งเปล�&ยนแปลงหรBอพ	ฒนาการศ�กษา โดยเน�นหล	กเหต=ผลและตรรกว�ทยา เปjาหมายหล	ก
คBอใช � เป Xนกระบวนการในการพ	ฒนาและตรวจสอบค=ณภาพของผล�ตภ	ณฑ/ทางการศ �กษา 
(Education Pro- duct)

การว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา (R & D) ม�ความแตกต�างจากการว�จ	ยการศ�กษา
ประเภทอB&นๆ อย�� 2 ประเภท คBอ (บ=ญสBบ  พ	นธ=/ด�. 2537:79-80) 

1. เปjาประสงค//จ=ดม=�งหมาย (Goal) การว�จ	ยทางการศ�กษาม=�งค�นคว�าหาความร��ใหม�
โดยการว�จ	ยพB�นฐานหรBอม=�งหาค�าตอบเก�&ยวก	บการปฏ�บ	ต�งาน โดยการว�จ	ยประย=กต/ แต�การว�จ	ยและ
พ	ฒนาทางการศ�กษาน	�นม=�งพ	ฒนาและตรวจสอบค=ณภาพผล�ตภ	ณฑ/ทางการศ�กษา แม�ว�าการว�จ	ยประ 
ย=กต/ทางการศ�กษาหลายโครงการกaม�การพ	ฒนาผล�ตภ	ณฑ/ทางการศ�กษา เช�น การว�จ	ยประย=กต/ทาง 
การศ�กษาส�าหร	บการสอน แต�ละแบบแต�ละผล�ตภ	ณฑ/เหล�าน��ได�ใช�ส�าหร	บการทดสอบสมม=ต�ฐาน
ของการว�จ	ยแต�ละคร	�งเท�าน	�นไม�ได�พ	ฒนาไปส��การใช�ส�าหร	บสถานศ�กษาท	&วไป

2. การน�าไปใช� (Utility) การว�จ	ยทางการศ�กษา ม�ช�องว�างระหว�างผลการว�จ	ยก	บการ
น�าไปใช�จร�งอย�างกว�างขวางคBอผลการว�จ	ยทางการศ�กษาจ�านวนมากอย��ในต��ไม�ได�ร	บการพ�จารณาน�า  
ไปใช� น	กการศ�กษาและน	กว�จ	ยจ�งหาทางลดช�องว�างด	งกล�าวโดยว�ธ�ท�&เร�ยกว�า "การว�จ	ยและพ	ฒนา" 
อย�างไรกaตามการว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา ม�ใช�ส�&งท�&ทดแทนการว�จ	ยทางการศ�กษา แต�เปXนเทค 
น�คว�ธ�ท�&จะเพ�&มศ	กยภาพของการว�จ	ยทางการศ�กษาให�ม�ผลต�อการจ	ดการทางการศ�กษา คBอ เปXนต	ว 
เชB&อมเพB&อแปลงไปส��ผล�ตภ	ณฑ/ทางการศ�กษาท�&ใช�ประโยชน/ได�จร�งในโรงเร�ยนท	&วไป ด	งน	�น การใช�
กลย=ทธ/การว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษาเพB&อปร	บปร=ง เปล�&ยนแปลง หรBอพ	ฒนาการศ�กษาจ�งเปXน
การใช�ผลจากการว�จ	ยทางการศ�กษา (ไม�ว�าจะเปXนการว�จ	ยพB�นฐาน หรBอการว�จ	ยประย=กต/) ให�เปXน
ประโยชน/มากย�&งข��น 
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1.2 ข�$นตอนการว�จ�ยและพ�ฒนาทางการศ�กษา
การว�จ	ยและพ	ฒนาทางการศ�กษา  ประกอบด�วยข	�นตอนส�าค	ญ 10 ข	�นตอน ด	งน�� 

(Borg and Gall.1989 :784 อ�างอ�งจาก ธนากร  สะอาดแก�ว. 2547: 9–10)
1.2.1 รวบรวมข�อม�ลและงานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�อง
ในข	�นน��เปXนการศ�กษาทฤษฎ�และงานว�จ	ย การส	งเกตภาคสนาม ซ�&งเก�&ยวข�องก	บการ  

ใช�ผล�ตภ	ณฑ/ทางการศ�กษาท�&ก�าหนด ถ�าม�ความจ�าเปXนผ��ว�จ	ยและพ	ฒนาอาจท�าการว�จ	ยขนาดเลaกเพB&อ 
ค�นหาค�าตอบ  ซ�&งงานว�จ	ยและทฤษฎ�ไม�สามารถหาค�าตอบได�ก�อนท�&จะท�าการพ	ฒนาต�อไป

1.2.2 การวางแผนการว�จ	ยและพ	ฒนา
ข	�นตอนน��จะระบ=ท	กษะในการเร�ยน การอธ�บายว	ตถ=ประสงค/และผลสBบเนB&องจากผล�ต  

ภ	ณฑ/ การก�าหนดก�จกรรมการเร�ยนร��และสถ�ต�ท�&ใช�ในการทดสอบ
1.2.3 การพ	ฒนาร�ปแบบข	�นต�นของผล�ตภ	ณฑ/
ในข	�นการพ	ฒนาร�ปแบบน�� จะเปXนข	�นตอนการออกแบบและจ	ดท�าผล�ตภ	ณฑ/ทางการ  

ศ�กษาท�&ก�าหนดเอาไว� เช�น ต�องออกแบบหล	กส�ตร เตร�ยมอ=ปกรณ/ ค��มBอการอบรม  เอกสารในการอบ  
รมและเครB&องมBอประเม�นผล

1.2.4 การทดสอบภาคสนามเบB�องต�น
โดยการน�าเอาผล�ตภ	ณฑ/ท�&ออกแบบและจ	ดเตร�ยมไว�  ไปท�าการทดลองใช�เพB&อตรวจ  

สอบค=ณภาพข	�นตอนของการทดสอบผล�ตภ	ณฑ/น��ใช�โรงเร�ยนจ�านวน 1–3 โรงเร�ยน ใช�กล=�มต	วอย�าง
ขนาดเลaกประมาณ 6–12 คน ท�าการประเม�นผลโดยการใช�แบบสอบถาม การส	งเกต  การส	มภาษณ/  
รวบรวมข�อม�ลแล�วน�ามาว�เคราะห/

1.2.5 การปร	บปร=งผล�ตภ	ณฑ/คร	�งท�& 1  
ข	�นน��เปXนการปร	บปร=งผล�ตภ	ณฑ/ซ�&งได�ร	บการเสนอแนะข�อม�ลจากการทดลองในข	�นท�&  

4 มาพ�จารณาปร	บปร=งใหม�
1.2.6 การทดสอบภาคสนาม
จะน�าผล�ตภ	ณฑ/ท�&ท�าการปร	บปร=งแล�ว ไปท�าการทดสอบเพB&อหาค=ณภาพของผล�ต 

ภ	ณฑ/ตามว	ตถ=ประสงค/ โรงเร�ยนท�&ใช�จ�านวน 5–15 โรงเร�ยน  ใช�กล=�มต	วอย�างประมาณ 30–100 คน 
ท�าการประเม�นผลในเช�งปร�มาณในล	กษณะของการท�าการทดสอบก�อนเร�ยนและหล	งเร�ยนน�าผลท�&ได�  
ไปเปร�ยบเท�ยบก	บว	ตถ=ประสงค/ของการใช�ผล�ตภ	ณฑ/  อาจจะม�กล=�มควบค=มการทดสอบด�วยกaได�

1.2.7 ปร	บปร=งผล�ตภ	ณฑ/คร	�งท�& 2 
ปร	บปร=งผล�ตภ	ณฑ/ท� &ม�ข�อเสนอแนะจากผลท� &ได�จากการทดลองจากข	 �นท� & 6 มา 

พ�จารณาปร	บปร=งใหม�
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1.2.8 การทดสอบการใช�ภาคสนาม
ท�าการทดสอบเพB&อหาค=ณภาพของการใช�ผล�ตภ	ณฑ/ โดยการท�าในโรงเร�ยนจ�านวน 

10-30 โรงเร�ยน ใช�กล=�มต	วอย�างประมาณ  40–200 คน ประเม�นผลโดยการใช�แบบสอบถาม การส	ง 
เกต การส	มภาษณ/ รวบรวมข�อม�ลและว�เคราะห/ผล

1.2.9 ปร	บปร=งผล�ตภ	ณฑ/คร	�งส=ดท�าย
เปXนการปร	บปร=งผล�ตภ	ณฑ/ตามข�อเสนอแนะและจากผลท�&ได�จากการทดสอบในข	�นท�& 

8 เพB&อมาพ�จารณาปร	บปร=งใหม�
1.2.10 การเผยแพร�และการน�าเสนอ
เปXนการจ	ดท�ารายงานเก�&ยวก	บการว�จ	ยและพ	ฒนาผล�ตภ	ณฑ/น�าเสนอต�อท�&ประช=ม

และเผยแพร�ผลงานในวารสารทางว�ชาการและต�ดต�อร�วมงานก	บบร�ษ	ทเพB&อจ	ดจ�าหน�ายผล�ตภ	ณฑ/
และม�การควบค=มเผยแพร�เพB&อควบค=มค=ณภาพและผล�ตภ	ณฑ/

กระบวนการว�จ	ยและพ	ฒนา ม	กจะอาศ	ยหล	กว�ธ�การระบบ (Systems  Approach) มาใช� ซ�&ง
ม�ข	�นตอนด	งน��  (เสาวณ�ย/  ส�กขาบ	ณฑ�ต. 2528:38-39)

ทร	พยากรและข�อข	ดข�อง

ปzญหา ว	ตถ=ประสงค/      ทางเลBอก        การเลBอก        การทดลองแก�ไข
1
2
3 การน�าไปใช�

               และ
        ปร	บปร=งให�ด�ข��น

ข�อม�ลปjอนกล	บ (Feedback)

จากร�ป สามารถขยายความในแต�ละข	�นตอนของว�ธ�ระบบ ได�ด	งน��
ข	�นท�& 1 ปzญหา (Problem) ในข	�นน��ต�องศ�กษาอย�างละเอ�ยดว�าอะไรคBอปzญหาต�องก�าหนดให�

แน�ช	ดว�าเราต�องการแก�ปzญหาอะไรบ�าง
ข	�นท�& 2 ว	ตถ=ประสงค/ (Objectives) ข	�นน��เปXนการพ�จารณาต	ดส�นใจว�าอะไรคBอส�&งท�&เราต�อง 

การ (Outcome) เราพ�ดถ�งส�&งท�&เราต�องการในร�ปของว	ตถ=ประสงค/ (Objectives) การท�&จะต	ดส�นว�าอะ 
ไรคBอว	ตถ=ประสงค/ไม�ใช�ของง�าย การต	�งว	ตถ=ประสงค/ต�องให�ช	ดเจนและให�บ=คคลท�&ม�ส�วนเก�&ยวข�องเข�า  
ใจว�าต�องการอะไร เพB&อให�ท=กฝ}ายม�แนวปฏ�บ	ต�ในทางเด�ยวก	น
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ข	�นท�& 3  ทร	พยากรและข�อข	ดข�อง  (Resource & Constraints)  ในข	�นน��เปXนการพ�จารณา
ถ�งทร	พยากรท�&ม�อย��  ตลอดจนอ=ปสรรคหรBอข�อข	ดข�องหรBอข�อจ�าก	ด อาจจะเปXนผลต�อการแก�ปzญหา
น	�นการพ�จารณาทร	พยากรและข�อจ�าก	ดหรBอข�อข	ดข�อง ควรพ�จารณาควบค� �ไปก	บการวางว	ตถ=
ประสงค/ เพB&อให�ว	ตถ=ประสงค/น	�นบรรล=ผลส�าเรaจได�โดยสะดวก

ข	�นท�& 4 ทางเลBอก (Alternatives) ในข	�นน��  พ�จารณาหาทางเลBอกหรBอว�ธ�การหลายๆ ทางข��น 
มาเพB&อแก�ปzญหา  ข�อท�&ควรระล�กถ�งในการพ�จารณาหาทางเลBอกในการแก�ปzญหาคBอ 

4.1 ไม�ม�เทคโนโลย�หรBอนว	ตกรรมอ	นใดอ	นหน�&งเพ�ยงอ	นเด�ยว จะท�าให�บรรล=ผลตาม
ว	ตถ=ประสงค/ได� เนB�อหา ว	สด=อ=ปกรณ/ ความสามารถของบ=คลากร และอB&นๆ ม�ความจ�าเปXนและเปXน
ส�วนส�าค	ญของระบบและท=กส�&งท=กอย�างจะต�องเข�าก	นได�เปXนอย�างด�

4.2  ไม�ม�เทคโนโลย�หรBอนว	ตกรรมอ	นใดอ	นหน�&งเพ�ยงอ	นเด�ยว   ท�&จะได�ร	บการสน	บ 
สน=นและม�หล	กฐานยBนย	นว�าถ�าน�าไปปฏ�บ	ต�จร�งๆ  แล�วจะได�ผลตามเกณฑ/ท�&ต	�งไว�

ข	�นท�& 5 การเลBอก (Selection) ในข	�นน��เปXนการเลBอกเอาทางเลBอก (Alternative) อ	นใดอ	น 
หน�&งท�&ได�พ�จารณาไว�ในข	�นท�& 4 ท�&เหaนว�าเหมาะสมและด�ท�&ส=ดมาปฏ�บ	ต�เพB&อแก�ปzญหา

ข	�นท�& 6 การทดลองและแก�ไข (Try-Out and Revision)  เมB&อพ�จารณาเลBอกเอาทางเลBอกหรBอ 
ว�ธ�การท�&ด�ท�&ส=ดในการแก�ปzญหาแล�ว ต�องน�าไปทดลองเพB&อด�ว�าสามารถน�าไปปฏ�บ	ต�ได�จร�งหรBอไม�และ  
ด�เพ�ยงใด ถ�าม�ข�อบกพร�องควรแก�ไขท�&ใด ถ�าไม�ด�จะได�เลBอกทางเลBอกใหม�

ข	�นท�& 7 การน�าไปใช�และปร	บปร=งให�ด�ข��น (Implementation & Improvement) ข	�นน��เปXนข	�น
ส=ดท�ายของ Systems Approach เปXนการน�าเอาทางเลBอกหรBอว�ธ�การซ�&งแก�ไขหล	งจากการทดลอง
แล�วมาใช� เมB&อน�ามาใช�หรBอปฏ�บ	ต�จร�งๆ แล�วถ�าม�ข�อบกพร�องใดๆ  เก�ดข��นต�องม�การปร	บปร=งแก�ไข 
เพ�&มเต�มอ�ก ม�การประเม�นผลและม�ข�อม�ลย�อนกล	บ (Feedback) ตลอดเวลา 

จากว�ธ�ระบบท�&ได�กล�าวมาแล�วข�างต�น การออกแบบระบบการเร�ยนการสอนกaเปXนส�&งจ�าเปXนท�&  
จะต�องกล�าวถ�ง ระบบการเร�ยนการสอนของเกอร/ล	ชและอ�ล� (Gerlach & Ely, 1980:10-29  อ�างอ�ง
จาก เสาวณ�ย/  ส�กขาบ	ณฑ�ต. 2528:61-63) เปXนท�&ยอมร	บและใช�ก	นอย�างแพร�หลาย  ซ�&งม�องค/ประ 
กอบท�&ส�าค	ญ 10 ประการคBอ

1. การก�าหนดว	ตถ=ประสงค/  (Specifecation of Objectives)  เปXนจ=ดเร�&มต�นของระบบการ
เร�ยนการสอน ว	ตถ=ประสงค/ท�&ก�าหนดควรเปXนว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรมหรBอว	ตถ=ประสงค/เฉพาะท�&ผ�� 
เร�ยนสามารถปฏ�บ	ต�ได�และคร�ผ��สอนสามารถว	ดและส	งเกตเหaนได�

2. การก�าหนดเนB�อหา  (Specifecation of Content)  เปXนการเลBอกเนB�อหาเพB&อน�ามาช�วยให�ผ�� 
เร�ยนได�เร�ยนร��และบรรล=ว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรมท�&ต	�งไว�

3. การประเม�นผลพฤต�กรรมเบB�องต�น  (Assessment of Entering Behaviors)  เปXนการประ 
เม�นผลก�อนการเร�ยน เพB&อให�ทราบพฤต�กรรมซ�&งเปXนพB�นฐานความร��เด�มของผ��เร�ยนก�อนการเร�ยนเนB�อ 
หาน	�นๆ  
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4. การก�าหนดย=ทธศาสตร/การสอน (Determination of Strategy) ม� 2 แบบ คBอ
4.1 การสอนแบบปjอน (Expository Approach)เปXนการสอนท�&คร�จะเปXนผ��ปjอนความ 

ร��ต�างๆ  ท	�งหมดให�แก�ผ��เร�ยน  ผ��สอนม	กจะยBนสอนอย��หน�าช	�นโดยการบรรยาย เปXนต�น
4.2 การสอนแบบสBบเสาะหาความร�� (Discovery Approach) คร�จะม�บทบาทเพ�ยง

เปXนผ��เตร�ยมส�&งอ�านวยความสะดวกต�างๆ เพB&อการเร�ยนร�� และจ	ดสภาพการณ/การเร�ยนร�� เพB&อให�บรรล= 
ว	ตถ=ประสงค/ ได�แก� การเร�ยนการสอนรายบ=คคล (Individualized Instruction) การเร�ยนแบบอ�สระ 
(Independent Study) การเร�ยนแบบสBบสวน (Inquiry Method) เปXนต�น 

5. การจ	ดกล=�มผ��เร�ยน (Organization of Groups) เปXนการจ	ดกล=�มเพB&อให�ได�เร�ยนร��ร�วมก	น 
ว	ตถ=ประสงค/การเร�ยนการสอนจะท�าให�เราสามารถจ	ดกล=�มผ��เร�ยนได�อย�างเหมาะสม

6. การก�าหนดเวลาเร�ยน (Allocation of Time) จะข��นอย��ก	บว	ตถ=ประสงค/ เนB�อหา สถานท�& 
การบร�การและความสามารถ  ตลอดจนความสามารถของผ��เร�ยน

7. การก�าหนดขนาดของสถานท�&เร�ยน  (Allocation of Space)  ต�องก�าหนดให�เหมาะสมก	บ
ย=ทธศาสตร/การสอน  เช�น การสอนแบบบรรยาย จะเปXนห�องเร�ยนท�&ม�ผ��เร�ยนประมาณ  30-40 คน  ม� 
โต�ะส�าหร	บคร�และผ��เร�ยน เปXนต�น

8. การเลBอกทร	พยากรและแหล�งว�ทยาการ (Selection of Resources) คร�จะเลBอกสB&อต�างๆ 
เพB&อน�ามาใช�ในการเร�ยนการสอนท�&ใช�ย=ทธศาสตร/การสอนท�&ต�างก	น

9. การประเม�นผลการเร�ยน (Evaluation of Performance) เพB&อด�ว�าการเร�ยนร��น	�นบรรล=ผล
ตามว	ตถ=ประสงค/หรBอไม�

10. การว�เคราะห/ข�อม�ลย�อนกล	บ  (Analysis of Feedback)  เปXนการตรวจสอบหาข�อบก 
พร�องเพB&อปร	บปร=งแก�ไข
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ก�าหนดเนB�อหา การก�าหนดย=ทธศาสตร/
การสอน

   การจ	ดกล=�มผ��เร�ยน
  การประเม�นผล                ประเม �นผล
พฤต�กรรมเบB�องต�น    การก�าหนดเวลา   การเร�ยน

 การก�าหนดขนาดของ
      สถานท�&เร�ยน

 การก�าหนด  การเลBอกทร	พยากร
ว	ตถ=ประสงค/

 การว�เคราะห/
ข�อม�ลย�อนกล	บ

แสดงร�ป  ระบบการเร�ยนการสอนของเกอร/ล	ชและอ�ล�

2. เอกสารและงานว�จ�ยท��เก��ยวข�องก�บการออกแบบและพ�ฒนาบทเร�ยน
คอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย

2.1  ความหมายและความส(าค�ญของม�ลต�ม�เด�ย 
ความก�าวหน�าของเทคโนโลย�คอมพ�วเตอร/ เอB�อให�น	กออกแบบสB&อม	ลต�ม�เด�ย สามารถประ 

ย=กต/สB&อประเภทต�างๆ มาใช�ร�วมก	นได�บนระบบคอมพ�วเตอร/ ต	วอย�างสB&อเหล�าน��ได�แก� เส�ยง  ว�ด�ท	ศน/  
กราฟqก ภาพน�&งและภาพเคลB&อนไหวต�างๆ การน�าสB&อเหล�าน��มาใช�ร�วมก	นอย�างม�ประส�ทธ�ภาพเรารวม  
เร�ยกสB&อประเภทน��ว�า ม	ลต�ม�เด�ย (Multimedia) (กรมว�ชาการ.  2544:1)

ม	ลต�ม�เด�ยหรBอสB&อประสม (Multimedia)เปXนการใช�คอมพ�วเตอร/ร�วมก	บโปรแกรมซอฟต/แวร/  
ในการสB&อความหมาย สามารถสร�างความน�าสนใจ โดยการผสมผสานสB&อหลายชน�ด เช�นข�อความ 
(Text) กราฟqก (Graphic) เส�ยง (Sound) ภาพเคลB&อนไหว (Animation)และ ว�ด�ท	ศน/ (Video) เปXนต�น 
โดยการน�าเสนอเนB �อหา ว�ธ�การเร�ยน การประเม�นผล และถ�าผ� �ใช� สามารถท�&จะควบค=มสB &อให�น�า
เสนอออกมาตามต�องการได� จะเร�ยกว�า ม	ลต�ม�เด�ยปฏ�ส	มพ	นธ/ (Interactive Multimedia)  การ
ปฏ�ส	มพ	นธ/ของผ��ใช�สามารถจะกระท�าได�โดยผ�านทางค�ย/บอร/ด (Keyboard) เมาส/ (Mouse)  หรBอต	ว
ช�� (Pointer)  เปXนต�น  (พ	ลลภ  พ�ร�ยะส=รวงศ/. 2541:10 ; อ�างอ�งจาก  ประพ	นธ/   จ	นทร/อ	บ. 2547:3) 
น	กการศ�กษา หลายท�านได�ให�ค�าน�ยามของม	ลต�ม�เด�ยไว�ด	งน��
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ก�ดาน	นท/  มล�ทอง. (2539:292) กล�าวว�า ม	ลต�ม�เด�ย คBอ สB&อหลายแบบเปXนว�ธ�การท�&ใช�คอม 
พ�วเตอร/เปXนฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการใช�สB&อมากกว�าหน�&งอย�างในการเสนอ เช�น ภาพกราฟ 
ฟqก ข�อความ และเส�ยง โดยเน�นการโต�ตอบระหว�างผ��ใช�และสB&อด�วย  

ยBน  ภ��วรวรรณ  (2539:159) กล�าวถ�งม	ลต�ม�เด�ยว�า ม	ลต� แปลว�า หลากหลาย ม�เด�ย แปล 
ว�า สB&อ ม	ลต�ม�เด�ยจ�งหมายถ�งสB&อหลายอย�าง สB&อหรBอต	วกลาง คBอส�&งท�&จะส�งความเข�าใจระหว�างก	นของ  
ผ��ใช� เช�น ข�อม�ล ร�ปภาพ เส�ยง ภาพเคลB&อนไหว ว�ด�ท	ศน/ และอB&นๆ ท�&น�ามาประย=กต/ร�วมก	น

พ	ลลภ  พ�ร�ยะส=รวงศ/ (2541:9-15) กล�าวว�า คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เปXนสB &อท� &สามารถ
ผสมร�ปแบบหลายสB &อไว�ในคอมพ�วเตอร/เครB &องเด�ยว ม�การน�าเสนอเปXนภาพส� ภาพเคลB &อนไหว 
ภาพยนตร/  ว�ด�โอ ท�าให�ตB&นเต�น สามารถเร�ยนร��ได�ง�าย  ตลอดจนท�าให�การเร�ยนร��สมบ�รณ/ย�&งข��น

สาน�ตย/  กายาผาด  (2542:21) กล�าวว�า คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยสามารถจะเอาสB&อไม�ว�าจะ 
เปXนข�อความ ร�ปภาพ ภาพเคลB&อนไหว ภาพว�ด�ท	ศน/และสB&ออB&นๆ  มาประย=กต/ร�วมก	น

มาเกล (Magel. 1990:63) ให�ค�าจ�าก	ดความของคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ไว�ว�า  เปXนการ
น�าภาพกราฟqก สถานการณ/จ�าลอง ต	วหน	งสBอและเส�ยงรวมก	นภายในเครB&องคอมพ�วเตอร/โดยสาร
ต�างๆ ได�ถ�กบ	นท�กและเร�ยงไว�อย�างเปXนระบบ  ท�าให�เก�ดการถ�ายเทและหม=นเว�ยนของสารได�อย�าง
ท	&วถ�ง  

กร�น  (Grenn. 1993)  ได�ให�ความหมายของม	ลต�ม�เด�ยว�า หมายถ�ง การใช�คอมพ�วเตอร/มา 
ควบค=มสB&อต�างๆ เพB&อให�ท�างานร�วมก	น เช�น  การสร�างโปรแกรมเพB&อน�าเสนองานท�&เปXนข�อความภาพ  
เคลB&อนไหวหรBอม�เส�ยงประกอบสล	บก	บเส�ยงดนตร�สร�างบรรยากาศให�น�าสนใจ เปXนสB&อท�&เข�ามาร�วม
ในระบบม�ท	�งภาพและเส�ยงพร�อมๆ ก	น  โดยการน�าเสนอเนB�อหาว�ธ�การเร�ยนและการประเม�นผล

ไท (Tai.1993) ให�ความหมายของม	ลต�ม�เด�ยว�า หมายถ�ง การใช�คอมพ�วเตอร/เพB&อสB&อความ  
หมายโดยการผสมผสานสB&อหลายชน�ด เช�น ข�อความ ภาพศ�ลป� เส�ยง ภาพเคลB&อนไหวท�&สร�างด�วย 
คอมพ�วเตอร/และภาพท�&ถ�ายจากของจร�งด�วยว�ด�ท	ศน/  

พอลล�สเสนและเฟรเทอร/ (Paulissen and Frater. 1994:3) กล�าวว�า ม	ลต�ม�เด�ย หมายถ�ง 
การใช�คอมพ�วเตอร/รวมสB&อและควบค=มอ�เลกทรอน�กส/หลายชน�ด เช�น จอคอมพ�วเตอร/ เครB&องเล�นว�ด� 
โอแบบเลเซอร/ด�สก/ เครB&องเล�นแผ�นเส�ยงจากแผ�นซ�ด�  เครB&องส	งเคราะห/ค�าพ�ดและเครB&องดนตร�เพB&อสB&อ  
ความหมายบางประการ

จากความหมายท�&ม�น	กว�ชาการหลายท�านกล�าวไว� พอสร=ปได�ว�า บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต� 
ม�เด�ย เปXนบทเร�ยนท�&สร�างข��นโดยใช�โปรแกรมคอมพ�วเตอร/ ซ�&งอาศ	ยหล	กการสร�างบทเร�ยนโปรแกรม  
และหล	กการสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอน ในการน�าเสนอเรB&องราว ท�&ประกอบด�วย  ต	วอ	กษร 
ภาพ  (ภาพน�&ง,ภาพเคลB&อนไหว,กราฟqก) เส�ยง (เส�ยงบรรยาย,ดนตร�,เส�ยงพ�เศษต�างๆ) 
ผ��เร�ยนสามารถควบค=มบทเร�ยนด�วยตนเองและร��ผลการเร�ยนในท	นท�
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2.2  ความส(าค�ญของคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย
       ส�&งส�าค	ญประการหล	กท�&คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เปXนสB&อท�&ได�เปร�ยบสB&ออB&นๆ เพราะเหต=ว�าผ�� 
เร�ยนสามารถตอบสนองก	บบทเร�ยนได�และทราบผลการตอบสนองน	�นท	นท� ส�วนบทเร�ยนท�&น�าเสนอกa  
ผสมผสานหลายร�ปแบบ เช�น ข�อความ ภาพน�&ง ภาพเคลB&อนไหว เส�ยงบรรยาย  เส�ยงดนตร�ประกอบ 
ซ�&งช�วยในการกระต=�นและเปXนการเสร�มแรงท�&ส�าค	ญ ท�&จะท�าให�ผ��เร�ยนเก�ดการเร�ยนร��และเก�ดความสน 
ใจและในท�&ส=ดกaจะเร�ยนร��ตามว	ตถ=ประสงค/ ในการน�าคอมพ�วเตอร/เข�ามาช�วยในการจ	ดก�จกรรมการ
เร�ยนการสอนน	�น กaเพB&อให�บรรล=ว	ตถ=ประสงค/ ทางการศ�กษาเปXนรายบ=คคล โดยน	กเร�ยนสามารถท�&
จะเร�ยนได�ตามเวลาท�&สะดวกโดยไม�ม�ใครบ	งค	บ จะเร�ยนได�เรaวหรBอช�าข��นอย��ก	บความร��พB�นฐานความ
สา มารถของน	กเร�ยนและล	กษณะการเร�ยนด�วยคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เปXนว�ถ�ทางของการสอน
รายบ=ค คล โดยอาศ	ยความสามารถของเครB&องคอมพ�วเตอร/  จ	ดหาประสบการณ/ท�&ม�ความ ส	มพ	นธ/
ก	น ม�การ แสดงเนB�อหาตามล�าด	บต�างก	นด�วยบทเร�ยนโปรแกรมท�&เตร�ยมไว�อย�างเหมาะสม น	บเปXน
การสอนราย บ=คคลอย�างแท�จร�ง (Stolurow. 1976:268–270) การน�าคอมพ�วเตอร/มาใช�ในล	กษณะ
เปXนผ� �สอนได�แนวค�ดมาจากการสอนแบบโปรแกรมหรBอ Programmed Instruction  แต�การใช�
คอมพ�วเตอร/ม�ความ ยBดหย=�นในการใช�งานมากกว�าการสอนแบบโปรแกรม โดยสามารถใช�ในการ
ตอบโต�ก	บผ��เร�ยนม�การเคลB&อนไหวของภาพ กราฟqกซ�&งสามารถท�าได�ด�กว�าสB&อและว�ธ�การสอนแบบอB&น  
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ถ�กสร�างและเข�ยนโปรแกรมข��นมา โดยผ��ช�านาญในการเข�ยนโปรแกรมและผ��
ช�านาญการสอนในสาขา ว�ชาน	�นๆ คอมพ�วเตอร/ จะท�าหน�าท�&และม�บทบาทในการเสนอบทเร�ยนและ
เนB�อหา ผ��เร�ยนเปXนผ��ตอบ สนองโดยม�คอมพ�วเตอร/เปXนผ��ประเม�นผลจากการตอบของผ��เร�ยน ผล
ของการประเม�นจะช�วยเปXนเครB&องต	ดส�นว�าผ��เร�ยนจะผ�านไปเร�ยนเนB�อหาล�าด	บต�อไปหรBอไม�  (ประสงค/
ค/ ทองยงค/ .  2530:51– 54)    คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยน	�น ม�ล	กษณะคล�ายคล�งก	บบทเร�ยนโปรแกรม 
แต�คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยม�ประส�ทธ�ภาพในการเร�ยนการสอนด�กว�าบทเร�ยนโปรแกรมหลายประการ 
ข�อด�ของคอมพ�วเตอร/ม	ลต� ม�เด�ย คBอ ผ� �เร�ยนไม�สามารถแอบด�ค�าตอบหรBอค�าเฉลย ได�เนB &องจาก
คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยสามารถซ�อนค�าตอบไว�จนกว�าผ��เร�ยนจะปฏ�บ	ต�ก�จกรรมส�าเรaจ คอมพ�วเตอร/
จะให�ข�อม�ลปjอนกล	บ (Feedback) ได�รวดเรaว ท�าให�ผ��เร�ยนทราบผลการเร�ยนร��ของตนท	นท�  (น�พนธ/ 
ศ=ขปร�ด�.  2531:25)    

ปzจจ=บ	นคอมพ�วเตอร/เข�ามาม�บทบาทต�อการเร�ยนการสอนมาก โดยเฉพาะประเทศท�&พ	ฒนา
แล�วเพราะสามารถน�ามาใช�เปXนสB&อในการเร�ยนการสอน หรBอจะใช�เปXนสB&อช�วยในการสอนได�อย�างม�
ประส�ทธ�ภาพ ด	งน��

1. ผ��เร�ยน เร�ยนได�ตามความช�าเรaวของตนเองท�าให�สามารถควบค=มอ	ตราเร�งของการเร�ยน 
ได�

2.  การตอบสนองท�&รวดเรaวของคอมพ�วเตอร/ ท�าให�ผ��เร�ยนได�ร	บการเสร�มแรงท�&รวดเรaว
3.  สามารถเอาเส�ยงดนตร� ส�ส	น กราฟฟqก และภาพเคลB&อนไหว ซ�&งท�าให�ด�เหมBอนของจร�ง

และน�าเร�าใจ ในการท�าการฝmกปฏ�บ	ต�หรBอสถานการณ/จ�าลองได�เปXนอย�างด�
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4. คร�ผ� �สอนสามารถควบค=มการเร�ยนของผ� �เร�ยนได� เพราะคอมพ�วเตอร/จะบ	นท�กการ
เร�ยนของผ��เร�ยนแต�ละบ=คคลไว�

5.  ความใหม�แปลกของคอมพ�วเตอร/จะเพ�&มความสนใจความต	�งใจของผ��เร�ยนมากข��น
6.  บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยให�การเร�ยนม�ประส�ทธ�ภาพ คBอ ในแง�ท�&ลดเวลา ท=�นแรงผ��

สอนและประส�ทธ�ผล  ในแง�ท�&ท�าให�ผ��เร�ยนบรรล=จ=ดม=�งหมาย
7. ด�านความร��ส�ก ผ��เร�ยนม�ความร��ส�กว�าตนเองก�าล	งเร�ยนหรBอก�าล	งพ�ดค=ยก	บใครคนหน�&งท�&

ม�ความร� �ส�ก ม�อารมณ/ข	นม�ความชอบไม�ชอบใจ ส� &งเหล�าน� �ท�าให�ผ� �เร�ยนเก�ดความอยากจะเร�ยน 
อยากทราบว�า เฟรมต�อไปจะเปXนอะไรถามว�าอย�างไรจะชมหรBอต�อย�างไร

8.  บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ด�กว�าสB&ออB&นในด�านความสามารถปฏ�ส	มพ	นธ/ก	บผ��เร�ยน
9. บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/  ช�วยให�เก�ดการเร�ยนร� �ในล	กษณะการเร�ยนร� �รายบ=คคลได�ด�

สนองความแตกต�างระหว�างบ=คคล  เพราะผ��เร�ยนสามารถเร�ยนได�ตามความต�องการของตนเอง
10. ความประหย	ดในการใช�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ ซ�&งม�การลงท=นเพ�ยงคร	�งเด�ยวสามารถ

ใช�งานได�หลายคร	�งเปXนเวลายาวนานและถ�กมากในการท�าส�าเนาบทเร�ยน
11.  สามารถเกaบบ	นท�กผลการเร�ยนของผ��เร�ยนได�ง�าย
12.  ให�โอกาสในการสร�างสรรค/และพ	ฒนานว	ตกรรมส�าหร	บหล	กส�ตร  และว	สด=การศ�กษา
13.  เพ�&มว�ชาสอนตามความต�องการของน	กเร�ยน
14.  ช�วยให�ม�เวลาส�าหร	บตรวจสอบและพ	ฒนาหล	กส�ตร ตามหล	กส�ตรว�ชาการ
15.  ช�วยเพ�&มว	ตถ=ประสงค/ของการสอนได�เท�าท�&จะเปXนไปได�   เช�น   การฝmกฟzงดนตร� ฯลฯ
16. เร�าความสนใจของผ��เร�ยน เพราะน�าเสนอได�ท	�งภาพและเส�ยง ตลอดจนม�การเสร�มแรง

ให�ผลย�อนกล	บในท	นท� เมB&อผ��เร�ยนตอบค�าถาม
17. ช�วยแบ�งเบาภาระของคร�ผ��สอน

2.3  การออกแบบและพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย
          การสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/โดยการเข�ยนโปรแกรมเปXนอย�างเด�ยว ใครๆ กaท�าได� แต�ท�า
อย�างไรให�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ท�&สร�างข��นม�ค=ณภาพ ตอบสนองความต�องการต�อผ��เร�ยนและม�ความ
ยBดหย=�นน	บว�าเปXนเรB&องท�&ยาก ม�น	กการศ�กษาท�านหน�&งซ�&งน	กออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ได�ประ 
ย=กต/หล	กการสอนของท�านมาใช�น	&นคBอแนวค�ดของ โรเบ�ร/ต กาเย� 9 ประการมาใช�ในการประกอบ
การพ�จารณาในการออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอน เพB&อให�ได�บทเร�ยนท�&เก�ดจากการออก
แบบในล	กษณะการเร�ยนการสอนจร�ง โดยย�ดหล	กการน�าเสนอเนB�อหาและจ	ดก�จกรรมการเร�ยนร��
จากการม�ปฏ�ส	มพ	นธ/ หล	กการสอนท	�ง 9 ประการได�แก�
(Robert Gagne. 1988:268-269) 
            2.3.1 เร�งเร�าความสนใจ (Gain Attention)
            2.3.2 บอกว	ตถ=ประสงค/ (Specify Objective)
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            2.3.3 ทบทวนความร��เด�ม (Activate Prior Knowledge)
            2.3.4 น�าเสนอเนB�อหาใหม� (Present New Information)
            2.3.5 ช��แนะแนวทางการเร�ยนร�� (Guide Learning)
            2.3.6 กระต=�นการตอบสนองบทเร�ยน (Elicit Response)
            2.3.7 ให�ข�อม�ลย�อนกล	บ (Provide Feedback)
            2.3.8 ทดสอบความร��ใหม� (Assess Performance)
            2.3.9 สร=ปและน�าไปใช� (Review and Transfer)
              รายละเอ�ยดแต�ละข	�นตอน สามารถขยายความได�ด	งน��
           1. เร�งเร�าความสนใจ (Gain Attention) ก�อนท�&จะเร�&มการน�าเสนอเนB�อหาบทเร�ยน ควรม�การ
จ�งใจและเร�งเร�าความสนใจให�ผ��เร�ยนอยากเร�ยน ด	งน	�น บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนจ�งควรเร�&ม
ด�วยการใช�ภาพ แสง ส� เส�ยง หรBอใช�สB&อประกอบก	นหลายๆ อย�าง โดยสB&อท�&สร�างข��นมาน	�นต�องเก�&ยว
ข�องก	บเนB�อหาและน�าสนใจ ซ�&งจะม�ผลโดยตรงต�อความสนใจของผ��เร�ยน นอกจากเร�งเร�าความสนใจ
แล�ว ย	งเปXนการเตร�ยมความพร�อมให�ผ� �เร�ยนพร�อมท� &จะศ�กษาเนB �อหาต�อไปในต	วอ�กด�วย ตาม
ล	กษณะของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอน การเร�งเร�าความสนใจในข	�นตอนแรกน��กaคBอ การน�า
เสนอบทน�าเรB&อง (Title) ของบทเร�ยนน	&นเอง ซ�&งหล	กส�าค	ญประการหน�&งของการออกแบบในส�วนน��คBอ 
ควรให�สายตาของผ��เร�ยนอย��ท�&จอภาพ โดยไม�พะวงอย��ท�&แปjนพ�มพ/หรBอส�วนอB&นๆ แต�ถ�าบทน�าเรB&อง
ด	งกล�าวต�องการตอบสนองจากผ��เร�ยนโดยการปฏ�ส	มพ	นธ/ผ�านทางอ=ปกรณ/ปjอนข�อม�ลกaควรเปXนการ
ตอบสนองท�&ง�ายๆ เช�น กดแปjน Spacebar คล�กเมาส/ หรBอกดแปjนพ�มพ/ต	วใดต	วหน�&ง เปXนต�น ส�&งท�&
ต�องพ�จารณาเพB&อเร�ง เร�าความสนใจของผ��เร�ยนม�ด	งน��
                  1.1 เลBอกใช�ภาพกราฟqกท�&เก�&ยวข�องก	บเนB�อหา เพB&อเร�งเร�าความสนใจในส�วนของบท
น�าเรB&อง โดยม�ข�อพ�จารณาด	งน��  
                         1.1.1 ใช�ภาพกราฟqกท�&ม�ขนาดใหญ�ช	ดเจน ง�าย และไม�ซ	บซ�อน 
                  1.1.2 ใช�เทคน�คการน�าเสนอท�&ปรากฏภาพได�เรaว เพB&อไม�ให�ผ��เร�ยนเบB&อ 
                         1.1.3 ควรให�ภาพปรากฏบนจอภาพระยะหน�&ง จนกระท	&งผ��เร�ยนกดแปjน พ�มพ/
ใดๆ จ�งเปล�&ยนไปส��เฟรมอB&นๆ เพB&อสร�างความค=�นเคยให�ก	บผ��เร�ยน 
                         1.1.4 เลBอกใช�ภาพกราฟqกท�&เก�&ยวข�องก	บเนB�อหา ระด	บความร�� และเหมาะ สม
ก	บว	ยของผ� �เร�ยน                                                                                         
                  1.2 ใช�ภาพเคลB&อนไหวหรBอใช�เทคน�คการน�าเสนอภาพผลพ�เศษเข�าช�วยเพB&อแสดง
การเคลB&อนไหวของภาพ แต�ควรใช�เวลาส	�นๆ และง�าย 
                  1.3  เลBอกใช�ส�ท�&ต	ดก	บฉากหล	งอย�างช	ดเจน โดยเฉพาะส�เข�ม 
                  1.4 เลBอกใช�เส�ยงท�&สอดคล�องก	บภาพกราฟqกและเหมาะสมก	บเนB�อหาบทเร�ยน 
                  1.5 ควรบอกชB&อเรB&องบทเร�ยนไว�ด�วยในส�วนของบทน�าเรB&อง 
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2. บอกว	ตถ=ประสงค/ (Specify Objective)  ว	ตถ=ประสงค/ของบทเร�ยน น	บว�าเปXนส�วนส�าค	ญ
ย�&งต�อกระบวนการเร�ยนร�� ท�&ผ��เร�ยนจะได�ทราบถ�งความคาดหว	งของบทเร�ยนจากผ��เร�ยน นอกจากผ��
เร�ยนจะทราบถ�งพฤต�กรรมข	�นส=ดท�ายของตนเองหล	งจบบทเร�ยนแล�ว จะย	งเปXนการแจ�งให�ทราบ
ล�วงหน�าถ�งประเดaนส�าค	ญของเนB�อหา รวมท	�งเค�าโครงของเนB�อหาอ�กด�วย การท�&ผ��เร�ยนทราบถ�งขอบ 
เขตของเนB�อหาอย�างคร�าวๆจะช�วยให�ผ��เร�ยนสามารถผสมผสานแนวความค�ดในรายละเอ�ยดหรBอส�วน  
ย�อยของเนB�อหาให�สอดคล�องและส	มพ	นธ/ก	บเนB�อหาในส�วนใหญ�ได� ซ�&งม�ผลท�าให�การเร�ยนร��ม�ประส�ทธ�  
ภาพย�&งข��น นอกจากจะม�ผลด	งกล�าวแล�ว ผลการว�จ	ยย	งพบด�วยว�า ผ��เร�ยนท�&ทราบว	ตถ=ประสงค/ของ
การเร�ยนก�อนเร�ยนบทเร�ยน จะสามารถจ�าและเข�าใจในเนB�อหาได�ด�ข��นอ�กด�วย ว	ตถ=ประสงค/บทเร�ยน
จ�าแนกเปXน 2 ชน�ด ได�แก� ว	ตถ=ประสงค/ท	&วไปและว	ตถ=ประสงค/เฉพาะหรBอว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรม 
การบอกว	ตถ=ประสงค/ของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอน ม	กก�าหนดเปXนว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรม 
เนB&องจากเปXนว	ตถ=ประสงค/ท�&ช��เฉพาะ สามารถว	ดได�และส	งเกตได� ซ�&งง�ายต�อการตรวจว	ดผ��เร�ยนใน
ข	�นส=ดท�าย อย�างไรกaตามว	ตถ=ประสงค/ท	&วไปกaม�ความจ�าเปXนท�&จะต�องแจ�งให�ผ��เร�ยนทราบถ�งเค�าโครง
เนB�อ หาแนวกว�างๆ เช�นก	น ส�&งท�&ต�องพ�จารณาในการบอกว	ตถ=ประสงค/บทเร�ยน ม�ด	งน�� 
                  2.1 บอกว	ตถ=ประสงค/โดยเลBอกใช�ประโยคส	�นๆ แต�ได�ใจความท�&อ�านแล�วเข�าใจไม�
ต�องแปลความอ�กคร	�ง  
                  2.2 หล�กเล�&ยงการใช�ค�าท�&ย	งไม�เปXนท�&ร��จ	ก และเปXนท�&เข�าใจของผ��เร�ยนโดยท	&วไป 
                  2.3 ไม�ควรก�าหนดว	ตถ=ประสงค/หลายข�อเก�นไปในเนB�อหาแต�ละส�วนเพราะว�า จะท�าให�
ผ��เร�ยนเก�ดความส	บสน หากม�เนB�อหามาก ควรแบ�งบทเร�ยนออกเปXนห	วเรB&องย�อยๆ  
                 2.4 ควรบอกการน�าไปใช�งาน เพB&อให�ผ��เร�ยนทราบด�วยว�าหล	งจากจบบทเร�ยนแล�วจะ 
สามารถน�าไปประย=กต/ใช�ท�าอะไรได�บ�าง  
                 2.5 ถ�าบทเร�ยนน	�นประกอบด�วยบทเร�ยนย�อยหลายห	วเรB&อง ควรบอกท	�งว	ตถ=ประสงค/
ท	&วไป และว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรม โดยบอกว	ตถ=ประสงค/ท	&วไปในบทเร�ยนหล	ก และตามด�วย
รายการให�เลBอก หล	งจากน	�นจ�งบอกว	ตถ=ประสงค/เช�งพฤต�กรรมของแต�ละบทเร�ยนย�อยๆ  
                 2.6 อาจน�าเสนอว	ตถ=ประสงค/ให�ปรากฏบนจอภาพท�ละข�อๆ กaได� แต�ควรค�าน�งถ�ง
เวลาการน�าเสนอให�เหมาะสมหรBออาจให�ผ��เร�ยนกดแปjนพ�มพ/เพB&อศ�กษาว	ตถ=ประสงค/ต�อไปท�ละข�อกa
ได�
                 2.7 เพB&อให�การน�าเสนอว	ตถ=ประสงค/น�าสนใจย�&งข��นอาจใช�กราฟqกง�ายๆ เข�าช�วย   เช�น 
ต�กรอบ ใช�ล�กศรและใช�ร�ปทรงเรขาคณ�ตแต�ไม�ควรใช�การเคลB&อนไหวเข�าช�วยโดยเฉพาะก	บต	วหน	งสBอ 

3. ทบทวนความร� �เด�ม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความร� �เด�มก�อนท� &จะน�า 
เสนอความร� �ใหม�แก�ผ� �เร�ยน ม�ความจ�าเปXนอย�างย� &งท� &จะต�องหาว�ธ�การประเม�น ความร� �ท� &จ �าเปXน
ส�าหร	บบทเร�ยนใหม�เพB &อไม�ให�ผ� �เร�ยนเก�ดปzญหาในการเร�ยนร� �ได� ว�ธ�ปฏ�บ	ต�โดยท	&วไปส�าหร	บบท
เร�ยนคอมพ�ว เตอร/ช�วยสอนกaคBอ การทดสอบก�อนบทเร�ยน (Pre-test) ซ�&งเปXนการประเม�นความร��
ของผ��เร�ยน เพB&อทบทวนเนB�อหาเด�มท�&เคยศ�กษาผ�านมาแล�ว และเพB&อเตร�ยมความพร�อมในการร	บ
เนB�อหาใหม� นอกจากจะเปXนการตรวจว	ดความร��พB�นฐานแล�ว บทเร�ยนบางเรB&องอาจใช�ผลจากการทด
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สอบก�อนบทเร�ยนมาเปXนเกณฑ/จ	ดระด	บความสามารถของผ��เร�ยนเพB&อจ	ดบทเร�ยนให�ตอบสนองต�อ
ระด	บความสามารถของ ผ��เร�ยนเพB&อจ	ดบทเร�ยนให�ตอบสนองต�อระด	บความสามารถท�&แท�จร�งของผ��
เร�ยนแต�ละคน  ส�&งท�&จะต�องพ�จารณาในการทบทวนความร��เด�ม ม�ด	งน�� 
                  3.1 ควรม�การทดสอบความร��พB�นฐานหรBอน�าเสนอเนB�อหาเด�มท�&เก�&ยวข�อง เพB&อเตร�ยม
ความพร�อมผ��เร�ยนในการเข�าส��เนB�อหาใหม� โดยไม�ต�องคาดเดาว�าผ��เร�ยนม�พB�นความร��เท�าก	น 
                  3.2 แบบทดสอบต�องม�ค=ณภาพ สามารถแปลผลได� โดยว	ดความร��พB�นฐานท�&จ�าเปXน
ก	บการศ�กษาเนB�อหาใหม�เท�าน	�น ม�ใช�แบบทดสอบเพB&อว	ดผลส	มฤทธ��ทางการเร�ยนแต�อย�างใด 
                  3.3 การทบทวนเนB�อหาหรBอการทดสอบ  ควรใช�เวลาส	�นๆ กระช	บและตรงตามว	ตถ= 
ประสงค/ของบทเร�ยนมากท�&ส=ด  
                  3.4 ควรเปqดโอกาสให�ผ��เร�ยนออกจากเนB�อหาใหม� หรBอออกจากการทดสอบเพB&อไป 
ศ�กษาทบทวนได�ตลอดเวลา
              3.5 ถ�าบทเร�ยนไม�ม�การทดสอบความร��พB�นฐานเด�ม บทเร�ยนต�องน�าเสนอว�ธ�การท�&จะ
กระต=�นให�ผ��เร�ยนย�อนกล	บไปค�ดถ�งส�&งท�&ศ�กษาผ�านมาแล�ว หรBอส�&งท�&ม�ประสบการณ/ผ�านมาแล�ว โดย
อาจใช�ภาพประกอบในการกระต=�นให�ผ��เร�ยนย�อนค�ด จะท�าให�บทเร�ยนน�าสนใจย�&งข��น 

4. น�าเสนอเนB�อหาใหม� (Present New Information) หล	กส�าค	ญในการน�าเสนอเนB�อหาของ
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนกaคBอ ควรน�าเสนอภาพท�&เก�&ยวข�องก	บเนB�อหา ประกอบก	บค�าอธ�บาย
ส	�นๆ ง�ายแต�ได�ใจความ การใช�ภาพประกอบ จะท�าให�ผ��เร�ยนเข�าใจเนB�อหาง�ายข��น และม�ความคงทน
ในการจ�าได�ด�กว�าการใช�ค�าอธ�บายเพ�ยงอย�างเด�ยว โดยหล	กการท�&ว�า ภาพจะช�วยอธ�บายส�&งท�&เปXน
นามธรรมให�ง�ายต�อการร	บร�� แม�ในเนB�อหาบางช�วงจะม�ความยากในการท�&จะค�ดสร�างภาพ ประกอบ 
แต�กaควรพ�จารณาว�ธ�การต�างๆ ท�&จะน�าเสนอด�วยภาพให�ได� แม�จะม�จ�านวนน�อย แต�กaย	งด�กว�าค�าอธ� 
บายเพ�ยงค�าเด�ยว ภาพท�&ใช�ในบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนจ�าแนกออกเปXน 2 ส�วนหล	กๆ คBอ ภาพ 
น�&ง ได�แก� ภาพลายเส�น ภาพ 2 ม�ต� ภาพ 3 ม�ต� ภาพถ�ายของจร�ง แผนภาพ แผนภ�ม� และกราฟ อ�ก
ส�วนหน�&งได�แก�ภาพเคลB&อนไหว เช�น ภาพว�ด�ท	ศน/ ภาพจากแหล�งส	ญญาณด�จ�ตอลต�างๆ เช�น จาก
เครB&องเล�นภาพโฟโต�ซ�ด� เครB &องเล�นเลเซอร/ด�สก/ กล�องถ�ายภาพว�ด�ท	ศน/ และภาพจากโปรแกรม
สร�างภาพเคลB&อนไหว เปXนต�น อย�างไรกaตามการใช�ภาพประกอบเนB�อหาอาจไม�ได�ผลเท�าท�&ควร หาก
ภาพเหล�าน	�นม�รายละเอ�ยดมากเก�นไป ใช�เวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไม�เก�&ยวข�องก	บเนB�อ
หา ซ	บซ�อน เข�าใจยาก และไม�เหมาะสมในเรB&องเทคน�คการออกแบบ เช�น ขาดความสมด=ล องค/
ประกอบภาพไม�ด� เปXนต�น

5. ช��แนะแนวทางการเร�ยนร�� (Guide Learning) ตามหล	กการและเงB&อนไขการเร�ยนร�� (Con- 
dition of Learning) ผ��เร�ยนจะจ�าเนB�อหาได�ด� หากม�การจ	ดระบบการเสนอเนB�อหาท�&ด�และส	มพ	นธ/ก	บ
ประสบการณ/เด�มหรBอความร��เด�มของผ��เร�ยน บางทฤษฎ�กล�าวไว�ว�า การเร�ยนร��ท�&กระจ�างช	ด (Mea- 
ningful Learning) น	�น ทางเด�ยวท�&จะเก�ดข��นได�กaคBอการท�&ผ��เร�ยนว�เคราะห/และต�ความในเนB�อหาใหม�
ลงบนพB�นฐานของความร��และประสบการณ/เด�ม รวมก	นเก�ดเปXนองค/ความร��ใหม� ด	งน	�น หน�าท�&ของผ�� 
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ออกแบบคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนในข	�นน��กaคBอ พยายามค�นหาเทคน�คในการท�&จะกระต=�นให�ผ��เร�ยนได�
น�าความร��เด�มมาใช�ในการศ�กษาความร��ใหม� นอกจากน	�นย	งจะต�องพยายามหาว�ถ�ทางท�&จะท�าให�การ
ศ�ก ษาความร��ใหม�ของผ��เร�ยนน	�นม�ความกระจ�างช	ดเท�าท�&จะท�าได� เปXนต�นว�าการใช�เทคน�คต�างๆ เข�า
ช�วย ได�แก� เทคน�คการให�ต	วอย�าง (Example) และต	วอย�างท�&ไม�ใช�ต	วอย�าง (Non-example) อาจจะ
ช�วยท�าให�ผ��เร�ยนแยกแยะความแตกต�างและเข�าใจมโนคต�ของเนB�อหาต�าง ๆ ได�ช	ดเจนข��น เนB�อหา
บางห	วเรB&องผ��ออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนแบบม	ลต�ม�เด�ยอาจใช�ว�ธ�การค�นพบ(Guided 
Discove- ry) ซ�&งหมายถ�ง การพยายามให�ผ��เร�ยนค�ดหาเหต=ผล ค�นคว�าและว�เคราะห/หาค�าตอบด�วย
ตนเอง โดยบทเร�ยนจะค�อยๆ ช��แนะจากจ=ดกว�างๆ และแคบลงๆ จนผ��เร�ยนหาค�าตอบได�เอง นอก
จากน	�น การใช�ค�าอธ�บายกระต=�นให�ผ��เร�ยนได�ค�ดกaเปXนเทคน�คอ�กประการหน�&งท�&สามารถน�าไปใช�ใน
การช��แนวทางการ เร�ยนร��ได� สร=ปแล�วในข	�นตอนน��ผ��ออกแบบจะต�องย�ดหล	กการจ	ดการเร�ยนร�� จาก
ส�&งท�&ม�ประสบการณ/เด�มไปส��เนB�อหาใหม�จากส�&งท�&ยากไปส��ส�&งท�&ง�ายกว�าตามล�าด	บข	�น 
                    6. กระต=�นการตอบสนองบทเร�ยน (Elicit Response) น	กการศ�กษากล�าวว�า การเร�ยนร��จะม�
ประส�ทธ�ภาพมากน�อยเพ�ยงใดน	�น เก�&ยวข�องโดยตรงก	บระด	บและข	�นตอนของการประมวลผลข�อม�ล 
หากผ��เร�ยนได�ม�โอกาสร�วมค�ด ร�วมก�จกรรมในส�วนท�&เก�&ยวก	บเนB�อหา และร�วมตอบค�าถาม จะส�งผล
ให�ม�ความจ�าด�กว�าผ��เร�ยนท�&ใช�ว�ธ�อ�านหรBอค	ดลอกข�อความจากผ��อB&นเพ�ยงอย�างเด�ยว บทเร�ยนคอมพ�ว 
เตอร/ช�วยสอน ม�ข�อได�เปร�ยบกว�าโสตท	ศน�ปกรณ/อB &นๆ เช�น ว�ด�ท	ศน/ ภาพยนตร/ สไลด/ เทปเส�ยง 
เปXนต�น ซ�&งสB&อการเร�ยนการสอนเหล�าน��จ	ดเปXนแบบปฏ�ส	มพ	นธ/ไม�ได� (Non-interactive Media) แตก
ต�างจากการเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอน ผ��เร�ยนสามารถม�ก�จกรรมร�วมในบทเร�ยนได�
หลายล	กษณะ ไม�ว�าจะเปXนการตอบค�าถาม แสดงความค�ดเหaน เลBอกก�จกรรม และปฏ�ส	มพ	นธ/ก	บ
บทเร�ยน ก�จกรรมเหล�าน��เองท�&ไม�ท�าให�ผ��เร�ยนร��ส�กเบB&อหน�าย เมB&อม�ส�วนร�วม กaม�ส�วนค�ดน�าหรBอต�ด
ตามบทเร�ยน ย�อมม�ส�วนผ�กประสานให�ความจ�าด�ข��น
                   7. ให�ข�อม�ลย�อนกล	บ (Provide Feedback) ผลจากการว�จ	ยพบว�า บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/
ช�วยสอนจะกระต=�นความสนใจจากผ��เร�ยนได�มากข��นถ�าบทเร�ยนน	�นท�าทายโดยการบอกเปjาหมายท�&
ช	ดเจน และแจ�งให�ผ��เร�ยนทราบว�าขณะน	�นผ��เร�ยนอย��ท�&ส�วนใดห�างจากเปjาหมายเท�าใด การให�ข�อม�ล
ย�อนกล	บด	งกล�าว ถ�าน�าเสนอด�วยภาพจะช�วยเร�งเร�าความสนใจได�ด�ย�&งข��น โดยเฉพาะถ�าภาพน	�น
เก�&ยวก	บเนB�อหาท�&เร�ยน อย�างไรกaตามการให�ข�อม�ลย�อนกล	บด�วยภาพหรBอกราฟqกอาจม�ผลเส�ยอย��
บ�างตรงท� &ผ� �  เร �ยนอาจต�องการด�ผลว�าหากท�าผ �ดแล�วจะเก �ดอะไรข� �น ต 	วอย�างเช�นบทเร �ยน
คอมพ�วเตอร/ช�วยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอส�าหร	บการสอนค�าศ	พท/ภาษาอ	งกฤษผ��เร�ยน
อาจตอบโดยการกดแปjน พ�มพ/ไปเรB&อยๆโดยไม�สนใจเนB�อหา เนB&องจากต�องการด�ผลจากการแขวนคอ  
ว�ธ�หล�กเล�&ยงกaคBอเปล�&ยนจากการน�าเสนอภาพในทางบวก เช�น ภาพเล�นเรBอเข�าหาฝz�ง ภาพข	บยานส��
ดวงจ	นทร/ ภาพหน�เด�นไปก�นเนยแขaง เปXนต�น ซ�&งจะไปถ�งจ=ดหมายได�ด�วยการตอบถ�กเท�าน	�น หาก
ตอบผ�ดจะไม�เก�ดอะไรข��น อย�างไรกaตามถ�าเปXนบทเร�ยนท�&ใช�ก	บกล=�มเปjาหมายระด	บส�งหรBอเนB�อหาท�&
ม�ความยาก การให�ข�อม�ลย�อนกล	บด�วยค�าเข�ยนหรBอกราฟจะเหมาะสมกว�า
                   8. ทดสอบความร��ใหม� (Assess Performance) การทดสอบความร��ใหม�หล	งจากศ�กษาบท 
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เร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอน เร�ยกว�า การทดสอบหล	งบทเร�ยน (Post-test) เปXนการเปqดโอกาสให�ผ�� 
เร�ยนได�ทดสอบความร��ของตนเอง นอกจากน��จะย	งเปXนการว	ดผลส	มฤทธ��ทางการเร�ยนว�าผ�านเกณฑ/
ท�&ก�าหนดหรBอไม� เพB&อท�&จะไปศ�กษาในบทเร�ยนต�อไปหรBอต�องกล	บไปศ�กษาเนB�อหาใหม� การทดสอบ
หล	งบทเร�ยนจ�งม�ความจ�าเปXนส�าหร	บบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนท=กประเภท นอกจากจะเปXน
การประเม�นผลการเร�ยนร��แล�ว การทดสอบย	งม�ผลต�อความคงทนในการจดจ�าเนB �อหาของผ��เร�ยน
ด�วยแบบ ทดสอบจ�งควรถามแบบเร�ยงล�าด	บตามว	ตถ=ประสงค/ของบทเร�ยน ถ�าบทเร�ยนม�หลายห	ว
เรB&องย�อยกa อาจแยกแบบทดสอบออกเปXนส�วนๆ ตามเนB�อหา โดยม�แบบทดสอบรวมหล	งบทเร�ยนอ�ก
ช=ดหน�&งกaได� ท	�งน��ข��นอย��ก	บว�าผ��ออกแบบบทเร�ยนต�องการแบบใด
                  9. สร=ปและน�าไปใช� (Review and Transfer) การสร=ปและน�าไปใช� จ	ดว�าเปXนส�วนส�าค	ญใน
ข	�นตอนส=ดท�ายท�&บทเร�ยนจะต�องสร=ปมโนคต�ของเนB�อหาเฉพาะประเดaนส�าค	ญๆ รวมท	�งข�อเสนอแนะ
ต�างๆเพB&อเปqดโอกาสให�ผ��เร�ยนได�ม�โอกาสทบทวนความร��ของตนเองหล	งจากศ�กษาเนB�อหาผ�านมาแล�ว 
ในขณะเด�ยวก	น บทเร�ยนต�องช��แนะเนB�อหาท�&เก�&ยวข�องหรBอให�ข�อม�ลอ�างอ�งเพ�&มเต�ม เพB&อแนะแนวทาง
ให�ผ��เร�ยนได�ศ�กษาต�อในบทเร�ยนถ	ดไป   หรBอน�าไปประย=กต/ใช�ก	บงานอB&นต�อไป

2.4 ประเภทของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย
ก�ดาน	นท/  มล�ทอง. (2543:245–248) ได�กล�าวไว�ว�า บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยสามารถ 

จ�าแนกประเภทต�างๆ ของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยด	งน�� 
                   2.4.1 การสอน (Tutorial Instruction)  บทเร�ยนในแบบการสอนน��เปXนการเสนอเนB�อ 
หาความร��แบบย�อยๆ ให�แก�ผ��เร�ยนในร�ปของข�อความ ภาพ เส�ยงและท=กร�ปแบบรวมก	น  แล�วให�ผ�� 
เร�ยนตอบค�าถาม  ค�าตอบท�&ผ��เร�ยนตอบ  จะได�ร	บการว�เคราะห/เพB&อเปXนข�อม�ลปjอนกล	บในท	นท�  แต�
ถ�าผ��เร�ยนตอบค�าถามน	�นซ��าและย	งผ�ดอ�ก  กaจะม�การให�เนB�อหาเพB&อทบทวนใหม�จนกว�าผ��เร�ยนจะตอบ
ถ�กแล�วจ�งต	ดส�นใจว�าจะย	งคงเร�ยนเนB�อหาในบทเร�ยนน	�นอ�กหรBอจะเร�ยนบทเร�ยนใหม�ต�อไป บทเร�ยน 
การสอนแบบน��  เปXนข	�นพB�นฐานของการสอนโดยใช�คอมพ�วเตอร/ท�&เสนอในร�ปแบบโปรแกรมแบบสา 
ขาโดยใช�สอนได�แทบท=กว�ชาเปXนบทเร�ยนท�&เหมาะสมในการน�าเสนอเนB�อหาข�อม�ลเก�&ยวก	บข�อเทaจจร�ง  
เพB&อการเร�ยนร��ด�านกฎเกณฑ/หรBอทางด�านว�ธ�การแก�ปzญหาต�างๆ
                  2.4.2 การฝmกห	ด  (Drill and Practice) บทเร�ยนในการฝmกห	ดเปXนโปรแกรมท�&ไม�ม�
การน�าเสนอเนB�อหาความร��แก�ผ��เร�ยนก�อน แต�จะเปXนการให�ผ��เร�ยนตอบค�าถามท�&ได�ค	ดเลBอกมาจาก
การส=�มหรBอออกแบบมาโดยเฉพาะโดยการน�าเสนอค�าถามหรBอปzญหาน	�นซ��า เพB&อให�ผ��เร�ยนตอบแล�ว
ตรวจค�า ตอบท�&ถ�กต�องเพB&อการตรวจสอบแก�ไขและพร�อมก	บให�ค�าถามหรBอปzญหาข�อต�อไปอ�ก จน
กว�าผ��เร�ยนจะสามารถตอบค�าถามหรBอปzญหาจนเปXนท�&น�าพอใจการเร�ยนแบบน��ผ��เร�ยนจะต�องม�ความ
ค�ดรวบยอด และม�ความร��ความเข�าใจในเรB&องราวต�างๆ หรBอกฎเกณฑ/ท�&เก�&ยวก	บเรB&องน	�นเปXนอย�างด�
มาก�อนแล�วจ�งสามารถตอบค�าถามหรBอปzญหาน	�นได�
                   2.4.3 สถานการณ/จ�าลอง  (Simulation) บทเร�ยนท�&เปXนสถานการณ/จ�าลองใช�ในการ
เร�ยนการสอนซ�&งจ�าลองความเปXนจร�งโดยต	ดรายละเอ�ยดต�างๆ หรBอก�จกรรมท�&ใกล�เค�ยงก	บความเปXน  
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จร�งมาให�ผ��เร�ยนได�ศ�กษาเปXนการเปqดโอกาสให�ผ��เร�ยนได�เหaนภาพจ�าลองของเหต=การณ/ เพB&อได�ฝmก 
ท	กษะ โดยไม�ต�องเส�&ยงภ	ยหรBอเส�ยค�าใช�จ�ายมากน	ก   

 2.4.4 เกมเพB&อการสอน (Instructional Game) การใช�เกมเพB&อการสอนก�าล	งเปXนท�&น�ยมใช�
ก	นมากเนB&องจากเปXนส�&งท�&สามารถกระต=�นผ��เร�ยนให�เก�ดความสนใจ อยากร��อยากเร�ยนได�โดยง�าย 
เราสามารถใช�เกมในการเร�ยนการสอนและเปXนสB&อท�&จะให�ความร��แก�ผ��เร�ยนได�เช�นก	น ส�วนในเรB&อง
ของกฎ เกณฑ/แบบแผนของระบบ กระบวนการ ท	ศนคต�ตลอดจนท	กษะต�างๆ การใช�เกมย	งช�วย
เพ� &มบรรยา กาศการเร�ยนร� �ให�ด�ข� �นและช�วยลดอาการเหม�อลอยหรBอฝzนกลางว	นของผ� �เร �ยนได�

ผ��เร�ยนตB&นต	วอย� � ตลอดเวลาเพราะร�ปแบบของเกมจะม�การแข�งข	นอย�างสร�างสรรค/  บท
เร�ยนในร�ปแบบน��จะคล�ายก	บสถานการณ/จ�าลอง  แต�แตกต�างก	นโดยการเพ�&มบทบาทของผ��แข�งข	น
เข�าไปด�วย
                  2.4.5 การค�นพบ  (Discovery) การค�นพบเปXนการเปqดโอกาสให�ผ��เร�ยนสามารถเร�ยน
ร��ได�จากประสบการณ/ของตนเองได�มากท�&ส=ด  โดยการเสนอปzญหาให�ผ��เร�ยนแก�ไขด�วยการลองผ�ด
ลองถ�กหรBอด�วยว�ธ�จ	ดระบบเข�ามาช�วยโปรแกรมคอมพ�วเตอร/จะให�ข�อม�ลแก�ผ��เร�ยนเพB&อช�วยในการค�น
พบ น	�นจนกว�าจะได�ข�อสร=ปท�&ด�ท�&ส=ด
                  2.4.6 การแก�ปzญหา  (Problem–Solving) เปXนการให�ผ��เร�ยนฝmกการค�ด  การต	ดส�นใจ 
โดยม�การก�าหนดเกณฑ/ให� แล�วให�ผ��เร�ยนพ�จารณาปzญหาน	�นตามเกณฑ/โปรแกรมเพB&อการแก�ปzญหา 
แบ�งได� 2  ชน�ด คBอ โปรแกรมท�&ให�ผ��เร�ยนเข�ยนเองและโปรแกรมท�&ม�ผ��เข�ยนไว�แล�ว เพB&อช�วยผ��เร�ยน
ในการแก�ปzญหาถ�าเปXนโปรแกรมท�&ผ��เร�ยนเข�ยนเอง ผ��เร�ยนจะเปXนผ��ก�าหนดปzญหาและเข�ยนโปรแกรม 
ในการแก�ปzญหาน	�น  โดยท�&คอมพ�วเตอร/จะช�วยในการค�ดค�านวณและหาค�าตอบท�&ถ�กต�องให�  แต�ถ�า
เปXนการแก�ปzญหาท�&ม�ผ��เข�ยนไว�แล�ว  คอมพ�วเตอร/จะท�าการค�านวณในขณะท�&ผ��เร�ยนเปXนผ��จ	ดการก	บ
ปzญหาเหล�าน	�นเอง
                   2.4.7 การทดสอบ(Test) การใช�คอมพ�วเตอร/เพB&อการทดสอบม�ใช�เปXนการใช�เพB&อปร	บ  
ปร=งค=ณภาพของแบบทดสอบหรBอเพB&อว	ดความร��ของผ��เร�ยนเท�าน	�น  แต�ย	งช�วยให�ผ��สอนม�ความร��ส�ก
ท�&เปXนอ�สระจากการผ�กม	ดทางด�านกฎเกณฑ/ต�างๆ เก� &ยวก	บการทดสอบได�อ�กด�วย  เนB &องจาก
โปรแกรมคอมพ�วเตอร/สามารถช�วยเปล�&ยนแปลงการทดสอบ จากการทดสอบแบบเก�าๆ ของค�า
ถามปรน	ยหรBอค�าถามจากบทเร�ยน  มาเปXนการทดสอบแบบม�ปฏ�ส	มพ	นธ/ระหว�างคอมพ�วเตอร/ก	บผ��
เร�ยน  ซ�&งเปXนท�&สน=กสนานน�าสนใจ
           ในกระบวนการออกแบบและพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยน	�นบ=คคลท�&เก�&ยวข�องซ�&ง  
ท�าให�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยม�ความสมบ�รณ/และม�ประส�ทธ�ภาพ  จะต�องประกอบด�วย
บ=คคลด	งต�อไปน�� (ช�วงโชต� พ	นธ=เวช. 2535:69-70) และ (มนต/ช	ย  เท�ยนทอง. 2539:14-16)          

1. ผ��เช�&ยวชาญด�านหล	กส�ตรและเนB�อหา
บ=คลากรด�านน��จะเปXนผ��ท�&ม�ความร��และประสบการณ/ทางด�านการออกแบบหล	กส�ตร 

การพ	ฒนาหล	กส�ตรรวมไปถ�งการก�าหนดเปjาหมายและท�ศทางของหล	กส�ตร ว	ตถ=ประสงค/ ระด	บการ  
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เร�ยนของผ� �เร�ยน ขอบข�ายของเนB �อหา  ก�จกรรมการเร�ยนการสอน  ขอบข�ายรายละเอ�ยด  ค�า
อธ�บายของเนB�อหาว�ชา ตลอดจนว�ธ�การว	ดและประเม�นผลของหล	กส�ตร บ=คลากรกล=�มน��จะเปXนผ��ท�&
สามารถให�ค�าปร�กษาได�เปXนอย�างด�           

2. ผ��เช�&ยวชาญด�านการสอน
          บ=คลากรกล=�มน��หมายถ�ง  ผ��ท�&ท�าหน�าท�&ในการเสนอเนB�อหาว�ชาใดว�ชาหน�&งโดยเฉพาะ 

ซ�&งเปXนผ��ท�&ม�ความร��ความช�านาญ  ม�ประสบการณ/และม�ความส�าเรaจในด�านการเร�ยนการสอน  มา
เปXนอย�างด� ม�ความเข�าใจในเนB�อหาอย�างล�กซ��ง  สามารถจ	ดล�าด	บความยากง�าย  ความส	มพ	นธ/และ
ความ ต�อเนB&องของเนB�อหา ร��เทคน�คการน�าเสนอเนB�อหาและว�ธ�การสอน  การออกแบบและการสร�าง
บทเร�ยน ตลอดจนม�ว�ธ�การว	ดและประเม�นผลการเร�ยนร��ของผ��เร�ยนได�เปXนอย�างด�
                   3. ผ��เช�&ยวชาญด�านสB&อและว	สด=การสอน

         ผ��เช�&ยวชาญด�านสB&อและว	สด=การสอน จะช�วยท�าหน�าท�&ในการออกแบบและให�ค�าแนะ 
น�าปร�กษาทางด�านการวางแผน การออกแบบบทเร�ยนอ	นประกอบด�วย  เรB&อง การออแบบและการจ	ด 
องค/ประกอบ  (Lay Out) การจ	ดวางร�ปแบบ  การออกแบบจ	ดหน�าหรBอเฟรมต�างๆ  การเลBอกและว�ธ�  
การใช�ต	วอ	กษร กราฟqก แผนภาพ แผนภ�ม� ร�ปภาพ ส� แสง เส�ยง การท�ารายงานและสB&อการเร�ยน
การสอนอB&นๆ ท�&จะท�าให�บทเร�ยนม�ความสวยงามและน�าสนใจมากข��น
                   4. ผ��เช�&ยวชาญด�านโปรแกรมคอมพ�วเตอร/

         เปXนบ=คลากรท�&ม�ความส�าค	ญย�&งท�&จะท�าให�ได�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ออกมาเปXนกล=�มบ=ค 
คลท�&ม�ความช�านาญทางด�านโปรแกรมคอมพ�วเตอร/หรBอเปXนโปรแกรมเมอร/โดยตรง  ท�าหน�าท�&ใน
การสร�างสรรค/ผลงานในร�ปของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/หรBอ ให�ค�าแนะน�าเก�&ยวก	บการใช�โปรแกรม
ประเภท Authoring System การใช�อ=ปกรณ/ประกอบการแก�ไขโปรแกรมรวมท	 �งการท�าเอกสาร
ประกอบการเร�ยน

2.5 การพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย
          การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยส�&งท�&ต�องค�าน�งถ�งอย�างมาก ต�องเน�นในเรB&องการ
ม�ปฏ�ส	มพ	นธ/ระหว�างผ��เร�ยนก	บบทเร�ยน  การเชB&อมโยงเนB�อหา  การออกแบบบทเร�ยน  จะก�าหนด
แบบเส�นตรง  (Linear) หรBอแบบสาขา  (Branching)  การพ	ฒนาโปรแกรมผ��ม�ส�วนเก�&ยวข�องต�อง
ตกลงท�า ความเข�าใจตรงก	น โดยย�ดว	ตถ=ประสงค/ในการพ	ฒนาบทเร�ยนและหล	กการกระบวนการ
ทางจ�ตว�ทยา  เปXนหล	กในการพ	ฒนาบทเร�ยนช�วยสอนระบบม	ลต�ม�เด�ย สามารถก�าหนดเปXนข	�นตอน
รายละเอ�ยดด	ง น��
                2.5.1 การก�าหนดเปjาหมายในการพ	ฒนาบทเร�ยนเปXนส�&งส�าค	ญท�&จะควบค=มให�การสร�าง  
โปรแกรมเปXนไปตามว	ตถ=ประสงค/และใช�งานได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพตามท�&ต�องการ  การก�าหนดเปjา 
หมายในการพ	ฒนาบทเร�ยน  จะต�องพ�จารณาด	งน��
                         2.5.1.1  ห	วข�อของงานท�&จะน�ามาพ	ฒนาโปรแกรม
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                         2.5.1.2  ว	ตถ=ประสงค/ท�&ต�องการ
                         2.5.1.3  ผ��ใช�กล=�มเปjาหมาย
                         2.5.1.4  ผลท�&คาดว�าได�ร	บจากการใช�โปรแกรม

2.5.2 การว�เคราะห/เนB �อหา   น	บว�าม�ความส�าค	ญท�&ส=ดท�&จะท�าให�การสB &อความหมายด�วย
ระบบม	ลต�ม�เด�ยบรรล=ตามว	ตถ=ประสงค/และสอดคล�องก	บความต�องการของกล=�มเปjาหมายก�อนท�&จะ
น�าไปสร�างเปXนโปรแกรมน�าเสนอต�อไป  ในข	�นตอนน��จะต�องพ�จารณาถ�งส�&งต�างๆ ด	งน��
                         2.5.2.1  ขอบเขตและรายละเอ�ยดของเนB�อหาท�&จะน�าเสนอตามว	ตถ=ประสงค/

               2.5.2.2  ว�ธ�การน�าเสนอเนB�อหา
                         2.5.2.3  ระยะเวลาการน�าเสนอตามเนB�อหา
                         2.5.2.4  การเลBอกสB&อท�&สอดคล�องตามว	ตถ=ประสงค/
                         2.5.2.5  ว�ธ�โต�ตอบระหว�างโปรแกรมก	บผ��ใช�ตามหล	กการสB&อความหมาย
                         2.5.2.6  ว�ธ�การตรวจปร	บเนB�อหา
                         2.5.2.7  การเสร�มแรงและสร�างสรรค/บรรยากาศร�วม
                         2.5.2.8  ว�ธ�การประเม�น
                 2.5.3 การเข�ยน Storyboard เมB&อได�รายละเอ�ยดของเนB�อหาตามข	�นตอนต�างๆ ตามว	ต 
ถ=ประสงค/และตามกล=�มเปjาหมายท�&ก�าหนดไว�แล�ว จ�าเปXนต�องเข�ยนสคร�ปต/ หรBอ Storyboard  เพB&อก�า 
หนดแนวทางการด�าเน�นเรB&องของเนB�อหาท�&จะน�าเสนอตามเปjาหมาย การเข�ยนสคร�ปต/ ม�ข	�นตอนด	งน�� 
                         2.5.3.1  การสร�างโฟลว/ชาร/ต  ม�ความจ�าเปXนในการควบค=มหรBอก�าหนดข	�นตอน 
การท�างานของโปรแกรม การสร�างโฟลว/ชาร/ตจะม�ความส	มพ	นธ/ก	บว�ธ�การออกแบบว�าจะให�บท
เร�ยนม�การท�างานเปXนแบบใด

2.5.3.2 การจ	ดท�า  Storyboard  เปXนการแจกแจงรายละเอ�ยดลงไปว�าในส�วนน�� 
ประกอบด�วยภาพ เส�ยง ข�อความ ภาพเคลB&อนไหว ม�เส�ยงเพลงประกอบหรBอไม�และม�การเร�ยงล�า 
ด	บการท�างานอย�างไรม�การวางหน�าจออย�างไร รวมท	�งการก�าหนดแหล�งข�อม�ล  เช�น  ภาพและเส�ยง  
ว�าได�มาอย�างไรจากแหล�งไหน

2.5.4 การเตร�ยมข�อม�ลส�าหร	บ Storyboard  ม�รายละเอ�ยดท�&เก�&ยวข�องด	งน��
2.5.4.1 การจ	ดเตร�ยมภาพส�าหร	บโปรแกรม ข�อม�ลต�างๆ อาจจะมาจากการวาด 

ด�วยโปรแกรม Graphic Editor เช�น โปรแกรม  PC  Paint  Brush  ท�&ม�  Microsoft  Windows 
หรBออB &นๆ โปรแกรม Authoring System บางต	วม�ค�าส	 &งส�าหร	บวาดร�ปหรBอในส�วนของ Graphic 
Editor  ไว�ให�ด�วยท�าให�ท�างานสะดวกข� �น นอกจากน� �อาจน�าเข�าจากแหล�งอB &น เช�น Scan จาก
หน	งสBอหรBอวาร สารด�วยการใช�เครB&อง Scanner หรBออาจน�ามาจากล�องถ�ายว�ด�โอ
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2.5.4.2 การจ	ดเตร�ยมเส�ยง เส�ยงท�&ใช�ในโปรแกรมน	บว�าม�ความส�าค	ญ เพราะจะ  
ช�วยให�ผ� �เร�ยนเก�ดความสนใจ ท�าให�การเร�ยนร� �ม�ประส�ทธ�ภาพมากข� �น เช�น เส�ยงบรรยาย เส�ยง
ดนตร�ประกอบ  เส�ยงพ�เศษ Sound Effect ต�างๆ  

2.5.4.3 ข�อม�ลท�&เปXนข�อความ อาจจะปjอนลงไปใน Authoring Program  การ 
ปjอนข�อม�ลด	งกล�าวน�� อาจจะปjอนโดยตรงหรBอบางโปรแกรมสามารถอ�านข�อม�ลจาก Text File เข�า
ไปใช�ในงานได�

2.5.5 สร�างโปรแกรม (Authoring) เปXนข	�นตอนท�&รวบรวมเอาส�&งต�างๆ ท�&จ	ดเตร�ยมไว� 
ไม�ว�าจะเปXนภาพ ข�อความ เส�ยง ภาพเคลB&อนไหว มารวมก	นให�เก�ดเปXนโปรแกรมข��นด�วย Authori- 
ng System โดยม�การจ	ดเร�ยงล�าด	บการท�างานตามโฟลว/ชาร/ตท�&ออกแบบไว�และก�าหนดรายละเอ�ยด 

2.5.6 ทดสอบโปรแกรม ม�ว	ตถ=ประสงค/เพB&อทดสอบว�าม�เนB�อหาสมบ�รณ/ตามท�&ได�เข�ยน 
Storyboard หรBอไม� ทดสอบเพB&อหาข�อผ�ดพลาดของโปรแกรม (Bug) ในการพ	ฒนาโปรแกรมผ��สร�าง
ม	กจะม�การทดสอบการท�างานของโปรแกรมอย��แล�ว แต�เปXนการทดสอบท�ละส�วนในระหว�างการพ	ฒ 
นา ซ�&งจะต�องม�การทดสอบท=กส�วนอ�กคร	�งเพB&อด�การท�างานท�&ส	มพ	นธ/ก	นแต�ละหน�วย ส�วนทดสอบก	บ  
ผ��ใช�เปXนการทดสอบคร	�งส=ดท�าย เพB&อด�ปzญหาท�&จะเก�ดข��นเมB&อกระจายไปย	งผ��ใช�ท�&เปXน End User เปXน 
การทดสอบการท�างานของโปรแกรมประส�ทธ�ภาพของโปรแกรมและทดสอบผลของการใช�โปรแกรม  
ได�บรรล=ว	ตถ=ประสงค/ตามท�&วางไว�หรBอไม�

2.5.7 ท�าเอกสารประกอบบทเร�ยน เปXนส�&งจ�าเปXนส�าหร	บการปร	บปร=งแก�ไขโปรแกรม
ในอนาคต  เอกสารน��จะรวมถ�งโฟลว/ชาร/ตและ Storyboard การท�าเอกสารท�&ด�ช	ดเจนจะท�าให�การบ�า 
ร=งร	กษา การแก�ปzญหาโปรแกรมท�าได�อย�างรวดเรaว

2.5.8 การจ	ดเตร�ยมบทเร�ยนส�าหร	บผ��ใช� เมB&อผ�านการทดสอบแล�ว กaถ�งข	�นตอนท�&ว�าจะ  
ส�งโปรแกรมไปย	งผ��ใช�อย�างไร จะใส�ในแผ�นด�สก/หรBอใช�สB&อชน�ดใด จะม�การย�อขนาดโปรแกรมก�อน
หรBอไม� จะต�องม�โปรแกรมส�าหร	บการต�ดต	�งซอฟต/แวร/หรBอไม�  อย�างไรกaตามบทเร�ยน CAI ท�&ด�ควร
ม�การต�ดต	�งท�&ง�าย สะดวก

2.5.9 การจ	ดค� �มBอในการใช�โปรแกรม   จะต�องม�ค� �มBอประกอบการใช�ท� &ผ� �ใช�น�าไป
ศ�กษาเพB&อห	ดใช�โปรแกรม ถ�าในการออกแบบโปรแกรมจะม�การออกแบบระบบการให�ความช�วย
เหลBอท�&ม� ประส�ทธ�ภาพจะช�วยลดภาระการท�าค��มBอลง  โปรแกรมท�&เปXนม	ลต�ม�เด�ยจะม�ข�อได�เปร�ยบ
มากในส�วนของการแนะน�าและฝmกใช�โปรแกรมท	�งน��เพราะม�ท	�งภาพเส�ยงและภาพเคลB&อนไหว อย�าง
ไรกaด�จ�าเปXน ต�องม�ค��มBอในการต�ดต	�งและเร�ยกใช�โปรแกรมเปXนอย�างน�อย

2.6  ประโยชน&ของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย
น	กการศ�กษาหลายท�านได�สร=ปประโยชน/ของคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยท�&น�ามาใช�ในการเร�ยน

การสอน พอสร=ปได�ด	งน�� (Kozma. 1991:201;Park and Hannafin. 1993:63) 
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        2.6.1 ม�การน�าเสนอเนB�อหาฉ	บไว  แทนท�&ผ� �เร�ยนจะเปqดหน	งสBอบทเร�ยนท�ละหน�ากa
กดแปjนพ�มพ/คอมพ�วเตอร/เพB&อเลBอกบทเร�ยนแทน

        2.6.2 คอมพ�วเตอร/สามารถเสนอร�ปภาพเคลB&อนไหว ซ�&งม�ประโยชน/มากต�อบทเร�ยนท�&  
ม�ความสล	บซ	บซ�อนหรBอเหต=การณ/ท�&ควรเน�น

        2.6.3 ม�เส�ยงประกอบท�าให�เก�ดความสนใจและเพ�&มศ	กยภาพทางการเร�ยน
        2.6.4 สามารถเร�ยกเกaบข�อม�ลเนB�อหาได�มากกว�าหน	งสBอหลายเท�า เช�น แผ�นซ�ด�รอม 1 

แผ�นเกaบข�อม�ลได� 6800 ล�านต	วอ	กษร ส�วนหน	งสBอ 300 หน�าม�ต	วหน	งสBอประมาณสามแสนถ�งส�&แสน 
ต	วด	งน	�นซ�ด�รอม 1 แผ�น จะเกaบหน	งสBอได�ประมาณ 200 เล�ม  

        2.6.5 ผ��เร�ยนม�ปฏ�ส	มพ	นธ/ก	บบทเร�ยนอย�างแท�จร�ง  บทเร�ยนสามารถควบค=มและช�วย 
เหลBอผ��เร�ยนได�มากในขณะท�&หน	งสBอไม�สามารถท�าได�

         2.6.6 บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/สามารถบ	นท�กผลการเร�ยนและประเม�นผลการเร�ยนซ��าๆ 
หลายคร	�งโดยไม�จ�าก	ด

         2.6.7 สามารถน�าต�ดต	วไปเร�ยนสถานท�&ต�างๆ ท�&ม�เครB&องคอมพ�วเตอร/ได�  โดยไม�ม�ข�อ 
จ�าก	ดด�านเวลา ท�าให�เก�ดการเร�ยนร��ท�&สมบ�รณ/ย�&งข��น

2.7  ทฤษฎ�และหล�กการการเร�ยนร5�เก��ยวก�บการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม� 
เด�ย 

2.7.1  ทฤษฎ�โครงสร�างความร�� (Schema Theory) 
       ทฤษฎ�โครงสร�างความร�� เปXนทฤษฎ�ท�&อย��ภายใต�ปzญญาน�ยม  เพ�ยงแต�ทฤษฎ�โครง

สร�างความร��จะเน�นในเรB&องของโครงสร�างความร��โดยเชB&อว�าโครงสร�างภายในของความร��ของมน=ษย/น	�น
ม�ล	ก ษณะท�&เชB&อมโยงก	นเปXนกล=�ม หรBอโหนด (Node) การท�&มน=ษย/จะเร�ยนร��อะไรใหม�ๆ  น	�นจะเปXน
การน�าความร��ใหม�ๆ ไปเชB&อมโยงก	บกล=�มความร��ท�&ม�อย��เด�ม นอกจากน	�นทฤษฎ�น��ย	งม�ความเชB&อเก�&ยว
ก	บความ ส�าค	ญของการร	บร�� โดยเชB&อว�าการร	บร��เปXนส�&งส�าค	ญของการเร�ยนร��ไม�ม�การเร�ยนร��ใดๆ เก�ด
ข��นโดยปราศจากการร	บร�� จากการกระต=�นจากเหต=การณ/หน�&งๆ ท�าให�เก�ดการร	บร��และการร	บร��จะ
เปXนการสร�างความหมาย  โดยการโอนความร��ใหม�เข�าก	บความร��เด�ม  แนวค�ดตามโครงสร�างความร��น�� 
ส�งผลในการออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยในล	กษณะของการน�าเสนอเนB�อหา ท�&ม�การ
เชB&อมโยงก	นไปมาคล�ายใยแมงม=ม (Webs)หรBอบทเร�ยนในล	กษณะท�&เร�ยกว�าบทเร�ยนแบบสB&อหลาย
ม�ต� (Hype- rmedia) โดยม�การว�จ	ยหลายช��นสน	บสน=นว�าการจ	ดระเบ�ยบโครงสร�างการน�าเสนอเนB�อ
หาบทเร�ยนใน ล	กษณะสB&อหลายม�ต� จะตอบสนองว�ธ�การเร�ยนร� �ของมน=ษย/ในความพยายามท�&จะ
เชB&อมโยงความร��ใหม�ก	บความร��ท�&ม�อย��เด�มได�เปXนอย�างด� 
(ถนอมพร  เลาหจร	สแสง. 2541:55 อ�างอ�งใน เสกสรร  น�อมศ�ร�. 2547:24)      

2.7.2 ทฤษฎ�ความยBดหย=�นทางปzญญา (Cognitive  Flexibility Theory)
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        เปXนทฤษฎ�ท�&เก�ดข��นใหม�เมB&อไม�นานมาน��เองคBอประมาณต�นป� ค.ศ.1990 เปXนทฤษฎ�ท�&
พ	ฒนามาจากทฤษฎ�โครงสร�างความร�� โดยม�ความเชB&อเก�&ยวก	บโครงสร�างความร��เช�นก	น  แต�ได�ศ�กษา  
เก�&ยวก	บล	กษณะโครงสร�างขององค/ความร��ของสาขาว�ชาต�างๆ และได�ข�อสร=ปท�&ว�า  ความร��แต�ละ
องค/ความร��น	�น  ม�โครงสร�างท�&แน�ช	ดและสล	บซ	บซ�อนมากมายแตกต�างก	นไป โดยองค/ความร��บาง
ประเภทสาขาว�ชา เช�น คณ�ตศาสตร/หรBอว�ทยาศาสตร/กายภาพน	�น จะม�ล	กษณะโครงสร�างท�&ตายต	ว
ไม�สล	บซ	บ ซ�อน เนB&องจากม�ความเปXนตรรกะและเปXนเหต=เปXนผลท�&แน�นอน  ในขณะท�&องค/ความร��
บางประเภทสา ขาว�ชา  เช�น  จ�ตว�ทยาหรBอส	งคมว�ทยา จะม�ล	กษณะโครงสร�างท�&สล	บซ	บซ�อนและ
ไม�ตายต	ว อย�างไรกaตาม  ในสาขาว�ชาหน�&งๆ  น	�น  ม�ใช�ว�าจะม�ล	กษณะโครงสร�างท�&ตายต	วหรBอสล	บ
ซ	บซ�อนท	�งหมด  ในบางส�วนขององค/ความร��อาจจะม�โครงสร�างท�&ตายต	ว ในขณะท�&บางส�วนขององค/
ความร��กaอาจจะม�โครง สร�างท�&สล	บซ	บซ�อนได� แนวค�ดตามทฤษฎ�ความยBดหย=�นทางปzญญาน�� ส�งผล
ต�อการออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยแบบสB&อหลายม�ต�ด�วยเช�นก	น เพราะการน�าเสนอ
เนB�อหาในบทเร�ยนแบบสB&อท�&หลายม�ต� สามารถตอบสนองความแตกต�างของโครงสร�างองค/ความร��ท�&
ไม�ช	ดเจนหรBอสล	บซ	บซ�อนได� เปXนอย�างด�
                     2.7.3 การประย=กต/ทฤษฎ�ทางจ�ตว�ทยาการเร�ยนร��

     ในการออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ผ��ออกแบบควรจะน�าแนวค�ดของทฤษ  
ฎ�ต�างๆ มาผสมผสานก	นเพB&อให�เหมาะสมก	บล	กษณะและโครงสร�างขององค/ความร��ในสาขาว�ชาต�างๆ 
โดยไม�จ�าเปXนต�องอาศ	ยทฤษฎ�ใดทฤษฎ�หน�&งเพ�ยงทฤษฎ�เด�ยวเพB&อให�ได�บทเร�ยนท�&สามารถตอบสนอง 
ว�ธ�การเร�ยนของผ��เร�ยนท�&แตกต�างก	น และตอบสนองล	กษณะโครงสร�างขององค/ความร��ของสาขาว�ชา
ต�างๆ ท� &แตกต�างก	น (ส=รเชษฐ/ เวชชพ�ท	กษ/. 2545 อ�างอ�งจากเวaบไซต/ http://www.thai.net/edu- 
comtech/Learning_Theory.htm) อธ�บายว�า ทฤษฎ�และจ�ตว�ทยาการเร�ยนร��ท�&เก�&ยวข�องก	บการสอน
ด�วยคอมพ�วเตอร/ประกอบด�วย

               2.7.3.1 ทฤษฎ�พฤต�กรรมน�ยม (Behavioral theories) น	กจ�ตว�ทยาในกล=�มท�&
ม�ความเชB&อในทฤษฎ�พฤต�กรรมน�ยม  ท�&ม�ชB&อเส�ยงมากท�&ส=ดได�แก� สก�นเนอร/  (B.F. Skinner) โดยน	ก 
จ�ตว�ทยาในกล=�มน��ม�ความเชB&อว�า  การเร�ยนร��ของมน=ษย/เปXนส�&งท�&สามารถส	งเกตได�จากพฤต�กรรมภาย  
นอก และเชB&อในทฤษฎ�ท�&เก�&ยวข�องก	บการวางเงB&อนไข (Operant Conditioning) โดยม�แนวค�ดเก�&ยว 
ก	บความส	มพ	นธ/ระหว�างส�&งเร�าก	บการตอบสนอง (S–R theory) และการให�การเสร�มแรง (Reinforc- 
ement) ทฤษฎ�น��เชB&อว�า การเร�ยนร��เก�ดจากการท�&มน=ษย/ตอบสนองต�อส�&งเร�าและพฤต�กรรมการตอบ 
สนองจะเข�มข�นข��น หากได�ร	บการเสร�มแรงท�&เหมาะสม สก�นเนอร/ได�สร�างเครB&องช�วยสอน (Teaching 
machine) ข��นและต�อมาได�ม �การพ	ฒนามาเปXนบทเร �ยนแบบโปรแกรม  โดยท� &บทเร �ยนแบบ
โปรแกรมของสก�นเนอร/จะเปXนบทเร�ยนในล	กษณะเช�งเส�นตรง (Linear) ซ�&งเปXนบทเร�ยนท�&ผ��เร�ยนท=ก
คนจะได�ร	บ การเสนอเนB�อหาเร�ยงตามล�าด	บต	�งแต�ต�นจนจบเหมBอนก	นและม�ค�าถามปjอนในระหว�าง
เร�ยนเนB�อหาแต� ละตอนอย�างสม&�าเสมอให�ผ��เร�ยนตอบและเมB&อผ��เร�ยนตอบแล�ว กaจะม�ค�าเฉลยพร�อม
ท	�งม�การเสร�มแรงโดยอาจจะเปXนการเสร�มแรงทางบวก เช�น ค�าชมเชยหรBอเสร�มแรงทางลบ  เช�น 
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การให�กล	บไปศ�กษาบทเร�ยนอ�กคร	�งหรBอม�ค�าอธ�บายเพ�&มเต�ม เพB&อให�ผ��เร�ยนเข�าใจย�&งข��นและสามารถ
ตอบค�าถามได�  การพ	ฒนาร�ปแบบการสอนแบบโปรแกรมของสก�นเนอร/ ม�อ�ทธ�พลทางความค�ดต�อ
การออกแบบบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ช�วยสอนในปzจจ=บ	น ได�แก�การแบ�งเนB�อหาบทเร�ยนออกเปXนหน�วย
ย�อยจากง�ายไปส��ยากโดยม�การบอกเปjาหมายและว	ตถ=ประสงค/ของแต�ละหน�วยอย�างช	ดเจน  การ
ว	ดผลการเร�ยนอย�างต�อ เนB&องและการให�ข�อม�ลปjอนกล	บในร�ปแบบท�&น�าสนใจในท	นท�

                2.7.3.2 ทฤษฎ�ปzญญาน�ยม (Cognitive theories)  ม�แนวค�ดท�&แตกต�างไปจาก 
ทฤษฎ�พฤต�กรรมน�ยม โดยทฤษฎ�น� �จะเน�นในเรB &องของความแตกต�างระหว�างบ=คคล  ซ� &งเชB &อว�า
มน=ษย/ม�ความแตกต�างก	นท	�งในด�านความร��ส�กน�กค�ด อารมณ/ ความสนใจ และความถน	ด ด	งน	�น ใน
การเร�ยนร� �จะม�กระบวนการหรBอข	 �นตอนแตกต�างก	น น	กจ�ตว�ทยาท� &ม �ชB &อเส�ยงในกล= �มน� � ได�แก� 
คราวเดอร /  (Crowder) โดยคราวเดอร/ได �ออกแบบบทเร �ยนแบบโปรแกรมในล	กษณะสาขา 
(Branching) ม�ล	กษ- ณะให�ผ��เร�ยนม�อ�สระในการควบค=มการเร�ยนของตนเองมากข��น โดยเฉพาะ
อย�างย�&ง การม�อ�สระในการ เลBอกล�าด	บของการน�าเสนอเนB�อหาบทเร�ยนท�&เหมาะสมก	บตนเอง แนว
ค�ดด	งกล�าวท�าให�เก�ดการศ�ก ษาเก�&ยวก	บองค/ประกอบต�างๆ ท�&ท�าให�เก�ดความแตกต�างของการจ�า 
ท	�งความจ�าระยะส	�น  ความจ�าระ ยะยาวและความคงทนในการจ�า การน�าทฤษฎ�ปzญญาน�ยมมา
ประย=กต/ใช�ในการสร�างโปรแกรมการสอนด�วยคอมพ�วเตอร/ได�แก� การใช�เทคน�คต�างๆ เพB&อเร�าความ
สนใจของผ��เร�ยนก�อนเร�&มเร�ยนและระ หว�างเร�ยนอย�างต�อเนB&องโดยค�าน�งถ�งความแตกต�างของผ��เร�ยน 
การเลBอกเนB�อหา  เลBอกก�จกรรมการเร�ยน การควบค=มการเร�ยน การสร�างปฏ�ส	มพ	นธ/ในร�ปแบบท�&
เหมาะสม  การต	�งค�าถามให�ว�เคราะห/หา ค�าตอบ การสร�างแรงจ�งใจโดยเน�นความพ�งพอใจท�&เก�ดข��น
จากความส�าเรaจในการเร�ยนร��

                2.7.3.3 การเร�ยนร�� การจ�า และการระล�กได� ด�วายร/ (Dwyer,1978 อ�างถ�งโดย 
ส=กร�  รอดโพธ��ทอง. 2544:60)  ด�วายร/เสนอผลการศ�กษาของเขาไว�ด	งน�� 

                     2.7.3.3.1 ด�านการเร�ยนร�� คนเราเร�ยนร��โดยการช�มรส ร�อยละ 1 โดย 
การส	มผ	สร�อยละ 10 โดยการดมกล�&นร�อยละ 30  โดยการได�ย�นร�อยละ 11  และโดยการมองเหaน
ร�อยละ 83

                     2.7.3.3.2 ด�านการจ�า  คนเราจ�าได�จากส�&งท�&อ�านร�อยละ 10 จากส�&งท�& 
ได�ย�นร�อยละ 20 จากส�&งท�&ได�เหaนร�อยละ 30 จากส�&งท�&ได�เหaนและได�ย�น ร�อยละ 50 จากส�&งท�&ได�พ�ด 
ร�อยละ 70 และจากส�&งท�&ได�พ�ดและได�ท�าร�อยละ 90

                     2.7.3.3.3 ด�านการระล�กได� การสอนโดยว�ธ� “บอกให�ท�า” ระล�กได�
หล	งจากสอนแล�ว 3 ช	&วโมง ร�อยละ 70 และระล�กได�หล	งจากสอนแล�ว 3 ว	นร�อยละ 10 การสอนโดย
ว�ธ� “แสดงให�ด�” ระล�กได�หล	งจากสอนแล�ว 3 ช	&วโมงร�อยละ 72  และระล�กได�หล	งจากสอนแล�ว  3  ว	น 
ร�อยละ 20 การสอนโดย “บอกว�ธ�การและแสดงให�ด�”  ระล�กได�หล	งจากสอนแล�ว 3 ช	&วโมง  ร�อยละ 
85 และระล�กได�หล	งจากสอนแล�ว 3 ว	นร�อยละ 65

                          2.7.3.3.4 หล	กการจ�า ส�&งท�&คนเราร	บร��จะถ�กเกaบเอาไว�เพB&อท�&จะเร�ยก
ข��นมาใช�ในภายหล	ง ความสามารถทางสต�ปzญญาของมน=ษย/ในการเร�ยกความจ�าท�&เกaบเอาไว�ข��นมาใช� 
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ม�ส�งมาก  หล	กการเสร�มสร�าง ความจ�าท�&น�ามาใช�ก	นในว�ธ�การเสร�มสร�างความจ�าต�างๆ ประกอบ
ด�วยหล	กการจ	ดข�อม�ลให�เปXนระบบ (The Principle of organization) และหล	กการท�าซ��า 
(The principle of repettion) 

                          2.7.3.3.5 แรงจ�งใจ (Motivation) อเลสซ�& และ ทรอลล�ป (Alessi and 
Trollip.  1991:12) เหaนว�าแรงจ�งใจท�&เหมาะสมม�ผลต�อการเร�ยนร�� ทฤษฎ�การเร�ยนร��ท�&เหมาะจะใช�ใน
การสอนด�วยคอมพ�วเตอร/  ได�แก� ทฤษฎ�ของมาโลน (Malone, 1981; Malone and Lepper, 1987) 
ม�สมม=ต�ฐานว�าองค/ประกอบท�&เอB �อให�เก�ดแรงจ�งใจม� 4 ประการได�แก�ความท�าทาย (Challenge) 
ความอยากร��อยากเหaน (Curiosity) การควบค=ม (Control)  และจ�นตนาการท�&ประหลาดๆ  (Fantasy) 
นอก จากน�� เคลเลอร/ (Keller and Suzuki, 1988) เหaนว�าม�ปzจจ	ยอย�� 4 ประการท�&ม�ความส�าค	ญต�อ
แรงจ�งใจในการเร�ยนร��  ได�แก� การร	กษาความสนใจ (Maintenance of attention) ความสอดคล�อง
ของว 	สด =อ =ปกรณ/การสอน (Relevance of the material)  ความเชB &อม	 &นของผ� � เร �ยน (Student 
confidence)  และความพ�งพอใจของผ��เร�ยน (Student satisfaction) 

                           2.7.3.3.6 การควบค=ม (Locus of control) อเลสซ�&และทรอลล�ป (Al- 
essi and Trollip. 1991:12-13) เหaนว�าต	วแปรส�าค	ญในการออกแบบโปรแกรมการสอนด�วยคอมพ�ว- 
เตอร/ท=กโปรแกรม คBอการควบค=มการเร�ยนการสอน ส�&งท�&ต�องม�การควบค=มประกอบด�วยล�าด	บข	�น
ของการเร�ยนการสอนเนB�อหาบทเร�ยน ว�ธ�การเร�ยน และปzจจ	ยอB&นๆ ท�&เก�&ยวข�องก	บการเร�ยนการสอน 
ซ�&งอาจควบค=มโดยผ��เร�ยนหรBอควบค=มโดยโปรแกรมหรBอท	�งสองฝ}ายร�วมก	นควบค=ม

                           2.7.3.3.7 การถ�ายโยงการเร�ยนร�� (Transfer of Learning) การเร�ยน
ร��จากการสอนด�วยคอมพ�วเตอร/ เปXนเพ�ยงการเร�ยนร��ข	�นต�นก�อนท�&จะน�าไปประย=กต/หรBอไปใช�ในโลก
แห�งความเปXนจร�ง  การถ�ายโยงความร�� หมายถ�งการสามารถน�าส�&งท�&ท�าได�ในขณะเร�ยนด�วยคอม 
พ�วเตอร/ไปใช�ในโลกแห�งความเปXนจร�งได�

                           2.7.3.3.8 ความแตกต�างระหว�างบ=คคล (Individual Differences) 
การเร�ยนร��ของคนเราท=กคนไม�ใช�จะเปXนแบบเด�ยวก	นหมด อ	ตราความช�าเรaวในการเร�ยนร��กaไม�ได�เปXน  
อ	ตราเด�ยวก	น ผ��เร�ยนบางคนอาจเร�ยนได�ด�ก	บว�ธ�การสอนว�ธ�อB&นกว�าการเร�ยนด�วยคอมพ�วเตอร/ โปร 
แกรมการสอนด�วยคอมพ�วเตอร/ม	กได�ร	บการสรรเสร�ญเย�นยอว�าม�ความสามารถเอB�อประโยชน/ในด�าน  
ความแตกต�างระหว�างบ=คคล  โปรแกรมท�&ด�จะปร	บต	วเองให�เข�าก	บสต�ปzญญาและความสามารถของผ��  
เร�ยนแต�ละคน ให�ความช�วยเหลBอเปXนพ�เศษแก�ผ��เร�ยนท�&เร�ยนอ�อน และให�แรงจ�งใจท�&แตกต�างต�อการ
ตอบสนองของผ��เร�ยนท�&ต�างก	น  ผ��เร�ยนแต�ละคนต�องการบทเร�ยนท�&แตกต�างก	น  การจ	บค��ระหว�างบท 
เร�ยนท�&เหมาะสมก	บผ��เร�ยนแต�ละคนจ�งม�ความส�าค	ญ ซ�&งจะท�าเช�นน	�นได�โปรแกรมจะต�องสามารถประ  
เม�นความแตกต�างระหว�างบ=คคลเพB&อจ	บค��ท�&เหมาะสมและท�าอย�างอB&นท�&เปXนประโยชน/แก�ผ� �เร�ยนท�&ม�
ความแตกต�างก	นได�
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2.8 งานว�จ�ยท��เก��ยวข�องก�บการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร&ม�ลต�ม�เด�ย
การศ�กษางานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยในคร	�งน��ผ��ศ�กษา  

ได�ค�นคว�าและรวบรวมงานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย โดยม�ราย 
ละเอ�ยดของงานว�จ	ยด	งต�อไปน��
          นงล	กษณ/   ไหว�พรหม (2543:บทค	ดย�อ).  ได�ท�าการว�จ	ย  การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/
ม	ลต�ม�เด�ยว�ชาคณ�ตศาสตร/ เรB&องเวลา ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 2 กล=�มต	วอย�างเปXนน	กเร�ยนช	�นประถม 
ศ�กษา ป�ท�& 2 ภาคเร�ยนท�& 2 ป�การศ�กษา 2542 จ�านวน 50 คน โรงเร�ยนบางกะปq กร=งเทพฯ ได�มา
จากการส=�มอย�างง�ายจากน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 2 จ�านวน 159 คน โดยแบ�งเปXน 3 กล=�ม ใน
การทดลองหาประส�ทธ�ภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ตามเกณฑ/มาตรฐาน 90/90 บทเร�ยน
คอมพ�วเตอร/แบบม	ลต�ม�เด�ย ม� 4 เรB&อง ได�แก� นาฬ�กา,ช	&วโมงก	บนาท�,การบ	นท�กเวลา ว	น เดBอน ป� 
และโจทย/ปzญหา ว�เคราะห/ข�อม�ลหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนแบบม	ลต�ม�เด�ย โดยใช�ส�ตร E1/E2 

ผลการศ�กษาพบว�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยท�&พ	ฒนาข��นม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/มาตรฐาน 
คBอ 92.19 / 91.38
               ศ�ว�กา   อมรร	ตนาน=เคราะห/  (2544:บทค	ดย�อ). ได�ท�าการว�จ	ยการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�ว 
เตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล=�มว�ชาสร�างเสร�มประสบการณ/ช�ว�ต ช=ดส	ตว/ ส�าหร	บน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 4
ม�จ=ดม=�งหมายคBอ หาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ช=ดส	ตว/ ให�ได�ตามเกณฑ/
มาตรฐาน 90/90 และศ�กษาว�จ	ยคร	�งน��ได�ด�าเน�นการทดลองจ�านวน 3 คร	�งเครB&องมBอท�&ใช�ในการเกaบ
รวบรวมข�อ ม�ลประกอบด�วย แบบทดสอบระหว�างเร�ยนจ�านวน 60 ข�อซ�&งม�การน�าไปหาประส�ทธ� 
ภาพได�ค�าความเชB&อม	&น .87 แบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ��ภายหล	งเร�ยนจ�านวน 40 ข�อ ม�ค�าความเชB&อ 
ม	&น .82 และแบบว	ดเจตคต�จ�านวน 25 ข�อ ม�ค�าความเชB&อม	&น .84  ผลการศ�กษาพบว�า การทดลอง
หาประส�ทธ�ภาพบทเร�ยนคร	 �งท� & 1 กล= �มต	วอย�างจ�านวน 3 คนได�ประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคBอ 
88.3/87.5 การทดลองหาประส �ทธ �ภาพบทเร �ยนคร	 � งท� &   2 กล= �มต 	วอย �างจ �านวน 9 คน ได �
ประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยน คBอ 92.2 /91.6 และการทดลองคร	�งท�& 3 กล=�มต	วอย�างจ�านวน 30 คน ได�
ประส �ทธ �ภาพของบทเร �ยนค Bอ 92.5 /91.9 ซ�&งบทเร �ยนคอมพ�วเตอร /ม 	ลต �ม � เด �ยช =ดส 	ตว /น� �  ม �
ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/มาตรฐานท�&ก�าหนดและจากการศ�กษาเจตคต�ของน	กเร�ยนท�&ม�ต�อบทเร�ยน
คอมพ �ว เตอร /ม 	 ลต �ม � เด � ย  ช =ดส 	ตว /ปรากฎว � าน 	ก เร � ยนม �ความค �ด เห aนอย� � ในระด 	บด �มาก
          ณรงค/ เอกจ�น (2544:49-50). ได�ท�าการว�จ	ยการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย 
เรB&องดนตร�ไทย ระด	บช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 การศ�กษาค�นคว�าคร	�งน�� ม�ความม=�งหมายเพB&อพ	ฒนาบท
เร�ยนคอม พ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยในร�ปแบบของ CD-ROM เรB&องเครB&องดนตร�ไทย ส�าหร	บน	กเร�ยนช	�น
ประถมศ�กษาป�ท�& 6 เพB&อหาประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/ 85/85 กล=�มต	วอย�างท�&ใช�ในการทดสอบประส�ทธ�  
ภาพของบท เร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เปXนน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 โรงเร�ยนปล�กจ�ต ส�า 
น	กงานเขตปท=มว	น ส	งก	ดกร=งเทพมหานคร จ�านวน 50 คน โดยได�มาจากการส=�มอย�างง�าย เครB&อง
มBอท�&ใช�ในการทดลอง คBอ บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 และแบบทดสอบ
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ว	ดผลการเร�ยนร��หล	งเร�ยน และแบบประเม�นค=ณภาพของบทเร�ยน สถ�ต�ท�&ใช�ในการว�เคราะห/ข�อม�ลคBอ  
ค�าเฉล�&ยและร�อยละ ผลการศ�กษาค�นคว�าคร	�งน��พบว�า บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยเรB&องเครB&องดน 
ตร�ไทย ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 ม�ค=ณภาพอย��ในระด	บด� และม�ประส�ทธ�ภาพ 90.22/90.56 ซ�&งเปXนไป
ตามเกณฑ/ท�&ก�าหนด
         ฆเนศ  พวงส=วรรณ  (2545:บทค	ดย�อ). ได�ท�าการศ�กษาการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต� 
ม�เด�ยว�ชาสร�างเสร�มประสบการณ/ช�ว�ตส�าหร	บน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 ม�จ=ดม=�งหมายเพB&อพ	ฒ 
นาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ว�ชาสร�างเสร�มประสบการณ/ช�ว�ต เรB&อง พล	งงานและสารเคม� ระ 
ด	บช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 และเพB&อหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนท�&สร�างข��นตามเกณฑ/ 85/85 โดย
แบ�งเนB�อหาออกเปXน 4 หน�วยคBอ ความร�อนและสสาร แสง ไฟฟjา และสารเคม� กล=�มต	วอย�างเปXนน	ก 
เร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท� & 6 โรงเร�ยนศ�ร�ว�ทยา ต�าบลบางจาก อ�าเภอพระประแดงจ	งหว	ดสม=ทร 
ปราการ ท�&ก�าล	งศ�กษาอย��ในภาคเร�ยนท�& 2 ป�การศ�กษา 2544 จ�านวน 48 คน ซ�&งได�มาโดยการส=�ม 
โดยท�าการทดลอง 3 คร	�ง เพB&อหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนตามเกณฑ/ 85/85 ผลการศ�กษาคร	�งน��
พบว�า บทเร�ยนคอม พ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ว�ชาสร�างเสร�มประสบการณ/ช�ว�ต เรB&อง พล	งงานและสารเคม�  
ระด	บช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 6 ม�ประส�ทธ�ภาพ 85.25/85.06 ซ�&งเปXนไปตามเกณฑ/ท� &ต	�งไว� ความค�ด
เหaนของผ��เช�&ยวชาญท�&ม�ต�อบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยทางด�านเนB�อหาอย��ในเกณฑ/ด�และค=ณภาพ
ของบทเร�ยนคอม พ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยอย��ในเกณฑ/ด�มาก
          จ=ไรร	ตน/  อ�นทรโอสถ (2545:66). ได�ท�าการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยเรB &อง
การบวกเลขกล=�มท	กษะคณ�ตศาสตร/ ส�าหร	บน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 1 กล=�มต	วอย�างท�&ใช�ในการ
ศ�ก ษาค�น คว�าเปXนน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 1 โรงเร�ยนว	ดหนองเตยต	�งตรงจ�ตร 8 และโรงเร�ยน
ว	ดว	งปลาจ�ด อ�าเภอเมBอง จ	งหว	กนครนายก จ�านวน 48 คน ภาคเร�ยนท�& 1 ป�การศ�กษา 2545 โดย
ท�าการทด ลองเพB&อพ	ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เรB&องการบวกเลข 
กล=�มท	กษะคณ�ตศาสตร/ ส�าหร	บน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 1 ให�ม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/ 85/85 
สถ�ต�ท�&ใช�ว�เคราะห/ข�อม�ลคBอค�าร�อยละ และค�าเฉล�&ย ผลปรากฎว�าค=ณภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/
ม	ลต�ม� เด�ย จากการประเม�นของผ��เช�&ยวชาญด�านเนB�อหาอย��ในระด	บด�มากด�านเทคโนโลย�การศ�กษา
อย��ในระ ด	บด�และม�ประส�ทธ�ภาพจากการทดลองเปXน 90.67/92.72
          น=สรา ทองปอนด/ (2546:บทค	ดย�อ). การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยว�ชาภาษา 
อ	งกฤษ โดยใช�บทสนทนาประกอบภาพ ส�าหร	บน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 5 กล=�มต	วอย�างท�&ใช�
ในการศ�กษาค�น คว�าเปXนน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 5 โรงเร�ยนดาราคาม ภาคเร�ยนท�& 2 ป�การ
ศ�กษา 2545 จ�านวน 53 คน ซ�&งได�จากการส=�มแบบหลายข	�นตอน สถ�ต�ท�&ใช�ในการว�เคราะห/ข�อม�ลคBอ 
ค�าร�อยละและค�าเฉล�&ย ผลการศ�กษาพบว�า บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยว�ชาภาษาอ	งกฤษโดย
ใช�บทสน ทนาประกอบภาพส�าหร	บน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 5 ม�ค=ณภาพจากการประเม�นของผ��
เช�&ยวชาญด�านเนB�อหาและผ��เช�&ยวชาญด�านเทคโนโลย�การศ�กษาอย��ในระด	บด�มากและม�ประส�ทธ�ภาพ
เปXน 94.09 /91.90  
          จ	นทร/ฉาย ค=มพล  (2547:บทค	ดย�อ). ได�ท�าการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยเรB&อง
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ว	นส�าค	ญและประเพณ�ปฏ�บ	ต� ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 2 กล=�มต	วอย�างท�&ใช�ในการศ�กษาค�นคว�าคร	�ง
น��เปXน น	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 2 (ระด	บช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 4) โรงเร�ยนสารสาสน/พ�ทยา ท�&ก�าล	งศ�กษา
อย� �ในภาคเร �ยนท� &  2 ป�การศ �กษา 2546 จ�านวน 48 คน โดยท�าการทดลอง 3 คร	 �ง เพB &อหา
ประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยน เครB&องมBอท�&ใช�ในการศ�กษาค�นคว�าคร	�งน�� คBอ บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�
เด�ย เรB &อง ว	นส�าค	ญและประเพณ�ปฏ�บ	ต� แบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ� �ทางการเร�ยน แบบประเม�น
ค=ณภาพบทเร�ยนคอม พ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยส�าหร	บผ��เช�&ยวชาญ สถ�ต�ท�&ใช�ในการว�เคราะห/ข�อม�ล คBอ 
ร�อยละ และค�าเฉล�&ย โดยแบ�งเนB�อหาออกเปXน 4 ตอน คBอ ตอนท�& 1 ว	นส�าค	ญในเดBอนมกราคมถ�ง
ม�นาคม ตอนท�& 2 ว	นส�าค	ญในเดBอนเมษายนถ�งม�ถ=นายน ตอนท�& 3 ว	นส�าค	ญในเดBอนกรกฎาคมถ�ง
ก	นยายน ตอนท�& 4 ว	นส�าค	ญในเดBอนต=ลาคมถ�งธ	นวาคม บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยท	�งด�าน
เนB�อหาและด�านเทคน�คการผล�ตสB&อม�ค=ณภาพในระด	บด�มาก และม�ประส�ทธ�ภาพเปXน 88.08/86.08

          จ=ฬาร	ตน/  ม�ส�งเน�น  (2548:59-60). ได�ท�าการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยเรB&อง
ค�าราชาศ	พท/สาระการเร�ยนร� �หล	กการใช�ภาษา ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	 �นท� & 2 กล= �มต	วอย�างคBอ 
น	กเร�ยนช	�น ประถมศ�กษาป�ท�& 4 โรงเร�ยนเซนต/ดอม�น�กท�&ก�าล	งศ�กษาในภาคเร�ยนท�& 2 ป�การศ�กษา 
2547 จ�านวน 45 คน โดยการส= �มอย�างง �าย เครB &องมBอท� &ใช �ในการทดลองคร	 �งน� � ค Bอ บทเร�ยน
คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยเรB&องค�าราชาศ	พท/ สาระการเร�ยนร��หล	กการใช�ภาษา ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 
2 แบบทดสอบว	ดผล ส	มฤทธ��ทางการเร�ยน และแบบประเม�นค=ณภาพบทเร�ยน สถ�ต�ท�&ใช�ในการ
ว�เคราะห/ข�อม�ลคBอร�อยละและค�าเฉล�&ย ผลการศ�กษาค�นคว�าพบว�า ได�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�
เด�ยเรB&องค�าราชาศ	พท/ สาระการเร�ยนร��หล	กการใช�ภาษา ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 2 ท�&ม�ค=ณภาพ
ด�านเนB�อหาและด�านเทคโนโลย�การศ�กษาอย��ในระด	บด�มาก และม�ประส�ทธ�ภาพ 96.40/94.30 เปXน
ไปตามเกณฑ/ท�&ก�าหนด 85/85

งานว�จ�ยต7างประเทศท��เก��ยวก�บม�ลต�ม�เด�ย 
ล� (Lee. 1975:1363) ได�ท�าการศ�กษาผลการใช�คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยเพB&อสอนท	กษะการ 

ออกเส�ยงและการฟzงศ	พท/เฉพาะทางด�านดนตร�ก	บกล=�มทดลอง  ส�วนกล=�มควบค=มเร�ยนจากการสอน
ปกต� ผลการว�จ	ยพบว�า  กล=�มท�&เร�ยนจากคอมพ�วเตอร/สามารถร	บร��และเร�ยนร��ได�ด�กว�ากล=�มท�&เร�ยน
จากการสอนปกต�อย�างม�น	ยส�าค	ญทางสถ�ต�

คาสเนอร/  (Casner. 1978 : 7106) ได�ท�าการศ�กษาพบว�า  น	กเร�ยนชายท� &เร�ยนจากบท
เร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยในว�ชาคณ�ตศาสตร/  ม�เจตคต�ท� &ด�ต�อการเร�ยนส�งกว�าน	กเร�ยนชายท� &
เร�ยนจากการสอนปกต�และเมB&อให�แก�ปzญหาคณ�ตศาสตร/ น	กเร�ยนท�&เร�ยนจากบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/
ม	ลต�ม�เด�ยจะม�ความชอบท�&จะเร�ยน และค�ดว�าปzญหาคณ�ตศาสตร/เปXนเรB&องท�&สน=กสนาน

จอห/นส	น (Johnson. 1985:2178) ได�ศ�กษาเปร�ยบเท�ยบผลส	มฤทธ��ในการเร�ยนร� �ค�าศ	พท/
ของผ��เร�ยนท�&เร�ยนภาษาอ	งกฤษเปXนภาษาท�& 2 โดยได�ศ�กษาก	บน	กเร�ยนช	�นม	ธยมศ�กษาตอนปลาย 
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โดยใช�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ในร�ปแบบ Total Physical Response เปร�ยบเท�ยบก	บว�ธ�การสอนด�วย
เทป ผลการว�จ	ยพบว�า น	กเร�ยนท�&เร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยม�ผลส	มฤทธ��ในการเร�ยน
ร��ค�า ศ	พท/ส�งกว�าน	กเร�ยนท�&เร�ยนด�วยเทป และน	กเร�ยนท�&เร�ยนจากบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม�ความเชB&อ
ม	&นใน การใช�ค�าศ	พท/ส�งกว�าน	กเร�ยนท�&เร�ยนจากเทป

ม�ลเลอร/ (Miller. 1996:226) ได�ศ�กษาพ	ฒนาการในม	ลต�ม�เด�ย การว�จ	ยน��เน�นการผจญภ	ยใน
ม	ลต�ม�เด�ย โดยรวบรวมข�อม�ลท�&เก�&ยวข�องก	บย=ทธว�ธ�การออกแบบการสอน การประเม�นค�าและการ
ด�าเน�นการในม	ลต�ม�เด�ยป�ท�&ผ�านมาแสดงให�เหaนภาพในส�วนท�&เปXนโครงการท�&เปXนจร�ง และสอดแทรก
ความร��ต�าง ๆ ในการพ	ฒนาโปรแกรม

คลาสเซaน (Klassen. 1999:142) ได�ศ�กษาผลการใช�คอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยในการเพ� &ม
ท	กษะทางภาษาอ	งกฤษของน	กเร�ยนในการเร�ยนว�ชาภาษาอ	งกฤษของมหาว�ทยาล	ยแห�งฮ�องกง พบ
ว�า น	ก เร�ยนม�ผลส	มฤทธ��ทางการเร�ยนส�งข��น ม�ท	กษะด�านการฟzงส�งข��น และม�เจตคต�ท�&ด�ต�อการเร�ยน
ว�ชาภา ษาอ	งกฤษด�วยคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย

ย	ง (Yung. 1997:2985) ได�ว�จ	ยทดสอบการใช�การสอนความเข�าใจโปรแกรม CD-ROM ท�&
ใช�ม	ลต�ม�เด�ย เพB&อการสอนว�ชาคณ�ตศาสตร/เบB�องต�นส�าหร	บอาจารย/ เพB&อใช�ทดสอบน	กเร�ยนก�อนการ
สอนส�าหร	บเตร�ยมการ ผลของการใช�ภาพเคลB&อนไหว ต	วอ	กษร สามารถอธ�บายให�เปXนท�&เข�าใจ และ
ช�วยในการจ�าเพ�&มท	กษะในว�ชาคณ�ตศาสตร/ได� สB&อชน�ดน��เหมาะส�าหร	บเปXนอ=ปกรณ/ในการเร�ยนการ
สอนได�

ออร/ต	นและเจน (Orton; & Jane. 1997:Abstract) ได�ท�าการศ�กษาเรB&องการออกแบบช=ดการ
เร�ยนการสอนโดยใช�สB&อการเร�ยนม	ลต�ม�เด�ย น�ามาใช�ในการสอนเรB&องท�&ยากส�าหร	บน	กเร�ยน โดยน�า
ช=ดการเร�ยนท�&เน�นการปฏ�ส	มพ	นธ/ของสB&อม	ลต�ม�เด�ย ซ�&งเปXนการเปล�&ยนแปลงร�ปแบบการสอนโดยให�
น	ก เร�ยนไม�ต�องม�การเผช�ญหน�าก	น จะม�การส	งเกตและพ�จารณาจากผลงานของน	กเร�ยนท�&เร�ยนจาก
ร�ป แบบของจ�านวนและความเข�าใจความจร�งของจ�านวน และได�แสดงประโยชน/ในการสอน
คณ�ตศาสตร/ส�าหร	บเนB�อหาท�&ยาก

จะเหaนได�ว�า ในปzจจ=บ	นการพ	ฒนาสB&อในร�ปแบบม	ลต�ม�เด�ย  พบว�า  บทเร�ยนม�ประส�ทธ�ภาพ 
และม�การใช�ประกอบการเร�ยนการสอนอย�างแพร�หลาย  เพราะสB &อม	ลต�ม�เด�ยสามารถตอบสนอง
ความแตกต�างระหว�างบ=คคลได�อย�างช	ดเจน  ท�าให�การเร�ยนร�� ม�ความสมบ�รณ/มากข��น

3. เอกสารและงานว�จ�ยท��เก��ยวข�องก�บการศ�กษารายบ8คคล
           3.1 ความหมายของการศ�กษารายบ=คคล
               ม�น	กการศ�กษาได�ให�ความหมายของการศ�กษารายบ=คคล ไว�ด	งน��
               เสาวณ�ย�  ส
กขาบ�ณฑ
ต (2528:160). ให�ความหมายของการเร�ยนการสอนรายบ�คคล 
ว�าเป�นการจ�ดการศ#กษาท�&ผ( �เร�ยนสามารถศ#กษาเล�าเร�ยนได�ด�วยตนเอง และก�าวไปตามข�ดความ
สามารถ ความสนใจและความพร�อมหร.อกล�าวอ�กน�ยหน#&ง ก/ค.อเป�นเทคน
คว
ธ�การสอนท�&ย#ดหล�ก
ความแตกต�างระหว�างบ�คคล โดยจ�ดส
&งแวดล�อมส2าหร�บการเร�ยนให�ผ(�เร�ยนได�เร�ยนอย�างอ
สระ
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               การศ�กษารายบ=คคล หรBอ เร�ยกอ�กอย�างหน�&งว�าการศ�กษาตามเอก	ตภาพ หมายถ�ง การ 
เร�ยนการสอนท�&เน�นล	กษณะความแตกต�างก	นของผ��เร�ยน โดยเฉพาะในเรB&องของท	กษะความสามารถ  
ความเข�าใจ แรงจ�งใจ ว�น	ยในตนเอง จ=ดม=�งหมาย ความสามารถในการแก�ปzญหาและการคาดการณ/
ของผ��เร�ยน โดยม�ผ��สอนท�าหน�าท�&ให�ความสะดวกในการเร�ยน เปXนผ��แนะน�า ท�&ปร�กษา ผ��ว�เคราะห/และ  
เปXนผ��ก�าหนดแหล�งการเร�ยน  ก�จกรรม  การประเม�นผล  และการรายงานผลการเร�ยนของผ��เร�ยน
แต�ละคน  (ก�ดาน	นท/  มล�ทอง. 2535:163).
               สร�ปได�ว�า การเร�ยนการสอนรายบ�คคล เป�นอ�กร(ปแบบหน#&งของการจ�ดการเร�ยนการสอน  
ท�&เน�นถ�งล	กษณะความแตกต�างก	นของผ��เร�ยน  โดยเป3ดโอกาสให�ผ(�เร�ยนสามารถเล.อกเร�ยนตามความ 
สามารถ  ความสนใจและความพร�อมของตนเอง  โดยม�ผ(�สอนให�ความสะดวกและคอยแนะน2า
          3.2  ทฤษฎ�เก�&ยวก�บการศ#กษารายบ�คคล
                การจ�ดการเร�ยนการสอนรายบ�คคล ม��งสอนผ(�เร�ยนตามความแตกต�างโดยค2าน#งถ#งความ 
สามารถ ความสนใจ ความพร�อมและความถน�ด 

ทฤษฎ�ท�&น2ามาใช�ในการจ�ดการเร�ยนการสอนรายบ�คคล ค.อ ทฤษฎ�ความแตกต�างระหว�างบ�คคลได�แก�
      3.2.1  ความแตกต�างในด�านความสามารถ (Ability  Difference)
      3.2.2  ความแตกต�างในด�านสต
ป7ญญา (Intelligent  Difference)

                3.2.3  ความแตกต�างในด�านความต�องการ (Need  Difference)
                3.2.4  ความแตกต�างในด�านความสนใจ (Interest  Difference)
                3.2.5  ความแตกต�างในด�านร�างกาย (Physical  Difference)
                3.2.6  ความแตกต�างในด�านอารมณ� (Emotional  Difference)
                3.2.7  ความแตกต�างในด�านส�งคม (Social  Difference)
                 (เสาวณ�ย�  ส
กขาบ�ณฑ
ต. 2528:160)    
                 จะเห/นได�ว�า การจ�ดการเร�ยนการสอนรายบ�คคลเป�นการจ�ดท�&รวมแนวทางใหม�ในการ
ปฏ
ร(ประบบการเร�ยนการสอนและการจ�ดห�องเร�ยนจากแบบเด
มท�&ม�คร(เป�นผ(�น2าแต�เพ�ยงผ(�เด�ยวมาเป�น
ระบบท�&คร(และผ(�เร�ยนม�ส�วนร�วมก�นร�บผ
ดชอบ การจ�ดการศ#กษาจะเป�นแบบเป3ด (Open Education) 
ผ(�เร�ยนร(�ด�วยตนเองและปฏ
บ�ต
ด�วยตนเอง จนสามารถบรรล�เป:าหมายได�เม.&อจบบทเร�ยนแต�ละหน�วย
หร.อแต�ละบทเร�ยนโดยจะม�การทดสอบหากผ(�เร�ยนสามารถสอบผ�าน จ#งจะสามารถเร�ยนบทเร�ยนหร.อ  
หน�วยเร�ยนบทต�อไปได� บทเร�ยนน�;นอาจท2าในร(ปของ ช�ดการเร�ยนการสอน (Instructional Package) 
บทเร�ยนส2าเร/จร(ป (Programmed Instruction) หร.อโมด(ล (Instructional Module) สาเหต�ท�&ต�องจ�ด
ให�ม�การเร�ยนการสอนรายบ�คคลข#;น  เน.&องจาก
                 1. ความไม�พอใจของคนท�&วไปในค�ณภาพการศ#กษาท�&ม�อย(�
                 2. การเน�นถ#งความต�องการท� &จะปร �บปร�งให �ได �มาซ# &งส �มฤทธ
 >ผลของ
น�กเร�ยนท�&ย�งไม�พร�อมหร.อน�กเร�ยนท�&ม�ป7ญหา

3. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลย�ใหม�ๆ  ซ#&งจะพ�ฒนาโปรแกรมการเร�ยน
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4. ความสามารถท�&เป�นไปได�ของคอมพ
วเตอร�   ท�&จะจ�ดโปรแกรมการเร�ยน
รายบ�คคล

5. การขยายต�วอย�างรวดเร/วของโสตท�ศนว�สด�
6. การขยายต�วของท�นต�างๆ เพ.&อใช�ในก
จกรรมการเร�ยนการสอน

          3.3  ว�ตถ�ประสงค�ของการจ�ดการสอนรายบ�คคล
                การสอนแบบรายบ�คคล ย#ดหล�กปร�ชญาทางการศ#กษาและอาศ�ยพ.;นฐานจากทฤษฎ�จ
ต 
ว
ทยาพ�ฒนาการและจ
ตว
ทยาการเร�ยนร(� ว�ตถ�ประสงค�ในการจ�ดการสอนรายบ�คคลจ#งม��งอย(�ในแนวต�อ 
ไปน�;  (เสาวณ�ย�  ส
กขาบ�ณฑ
ต.  2528:161-162) 

      3.3.1 ม��งสน�บสน�นให�ผ(�เร�ยนร(�จ�กร�บผ
ดชอบในการเร�ยนร(� ร(�จ�กแก�ป7ญหาและต�ดส
นใจเอง 
การเร�ยนการสอนรายบ�คคลสอดคล�องและส�งเสร
มการศ#กษาตลอดช�ว
ตและการศ#กษานอกโรงเร�ยน 
คร(และผ(�เร�ยนเช.&อว�า การศ#กษาไม�ใช�ม�หร.อส
;นส�ดอย(�เพ�ยงในโรงเร�ยนเท�าน�;น การเร�ยนการสอนราย 
บ�คคลสน�บสน�นให�ผ(�เร�ยนร(�จ�กแสวงหาและเร�ยนร(�ในส
&งท�&เป�นประโยชน�ต�อส�งคมและตนเอง ให�ร(�จ�กแก�  
ป7ญหา ร(�จ�กต�ดส
นใจ ม�ความร�บผ
ดชอบและพ�ฒนาความค
ดในทางสร�างสรรค�มากกว�าท2าลาย
              3.3.2 สนองความแตกต�างระหว�างผ(�เร�ยน ให�ได�เร�ยนบรรล�ผลก�บท�กคน การเร�ยนการ
สอนรายบ�คคลสน�บสน�นความจร
งท�&ว�า คนย�อมม�ความแตกต�างก�นท�กคนไม�ว�าจะเป�นด�านบ�คล
กภาพ  
สต
ป7ญญา หร.อความสนใจ โดยเฉพาะความแตกต�างท�&ม�ผลต�อการเร�ยนร(�ท�&ส2าค�ญ 4 ประการ ค.อ 
                              3.3.2.1 ความแตกต�างในเร.&องอ�ตราเร/วของการเร�ยนร(� (Rate of learning) ผ(� 
เร�ยนแต�ละคนจะใช�เวลาในการเร�ยนร(� และความเข�าใจในส
&งเด�ยวก�นในเวลาท�&แตกต�างก�น
                         3.3.2.2 ความแตกต�างในเร.&องความสามารถ (Ability) เช�น ความฉลาด ไหว
พร
บ ความสามารถในแง�ของความส2าเร/จ ความสามารถพ
เศษต�างๆ   
                         3.3.2.3  ความแตกต�างในเร.&องว
ธ�การเร�ยน (Style of learning) ผ(�เร�ยนเร�ยนร(�ใน 
ทางท�&แตกต�างก�นและม�ว
ธ�เร�ยนท�&แตกต�างก�นด�วย
                  3.3.2.4  ความแตกต�างในเร.&องความสนใจและส
&งท�&ชอบ 
               3.3.3 การเร�ยนการสอนรายบ�คคล เน�นเสร�ภาพในการเร�ยนร(� เช. &อว�าถ�าผ( �เร�ยนเร�ยน
ด�วยความอยากเร�ยนด�วยความกระต.อร.อร�นท�&ได�เก
ดข#;น ผ(�เร�ยนจะเก
ดแรงจ(งใจและการกระต��นให�
พ�ฒนา การเร�ยนร(�โดยท�&คร(ไม�จ2าเป�นต�องลงโทษหร.อให�รางว�ลและผ(�เร�ยนก/จะร(�จ�กตนเอง ม�ความม�&น
ใจในการก�าวไปข�างหน�า ตามความพร�อมและข�ดความสามารถ (Self-pacing)
                 3.3.4 การเร�ยนการสอนรายบ�คคล ข#;นอย(�ก�บกระบวนการและว
ชาการท�&เสนอความร(�ให�  
แก�ผ(�เร�ยน การเร�ยนการสอนรายบ�คคลเช.&อว�า การเร�ยนร(�เป�นปรากฏการณ�ส�วนต�วท�&เก
ดข#;นในแต�ละ
บ�คคล การเร�ยนร(�เก
ดข#;นเร/วหร.อช�าและจะเก
ดข#;นอย(�ก�บผ(�เร�ยนได�นานหร.อไม� นอกจากจะข#;นอย(�ก�บ
ความสามารถ ความสนใจของผ(�เร�ยนแล�วย�งข#;นอย(�ก�บกระบวนการและว
ธ�การท�&เสนอความร(�น�;นให�
แก�ผ(�เร�ยน การก2าหนดให�ผ(�เร�ยนร(�เร.&องหน#&งในระยะเวลาหน#&ง และเร�ยนร(�เร. &องหน#&งด�วยว
ธ�การเด�ยว 
ไม�เป�นการย�ต
ธรรมต�อผ(�เร�ยน ผ(�เร�ยนควรจะได�เป�นผ(�ก2าหนดเวลาด�วยตนเองและควรม�โอกาสเร�ยนร(�
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หร.อม�ประสบการณ�ในการเร�ยนร(�ด�วยขบวนการและว
ธ�การต�างๆ   
                  3.3.5 การเร�ยนการสอนรายบ�คคล  ม��งแก�ป7ญหาความยากง�ายของบทเร�ยน เป�นการ
สนองตอบท�&ว�าการศ#กษาควรม�ระด�บแตกต�างไปตามความยากง�าย ถ�าบทเร�ยนน�;นง�ายก/จะท2าให�บท 
เร�ยนน�;นส�;นข#;น ถ�าบทเร�ยนน�;นยากมาก ผ(�สอนก/สามารถท�&จะจ�ดย�อยเน.;อหาท�&ยากน�;นออกเป�นส�วนๆ 
และปร�บปร�งให�เข�าใจได�ง�ายข#;น อาจจะเพ
&มเวลาท�&เร�ยนให�ได�ส�ดส�วนก�บความยากโดยเร�ยงล2าด�บ
จากเร.&องท�&ง�ายไปส(�เร.&องราวท�&ยากข#;นตามล2าด�บ

3.4  ร�ปแบบของการศ�กษารายบ=คคล
                การศ�กษารายบ=คคลม�การแบ�งการเร�ยนการสอนออกเปXนหลายประเภท และหลายร�ป 
แบบโดยม�ชB&อเร�ยกต�างๆ ก	นตามชB&อผ��ค�ดหรBอตามท	ศนะของผ��จ	ดการเร�ยนหรBอตามแบบว�ธ�การเร�ยน 
การสอนและการใช �สB &อการศ �กษาในระบบน� �สามารถแบ �งออกเป Xนร �ปแบบต �างๆ ด 	งน� �     

                (ก�ดาน	นท/  มล�ทอง. 2535:170-175) 
                  3.4.1 การสอนแบบโปรแกรม (Programmed  Instruction)
                  การสอนแบบโปรแกรมม�พB�นฐานมาจากการน�าหล	กการเบB�องต�นทางด�านจ�ตว�ทยา
การเร�ยนร� �มาใช�ประกอบการออกแบบ โดยอาศ	ยพฤต�กรรมการเร�ยนร� � (Learning  Behavior) 
ทฤษฎ�การ เสร �มแรง (Reinforcement Theory) และทฤษฎ�การวางเงB &อนไขปฏ�บ 	ต �  (Operant 
Conditioning    Theory) ซ�&งถBอว�าเปXนความส	มพ	นธ/ระหว�างส�&งเร�าก	บการตอบสนองและการเสร�ม
แรงเปXนส�&งส�าค	ญโดยม�จ=ดม=�งหมายเพB&อน�าผ��เร�ยนไปส��การเร�ยนร��อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ ซ�&งอาศ	ยการ
สอนท�&ม�การวางโปรแกรมเอาไว�ล�วงหน�า  เปXนการให�ผ��เร�ยนม�โอกาสเร�ยนร��ได�ด�วยตนเองโดยได�ร	บ
ผลย�อนกล	บท	นท�  และให�ผ��เร�ยนได�เร�ยนไปท�ละข	�นตอนอย�างเหมาะสมตามความต�องการและความ
สามารถของตน
                   บทเร�ยนโปรแกรมจะประกอบด�วยเนB�อหาความร�� ค�าถามและค�าตอบ  โดยจะแบ�งเนB�อ  
หาออกเปXนเนB�อหาย�อยๆ  จ	ดล�าด	บเปXนข	�นตอนร�ปแบบของกรอบหรBอเฟรม (Frame)  โดยในแต�ละ
กรอบจะเสนอเนB�อหาเปXนข	�นตอนท�ละน�อย ในท=กข	�นตอนของการเร�ยนจะม�ค�าถามเพB&อทดสอบผ��เร�ยน  
และม�ค�าตอบท�&ถ�กต�องให�ผ��เร�ยนทราบเพB&อเปXนข�อม�ลย�อนกล	บท	นท�เปXนการเสร�มแรง  ในปzจจ=บ	นบท 
เร�ยนโปรแกรมท�&น�ยมใช�ก	นมากม�อย��  2  ชน�ดคBอ  
                          3.4.1.1 บทเร�ยนโปรแกรมแบบเส�นตรง  (Linear  Program) ม�หล	กการใน
การสร�างบทเร�ยนโดยย�ดหล	กการแบ�งเนB�อหาเปXนข	�นตอนเลaกๆ ในแต�ละกรอบพร�อมค�าถาม  แต�ม�
การให� ผ��เร�ยนตอบได�เปXน 2 ล	กษณะคBอแบบสร�างค�าตอบ (Construct) ในช�องว�างท�&ก�าหนดไว�หรBอ
เลBอกจากค�าตอบท�&ม�ให�เปXนแบบเลBอกตอบ (Multiple  Choices)
                           3.4.1.2 บทเร�ยนโปรแกรมแบบสาขา (Branching  Program)  เปXนแนวความ 
ค�ดของคราวเดอร/ (Crowder) ล	กษณะของบทเร�ยนคล�ายก	บแบบเลBอกตอบของเพรสซ�แต�ม�ข�อแตก 
ต�างก	นมากตรงท�&ต	วเลBอกในแต�ละต	วจะน�าผ��เร�ยนให�ไปศ�กษาในกรอบหรBอหน�าอB&นๆ ต�อไปการเร�ยง 
ล�าด	บหรBอกรอบจะไม�เปXนไปตามล�าด	บ  ถ�าผ��เร�ยนตอบค�าถามในเนB�อหาในกรอบน	�นได�  กaอาจจะข�าม 
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กรอบบางกรอบไปเพB&อเร�ยนในกรอบของเนB�อหาหรBอบทเร�ยนท�&ก�าหนดแต�ถ�าผ��เร�ยนตอบผ�ดกaจะได�ร	บ 
การอธ�บายเหต=ผลหรBอสาเหต=ท�&ผ�ดและอาจได�ร	บบทเร�ยนเพ�&มเต�มจากหน�วยย�อยอ�ก  ด	งน	�น  ผ��เร�ยน
จ�งต�องท�าตามค�าแนะน�าในแต�ละกรอบอย�างเคร�งคร	ด
                    3.4.2  The Personalized System of Instruction : PSI (The  Keller  Plan)
                    เปXนระบบการสอนท�&น�ยมใช�ก	นอย�างแพร�หลายในสถาบ	นการศ�กษาต�างๆ ในระด	บ
ว�ทยาล	ยและมหาว�ทยาล	ยในสหร	ฐอเมร�กา  PSI เปXนการสอนท�&สน	บสน=นให�ผ��เร�ยนก�าวไปเรaวหรBอช�า  
ตามความสามารถของแต�ละบ=คคล  เนB�อหาสาระของว�ชาจะแบ�งออกเปXนหน�วย  (Units)  โดยท�&แต�
ละหน�วยจะม�ค�าแนะน�าเก�&ยวก	บการเร�ยนในหน�วย ค�าแนะน�าน��จะบอกว	ตถ=ประสงค/และกรรมว�ธ�ท�&
จะบรร ล=ว	ตถ=ประสงค/น	 �นๆ ตามปกต�แล�วกรรมว�ธ�การจะเปXนการก�าหนดให�ศ�กษาส�วนหน�&งของ
ต�าราและท�าแบบฝmกห	ด  โดยม�ผ��เร�ยนช	�นส�งกว�ามาช�วยให�ค�าแนะน�าในการเร�ยน การใช�สB&อ การท�า
ก�จกรรมตลอด จนม�ต	วอย�างข�อสอบเพB&อช�วยในการเตร�ยมต	วสอบ เมB&อผ��เร�ยนเร�ยนเข�าใจแล�ว  กaจะ
ได�ร	บการทดสอบ ความร��ในหน�วยน	�นประมาณ 20 นาท�หล	งจากสอบแล�วผ��ทบทวน (Tutor) จะให�
ค�าแนะน�าเพ�&มเต�มถ�าสอบผ�านกaจะเร�ยนในหน�วยใหม�ต�อไป  ถ�าสอบไม�ผ�านกaจะเร�ยนในหน�วยน	�นซ��า
อ�ก
                     3.4.3  Individually  Prescribed  Instruction : IPI
                     ล	กษณะการสอนของ IPI  แตกต�างไปจากการสอนท	&วๆ ไป  เพราะเปXนการน�าเอา 
หล	กส�ตรท	�งหมดมาแบ�งย�อยออกเปXนหน�วยเลaกๆ  การสอนจะต	�งต�นโดยในตอนเร�&มเปqดเร�ยน  ผ� �
เร�ยน จะได�ร	บการทดสอบก�อนเร�ยน เพB&อด�ว�าแต�ละคนม�ความสามารถในระด	บใดก�อนเพB&อท�&ผ��สอน
สามารถ แนะน�าให�เร�ยนในแขนงว�ชาใดบ�างให�ตรงก	บความต�องการของผ��เร�ยนแต�ละคน ด�วยหล	ก
การน��ผ��เร�ยนจะถ�กก�าหนดให�เร�ยนและท�างานในแต�ละหน�วยเฉพาะ  ซ�&งเปXนการเร�ยนอ�สระของแต�
ละคนโดยใช�สB&อประสมและแบบฝmกห	ดท�&จ	ดไว�ให�  เมB&อผ��เร�ยนศ�กษาและท�างานเสรaจสมบ�รณ/ในแต�ละ
หน�วยแล�วจะได� ร	บการทดสอบเพB&อว	ดผลตามระด	บของเกณฑ/ท�&ต	�งไว� เมB&อได�ผลเปXนท�&น�าพอใจแล�ว
ผ��เร�ยนจะเร�ยนและ ท�างานในหน�วยอB&นต�อไป
                    3.4.4  The  Contract  Plan
                    เปXนระบบการสอนท�&ม�ได�เก�ดข��นใหม�ในปzจจ=บ	นได�ม�การน�ามาปร	บปร=งเพB&อให�ม�ระบบ  
ท�&กว�างขวางข��นเหมาะแก�การสอนผ��เร�ยนแต�ละคน  โดยผ��สอนจะด�ความสนใจและความ สามารถของ
ผ��เร�ยนแต�ละคน  เพB&อให�ผ��เร�ยนได�ศ�กษาและท�างานในแต�ละหน�วยตามแต�เวลาจะอ�านวย  ระบบการ
สอนน��จะม�การต	�งว	ตถ=ประสงค/ของการเร�ยนโดยผ��เร�ยนจะได�ร	บมอบหมายให�ท�างานแล�วแต�ความต�อง 
การและความสนใจของแต�ละคน ม�การประเม�นผลจากค=ณภาพและจ�านวนผลงานท�&ท�าซ�&งจะม�ผลต�อ
ช	�นเร�ยนด�วย  ท	�งน��เพราะผ��เร�ยนแต�ละคนต�องม�ส�วนร�วมในช	�นเร�ยน 
                    3.4.5  Audio  Tutorial  Instruction : ATI
                    เปXนการสอนโดยใช�อ=ปกรณ/โสตท�&พ	ฒนาโดย  Dr. Postlethwaith  แห�งมหาว�ทยาล	ย 
Purdue  ส�าหร	บสอนว�ชาพฤกษศาสตร/แก�น�ส�ตช	�นป�ท�& 1 โดยในตอนแรกผ��สอนได�ท�าเทปบ	นท�กเส�ยง 
ค�าบรรยายท=กอาท�ตย/ เพB&อผ��เร�ยนจะได�น�าไปทบทวนตามเวลาท�&สะดวก ต�อมาได�ม�การพ	ฒนาข��นโดย  

36



ม�การบ	นท�กเส�ยงส�วนอB&นๆ  ของการเร�ยนการสอน  เช�น  ค�าอภ�ปราย  แบบฝmกห	ด  และแบบทดสอบ 
เพB&อท�&ผ��เร�ยนจะได�น�าไปใช�เร�ยนได�ตามความสะดวกและความสามารถของตน
                    3.4.6  คอมพ�วเตอร/ช�วยสอน  (Computer  Assisted  Instruction : CAI)  
                    การใช�เครB&องคอมพ�วเตอร/โดยเฉพาะอย�างย�&ง เครB&องไมโครคอมพ�วเตอร/ในการศ�กษา 
รายบ=คคลก�าล	งเปXนท�&น�ยมก	นอย�างแพร�หลายในวงการศ�กษา  ท	�งน��เพราะเครB&องคอมพ�วเตอร/ม�หน�วย  
ความจ�าท�&สามารถแสดงข�อม�ลได�ท	�งต	วเลข ต	วอ	กษร ปรากฎเปXนภาพและเส�ยงตลอดจนการให�ข�อม�ล 
ย�อนกล	บแก�ผ��เร�ยนได�อย�างรวดเรaว  ผ��เร�ยนสามารถเร�ยนได�ตามความ สามารถของตนและตามความ 
เรaวในการร	บร��   
                      3.4.7  แผนการเร�ยนแบบอ�สระ  (Independent Study Plans)   
                      อาจกล�าวได�ว�าเปXนการศ�กษารายบ=คคลท�&สมบ�รณ/แบบท�&ส=ด  ให�ประสบการณ/เร�ยน  
ร��แก�ผ��เร�ยนแต�ละคนมากท�&ส=ดเปXนการท�&ผ��เร�ยนและผ��สอนจะต�องตกลงก	นในเรB&องว	ตถ=ประสงค/ของการ  
เร�ยน  แล�วผ� �เร�ยนจ�งไปศ�กษาค�นคว�าให�บรรล=ตามว	ตถ=ประสงค/และจ=ดม=�งหมายของการเร�ยนน	�น
ด�วยตนเอง  การเร�ยนแบบน��ม	กจะใช�ก	บผ��เร�ยนในระด	บช	�นส�งๆ  เนB&องจากสามารถร	บผ�ดชอบในการ
เร�ยนของตนเองได�ด�กว�าน	กเร�ยนในช	�นต�นๆ การเร�ยนแบบน��แบ�งได�เปXน 2 ประเภท คBอ  การเร�ยนท�&
ม�แบบ แผนร	ดก=ม โดยม�การก�าหนดข	�นตอนการเร�ยนไว�อย�างแน�ช	ดเพB&อให�ผ��เร�ยนก�าวไปตามข	�นตอน 
จะเรaวหรBอช�าตามความต�องการของผ��เร�ยน และ การเร�ยนท�&ม�แบบแผนค�อนข�างหละหลวม เปXนการ
ก�าหนด ว�ธ�การเร�ยนแต�เพ�ยงกว�างๆ  โดยท�&ผ��เร�ยนสามารถก�าหนดว	ตถ=ประสงค/  ว�ธ�การเร�ยน  และ
การก�าวไปของตนเองอย�างเสร�

3.5  งานว�จ�ยท��เก��ยวข�องก�บการศ�กษารายบ8คคล
            เอกสารและงานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการศ�กษารายบ=คคล  ม�ด	งน��

อ=บล  แสงทอง  (2531:61) ได�ท�าการศ�กษาผลส	มฤทธ��ทางการเร�ยนคณ�ตศาสตร/และความ
คง ทนในการเร�ยนร��ของน	กเร�ยนช	�นม	ธยมศ�กษาป�ท�&  5  โดยการเร�ยนเพB&อร��และการเร�ยนร��ด�วยตน
เองเปXนกล=�ม ผลส	มฤทธ��ทางการเร�ยนคณ�ตศาสตร/โดยการเร�ยนเพB&อร��และการเร�ยนร��ด�วยตนเองเปXน
กล=�มไม�แตกต�างก	น

บงกชพ	นธ=/  ทองงาม  (2533:บทค	ดย�อ) ได�ท�าการศ�กษาเปร�ยบเท�ยบความค�ดสร�างสรรค/
ของ น	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 4 ท�&เร�ยนโปรแกรมคอมพ�วเตอร/ภาษาโลโก  เปXนรายบ=คคลและ
เปXนกล=�ม  โดยใช�น	กเร�ยนจ�านวน  32  คน  แบ�งเปXน  2  กล=�มๆ  ละ  16  คน  กล=�มท�&  1  เร�ยนราย
บ=คคล  กล= �มท� &  2  เร �ยนเปXนกล= �ม พบว�า ความค�ดสร �างสรรค/ของน	กเร �ยนท� & เร �ยนโปรแกรม
คอมพ�วเตอร/ภาษาโลโกเปXนกล=�มส�งกว�าน	กเร�ยนท�&เร�ยนเปXนรายบ=คคลอย�างม�น	ยส�าค	ญทางสถ�ต�ท�&
ระด	บ 0.01 และความค�ดสร�าง สรรค/ของน	กเร�ยนหล	กจากเร�ยนโปรแกรมคอมพ�วเตอร/ภาษา
โลโกท�&เร�ยนเปXนรายบ=คคลและเปXนกล=�ม  ส�งกว�าก�อนเร�ยนอย�างม�น	ยส�าค	ญทางสถ�ต�ท�&ระด	บ 0.01

แสนฤทธ��  ช=�นกต	ญญ�  (2545:บทค	ดย�อ) ได�พ	ฒนาบทเร�ยนว�ด�ท	ศน/ด�วยตนเอง  เรB&องเทคน�ค 
การถ�ายท�าโทรท	ศน/ส�าหร	บงานข�าว  ให�ม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/มาตรฐาน  90/90  ซ�&งกล=�มต	ว
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อย�างเปXนน�ส�ตมหาว�ทยาล	ยศร�นคร�นทรว�โรฒ ท�&ศ�กษาในภาคเร�ยนท�& 2 ป�การศ�กษา 2544  จ�านวน 
45  คน  พบว�า บทเร�ยนว�ด�ท	ศน/ด�วยตนเอง  เรB&อง เทคน�คการถ�ายท�าโทรท	ศน/ส�าหร	บงานข�าว  ม�
ประส�ทธ�ภาพ  94.98/94.36  ส�งกว�าเกณฑ/ท�&ก�าหนด  

4. เอกสารท��เก� �ยวก�บหล�กส5ตรช7วงช�$นท�� 1 ( ช�$นประถมศ�กษาป;ท��  1 - 3 ) ในหล�ก
ส5ตรสถานศ�กษาข�$นพ?$นฐานพ8ทธศ�กราช  2544

หล	กส�ตรการศ�กษาข	�นพB�นฐาน พ=ทธศ	กราช 2544  เปXนหล	กส�ตรแกนกลางของประเทศ  เปXน 
กรอบหรBอท�ศทางการจ	ดท�าหล	กส�ตรสถานศ�กษา โดยม�มาตรฐานการเร�ยนร��เปXนข�อก�าหนดค=ณภาพ
ของผ��เร�ยน  ซ�&งสถานศ�กษาต�องน�าสาระและมาตรฐานการเร�ยนร��ท�&ก�าหนดในหล	กส�ตรไปจ	ดท�าหล	ก 
ส�ตรสถานศ�กษาของตนเองและน�าไปใช�ในป�การศ�กษา 2547–2549 

โรงเร�ยนเพชรถนอมได�จ	ดท�าหล	กส�ตรสถานศ�กษา โดยได�แต�งต	�งคณะคร�ของโรงเร�ยนเปXน
คณะอน=กรรมการจ	ดท�าหล	กส�ตร และได�ร	บความร�วมมBออย�างด�จากผ��ทรงค=ณว=ฒ�คณะกรรมการโรง 
เร�ยน ผ��ปกครองและผ��เร�ยนท�&ให�ความสนใจเสนอแนะแนวค�ดเหaนอ	นเปXนประโยชน/ต�อการจ	ดท�าหล	ก 
ส�ตร สามารถจ	ดประมวลประสบการณ/ให�แก�ผ��เร�ยนเพB&อให�ผ��เร�ยนได�พ	ฒนาตนเองในด�านความร��  ค=ณ  
ธรรม  จร�ยธรรมและค=ณล	กษณะอ	นพ�งประสงค/เพB&อให�บรรล=จ=ดม=�งหมายของการจ	ดการศ�กษา

4.1 ว�ส	ยท	ศน/ ป�การศ�กษา 2547–2549 
                ว�ชาการเล�ศล��า น�าด�านเทคโนโลย�  ส=ขภาพด�ถ�วนหน�า  ร	กษาส�&งแวดล�อม พร�อมก�าวส��
สากล ช=มชนร�วมพ	ฒนา  เสร�มปzญญาด�วยแหล�งเร�ยนร�� เช�ดช�ความเปXนไทย  ก�าวไกลส��คร�มBออาช�พ 

4.2 พ	นธก�จ 
4.2.1 พ	ฒนาให�ผ��เร�ยนม�ความร��ความสามารถทางด�านว�ชาการให�ส�งกว�าเกณฑ/มาตรฐาน
4.2.2 พ	ฒนาคร�และผ��เร�ยนให�ม�ความสามารถในการใช�เทคโนโลย�ท�&ท	นสม	ย
4.2.3 ส�งเสร�มให�ผ��เร�ยนม�พฤต�กรรม ส=ขภาพท�&ด�
4.2.4 สร�างจ�ตส�าน�กท�&ด�ด�านการร	กษาส�&งแวดล�อมให�แก�ผ��เร�ยน
4.2.5 พ	ฒนาผ��เร�ยนให�สามารถใช�ภาษาอ	งกฤษในการสB&อสาร
4.2.6 บร�การการศ�กษาและพ	ฒนาโรงเร�ยนโดยช=มชนม�ส�วนร�วม
4.2.7 จ	ดแหล�งเร�ยนร��ภายในสถานศ�กษาและแสวงหาแหล�งเร�ยนร��ภายนอก
4.2.8 สร�างจ�ตส�าน�กในการสBบทอดความเปXนไทย
4.2.9 พ	ฒนาคร�ให�เปXนคร�มBออาช�พ

4.3 ค=ณล	กษณะอ	นพ�งประสงค/
4.3.1 ม�ความร�� ท	กษะและกระบวนการทางด�านว�ชาการ

4.3.1.1 ผลการเร�ยนร��ผ�านเกณฑ/การประเม�นอย�างน�อยร�อยละ 60 ท	�ง 8 กล=�มสาระ
4.3.2 ม�ความขย	นและใฝ}เร�ยนร��

4.3.2.1 ต	�งใจท�างานให�เสรaจตามเวลาอย�างสม&�าเสมอ
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4.3.2.2 กระตBอรBอร�นในการแสวงหาความร��ท	�งในและนอกห�องเร�ยน
4.3.2.3 สนใจเร�ยนและม�ส�วนร�วมในก�จกรรมสม&�าเสมอ

4.3.3 ม�ความซB&อส	ตย/ส=จร�ต
4.3.3.1 พ�ดความจร�ง
4.3.3.2 ไม�น�าส�&งของผ��อB&นมาเปXนของตน

4.3.4 ภ�ม�ใจในความเปXนไทยและม�ว�ถ�ประชาธ�ปไตย
4.3.4.1 ม�มารยาทงามตามแบบไทย
4.3.4.2 เคารพส�ทธ�ของตนเองและผ��อB&น
4.3.4.3 ม�ความเปXนผ��น�าและผ��ตามท�&ด�

4.3.5 ม�ความประหย	ด
4.3.5.1 ปqดน��าปqดไฟท=กคร	�งหล	งการใช�
4.3.5.2 เกaบออมทร	พย/
4.3.5.3 ร��จ	กเลBอกซB�อ ประหย	ดใช�

4.3.6 ร	กการออกก�าล	งกายด�แลตนเองให�ม�ส=ขภาพและบ=คล�กภาพด�หล�กเล�&ยงส�&งเสพต�ด
4.3.6.1 ออกก�าล	งกายอย�างสม&�าเสมอ
4.3.6.2 ปฏ�บ	ต�ตามส=ขบ	ญญ	ต� 10 ประการ
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4.4  โครงสร�างของหล	กส�ตร  ก�าหนดเปXนตารางกล=�มสาระต�ออ	ตราเวลาเร�ยนด	งน��

กล=�มสาระ อ	ตราเวลาเร�ยน
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

1)  สาระการเร�ยนร��พB�นฐาน
     1.1  ภาษาไทย 240 240 200 160 160 160

     1.2  คณ�ตศาสตร/ 160 160 200 160 160 160
     1.3  ว�ทยาศาสตร/ 80 80 80 120 120 120
     1.4  ส	งคม   ศาสนา   และว	ฒนธรรม 80 80 80 80 80 80
     1.5  ส=ขศ�กษา  พลศ�กษา 40 40 40 40 40 40
     1.6  ศ�ลปะ , ดนตร� , นาฏศ�ลป� , 
ท	ศนศ�ลป�

80 80 80 80 80 80

     1.7  การงานอาช�พและเทคโนโลย� 80 80 80 80 80 80
     1.8  ภาษาต�างประเทศ 40 40 40 80 80 80
               รวมสาระการเร�ยนร5�พ?$นฐาน 800 800 800 800 800 800
2)  สาระการเร�ยนร��เพ�&มเต�ม 40 40 40 40 40 40
3)  ก�จกรรมพ	ฒนาผ��เร�ยน
     3.1  ล�กเสBอและย=วกาชาด 40 40 40 40 40 40

     3.2  ก�จกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40
3.3 ก�จกรรมชมรม

( ว�ายน��า , คณ�ต , อ	งกฤษ , กพอ. , 
คอมพ�วเตอร/ ,
งานประด�ษฐ/ , งานบ�าน , เกษตร )

120 120 120 120 120 120

รวมสาระการเร�ยนร5�เพ��มเต�มและก�จกรรม
พ�ฒนา

200 200 200 200 200 200

รวมเวลาเร�ยนท�$งส�$น 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4)  ก�จกรรมเพ�&มเต�ม
     4.1  ศ�นย/ว�ทยาการ 80 80 - - - -

     4.2  ร	กการอ�าน 40 40 40 40 40 40
     4.3  คอมพ�วเตอร/ 80 80 80 80 80 80
     4.4  อ	งกฤษ - - 40 40 40 40
     4.5  ว�ายน��า - - 40 40 40 40

รวมเวลาก�จกรรมเพ��มเต�ม 200 200 200 200 200 200

40



4.5  สาระและมาตรฐานการเร�ยนร��  
จากโครงสร�างหล	กส�ตร ข�อ  1.7 กล=�มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทคโนโลย�  ช�วงช	�น 

ท�& 1 (ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 1-3) ม�อ	ตราเวลาเร�ยน 80 ช	&วโมงต�อป�การศ�กษา สาระท�&เปXนองค/ความร��
และมาตรฐานการเร�ยนร��เมB&อจบการศ�กษาข	�นพB�นฐานกล=�มการงานอาช�พและเทคโนโลย�ประกอบด�วย

4.5.1 สาระท�& 1 การด�ารงช�ว�ตและครอบคร	ว
มาตรฐาน ง 1.1 เข�าใจ ม�ความค�ดสร�างสรรค/ ม�ท	กษะ ม�ค=ณธรรม ม�จ�ตส�าน�กในการใช�พล	งงาน ทร	พ- 
ยากรและส�&งแวดล�อมในการท�างาน เพB&อการด�ารงช�ว�ตและครอบคร	วเก�&ยวข�องก	บงานบ�านงานเกษตร  
งานช�าง งานประด�ษฐ/และงานธ=รก�จ
มาตรฐาน ง 1.2 ม�ท	กษะ กระบวนการท�างาน และการจ	ดการ การท�างานเปXนกล=�ม การแสวงหา 
ความร��  สามารถแก�ปzญหาในการท�างาน  ร	กการท�างาน  และม�เจตคต�ท�&ด�ต�องาน

4.5.2 สาระท�& 2 การอาช�พ
มาตรฐาน ง 2.1  เข�าใจ  ม�ท	กษะ  ม�ประสบการณ/ในงานอาช�พส=จร�ต  ม�ค=ณธรรม ม�เจตคต�ท�&ด�ต�องาน 
อาช�พ และ เหaนแนวทางในการประกอบอาช�พส=จร�ต

4.5.3 สาระท�& 3 การออกแบบและเทคโนโลย�
มาตรฐาน ง 3.1 เข�าใจธรรมชาต�และกระบวนการเทคโนโลย� ใช�ความร�� ภ�ม�ปzญญา จ�นตนาการ และ
ความค�ดอย�างม�ระบบในการออกแบบ  สร�างส�&งของเครB&องใช� ว�ธ�การเช�งกลย=ทธ/ตามกระบวนการเทค  
โนโลย� สามารถต	ดส�นใจเลBอกใช�เทคโนโลย�ในทางสร�างสรรค/ต�อช�ว�ต  ส	งคม  ส�&งแวดล�อม  โลกของ
งานและอาช�พ 

4.5.4 สาระท�& 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1  เข�าใจเหaนค=ณค�าและใช�กระบวนการเทคโนโลย�สารสนเทศในการสBบค�นข�อม�ล  การ 
เร�ยนร�� การสB&อสาร การแก�ปzญหาการท�างานและอาช�พอย�างม�ประส�ทธ�ภาพประส�ทธ�ผลและม�ค=ณ 
ธรรม 

4.5.5 สาระท�& 5 เทคโนโลย�เพB&อการท�างานและอาช�พ
มาตรฐาน ง 5.1  ใช�เทคโนโลย�สารสนเทศในการท�างาน  การผล�ต การออกแบบ การแก�ปzญหา  การ 
สร�างงาน การสร�างอาช�พส=จร�ต อย�างม�ความเข�าใจ ม�การวางแผนเช�งกลย=ทธ/และม�ความค�ดสร�าง 
สรรค/ 

4.6   ค�าอธ�บายรายว�ชา
กล=�มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทคโนโลย�  ช�วงช	�นท�& 1 (ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 3) จ�า 

นวน 80 ช	&วโมงแบ�งเนB�อหาออกเปXน 5 สาระ ม�ค�าอธ�บายรายว�ชาด	งน�� 
ศ�กษา รวบรวมข�อม�ล ท�&เก�&ยวข�องก	บบทบาทและหน�าท�&ของสมาช�กในครอบคร	วท�&ควรปฏ�บ	ต�  

ส	งเกต  เปร�ยบเท�ยบและจ�าแนกประเภทของงาน อภ�ปรายและสร=ปเก�&ยวก	บ ผลของการช�วยก	นท�า 
งานและว�ธ�ท�างาน  
          เพB&อให�ม�ความร�� ความเข�าใจเก�&ยวก	บ ความหมายของงานท�&ท�า  ความส�าค	ญทฤษฎ� หล	ก
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การว�ธ�การ ข	�นตอนและกระบวนการท�างาน และสามารถน�าความร��ทางเทคโนโลย�และสารสนเทศ
เข�ามา
บ�รณาการท�างานด�วย

ปล�กฝzงเพB&อให�น	กเร�ยนม�ความร��พB�นฐาน  เลBอกแหล�งสBบค�นข�อม�ลตามสถานท�&ต�างๆ และสB&อ
ต�างๆ ท�&อย��ใกล�ต	ว ได�แก� ห�องสม=ด ว�ทย= โทรท	ศน/ หน	งสBอพ�มพ/ อ�นเทอร/เนaต

มองเหaนประโยชน/ของข�อม�ลและรวบรวมข�อม�ลท�&สนใจจากแหล�งข�อม�ล ต�างๆ ท�&เชB&อถBอได�ซ�&ง  
ได�แก�ห�องสม=ด ว�ทย= โทรท	ศน/ หน	งสBอพ�มพ/ อ�นเทอร/เนaต 

ร��จ	กชB&อและหน�าท�&อ=ปกรณ/พB�นฐานท�&เปXนส�วนประกอบหล	กของคอมพ�วเตอร/ ได�แก� เมาส/  ค�ย/  
บอร/ด ต	วเครB&องและล�าโพง เปXนต�น

เพB&อให�น	กเร�ยนม�ความร��ข	�นพB�นฐานเรB&องเทคโนโลย�ท�&อย��ใกล�ต	ว  เข�าใจและร��จ	กข	�นตอนว�ธ�
การท�างานของเทคโนโลย�ต�างๆ ท�&อย��ใกล�ต	วและสามารถใช�เทคโนโลย�ได�เหมาะสมก	บงาน

4.7 ขอบเขตของเนB�อหาว�ชา
การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยกล=�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พและเทคโนโลย�  

ช�วงช	�นท�& 1 (ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 3) ผ��ศ�กษาค�นคว�าได�ศ�กษาเนB�อหาในสาระท�& 4  เทคโนโลย�สารสน 
เทศ โดยได�แบ�งเนB�อหาออกเปXน 3 หน�วยใช�เวลาในการเร�ยนหน�วยละ 1 ช	&วโมง (รวมการท�าแบบ 
ฝmกห	ดและแบบทดสอบท�ายหน�วย) ซ�&งม�รายละเอ�ยดแต�ละหน�วยด	งน�� 

4.7.1 เรB&องข�อม�ลน�าร��  
4.7.1.1 ความหมายของข�อม�ล
4.7.1.2 ประเภทของข�อม�ล
4.7.1.3 แหล�งข�อม�ล

4.7.2 การรวบรวมข�อม�ล
4.7.2.1 ว�ธ�การรวบรวมข�อม�ล
4.7.2.2 ค=ณภาพของข�อม�ล
4.7.2.3 ประโยชน/ของข�อม�ล

4.7.3 เรB&องคอมพ�วเตอร/น�าร��
4.7.3.1 ความหมายของคอมพ�วเตอร/
4.7.3.2 ว�ว	ฒนาการของคอมพ�วเตอร/
4.7.3.3 ชน�ดของคอมพ�วเตอร/
4.7.3.4 ส�วนประกอบหล	กของคอมพ�วเตอร/

4.8  งานว�จ	ยท�&เก�&ยวข�องก	บการใช�สB&อคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ระด	บประถมศ�กษา
ผ��ศ�กษาค�นคว�า  ได�ศ�กษางานว�จ	ย ท�&ม�การใช�สB&อบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ก	บกล=�มต	ว 

อย�างในระด	บช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 3 และงานว�จ	ยท�&ศ�กษาในเรB&องอ=ปกรณ/คอมพ�วเตอร/กล=�มสาระการ
เร�ยนร��การงานอาช�พและเทคโนโลย� สร=ปได�ด	งน��
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จ�นตนา   กส�น	นท/ (2546:66). ได�ท�าการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เรB&องเง�น
และการบ	นท�กรายร	บรายจ�ายส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 1 (ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 3) กล=�มต	วอย�างท�&ใช�
ใน การศ�กษาค�นคว�าเปXนน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 1 (ช	�นประถมศ�กษาป�ท� & 3) โรงเร�ยนอน=บาลท	บกวาง 
อ�าเภอแก�งคอย จ	งหว	ดสระบ=ร� จ�านวน 48 คน ภาคเร�ยนท�& 1 ป�การศ�กษา 2546 โดยใช�ว�ธ�การส=�ม
แบบหลายข	�นตอน เครB&องมBอท�&ใช�ในการศ�กษาค�นคว�า คBอ บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย แบบทด
สอบว	ดผล ส	มฤทธ��ทางการเร�ยนและแบบประเม�นค=ณภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย สถ�ต�
ท�&ใช�ในการว�เคราะห/ข�อม�ลคBอ ร�อยละและค�าเฉล�&ยการหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�
ม�เด�ยเรB&องเง�นและการบ	นท�กรายร	บรายจ�ายส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 1 (ช	�นประถม ศ�กษาป�ท�& 3) 
ผลปรากฏว�าค=ณภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย จากการประเม�นของผ��เช� &ยวชาญด�าน
เนB�อหาและด�านสB&ออย��ในระด	บด�มากและม�ประส�ทธ�ภาพเปXน 89.05/90.10 

น	นทวรรณ   ว�บ�ลย/ศ	กด��ช	ย (2548:บทค	ดย�อ). ได�ท�าการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม� 
เด�ย เรB&องอ=ปกรณ/คอมพ�วเตอร/ กล=�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พและเทคโนโลย�ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วง 
ช	�นท�& 2 การศ�กษาค�นคว�าคร	�งน�� เปXนการพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เรB&อง อ=ปกรณ/คอม 
พ�วเตอร/ ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�& 2 ช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 5 และหาประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/ 80/80 
กล=�มต	ว อย�างท�&ใช�ในการศ�กษาค�นคว�า เปXนน	กเร�ยนช	�นประถมศ�กษาป�ท�& 5 โรงเร�ยนอน=บาลว	ดนาง
นอง ส�า น	กงานเขตการศ�กษากร=งเทพมหานครเขตพB�นท�& 3 ภาคเร�ยนท�& 2 ป�การศ�กษา 2547 จ�านวน 
48 คน เครB&องมBอท�&ใช�ในการทดลองเพB&อพ	ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพ คBอ บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต� 
ม�เด�ยเรB &อง อ=ปกรณ/คอมพ�วเตอร/ แบบทดสอบว	ดผลการเร�ยนร��และแบบประเม�นค=ณภาพของบท
เร�ยนคอมพ�ว เตอร/ม	ลต�ม�เด�ย สถ�ต�ท�&ใช�ในการว�เคราะห/ข�อม�ล คBอ ค�าเฉล�&ยและร�อยละ ผลการศ�กษา
ค�นคว�า ปรากฏว�า ค=ณภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยจากการประเม�นของผ��เช� &ยวชาญ
ด�านเนB�อหา อย��ในระ ด	บด�มาก ด�านเทคโนโลย�การศ�กษา อย� �ในระด	บด�มาก และม�ประส�ทธ�ภาพ 
89.89/85.61
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บทท��  3
ว�ธ�ด
�เน�นก�รว�จ�ย

ในการว�จ	ยคร	�งน��  ผ��ว�จ	ยด�าเน�นการศ�กษาค�นคว�าในห	วข�อต�างๆ  ต�อไปน��
1. ประชากรและกล%�มต	วอย�าง 
2. เคร'(องม'อท�(ใช�ในการว�จ	ย
3. การสร�างและหาประส�ทธ�ภาพเคร'(องม'อท�(ใช�ในการว�จ	ย
4. การด�าเน�นการว�จ	ย
5. สถ�ต�ท�(ใช�ในการว�เคราะห/ข�อม�ล

1. ประช�กรและกล��มต�วอย��ง

1.1 ประชากร
ประชากรท��ใช�ในการศ�กษาค�นคว�า เป�นน�กเร�ยนช�วงช� นท�� 1 (ช� นประถมศ�กษาป$ท�� 3) โรง 

เร�ยนเพชรถนอม ส*าน�กงานเขตลาดพร�าว กร/งเทพมหานคร  ภาคเร�ยนท� � 1 ป$การศ�กษา 2549 
จ*านวน  5  ห�องเร�ยน   ม�น�กเร�ยนรวมท� งหมด  193  คน

 
1.2 กล�มต�วอย�าง 
กล/�มต�วอย�างท��ใช�ในการศ�กษาค�นคว�าเป�นน�กเร�ยนช�วงช� นท�� 1 (ช� นประถมศ�กษาป$ท�� 3)  โรง 

เร�ยนเพชรถนอม   ส*าน�กงานเขตลาดพร�าว   กร/งเทพมหานคร  ภาคเร�ยนท�� 1  ป$การศ�กษา  2549 
จ*านวน  48 คน  โดยว5ธ�ส/�มแบบหลายข� นตอน  (Multistage Random Sampling)  โดยม� ว5ธ�การส/�ม
เพI�อใช�ในการทดลอง 3 คร� ง ด�งน�   

การทดลองคร� งท��  1  ส/�มห�องเร�ยนมา  1  ห�องเร�ยนจากท� งหมด 5 ห�องเร�ยน  จาก
น� นท*าสลากเท�าก�บจ*านวนน�กเร�ยนในช� นและส/�มหย5บสลากเลIอกน�กเร�ยนข� นมาจ*านวน  3  คน  น*า
มาใช�ในการทดลอง

การทดลองคร� งท��  2  ส/�มห�องเร�ยนมา  1  ห�องเร�ยนจากท��เหลIอ 4 ห�องเร�ยน  จาก
น� นท*าสลากเท�าก�บจ*านวนน�กเร�ยนในช� นและส/�มหย5บสลากเลIอกน�กเร�ยนข� นมาจ*านวน 15  คน น*า
มาใช� ในการทดลอง

การทดลองคร� งท��  3  ส/�มห�องเร�ยนมา  1  ห�องเร�ยนจากท��เหลIอ 3 ห�องเร�ยน  จาก
น� นท*าสลากเท�าก�บจ*านวนน�กเร�ยนในช� นและส/�มหย5บสลากเลIอกน�กเร�ยนข� นมาจ*านวน 30  คน น*า
มาใช� ในการทดลอง



2. เคร��องม�อท��ใช!ในก�รว�จ�ย
2.1  บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล/�มสาระการเร�ยนรK� การงานอาช�พและเทคโนโลย� 

ส*าหร�บน�กเร�ยนช�วงช� นท�� 1 (ช� นประถมศ�กษาป$ท�� 3)
2.2  แบบประเม�นผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน  ม�จ�านวน  2  ช%ด  ค'อ แบบฝ4กห	ดระหว�างเร�ยน 

และแบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน  เป6นแบบทดสอบแบบปรน	ย  4  ต	วเล'อก
2.3  แบบประเม�นค%ณภาพของบทเร�ยนด�านเน'�อหาและด�านเทคโนโลย�ทางการศ�กษาจากผ��

เช�(ยวชาญ
2.3.1 ฉบ�บผK�เช��ยวชาญด�านเนI อหา
2.3.2 ฉบ�บผK�เช��ยวชาญด�านเทคโนโลย�ทางการศ�กษา

3. ก�รสร!�งและห�ค�ณภ�พเคร��องม�อท��ใช!ในก�รว�จ�ย

การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยกล/�มสาระการเร�ยนรK�การงานอาช�พและเทคโนโลย�  
ส*าหร�บน�กเร�ยนช�วงช� นท�� 1 ม�ข	�นตอนในการด�าเน�นการด	งน��

3.1 ข� นตอนการสร�างและหาค/ณภาพเครI�องมIอท��ใช�ในการศ�กษาค�นคว�า
3.1.1 ศ�กษาหล	กส�ตรการศ�กษาข	�นพ'�นฐาน พ%ทธศ	กราช 2544 กล%�มสาระการเร�ยน ร��

การงานอาช�พและเทคโนโลย� ช�วงช	�นท�( 1  
3.1.2 ศ�กษารายละเอ�ยดของเน'�อหาสาระการเร�ยนร�� ตามก�าหนดการสอนและแผน 

การสอน กล%�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พและเทคโนโลย� ช�วงช	�นท�( 1 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 3) 
สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ จ�านวน 3 เร'(องด	งน��

     3.1.2.1 เร'(องท�( 1 ข�อม�ลน�าร��
     3.1.2.2 เร'(องท�( 2 การรวบรวมข�อม�ล

        3.1.2.3 เร'(องท�( 3 คอมพ�วเตอร/น�าร��
3.1.3 ก�าหนดผลการเร�ยนร��ท� (คาดหว	ง เน'�อหาสาระการเร�ยนร�� ในบทเร�ยนคอมพ�ว 

เตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล%�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พและเทคโนโลย� ช�วงช	�นท�( 1
3.1.4 ว�เคราะห/เน' �อหา กล% �มสาระการเร�ยนร� �การงานอาช�พและเทคโนโลย� ศ�กษา

มาตรฐานการเร�ยนร��ช�วงช	�นท�( 1 (ป. 1–3) และผลการเร�ยนร��ท�(คาดหว	งรายป<เพ'(อจ	ดก�จกรรมตามกล%�ม  
สาระการเร�ยนร��และการประเม�นผลการเร�ยนร��

3.1.5  วางโครงเร'(องในการน�าเสนอเน'�อหา เพ'(อใช�ในการสร�างเคร'(องม'อ
3.1.6 เร�ยบเร�ยงเน'�อหาให�ถ�กต�อง แล�วให�ผ��เช�(ยวชาญด�านเน'�อหาจ�านวน 3 ท�าน ตรวจ 

สอบความถ�กต�องของเน'�อหาแล�วน�ามาปร	บปร%งแก�ไข
        3.1.7  ศ�กษาว�ธ�การพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย โดยศ�กษาการออกแบบ

และพ	ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ย�ดหล	กการน�าเสนอเน'�อหาและจ	ดก�จกรรมการเร�ยนร��
จากการม�ปฏ�ส	มพ	นธ/  ตามแนวค�ดของ โรเบ�ร/ต กาเย� และปร�กษาก	บอาจารย/ท�(ปร�กษาสารน�พนธ/
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        3.1.8 น�าเน'�อหาท�(ผ�านการตรวจสอบจากผ��เช�(ยวชาญด�านเน'�อหาแล�วมาออกแบบ และ 
เข�ยนเป6นสตอร�บอร/ด ส�าหร	บสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย

 3.1.9 น�าสตอร�บอร/ดท�(ออกแบบไว�   ให�ผ��เช�(ยวชาญด�านเทคโนโลย�ทางการศ�กษา จ�า 
นวน 3 ท�าน ตรวจสอบความถ�กต�องสมบ�รณ/ของสตอร�บอร/ดท�(จะสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม� 
เด�ย

 3.1.10 น�าสตอร�บอร/ดท�(ผ�านการตรวจสอบแล�ว มาปร	บปร%งแก�ไขให�สมบ�รณ/
 3.1.11 ด�าเน�นการสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล%�มสาระการเร�ยนร��การ

งานอาช�พและเทคโนโลย�ช�วงช	�นท�( 1 โดยพ�จารณาตรวจสอบความเหมาะสมด�านร�ปแบบบทเร�ยน 
การ จ	ดล�าด	บเน'�อหา ค%ณภาพของภาพ เส�ยง และกราฟ?กต�างๆ ความต�อเน'(องของบทเร�ยน  เวลา 
ภาษาท�(ใช�ประกอบก	บบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย ท	�งท�(เป6นต	วอ	กษร และท�(เป6นค�าบรรยาย 
การผสม ผสานและความส	มพ	นธ/ก	นของส'(อท�(ใช�ภายในบทเร�ยน เช�น ต	วอ	กษร ภาพน�(ง เส�ยงดน 
ตร�ประกอบ เส�ยงบรรยาย ภาพว�ด�ท	ศน/และภาพเอน�เมช	(น การสร�างแบบฝ4กห	ดท�(ส	มพ	นธ/ก	บเน'�อ 
หาและช�วยพ	ฒนาการเร�ยนร�� การสร�างปฏ�ส	มพ	นธ/ให�ผ��เร�ยนสามารถควบค%มบทเร�ยนได�ด�วยตน เอง
และศ�กษาบทเร�ยนตามเน'�อหาว�ชาในบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยตลอดท	�งเร'(อง

 3.1.12 น�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล%�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พและ
เทคโนโลย�ช�วงช	�นท�( 1 ท�(พ	ฒนาเสร@จเร�ยบร�อยแล�วเสนอให�อาจารย/ท�(ปร�กษาสารน�พนธ/เพ'(อตรวจสอบ  
ความถ�กต�องของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย

 3.1.13 น�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล%�มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและ
เทคโนโลย�ช�วงช	�นท�( 1 ท�(ผ�านการตรวจจากอาจารย/ท�(ปร�กษาสารน�พนธ/มาปร	บปร%งแก�ไขแล�วเสนอให�  
ผ��เช�(ยวชาญด�านเทคโนโลย�ทางการศ�กษาจ�านวน 3 ท�านประเม�นค%ณภาพแล�วน�ามาปร	บปร%งแก�ไข
ตามข�อเสนอแนะและน�าไปทดลองเพ'(อหาประส�ทธ�ภาพต�อไป

3.2  การสร�างแบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน ม�ข	�นตอนด	งน��
3.2.1 ศ�กษาเทคน�คว�ธ�การสร�างแบบประเม�นผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน
3.2.2 ว�เคราะห/เน'�อหาสาระการเร�ยนร��  เพ'(อเป6นแนวทางการสร�างแบบประเม�นผลส	ม - 

ฤทธ�2ทางการเร�ยน
3.2.3  สร�างแบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน 2 ช%ด ค'อ

3.2.3.1 ช%ดท�(1 แบบฝ4กห	ดระหว�างเร�ยนเพ'(อประเม�นผ��เร�ยนเม'(อเร�ยนจบในแต�
ละห	วข�อหล	ก โดยสร�างแบบฝ4กห	ดให�สอดคล�องก	บจ%ดประสงค/เช�งพฤต�กรรมและให�ครอบ
คล%มเน'�อหาในแต�ละตอน รวมจ�านวน 30 ข�อ

3.2.3.2 ช%ดท� ( 2 แบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ� 2ทางการเร�ยน(แบบทดสอบหล	ง
เร�ยน) เพ'(อประเม�นความร��ของผ��เร�ยนเม'(อเร�ยนจบบทเร�ยน และการสร�างแบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ�2
ทางการ เร�ยนด�าเน�นการตามข	�นตอนด	งน��

3.2.3.2.1 ศ�กษาว�ธ�การสร�างแบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน
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3.2.3.2.2 ว�เคราะห/เน'�อหาและจ%ดประสงค/เช�งพฤต�กรรม  เพ'(อสร�างให�แบบ 
ทดสอบม�ความเท�(ยงตรงเช�งเน'�อหา

3.2.3.2.3 เข�ยนข�อสอบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยนชน�ดเล'อกตอบม� 4 ต	ว 
เล'อก จ�านวน 100 ข�อ และน�าไปให�ผ��เช�(ยวชาญด�านเน'�อหาตรวจสอบแล�วน�ามาปร	บปร%งแก�ไขโดยม�
จ�านวนข�อด	งน��

เร'(องท�( 1 ข�อม�ลน�าร�� จ�านวน 30 ข�อ
เร'(องท�( 2 การรวบรวมข�อม�ล จ�านวน 30 ข�อ
เร'(องท�( 3 คอมพ�วเตอร/น�าร�� จ�านวน 40 ข�อ
3.2.3.2.4 น�าแบบทดสอบท�(สร�างข��นไปให�ผ��เช�(ยวชาญด�านเน'�อหา จ�านวน 3 

ท�าน เพ'(อตรวจสอบและประเม�นหาค�าความสอดคล�องระหว�างจ%ดประสงค/และเน'�อหาหล	งจากน	�นปร	บ  
ปร%งแก�ไขตามข�อเสนอแนะ

3.2.3.2.5 น�าแบบทดสอบท�(ปร	บปร%งแก�ไขแล�วไปทดลองก	บน	กเร�ยนช�วง
ช	�นท�( 2 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 4) โรงเร�ยนเพชรถนอม ส�าน	กงานเขตลาดพร�าว กร%งเทพมหานคร 
จ�านวน 70 คน ท�(เคยเร�ยนท	�ง 3 เร'(องมาแล�ว

3.2.3.2.6 น�าแบบทดสอบมาตรวจให�คะแนนโดยม�เกณฑ/การให�คะแนนค'อ
ถ�าตอบถ�กต�องให�ข�อละ 1 คะแนนและข�อท�(ตอบผ�ดหร'อไม�ตอบหร'อตอบมากกว�า  1 ต	วเล'อกให�ข�อละ 
0 คะแนน 

3.2.3.2.7 น�าคะแนนท�(ได�มาว�เคราะห/ความยากง�าย (p) และหาค�าอ�านาจ
จ�าแนก (r) ของแบบทดสอบเป6นรายข�อ

3.2.3.2.8 ค	ดเล'อกข�อสอบท� (ม�ความยากง�าย (p) ระหว�าง .20-.80,ค�าอ�า 
นาจจ�าแนก (r) .20 ข��นไป โดยเป?ดตารางค�าความยากง�าย ค�าอ�านาจจ�าแนก จากตารางว�เคราะห/ข�อ 
สอบเป6นรายข�อของ จ%ง เตห/ ฟาน 

3.2.3.2.9 เล'อกข�อสอบจ�านวน 30 ข�อเพ'(อน�ามาใช�เป6นแบบทดสอบว	ดผล 
ส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน โดยเล'อกข�อสอบไว�เร'(องละ 10 ข�อด	งน�� 

เร'(องท�( 1 ข�อม�ลน�าร�� ค	ดเล'อกข�อสอบมาจ�านวน 10 ข�อ
เร'(องท�( 2 การรวบรวมข�อม�ลค	ดเล'อกข�อสอบมาจ�านวน 10 ข�อ
เร'(องท�( 3 คอมพ�วเตอร/น�าร��ค	ดเล'อกข�อสอบมาจ�านวน 10 ข�อ 

3.2.3.2.10 ค�านวณค�าความเช'(อม	(นของแบบทดสอบท	�งฉบ	บ  โดยใช�ส�ตร 
KR-20  ของ Kuder  Richardson  (ล�วน  สายยศและอ	งคณา  สายยศ. 2538:197) ค%ณภาพของ
แบบทดสอบ ด	งแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ค%ณภาพของแบบทดสอบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน
  

ตอนท�( จ�านวนข�อ ค�าความยากง�าย ค�าอ�านาจจ�าแนก ค�าความเช'(อม	(น
1 10 0.50-0.77 0.23-0.60 0.71
2 10 0.42-0.73 0.31-0.66 0.63
3 10 0.41-0.73 0.26-0.52 0.57

รวม 30 0.41-0.77 0.23-0.66 0.81

3.3 สร�างแบบประเม�นค%ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ กล%�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พ
และเทคโนโลย� ช�วงช	�นท�( 1 ม� 2 ด�าน ค'อด�านเน'�อหา และด�านส'(อทางเทคโนโลย�การศ�กษาโดยสร�าง
มาตราส�วนประมาณค�า  5 ระด	บด	งน��

ระด	บ 5 หมายถ�ง  ม�ค%ณภาพด�มาก
ระด	บ 4 หมายถ�ง ม�ค%ณภาพด�
ระด	บ 3 หมายถ�ง ม�ค%ณภาพปานกลาง
ระด	บ 2 หมายถ�ง ต�องปร	บปร%งแก�ไข
ระด	บ 1 หมายถ�ง ใช�ไม�ได� 

3.4 การแปลความหมายของค�าเฉล�(ยส�าหร	บการประเม�นค%ณภาพโดยใช�เกณฑ/ ด	งน��
ค�าเฉล�(ย 4.51-5.00 หมายถ�ง บทเร�ยนม�ค%ณภาพด�มาก
ค�าเฉล�(ย 3.51-4.50 หมายถ�ง บทเร�ยนม�ค%ณภาพด�
ค�าเฉล�(ย 2.51-3.50 หมายถ�ง บทเร�ยนม�ค%ณภาพปานกลาง
ค�าเฉล�(ย 1.51-2.50 หมายถ�ง บทเร�ยนม�ค%ณภาพต�องปร	บปร%งแก�ไข
ค�าเฉล�(ย 1.00-1.50 หมายถ�ง บทเร�ยนใช�ไม�ได�
เกณฑ/ในการพ�จารณาว�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยท�(สร�างข��นม�ค%ณภาพ  ผ��ว�จ	ย

ก�าหนดให�ม�ค�าเฉล�(ยต	�งแต� 3.51 ข��นไป

4. ว�ธ�ด
�เน�นก�รว�จ�ย
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล%�มสาระการเร�ยนร��การงานอาช�พและเทคโนโลย� ส�าหร	บ

น	กเร�ยนช�วงช	�นท�( 1 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 3) ม�เน'�อหาแบ�งเป6น 3 เร'(องด	งน��
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เร'(องท�( 1 ข�อม�ลน�าร�� ใช�ระยะเวลาในการทดลอง 60 นาท� 

ในคาบเร�ยนท�( 2 ของการทดลองว	นท�( 1
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เร'(องท�( 2 การรวบรวมข�อม�ล  ใช�ระยะเวลาในการทดลอง 

60 นาท� ในคาบเร�ยนท�( 5 ของการทดลองว	นท�( 1
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย เร'(องท�( 3 คอมพ�วเตอร/น�าร�� ใช�ระยะเวลาในการทดลอง 60 

นาท� ในคาบเร�ยนท�( 1 ของการทดลองว	นท�( 2   
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ก�รทดลองคร�'งท��  1  
เป6นการตรวจสอบข�อบกพร�องของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย กล%�มสาระการเร�ยนร��

การงานอาช�พและเทคโนโลย� ส�าหร	บน	กเร�ยนช�วงช	�นท�( 1 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 3) ในด�านต�างๆ เช�น 
ด�านความถ�กต�องของเน'�อหา และด�านค%ณภาพของโปรแกรมคอมพ�วเตอร/โดยน�าไปทดลอง ก	บ
กล%�มทดลองท�( 1 น	กเร�ยนช�วงช	�นท�(1 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 3) โรงเร�ยนเพชรถนอม ส�าน	กงานเขต
ลาด พร�าว กร%งเทพมหานคร จ�านวน 3 คน โดยใช�เคร'(องคอมพ�วเตอร/ 1 เคร'(องต�อ 1 คน ท�าการ
เก@บข�อ ม�ลเพ'(อหาข�อบกพร�องในด�านต�างๆ โดยใช�การส	งเกต ส	มภาษณ/ และจดบ	นท�กปCญหาจาก
การใช�บท เร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย แล�วน�ามาปร	บปร%งแก�ไข

ก�รทดลองคร�'งท��  2  
เป6นการหาแนวโน�มประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย และเป6นการตรวจหา 

ข�อบกพร�องต�างๆ เพ'(อน�าไปปร	บปร%งแก�ไขโดยน�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยท�(ได�ปร	บปร%งแก�
ไขแล�วในคร	�งท�( 1 ไปทดลองใช�ก	บกล%�มทดลองท�( 2 ซ�(งเป6นน	กเร�ยนช�วงช	�นท�( 1 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 
3) โรงเร�ยนเพชรถนอม ส�าน	กงานเขตลาดพร�าว กร%งเทพมหานคร จ�านวน 15 คน โดยใช�
คอมพ�วเตอร/ 1 เคร'(องต�อ 1 คน เก@บรวบรวมข�อม�ลคะแนนจากแบบฝ4กห	ดระหว�างเร�ยนและแบบ
ทดสอบว	ดผลส	ม- ฤทธ�2ทางการเร�ยนหล	งเร�ยนท	 �ง 15 คน  แล�วน�าผลมาว�เคราะห/หาแนวโน�ม
ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ/ 85/85 โดยใช�ส�ตร  E1/E2  เพ'(อน�าไปปร	บปร%งแก�ไข 

ก�รทดลองคร�'งท�� 3   
เป6นการหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยน โดยน�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ยท�(ได�ปร	บ 

ปร%งแล�วในคร	�งท�( 2 ไปทดลองก	บกล%�มทดลองท�( 3 ซ�(งเป6นน	กเร�ยนช�วงช	�นท�(1 (ช	�นประถมศ�กษาป<ท�( 
3) โรงเร�ยนเพชรถนอม ส�าน	กงานเขตลาดพร�าว กร%งเทพมหานคร จ�านวน 30 คน โดยใช�
คอมพ�วเตอร/ 1 เคร'(องต�อ 1 คน ให�ผ��เร�ยนบ	นท�กคะแนนจากแบบฝ4กห	ดระหว�างเร�ยนและแบบทด
สอบว	ดผลส	ม- ฤทธ�2ทางการเร�ยน แล�วน�าคะแนนท�(ได�ไปหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/
ม	ลต�ม�เด�ย ตามเกณฑ/ท�(ก�าหนดไว�ค'อ 85/85     

5.  สถ�ต�ท��ใช!ในก�รว�เคร�ะห)ข!อม+ล
การว�เคราะห/ข�อม�ลในการว�จ	ยใช�สถ�ต�ท�(เก�(ยวข�องด	งต�อไปน��
5.1  สถ�ต�พ'�นฐาน โดยการหาค�าร�อยละ และค�าเฉล�(ย
5.2  สถ�ต�ท�(ใช�ในการหาค%ณภาพของแบบว	ดผลส	มฤทธ�2ทางการเร�ยน
       5.2.1 ค�าความยากง�าย (p) และค�าอ�านาจจ�าแนก (r) จากการเป?ดตาราง จ%ง เตห/ ฟาน
       5.2.2 ค�าความเช'(อม	(นของแบบทดสอบหล	งเร�ยน  โดยค�านวณจากส�ตร  KR-20  ของ

ค�เดอร/  ร�ชาร/ดส	น  (ล�วน  สายยศ และอ	งคณา  สายยศ. 2538:197-200)
       5.2.3 การหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม	ลต�ม�เด�ย   โดยใช�ส�ตร E1/E2 

(เสาวณ�ย/  ส�กขาบ	ณฑ�ต.  2528:294-295)   
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บทท�� 4
ผลการวเคราะห�ข�อม�ล

การศ�กษาว�จ
ยคร
งน�  ผ��ว�จ
ยได�ด�าเน�นการเพ��อพ
ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย กล$%ม
สาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทคโนโลย� ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) 
โดยใช�โปรแกรม Macromedia Authorware version 6.5 บรรจ$อย�%ในแผ%นซ�ด�รอม บทเร�ยนม�ความจ$
ขนาด 685 เมกะไบต" ซ��งจ
ดตามล�าด
บข
นของการว�จ
ยและพ
ฒนา

บทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย กล$%มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทคโนโลย� ส�าหร
บ
น
กเร�ยนช%วงช
 นท� � 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท� � 3) ประกอบด�วยเน� อหากล$%มสาระการเร�ยนร� � การงาน
อาช�พและเทคโนโลย�  สาระท�� 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ  ซ��งม�เน�อหาแบ%งออกเปMน  3  เร��อง ค�อ เร��อง
ท�� 1  ข�อม�ลน%าร��  เร��องท�� 2 การรวบรวมข�อม�ล และเร��องท�� 3 คอมพ�วเตอร"น%าร�� ซ��งประกอบด�วย ค�า
อธ�บายบทเร�ยน ผลการเร�ยนร��ท��คาดหว
ง เน�อหาบทเร�ยน แบบฝQกห
ดระหว%างเร�ยน และแบบทดสอบ
ว
ดผลส
มฤทธ�Sทางการเร�ยน ล
กษณะของบทเร�ยนจะเปMนแบบท��ผ��เร�ยนสามารถเร�ยนร��ได�ตามความ
สามารถและความสนใจของตนเอง ผ��เร�ยนสามารถโต�ตอบก
บบทเร�ยนได�ง%ายและได�ข�อม�ลย�อนกล
บ
ท
นท� โดยม�ค$ณสมบ
ต�ครอบคล$มทางด�านม
ลต�ม�เด�ย ท
งทางด�านภาพและเส�ยง ได�แก% ภาพน��ง ภาพ
เคล��อนไหว เส�ยงบรรยาย และเส�ยงดนตร�ประกอบ

ผ��ว�จ
ยได�พ
ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยกล$%มสาระการเร�ยนร��  
การงานอาช�พและเทคโนโลย� ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) ด
งน�

 
ผลการประเมนค�ณภาพบทเร�ยนคอมพวเตอร�ม ลตม�เด�ย

เม��อผ��ว�จ
ยได�น�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย กล$%มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทค 
โนโลย� ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) ท��สร�างเร�ยบร�อยแล�วไปให�ผ��เช��ยวชาญ
ด�านเน�อหา 3 ท%านและผ��เช��ยวชาญด�านส��อเทคโนโลย�การศ�กษา 3 ท%าน ประเม�นค$ณภาพบทเร�ยน 
ผลการประเม�นแสดงในตาราง 2 และ 3 ด
งน�



ตาราง 2 ผลการประเม�นค$ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย กล$%มสาระการเร�ยนร� � การงาน 
อาช�พและเทคโนโลย�ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) โดยผ��เช��ยวชาญด�าน
เน�อหา

รายการประเมน ค%าเฉล��ย ระด
บค$ณภาพ
1.  เน�อหาสอดคล�องก
บจ$ดประสงค"เช�งพฤต�กรรม
2.  ล�าด
บข
นในการน�าเสนอเน�อหา
3.  ความถ�กต�องของเน�อหา
4.  ความช
ดเจนในการน�าเสนอเน�อหา
5.  ความน%าสนใจในการด�าเน�นเร��อง
6.  ปร�มาณของเน�อหาในแต%ละบทเร�ยน
7.  ความเหมาะสมก
บระด
บของผ��เร�ยน

5.00
5.00
5.00
4.33
5.00
4.33
5.00

ด�มาก
ด�มาก
ด�มาก

ด�
ด�มาก

ด�
ด�มาก

ค%าเฉล��ยโดยรวม 4.81 ด�มาก

จากตาราง 2 แสดงผลการประเม�นค$ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย โดยผ��เช��ยวชาญ 
ด�านเน�อหา พบว%าผ��เช��ยวชาญด�านเน�อหาม�ความเหZนว%าค$ณภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย  
โดยรวมอย�%ในระด
บด�มาก โดยม�ค$ณภาพระด
บด�มากในด�านน�อหาสอดคล�องก
บจ$ดประสงค"เช�งพฤต� 
กรรม การล�าด
บข
นในการน�าเสนอเน�อหา ความถ�กต�องของเน�อหา ความน%าสนใจในการด�าเน�น
เร��องและ ความเหมาะสมก
บระด
บของผ��เร�ยน ส%วนในเร��อง ความช
ดเจนในการน�าเสนอเน�อหาและ
ปร�มาณของเน�อหาในแต%ละบทเร�ยนม�ค$ณภาพระด
บด� ซ��งผ��เช��ยวชาญด�านเน�อหาให�ข�อเสนอแนะใน
การปร
บ ปร$งแก�ไข ค�อ ให�อธ�บายและยกต
วอย%างเพ��มเต�มในเร��องท�� 3 เร��องคอมพ�วเตอร"น%าร�� เพ��อ
เพ��มความช
ดเจนให�ก
บเน�อหาท��น�าเสนอและเพ��มความน%าสนใจให�ก
บเน�อหามากข�น  ผ��ว�จ
ยได�ท�า
การแก�ไข ปร
บปร$งตามข�อเสนอแนะของผ��เช��ยวชาญด�านเน�อหาเร�ยบร�อย  
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ตาราง 3 ผลการประเม�นค$ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยกล$%มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พ  
และเทคโนโลย�ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
 นท� �  1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท� � 3) โดยผ� �เช� �ยวชาญด�าน

        เทคโนโลย�การศ�กษา

รายการประเมน ค%าเฉล��ย ระด
บค$ณภาพ
1.  ด�านภาพ  ภาษา  และเส�ยง
    1.1  ความเหมาะสมของภาพในการส��อความหมาย
    1.2  ความเหมาะสมของปร�มาณภาพก
บเน�อหา
    1.3  การเร�าความสนใจด�วยเส�ยงประกอบบทเร�ยน
    1.4  ความช
ดเจนของเส�ยงบรรยายประกอบการเร�ยน
    1.5  ความกลมกล�นของภาพและเส�ยงท��ใช�ในบทเร�ยน
2.  ด�านการออกแบบหน�าจอ
    2.1  ร�ปแบบของต
วอ
กษรท��ใช�อ%านได�ง%าย
    2.2  ขนาดของต
วอ
กษรในการน�าเสนอเหมาะสม
    2.3  ความช
ดเจนของการใช�ส�ของต
วอ
กษร
    2.4  ความช
ดเจนของต
วอ
กษรบนพ�นส�ต%างๆ 
    2.5  ความเหมาะสมของส�พ�นหล
งของบทเร�ยน
3.  ด�านการน,าเสนอบทเร�ยน
    3.1  ความเหมาะสมของการออบแบบหน�าจอ
    3.2  ความเหมาะสมของเทคน�คการน�าเสนอบทเร�ยน
    3.3  ความเหมาะสมของจ�านวนกรอบภาพ
    3.4  ความน%าสนใจของการโต�ตอบบทเร�ยน
    3.5  ความต%อเน��องของการน�าเสนอเน�อหา
4.  ด�านแบบฝ.กห ดและแบบทดสอบ
    4.1  ความช
ดเจนของค�าส
�ง
    4.2  ความน%าสนใจเก��ยวก
บการโต�ตอบแบบฝQกห
ด
          และแบบทดสอบ
    4.3  ว�ธ�การสร$ปผลคะแนนรวมท�ายแบบทดสอบ

4.40
4.33
4.00
4.33
5.00
4.33
4.73
4.66
4.66
4.66
4.66
5.00
4.06
4.33
4.00
4.00
4.00
4.00
4.55
4.66
4.66

4.33

ด�
ด�
ด�
ด�

ด�มาก
ด�

ด�มาก
ด�มาก
ด�มาก
ด�มาก
ด�มาก
ด�มาก

ด�
ด�
ด�
ด�
ด�
ด�

ด�มาก
ด�มาก
ด�มาก

ด�
ค%าเฉล��ยโดยรวม 4.44 ด�

จากตาราง 3 แสดงผลการประเม�นค$ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย โดยผ��เช��ยวชาญ 
ด�านเทคโนโลย�การศ�กษา  ม�ความเหZนว%าค$ณภาพโดยรวมม�ค%าเฉล��ย 4.44 ระด
บค$ณภาพด� ยกเว�น 
ด�านท� �ม �ค $ณภาพด�มาก ค �อ ด �านการออกแบบหน�าจอและด �านแบบฝQกห 
ดและแบบทดสอบ
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      โดยรายการท��ม�ค$ณภาพระด
บด�มากด�านการออกแบบหน�าจอ ได�แก% ร�ปแบบของต
ว
อ
กษรท��ใช�อ%านได�ง%าย ขนาดของต
วอ
กษรในการน�าเสนอเหมาะสม ความช
ดเจนของการใช�ส�ของต
ว
อ
กษร ความช
ดเจนของต
วอ
กษรบนพ�นส�ต%างๆ และความเหมาะสมของส�พ�นหล
งของบทเร�ยน ด�าน
แบบฝQกห
ดและแบบทดสอบ ได�แก% ความช
ดเจนของค�าส
�งและความน%าสนใจเก��ยวก
บการโต�ตอบ
แบบฝQกห
ดและแบบทดสอบ
     ส�าหร
บรายการท��ม�ค$ณภาพระด
บด� ค�อ ด�าน ภาพ ภาษาและเส�ยง ด�านการน�าเสนอบทเร�ยน 
และว�ธ�การสร$ปผลคะแนนรวมท�ายแบบทดสอบ ซ��งผ��เช��ยวชาญด�านส��อเทคโนโลย�ให�ข�อเสนอแนะใน
การปร
บปร$งแก�ไข ค�อ การท�า Cover หน�าจอภาพ  การล�าด
บห
วข�อย%อยในรายการหล
กต�องก�าหนด 
ให�เล�อกเร�ยนตามล�าด
บก%อนหล
งและข�อสอบระหว%างแบบฝQกห
ดก
บแบบทดสอบควรเปMนแบบค�%ขนาน  
การสร$ปผลคะแนนท�ายแบบทดสอบควรระบ$ช��อผ��เร�ยนและคะแนนถ�กผ�ดให�ช
ดเจน ท
งน�ผ��ว�จ
ยได�ท�า
การแก�ไขปร
บปร$งตามข�อเสนอแนะของผ��เช��ยวชาญด�านส��อเทคโนโลย�เร�ยบร�อยแล�ว

ผลการหาประสทธภาพของบทเร�ยนคอมพวเตอร�ม ลตม�เด�ย
ผ��ว�จ
ยได�ด�าเน�นการว�เคราะห"ข�อม�ลตามว�ธ�การทางสถ�ต�เพ� �อพ
ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพ

ของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยตามเกณฑ"  85/85 ด
งน�

ผลการทดลองคร 4งท��  1 
การทดลองคร
งท�� 1 ม�จ$ดม$%งหมายเพ��อตรวจสอบข�อบกพร%องของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม� 

เด�ยในด�านต%างๆ โดยน�าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยไปทดลองใช�ก
บกล$%มทดลองท�� 1 จ�านวน 3 
คน เปMนน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) โรงเร�ยนเพชรถนอม โดยใช�เคร��องคอมพ�ว 
เตอร" 1 เคร��องต%อ 1 คน ท�าการเกZบข�อม�ลโดยการส
งเกต และจดบ
นท�กพฤต�กรรมในขณะทดลอง 
ส
มภาษณ"ผ��เร�ยนในกล$%มทดลองถ�งป_ญหาด�านความช
ดเจนของต
วอ
กษร ภาพ ภาษา เส�ยงบรรยาย 
การท�าก�จกรรม และการโต�ตอบก
บบทเร�ยน

ผลการตรวจสอบข�อบกพร%อง พบว%า ผ��เร�ยนม�ความสนใจและต
งใจเร�ยนบทเร�ยนเปMนอย%างด� 
ในส%วนของการท�าแบบฝQกห
ดระหว%างเร�ยนและแบบทดสอบ ผ��เร�ยนสน$กท��ได�โต�ตอบก
บบทเร�ยน 
ในบางหน%วยการเร�ยนม�เกมฝQกท
กษะเสร�มการเร�ยนร�� ม�เส�ยงบรรยายและเส�ยงดนตร�ประกอบท��น%า
สนใจ     จากการทดลองคร
งท�� 1 ม�ส��งท��ควรปร
บปร$งด
งน� 

1.  น
กเร�ยนฟ_งเส�ยงบรรยายไม%ท
นและฟ_งอ�กรอบไม%ได�
2.  การยกต
วอย%างในบางรายการน�อยไป 
3.  ร�ปภาพต
วอย%างประกอบในบางรายการม�ขนาดเลZกและไม%ช
ดเจน
4.  ระยะเวลาในการเฉลยค�าตอบควรให�นานข�น
ผ��ว�จ
ยได�ปร
บปร$งแก�ไขบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยก%อนน�าบทเร�ยนไปทดลองคร
งต%อไป 

ด
 งน� 
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         1.  เพ��มป$aมในการควบค$มเส�ยง 3 ป$aม ค�อ ป$aมฟ_งเส�ยงบรรยาย ป$aมหย$ดฟ_งเส�ยงช
�วคราว และ
ป$aมปbดเส�ยง ในหน�าบทเร�ยนท��ม�เส�ยงบรรยายผ��เร�ยนสามารถฟ_งเส�ยงบรรยายก��รอบและจะ หย$ดหร�อ
ปbดเส�ยงเวลาใดกZได�

2.  เพ��มต
วอย%างประกอบในล
กษณะว�ด�ท
ศน" ในบางรายการผ��เร�ยนสามารถร
บชมต
ว อย%าง
ในร�ปแบบว�ด�ท
ศน"และควบค$มการเล%นว�ด�ท
ศน"ได�ด�วยตนเอง

3.  ปร
บเปล��ยนร�ปภาพประกอบให�ม�ขนาดใหญ%และช
ดเจนข�น
4.  เพ��มระยะเวลาในการเฉลยค�าตอบให�นานข�น จาก 3 ว�นาท� เปMน 5 ว�นาท�

ผลการทดลองคร 4งท��  2
การทดลองคร
งท�� 2 เปMนการทดลองเพ��อหาแนวโน�มประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"

ม
ลต�ม�เด�ยและเปMนการตรวจสอบเพ��อหาข�อบกพร%องในด�านต%างๆ เพ��อน�าไปปร
บปร$งแก�ไขโดยน�าบท  
เร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยท��ได�ปร
บปร$งแก�ไขแล�วคร
งท�� 1 ไปทดลองใช�ก
บกล$%มทดลองท�� 2 จ�านวน 
15 คน ซ��งเปMนน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถม ศ�กษาป1ท�� 3) โรงเร�ยนเพชรถนอม ส�าน
กงานเขต
ลาดพร�าว กร$งเทพมหานคร โดยใช�เคร� �องคอมพ�วเตอร" 1 เคร��องต%อ 1 คน ท�าการบ
นท�กคะแนน
จากการท�าแบบฝQกห
ดและแบบทดสอบว
ดผลส
มฤทธ�Sทางการเร�ยน แล�วน�าไปหาแนวโน�มของประ
ส�ทธ� ภาพบทเร�ยนด�วยส�ตร E1/E2  พร�อมท
 งหาข�อบกพร%องของบทเร�ยนในด�านต%างๆ โดยการ
ส
งเกตพฤต� กรรมในขณะทดลอง ซ��งได�ผลการทดลองด
งตารางท�� 4 ด
งน�

ตาราง  4  ผลการทดลองบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยกล$%มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและ
เทคโนโลย�ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) คร
งท��  2 

เร��องท�� แบบฝQกห
ดระหว%างเร�ยน แบบทดสอบหล
งเร�ยน
จ�านวนข�อ     ค%าเฉล��ย      E1 จ�านวนข�อ     ค%าเฉล��ย      E2

ประส�ทธ�ภาพ
( E1/E2 )

1
2
3

   10            8.67       86.70 
   10            8.54       85.40 
   10            8.86       88.60

   10            9.06        90.60
   10            8.80        88.00
   10            8.66        86.60

86.70/90.60
85.40/88.00
88.60/86.60

รวม    30           26.07      86.90    30           26.53       88.43     86.90/88.43
  

จากตารางท�� 4 แสดงผลการทดลองหาแนวโน�มประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต� 
ม�เด�ยกล$%มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทคโนโลย�ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท��1(ช
นประถมศ�กษา
ป1ท�� 3) จากการทดลองคร
งท�� 2 พบว%าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย ท
ง 3 เร��องม�แนวโน�มของ
ประส�ทธ�ภาพเปMน  86.90/88.43 ซ��งเปMนไปตามเกณฑ"ท��ก�าหนดไว� โดยเร��องท�� 1 ม�แนวโน�มของประ 
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ส�ทธ�ภาพเปMน 86.70/90.60 เร� �องท� � 2 ม�แนวโน�มของประส�ทธ�ภาพเปMน 85.40/88.00 เร� �องท� � 3 ม�
แนวโน�มของประส�ทธ�ภาพเปMน 88.60/86.60

จากการทดลองผ��ว�จ
ยได�ส
งเกตพฤต�กรรมของผ��เร�ยนในระหว%างทดลอง เพ��อหาข�อบกพร%อง
ของบทเร�ยนในด�านต%างๆ เพ� �มเต�มและสอบถามผ��เร�ยนหล
งจากทดลองเสรZจแล�วพบว%าผ� �เร�ยนม�
ความค�ดเหZนว%าร��ส�กสน$กสนานก
บการเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยนอกจากน�ย
งพบว%าผ��
เร�ยนย
งไม%เข�าใจว�ธ�การท�าแบบทดสอบเท%าท��ควร และควรใส%เส�ยงบรรยายลงไปในแบบทดสอบด�วย
และควรเพ��มป$aมในการควบค$มเส�ยงเหม�อนก
บป$aมควบค$มเส�ยงบรรยายเน�อหาด�วย เพ��อสะดวกใน
การกดฟ_งซ�าก%อนการต
ดส�นใจท�าแบบทดสอบหร�อกดหย$ดเส�ยงกรณ�ไม%ต�องการม�เส�ยงรบกวน  

ผ��ว�จ
ยได�ด�าเน�นการแก�ไขปร
บปร$งบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยอ�กคร
 ง โดยเพ� �มค�า
อธ�บายว�ธ�การท�าแบบทดสอบอย%างละเอ�ยดในหน�าเมน�ก%อนท�าแบบทดสอบ และเพ��มเส�ยงบรรยาย
ค�าถามและต
วเล�อก พร�อมก
บสร�างป$aมควบค$มเส�ยงและป$aมควบค$มบทเร�ยนด�วย 

ผลการทดลองคร 4งท��  3
การทดลองคร
งท�� 3 เปMนการหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ย โดยน�าบท 

เร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยท��ได�ปร
บปร$งข�อบกพร%องแล�วจากการทดลองคร
งท�� 2 ไปทดลองก
บกล$%ม 
ทดลองท�� 3 จ�านวน 30 คน ซ��งเปMนน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) โดยใช�เคร��องคอม 
พ�วเตอร" 1 เคร��องต%อ 1 คน โดยบ
นท�กคะแนนจากการท�าแบบฝQกห
ดระหว%างเร�ยนและแบบ ทดสอบ
ว
ดผลส
มฤทธ�Sทางการเร�ยนหล
งเร�ยน จากน
นน�าไปหาประส�ทธ�ภาพ E1/E2 ซ��งได�ผลตามตารางด
งน�

ตาราง  5  ผลการทดลองบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยกล$%มสาระการเร�ยนร�� การงานอาช�พและ
เทคโนโลย�ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) คร
งท��  3

เร��องท�� แบบฝQกห
ดระหว%างเร�ยน แบบทดสอบหล
งเร�ยน
จ�านวนข�อ     ค%าเฉล��ย     E1 จ�านวนข�อ     ค%าเฉล��ย     E2

ประส�ทธ�ภาพ
( E1/E2 )

1
2
3

   10            8.57       85.70 
   10            8.60       86.00 
   10            8.67       86.70

   10           8.97        89.70
   10           8.83        88.30
   10           9.10        91.00

85.70/89.70
86.00/88.30
86.70/91.00

รวม    30           25.83      86.10    30          26.90       89.67     86.10/89.67
  

จากตาราง  5  แสดงผลการหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยกล$%มสาระ
การเร�ยนร�� การงานอาช�พและเทคโนโลย�ส�าหร
บน
กเร�ยนช%วงช
นท�� 1 (ช
นประถมศ�กษาป1ท�� 3) ในคร
ง
ท�� 3 พบว%าบทเร�ยนคอมพ�วเตอร"ม
ลต�ม�เด�ยม�ประ ส�ทธ�ภาพโดยรวมเปMน  86.10/89.67  โดยเร��องท�� 1 
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ม�ประส�ทธ�ภาพเปMน 85.70/89.70 เร��องท�� 2 ม�ประส�ทธ�ภาพเปMน 86.00/88.30 เร��องท�� 3 ม�ประส�ทธ� 
ภาพเปMน 86.70/91.00 ซ��งได�ประส�ทธ�ภาพเปMนไปตามเกณฑ"ท��ได�ก�าหนดไว�
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บทท�� 5
สร	ปผล  อภ�ปราย และข�อเสนอแนะ

การศ�กษาค�นคว�าคร��งน��เป�นการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร#�  
การงานอาช�พและเทคโนโลย� สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประ 
ถมศ�กษาป/ท�( 3) โดยม� งพ�ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยน  ซ�(งสามารถสร�ปผล  อภ�ปรายผล
และม�ข�อเสนอแนะด�งน��

ความม	�งหมายของการว�จ ย
เพ7(อพ�ฒนาและหาประส�ทธ�ภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร#�  การ

งานอาช�พและเทคโนโลย� สาระท�( 4  เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�(  1 (ช��นประถม 
ศ�กษาป/ท�( 3) ให�ม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ�ท�(ก*าหนด  85/85 

ความส!าค ญของการว�จ ย
1. ได�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร#�  การงานอาช�พและเทคโนโลย�

สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) ท�(ม�ประส�ทธ� 
ภาพ  

2. เพ7(อเป�นแนวทางในการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย ในรายว�ชาอ7(นๆ ต อไป

ขอบเขตของการว�จ ย

1. ประชากรและกล	�มต วอย�าง

1.1 ประชากร 
ประชากรท�(ใช�ในการศ�กษาค�นคว�า เป�นน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) 

โรงเร�ยนเพชรถนอม ส*าน�กงานเขตลาดพร�าว กร�งเทพมหานคร  ภาคเร�ยนท�( 1  ป/การศ�กษา  2549 
จ*านวน 5 ห�องเร�ยน ม�น�กเร�ยนท��งหมด 193 คน   

1.2 กล	�มต วอย�าง
กล� มต�วอย างในการศ�กษาค�นคว�า  เป�นน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) 

โรงเร�ยนเพชรถนอม ส*าน�กงานเขตลาดพร�าว  กร�งเทพมหานคร  ภาคเร�ยนท�( 1  ป/การศ�กษา 2549 
จ*านวน 48 คน  โดยว�ธ�ส� มแบบหลายข��นตอน ( Multistage  Random  Sampling )  โดยม�ว�ธ�การส� ม 
เพ7(อใช�ในการทดลอง 3 คร��ง ด�งน��  



การทดลองคร��งท�(  1  ส� มห�องเร�ยนมา  1  ห�องเร�ยนจากท��งหมด 5 ห�องเร�ยน  จาก
น��นท*าสลากเท าก�บจ*านวนน�กเร�ยนในช��นและส� มหย�บสลากเล7อกน�กเร�ยนข��นมาจ*านวน  3  คน  น*า
มาใช�ในการทดลอง

การทดลองคร��งท�(  2  ส� มห�องเร�ยนมา  1  ห�องเร�ยนจากท�(เหล7อ 4 ห�องเร�ยน  จาก
น��นท*าสลากเท าก�บจ*านวนน�กเร�ยนในช��นและส� มหย�บสลากเล7อกน�กเร�ยนข��นมาจ*านวน 15  คน น*า
มาใช� ในการทดลอง

การทดลองคร��งท�(  3  ส� มห�องเร�ยนมา  1  ห�องเร�ยนจากท�(เหล7อ 3 ห�องเร�ยน  จาก
น��นท*าสลากเท าก�บจ*านวนน�กเร�ยนในช��นและส� มหย�บสลากเล7อกน�กเร�ยนข��นมาจ*านวน 30  คน น*า
มาใช� ในการทดลอง

2. เน)*อหาท��ใช�ในการว�จ ย  
เน7�อหาท�(ใช�ในการสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย กล� มสาระการเร�ยนร#�  การงานอาช�พ  

และเทคโนโลย� สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) 
ซ�(งม�เน7�อหาแบ งเป�น 3 หน วย ด�งน��

2.1 เร)�องข�อม,ลน�าร,�   
2.1.1 ความหมายของข�อม#ล
2.1.2 ประเภทของข�อม#ล
2.1.3 แหล งข�อม#ล

2.2 การรวบรวมข�อม,ล
2.2.1 ว�ธ�การรวบรวมข�อม#ล
2.2.2 ค�ณภาพของข�อม#ล
2.2.3 ประโยชน�ของข�อม#ล

2.3 เร)�องคอมพ�วเตอร/น�าร,�
2.3.1 ความหมายของคอมพ�วเตอร�
2.3.2 ประเภทของเคร7(องคอมพ�วเตอร�
2.3.3 ส วนประกอบของระบบคอมพ�วเตอร�
2.3.4 ช7(อและหน�าท�(ของอ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�

3. เคร)�องม)อท��ใช�ในการว�จ ย
3.1 บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย 
3.2 แบบว�ดผลส�มฤทธ�Vทางการเร�ยน เป�นแบบทดสอบ แบบปรน�ย 4 ต�วเล7อก
3.3 แบบประเม�นค�ณภาพของบทเร�ยน ด�านเน7�อหา จากผ#�เช�(ยวชาญ
3.4 แบบประเม�นค�ณภาพของบทเร�ยน ด�านส7(อ จากผ#�เช�(ยวชาญ
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การด!าเน�นการหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร/ม ลต�ม�เด�ย
ผ#�ศ�กษาค�นคว�าด*าเน�นการตามข��นตอนด�งน��
1. ทดลองคร��งท�(1 เป�นการทดลองเพ7(อหาข�อบกพร องของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย

ก�บกล� มต�วอย าง  จ*านวน 3 คน  โดยให�น�กเร�ยนศ�กษาบทเร�ยนท�(ผ# �ศ�กษาค�นคว�าได�สร�างข��น  ได�
ก*าหนด ให�ผ# �เร�ยนใช�คอมพ�วเตอร�  1 เคร7 (องต อ 1 คนใช�ว�ธ�การส�งเกต ส�มภาษณ� และจดบ�นท�ก
ปXญหารวมท��งข�อบกพร องต างๆ เพ7(อน*าไปปร�บปร�งแก�ไข  ก อนน*าไปทดลองคร��งท�( 2 ต อไป

2. ทดลองคร��งท� ( 2 เป�นการทดลองเพ7(อหาแนวโน�มประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนโดยน*าบท
เร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยท�(ได�การปร�บปร�งแก�ไขจากการทดลองคร��งท�( 1 ไปใช�ก�บกล� มต�วอย าง
จ*านวน  15 คนโดยให�น�กเร�ยนศ�กษาบทเร�ยนท�(ผ# �ศ�กษาค�นคว�าได�สร�างข��นได�ก*าหนดให�ผ#�เร�ยนใช�
คอมพ�วเตอร�  1 เคร7(อง ต อ 1 คน น*าผลจากการท*าแบบฝZกห�ดระหว างเร�ยนและแบบทดสอบหล�ง
เร�ยนมาว�เคราะห�หาแนวโน�มประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ� 85/85 แล�วน*าข�อม#ลมาเป�นแนวทางในการ
ปร�บปร�งแก�ไขบทเร�ยนให�ถ#ก ต�องเหมาะสม ก อนน*าไปทดลองคร��งท�( 3

3. ทดลองคร��งท�( 3 เป�นการทดลองเพ7(อหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนโดยน*าบทเร�ยนคอมพ�ว 
เตอร�ม�ลต�ม�เด�ยท�(ได�ร�บการปร�บปร�งแก�ไขจากการทดลองคร��งท�( 2 ไปใช�ก�บกล� มต�วอย างจ*านวน 30
คน  โดยให�น�กเร�ยนศ�กษาบทเร�ยนท�(ผ#�ศ�กษาค�นคว�าได�สร�างข��น  ได�ก*าหนดให�ผ#�เร�ยนใช�คอมพ�วเตอร� 
1 เคร7(องต อ 1 คน น*าผลจากการท*าแบบฝZกห�ดระหว างเร�ยนและแบบทดสอบหล�งเร�ยนมาว�เคราะห� 
หาประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ�  85/85 

สร	ปผลการว�จ ย
จากการด*าเน�นการศ�กษาค�นคว�า สามารถสร�ปผลการศ�กษาค�นคว�าได�ด�งน��
1.  ได�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย กล� มสาระการเร�ยนร#� การงานอาช�พและเทคโนโลย�
    สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ  ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1  (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) 

จ*านวน 3 เร7(องค7อ
เร7(องท�( 1 ข�อม#ลน าร#�
เร7(องท�( 2 การรวบรวมข�อม#ล
เร7(องท�( 3 คอมพ�วเตอร�น าร#�

2.  ประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย กล� มสาระการเร�ยนร#�  การงานอาช�พ
และเทคโนโลย� สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) 
ม�ด�งน��

2.1 ค�ณภาพจากการประเม�นบทเร�ยนของผ#�เช�(ยวชาญด�านเน7�อหา  พบว า บทเร�ยน
ม�ค�ณภาพด�านเน7�อหาอย# ในระด�บด�มาก

2.2 ค�ณภาพจากการประเม�นบทเร�ยนของผ#�เช�(ยวชาญด�านส7(อ พบว า บทเร�ยนม�ค�ณ 
ภาพด�านส7(ออย# ในระด�บด�
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2.3 ประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร#�  การ
งานอาช�พและเทคโนโลย� สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถม 
ศ�กษาป/ท�( 3)  จากการทดลองก�บกล� มต�วอย าง  พบว าบทเร�ยนท�(สร�างข��นท��ง 3 เร7(อง  ม�ประส�ทธ�ภาพ
ด�งน��

เร7(องท�( 1 ข�อม#ลน าร#� ม�ประส�ทธ�ภาพ 85.70/89.70
เร7(องท�( 2 การรวบรวมข�อม#ล ม�ประส�ทธ�ภาพ 86.00/88.30
เร7(องท�( 3 คอมพ�วเตอร�น าร#� ม�ประส�ทธ�ภาพ 86.70/91.00
ซ�(งบทเร�ยนท��ง 3 เร7(องม�ประส�ทธ�ภาพโดยรวมเป�น 86.10/89.67

อภ�ปรายผล
จากการศ�กษาค�นคว�าเพ7(อการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร#� 

การงานอาช�พและเทคโนโลย� สาระท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถม 
ศ�กษาป/ท�( 3) พบว าประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนท��ง 3 เร7(องม�ประส�ทธ�ภาพ 86.10/89.67 โดยเร7(องท�( 1 
ม�ประส�ทธ�ภาพ 85.70/89.70 , เร7(องท�( 2 ม�ประส�ทธ�ภาพ 86.00/88.30  , เร7(องท�( 3 ม�ประส�ทธ�ภาพ 
86.70/91.00   ซ�(งเป�นไปตามเกณฑ�ท�(ก*าหนดไว� 

ผ#�ศ�กษาค�นคว�าสามารถอภ�ปรายผลได�ด�งน��
1. จากการท�(บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร# �  การงานอาช�พและ
     เทคโนโลย� สาระท� (4 เทคโนโลย�สารสนเทศส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช� �นท� ( 1 (ช��นประถม

ศ�กษาป/ท�( 3)      ม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ�ท�(ก*าหนดไว�ค7อ 85/85 น��น  สอดคล�องก�บการพ�ฒนาบท
เร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย เร7 (องอ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร� กล� มสาระการเร�ยนร#�การงานอาช�พและ
เทคโนโลย�  ของน�นทวรรณ     ว�บ#ลย�ศ�กด� Vช�ย  (2548 : 62-63)  ผลการศ�กษาค�นคว�าพบว า 
บทเร �ยนม�ประส �ทธ �ภาพซ� (งเป �นไปตามเกณฑ�  85/85  ท��งน� � เพราะค �ณสมบ �ต �ของบทเร �ยน
คอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย เป�นการน*า เสนอร#ปแบบต างๆ เช น ข�อความ ภาพเคล7(อนไหว ภาพว�ด�ท�ศน� 
ภาพน�(ง เส�ยง ม�ส วนท*าให�ผ#�เร�ยนได�ปฏ�ส�มพ�นธ�ก�บบทเร�ยนตลอดเวลา ซ�(งม�การให�ข�อม#ลย�อนกล�บ
ท�นท� เป�นการช วยสร�างความกระต7อ ร7อร�นในการเร�ยนร#�ให�ก�บผ#�เร�ยนเป�นอย างมาก  ซ�(งสอดคล�องก�บ 
ย7น  ภ# วรวรรณ (2538:159) ท�(ว าส7(อต�วกลาง ค7อ ส�(งท�(จะส งเสร�มความเข�าใจระหว างก�นของผ#�ใช� เช น 
ข�อความ ภาพเคล7(อนไหว ภาพว�ด�ท�ศน� ภาพน�(ง เส�ยง และอ7(นๆ อ�กท�(น*ามาประย�กต�ร วมก�น และ
เป�นการเร�ยนร#�ด�วยตนเองโดยสามารถเล7อกเร�ยนบทเร�ยนและใช�เวลาในการเร�ยนตามความสามารถ
ของตนเอง  ซ�(งสอดคล�องก�บ  ว�ไล   องค�ธนะส�ข (2543:80) ท�(กล าวว า การเร�ยนร#�ด�วยตนเอง เป�น 
ร#ปแบบหน�(งของการเร�ยนการสอน โดยเปaดโอกาสให�ผ#�เร�ยนสามารถเล7อกเร�ยนหร7อเร�ยนตามความ
สามารถ ความสนใจของตนเอง โดยค*าน�งถ�งหล�กของความแตกต างระหว างบ�คคล โดยการเร�ยนร#�
ด�วยตนเองเป�นการประย�กต�ร วมก�นระหว างเทคน�คและส7(อการสอนให�สอดคล�องก�บความแตกต าง
ระหว างบ�คคล
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2. การผล�ตบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย ได�ด*าเน�นการตามหล�กการว�จ�ยและพ�ฒนาโดย
ม�การก*าหนดวางแผน ล*าด�บข��นตอนในการพ�ฒนาอย างเป�นระบบ ม�การแก�ไขปร�บปร�งข�อบกพร อง
ต างๆ ตามค*าแนะน*าของผ#�เช�(ยวชาญ ท��งทางด�านเน7�อหาและด�านเทคโนโลย�การศ�กษา ซ�(งข��นตอน
ด�งกล าวได�สอดคล�องก�บค*ากล าวของ บอร�ก และกอลล� (Borg; & Gall. 1989:784-785) ค7อ ก*าหนด 
รวบรวม วางแผน การออกแบบ ทดลอง ปร�บปร�ง และการน*าไปใช� ซ� (งจะท*าให�ได�บทเร�ยน
คอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยท�(ม�ค�ณภาพและประส�ทธ�ภาพท�(ด�

3. จากการส�งเกตระหว างการทดลองท��ง 3 คร��งพบว าผ# �เร�ยนม�ความพ�งพอใจ สน�ก และ
สนใจในการเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด �ย ต� �งใจเร�ยนเป�นอย างด� เน7 (องจากบท
เร�ยนคอมพ�ว เตอร�ม�ลต�ม�เด�ยท�(ผ#�ศ�กษาค�นคว�าได�พ�ฒนาข��นน��น  ม�ร#ปแบบการน*าเสนอท�(หลากหลาย
และแปลกใหม ส*าหร�บต�วผ#�เร�ยน  โดยม�การน*าเสนอต�วอ�กษร  กราฟaก  ภาพน�(ง  ภาพเคล7(อนไหว 
เส�ยงบรรยายและเส�ยงดนตร�ประกอบ  ซ�(งเป�นว�ธ�การน*าเสนอท�(เป�นการขยายช องทางการส7(อความ
หมายท*าให�ผ# � เร�ยน  เร�ยนโดยใช�ประสาทส�มผ�สต างๆ มากย� (งข� �น  ซ� (งท*าให�การส7 (อสารน� �นม�
ประส�ทธ�ภาพมากข��น อ�กท��งย�งม�การเสร�มแรงและให�ข�อม#ลย�อนกล�บท�นท�แก ผ#�เร�ยน  ผ#�เร�ยนสามารถ
ควบค�มบทเร�ยนได�ด�วยตนเอง สนองความแตกต างระหว างบ�คคลจ�งเป�นการส งเสร�มให�ผ# �เร�ยนม�
อ�สระในการเร�ยน สอดคล�องก�บการจ�ดการศ�กษาท�(เน�นผ#�เร�ยนเป�นส*าค�ญ

ด�วยเหต�ผลด�งกล าว จ�งท*าให�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล� มสาระการเร�ยนร#�  การ
งานอาช �พและเทคโนโลย �  สาระท� (  4  เทคโนโลย �สารสนเทศส *าหร �บน �กเร �ยนช  วงช� �นท� (  1 
(ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) ม�ประส�ทธ�ภาพตามเกณฑ�ท�(ต��งไว� และสามารถน*าไปใช�เพ7(อการเร�ยนการ
สอนได�จร�ง

ข�อเสนอแนะ
ข�อเสนอแนะท�(วไป
1. ปXจจ �บ �นเทคโนโลย�เข �ามาม�บทบาทอย างมากต อวงการศ�กษาของไทยโดยเฉพาะ

เทคโนโลย�คอมพ�วเตอร� หน วยงานทางการศ�กษาจ�งควรพ�ฒนาบ�คลากรทางการศ�กษาให�ม�ความร#�
ทางด�านคอมพ�วเตอร� โดยอาจจะม�การฝZกอบรมหล�กส#ตรการผล�ตส7 (อการเร�ยนการสอนโดยใช�
เทคโนโลย�คอมพ�วเตอร�ให�แก คร#ผ#�สอนและบ�คลากรท�(เก�(ยวข�อง

2.  การใช�โปรแกรมส*าเรiจร#ปผล�ตส7(อในปXจจ�บ�นม�การผล�ตออกมาเป�นจ*านวนมาก  ซ�(งแต ละ
โปรแกรมม�ข�อด�และข�อจ*าก�ดแตกต างก�น จ�งควรม�การศ�กษาเพ7(อเปร�ยบเท�ยบก อนท�(จะน*ามาพ�ฒนา
ส7(อต อไป

3.  บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย กล� มสาระการเร�ยนร#�การงานอาช�พและเทคโนโลย� สาระ
ท�( 4 เทคโนโลย�สารสนเทศ ส*าหร�บน�กเร�ยนช วงช��นท�( 1 (ช��นประถมศ�กษาป/ท�( 3) สามารถใช�เป�นส7(อท�(
ผ#�เร�ยนสามารถเร�ยนร#�ได�ด�วยตนเอง หร7อใช�เป�นการทบทวนเน7�อหาในสาระด�งกล าว
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4.  การสร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยน� �น  ผ# �สร�างจะต�องศ�กษาโปรแกรมในการ
สร�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร� และโปรแกรมประกอบอ7 (นเพ7 (อให�เป�นคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย เช น 
โปรแกรมใน การสร�างบทเร�ยน การท*างานกราฟaกและตกแต ง การต�ดต อเส�ยงบรรยายและดนตร�
ประกอบ การสร�างภาพเคล7(อนไหว การต�ดต อว�ด�ท�ศน� เป�นต�น และต�องเร�ยนร#�เทคน�คการจ�ดองค�
ประกอบภาพและทฤษฎ�ส�ต างๆ อ�กด�วย เพ7(อให�บทเร�ยนเป�นบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยอย าง
แท�จร�ง

ข�อเสนอแนะในการท*าการว�จ�ยคร��งต อไป
1. ควรศ�กษาผลกระทบจากการเร�ยนด�วยบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยก�บต�วแปรอ7(นๆ
 เช น เวลาท�(ใช�ในการเร�ยน  ความร�บผ�ดชอบ  
2.  ควรศ�กษาเปร�ยบเท�ยบผลการเร�ยนร#�จากการใช�บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ก�บส7(ออ7(นๆ 
3.  ควรม�การท*าว�จ�ยและพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยในเน7�อหา  และระด�บช��นอ7(นๆ 

ต อไป
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ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก
รายนามผ�เช��ยวชาญ



รายนามผ�เช��ยวชาญดานส��อ

ผ��ช�วยศาสตราจารย�พ�ลาศ  เก��อม� ภาคว�ชาเทคโนโลย�ทางการศ กษา
คณะศ กษาศาสตร�
มหาว�ทยาล%ยศร�นคร�นทรว�โรฒ ประสานม�ตร

ผ��ช�วยศาสตราจารย�ฤทธ�ช%ย  อ�อนม�*ง ภาคว�ชาเทคโนโลย�ทางการศ กษา
คณะศ กษาศาสตร�
มหาว�ทยาล%ยศร�นคร�นทรว�โรฒ ประสานม�ตร

อาจารย�นฤมล  ศ�ระวงษ� ภาคว�ชาเทคโนโลย�ทางการศ กษา
คณะศ กษาศาสตร�
มหาว�ทยาล%ยศร�นคร�นทรว�โรฒ ประสานม�ตร

รายนามผ�เช��ยวชาญดานเน��อหา

นายไพโรจน�   ส�ทธ�น%นทน� ต,าแหน�งผ��ช�วยผ��อ,านวยการฝ/ายว�ชาการ
โรงเร�ยนเพชรถนอม
ส,าน%กงานเขตลาดพร�าว  กร3งเทพมหานคร

นางสาววรรณา  พงษ�พาน�ช ต,าแหน�งอาจารย�  3  ระด%บ  8
โรงเร�ยนเพชรถนอม
ส,าน%กงานเขตลาดพร�าว  กร3งเทพมหานคร

นางหน�พ�ษย�  เข8มเง�น ต,าแหน�งอาจารย�  2  ระด%บ  7
โรงเร�ยนเพชรถนอม
ส,าน%กงานเขตลาดพร�าว  กร3งเทพมหานคร

71



ภาคผนวก  ข
ต�วอย�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย

เร��อง  การพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล��มสาระการเร�ยนร!"  การงาน
อาช�พและเทคโนโลย�     ส&าหร�บน�กเร�ยนช�วงช�(นท�� 1



ต�วอย�างบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย   เร��องการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย 
กล��มสาระการเร�ยนร!"  การงานอาช�พและเทคโนโลย�     ส&าหร�บน�กเร�ยนช�วงช�(นท�� 1

ล�กษณะของบทเร�ยน
บทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  เร� �องการพ�ฒนาบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ย  กล��ม

สาระการเร�ยนร!"  การงานอาช�พและเทคโนโลย�     ส&าหร�บน�กเร�ยนช�วงช�(นท�� 1    เป,นบทเร�ยนท��
สร "างข- (นโดยใช "โปรแกรม  Authorware   version  6.5  ภายใต "ระบบปฏ�บ �ต �การ  Microsoft 
Window  XP  ซ-�งบรรจ�อย!�ในแผ�นซ�ด�รอม   ขนาดความจ�   685  MB. 

บทเร�ยนท��สร"างข-(นเป,นล�กษณะการน&าเสนอบทเร�ยนแบบสอนเน�(อหา ( Totorial ) ประกอบ 
ด"วยเน�(อหากล��มสาระการเร�ยนร!"  การงานอาช�พและเทคโนโลย�  สาระท��  4  เทคโนโลย�สารสนเทศ 
ซ-�งม�เน�(อหาแบ�งออกเป,น  3  เร��อง  ค�อ

       เร��องท��  1  ข"อม!ลน�าร!"
เร��องท��  2  การรวบรวมข"อม!ล
เร��องท��  3  คอมพ�วเตอร�น�าร!"

ในแต�ละเร��องจะประกอบด"วยการน&าเสนอเน�(อหา   แบบฝVกห�ด  แบบทดสอบและสร�ปผล
การท&าแบบฝVกห�ดและแบบทดสอบของแต�ละเร��อง
ต�วอย�างบทเร�ยน

เม��อใส�แผ�นซ�ด�รอม  เคร��องคอมพ�วเตอร�จะท&างานอ�ตโนม�ต�  บทเร�ยนจะแสดงหน"าจอเป,น
กราฟXกไตเต�(ลและหล�งจากน�(นจะแสดงหน"าลงทะเบ�ยน  เพ��อให"ผ!"เร�ยนพ�มพ�ช��อลงไปและโปรแกรม
จะท&าการบ�นท-กข"อม!ลของผ!"เร�ยน  ซ-�งสามารถส��งเก[บบ�นท-กในแผ�นฟล[อปป\]ด�สก�ได"ด"วย

ภาพประกอบ  1  หน"าจอลงทะเบ�ยนเร�ยน
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เม��อโปรแกรมบ�นท-กข"อม!ลของน�กเร�ยนเสร[จแล"ว  จะพบหน"าแนะน&าป�^มต�าง ๆ ในการควบ
ค�มบทเร�ยนและหน"าถ�ดไปจะเป,นหน"าเมน!หล�ก  โดยจะม�ป�^มต�าง ๆ ให"เล�อกเร�ยน

ภาพประกอบ  2  หน"าแนะน&าการใช"ป�^มควบค�มต�าง ๆ 

ภาพประกอบ  3  หน"าเมน!หล�ก
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หน"าจอหล�กบทเร�ยนในแต�ละเร��อง   ซ-�งจะประกอบด"วย  เน�(อหาให"เล�อกเร�ยนและม�แบบฝVก 
ห�ด   แบบทดสอบให"ท&า   แต�น�กเร�ยนจะท&าแบบทดสอบได"ก[ต�อเม��อเร�ยนเน�(อหาท�(งหมดในบทเร�ยน
น�(น ๆ  แล"ว

ภาพประกอบ  4  หน"าเมน!ย�อย  เร��อง คอมพ�วเตอร�น�าร!"

ภาพประกอบ  5  ภาพหน"าจอเน�(อหาบทเร�ยน เร��อง คอมพ�วเตอร�น�าร!"  ( ค�ย�บอร�ด ) 
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ภาพประกอบ  6  ภาพหน"าจอว�ด�ท�ศน�เร��อง เมาส� 

ภาพประกอบ  7  ภาพหน"าจอแบบฝVกห�ด  คอมพ�วเตอร�น�าร!"

76



ภาพประกอบ  8  ภาพหน"าจอออกแบบทดสอบหล�งเร�ยน เร��อง คอมพ�วเตอร�น�าร!"

ภาพประกอบ  9  ภาพหน"าจอต�วอย�างแบบทดสอบคอมพ�วเตอร�น�าร!" 
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ภาพประกอบ  10  ภาพหน"าจอผลการประเม�นแบบทดสอบหล�งเร�ยน  เร��อง ข"อม!ลน�าร!" 

หน"าจอออกจากโปรแกรม  เม��อผ!"เร�ยนต"องการออกจากโปรแกรมบทเร�ยนจะถามเพ��อเป,น
การย�นย�นว�าผ!"เร�ยนต"องการออกจากโปรแกรมหร�อไม� 

ภาพประกอบ  11  ภาพหน"าจอออกจากโปรแกรม
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 ภาคผนวก  ค
ต
วอยางแบบทดสอบว
ดผลส
มฤทธ��ทางการเร�ยน



1.  ข อม!ล  หมายถ	งข�อใด
      ก.  ข�อเท�จจร�งเก��ยวก�บส��งต�าง ๆ 
      ข.   ประโยชน&ของส��งต�าง ๆ 
      ค.  ความส(าค�ญของส��งต�าง ๆ 

4. การน(าส��งต�าง ๆ  มาใช�ประโยชน&

2.  ข�อม,ลของโรงเร�ยนเช�น  ช.�อโรงเร�ยน  สถานท��ต�/ง  จ(านวนน�กเร�ยน  จ(านวนคร,  เป0นข�อม,ลท��เก��ยว 
ก�บอะไร

1. ข�อม,ลเก��ยวก�บส��งของ
2. ข�อม,ลเก��ยวก�บสถานท��
3. ข�อม,ลเก��ยวก�บบ3คคล
4. ข�อม,ลเก��ยวก�บส��งต�างๆ

3.  ถ�าน�กเร�ยนต�องการค�นหาข�อม,ลท��ผ�านมาหลายว�นแล�วจะค�นได�จากแหล�งข�อม,ลใด
1. หน�งส.อพ�มพ&
2. ว�ทย3
3. โทรท�ศน&
4. น�ตยสาร

4.  ข�อใดถ,กต�องท��ส3ด  เก��ยวก�บการรวบรวมข�อม,ลโดยการส�งเกตการณ&
1. ต,นสอบถามค3ณคร,เม.�อสงส�ย
2. เสกอ�านค,�ม.อการท(าอาหาร
3. ไก�อ�านหน�งส.อพ�มพ&ให�ยายฟ:ง
4. น�กข�าวไปเฝ<าด,อ3บ�ต�เหต3ท��เก�ดข	/น

5.  การเก�บข�อม,ลว�ธ�ใด   ต�องใช�การอ�าน
1. สอบถาม
2. ส�งเกตการณ&
3. รวบรวมเอกสาร
4. สนทนา
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6.  คอมพ�วเตอร&ท��มน3ษย&สร�างในระยะแรก  ม�ค3ณสมบ�ต�ในการใช�งานด�านใด
a. เป0นเคร.�องพ�มพ&ต�วอ�กษร

2. เป0นเคร.�องด,ภาพและฟ:งเพลง
3. เป�นเคร��องสร�างภาพเคล��อนไหว
4. เป�นเคร��องค�านวณทางต�วเลข

7.   ซอฟต&แวร&   ค.ออะไร
i. อ3ปกรณ&ต�าง ๆ  ของคอมพ�วเตอร&
ii. ผ,�ท��ใช�งานคอมพ�วเตอร&

ii. โปรแกรมคอมพ�วเตอร&
2. หน�วยประมวลผลคอมพ�วเตอร&

8. อ3ปกรณ&ใดต�อไปน�/  ม�หน�าท��ในการแสดงผลล�พธ&ของข�อม,ล
ก.  จอภาพ  และเคร.�องพ�มพ&
ข. เคส  และจอภาพ
ค. เมาส&และแป<นพ�มพ&
ง.  สแกนเนอร&  และ  แป<นพ�มพ&

9. ข�อใดอธ�บายหน�าท��ของ  เคส  ได�ถ,กต�อง
a. แสดงข�อม,ลภาพและอ�กษร
b. เก�บอ3ปกรณ&หล�กคอมพ�วเตอร&

c. ช�/ต(าแหน�งเพ.�อป<อนข�อม,ล
ง.   น(าเข�าข�อม,ลต�วอ�กษร / ต�วเลข

10. เคร��องม�อควบค�มต�วช��ต�าแหน!งบนหน�าจอคอมพ#วเตอร$ 
ค�อข�อใด

1. ไอคอน
2. เมาส$
3. แป'นพ#มพ$
4. ซ�พ�ย*
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 ภาคผนวก  ง
ตารางแสดงค�าความยากง�าย (p) และค�าอ�านวจจ�าแนก (r) ของแบบทดสอบ



ตารางท�  6 แสดงค�าความยากง�าย ค�าอ�านาจจ�าแนก และค�าความเช$ อม% นของแบบทดสอบ
แบบทดสอบของบทเร�ยนคอมพ�วเตอร�ม�ลต�ม�เด�ยท��ง 3 เร��อง ม�ค�าความเช��อม��นโดยสามารถแสดงให$
เห%นได$ด�งตาราง ด�งน��

ค�าความยากง�าย ค�าอ�านาจจ�าแนก และค�าความเช$ อม% น
แบบทดสอบเร$ องท�   1  ข'อม(ลน�าร('

ข$อท�� ค�าความยากง�าย ค�าอ(านาจจ(าแนก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.72
0.75
0.64
0.77
0.77
0.70
0.67
0.75
0.50
0.69

0.51
0.39
0.23
0.35
0.35
0.48
0.29
0.60
0.36
0.36
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ค�าความยากง�าย ค�าอ�านาจจ�าแนก และค�าความเช$ อม% น
แบบทดสอบเร$ องท�   2  รวบรวมข'อม(ล

ข$อท�� ค�าความยากง�าย ค�าอ(านาจจ(าแนก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.53
0.64
0.68
0.67
0.70
0.70
0.58
0.42
0.72
0.73

0.31
0.45
0.52
0.41
0.66
0.48
0.33
0.33
0.63
0.44
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ค�าความยากง�าย ค�าอ�านาจจ�าแนก และค�าความเช$ อม% น
แบบทดสอบเร$ องท�   3  คอมพ,วเตอร-น�าร('

ข$อท�� ค�าความยากง�าย ค�าอ(านาจจ(าแนก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.73
0.64
0.73
0.64
0.41
0.50
0.53
0.68
0.64
0.52

0.44
0.45
0.44
0.45
0.43
0.26
0.42
0.52
0.34
0.41
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 ภาคผนวก  จ
แบบประเม�นส�าหร�บผ��เช��ยวชาญด�านเน��อหาและด�านส��อ



แบบประเม�นค"ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร'ม�ลต�ม�เด�ย
(ด�านเน��อหา)   เร��อง เทคโนโลย�สารสนเทศ

ค�าช��แจง  โปรดท�าเคร��องหมาย  ลงในช/องตามความค�ดเห0นของท/าน

รายการท��ประเม�น
ระด�บความค�ดเห0น

ด�
มาก ด� ปาน

กลาง
ปร�บ
ปรง

ใช�
ไม�ได�

ด�านเน��อหาและการด�าเน�นเร��อง
1. เน��อหาสอดคล�องก�บจดประสงค�เช งพฤต กรรม
2. ล%าด�บข��นในการน%าเสนอเน��อหา
3. ความถ*กต�องของเน��อหา
4. ความช�ดเจนในการน%าเสนอเน��อหา
5. ความน�าสนใจในการด%าเน นเร�-อง
6. ปร มาณของเน��อหาในแต�ละบทเร�ยน
7. ความเหมาะสมก�บระด�บของผ*�เร�ยน

ข�อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

                            ลงช�-อผ*�ประเม น  

                       ......................................... 
         ( นางสาววรรณา  พงษ�พาน ช )

           อาจารย�  3  ระด�บ  8    โรงเร�ยนเพชรถนอม  
                ส%าน�กงานเขตลาดพร�าว  กรงเทพมหานคร
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แบบประเม�นค"ณภาพบทเร�ยนคอมพ�วเตอร'ม�ลต�ม�เด�ย
(ด�านส��อ)   เร��อง เทคโนโลย�สารสนเทศ

ค�าช��แจง  โปรดท�าเคร��องหมาย  ลงในช/องตามความค�ดเห0นของท/าน

รายการท��ประเม�น
ระด�บความค�ดเห0น

ด�
มาก ด� ปาน

กลาง
ปร�บ
ปรง

ใช�
ไม�ได�

1. ด�านภาพ  ภาษา  และเส�ยง
   1.1 ความเหมาะสมของภาพในการส�-อความหมาย
   1.2 ความเหมาะสมของปร มาณภาพก�บเน��อหา
   1.3 การเร�าความสนใจด�วยเส�ยงประกอบบทเร�ยน
   1.4 ความช�ดเจนของเส�ยงบรรยายประกอบการเร�ยน
   1.5 ความกลมกล�นของภาพและเส�ยงท�-ใช�ในบทเร�ยน

2. ด�านการออกแบบหน�าจอ
   2.1 ร*ปแบบของต�วอ�กษรท�-ใช�อ�านได�ง�าย
    2.2 ขนาดของต�วอ�กษรในการน%าเสนอเหมาะสม
   2.3 ความช�ดเจนของการใช�ส�ของต�วอ�กษร
   2.4 ความช�ดเจนของต�วอ�กษรบนพ��นส�ต�าง ๆ  
   2.5 ความเหมาะสมของส�พ��นหล�งของบทเร�ยน

3. ด�านการน�าเสนอบทเร�ยน
    3.1 ความเหมาะสมของการออกแบบหน�าจอ
   3.2 ความเหมาะสมของเทคน คการน%าเสนอบทเร�ยน
   3.3 ความเหมาะสมของจ%านวนกรอบภาพ
   3.4 ความน�าสนใจของการโต�ตอบบทเร�ยน
   3.5 ความต�อเน�-องของการน%าเสนอเน��อหา
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รายการท��ประเม�น
ระด�บความค�ดเห0น

ด�
มาก ด� ปาน

กลาง
ปร�บ
ปรง

ใช�
ไม�ได�

4. ด�านแบบฝ9กห�ดและแบบทดสอบ
   4.1 ความช�ดเจนของค%าส�-ง
   4.2 ความน�าสนใจเก�-ยวก�บการโต�ตอบแบบฝ>กห�ด และ 

แบบทดสอบ
   4.3 ว ธ�การสรปผลคะแนนรวมท�ายแบบทดสอบ

ข�อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

                              ลงช�-อผ*�ประเม น  

                     .................................................. 
     ( ผ*�ช�วยศาสตราจารย�ฤทธ ช�ย  อ�อนม -ง )

      ภาคว ชาเทคโนโลย�ทางการศAกษา  คณะศAกษาศาสตร� 
               มหาว ทยาล�ยศร�นคร นทรว โรฒ  ประสานม ตร
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ภาคผนวก  ฉ
ภาพการทดลองหาประส�ทธ�ภาพของบทเร�ยนก�บกล��มต�วอย�าง



ภาพประกอบ  12  ภาพการทดลองคร��งท�� 1 ก�บกล��มต�วอย�างจ�านวน  3  คน
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ภาพประกอบ  13  ภาพการทดลองคร��งท�� 2 ก�บกล��มต�วอย�างจ�านวน  15  คน
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ภาพประกอบ  14  ภาพการทดลองคร��งท�� 3 ก�บกล��มต�วอย�างจ�านวน  30  คน
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ประว�ต�ย	อผ�ท��ส�รน�พนธ�



ประว�ต�ย	อผ�ท��ส�รน�พนธ�

ช��อ  ช��อสก�ล นายดวงเด�น   ศร�บ�ร�นทร�
ว�นเด�อนป�เก�ด 17  มกราคม  2522
สถานท��เก�ด อ$าเภอนาด&วง   จ�งหว�ดเลย
สถานท��อย)�ป*จจ�บ�น 35/519  คอนโดราณ�เพลส  ซอยส�ขทร�พย�  

ถนนส�คนธสว�สด�4  แขวงลาดพร&าว  เขตลาดพร&าว 
กร�งเทพมหานคร   10230

ท��ท$างาน โรงเร�ยนเพชรถนอม   ซอยลาดพร&าว 71 ถนน
ส�คนธสว�สด�4แขวงลาดพร&าว  เขตลาดพร&าว    กร�งเทพ
มหานคร

ประว�ต�การศ9กษา
พ.ศ.  2539 ประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ   (ปวช.)  การบ�ญช� 

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ช�ยภ)ม�
พ.ศ.  2543 คร�ศาสตร�บ�ณฑ�ต

( ว�ชาเอกเทคโนโลย�และนว�ตกรรมการศ9กษา ,  
เก�ยรต�น�ยมอ�นด�บ 2 )
มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏเลย

พ.ศ.  2550 การศ9กษามหาบ�ณฑ�ต  ( สาขาว�ชาเทคโนโลย�การศ9กษา )
มหาว�ทยาล�ยศร�นคร�นทรว�โรฒ  ประสานม�ตร  กร�งเทพฯ
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