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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ค า

ขยายและค าเชื่อม กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   
จากจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรีย นช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอรรถมิตร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   จ านวน 
78 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  บทเรียนค อมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ค า
ขยายและค าเชื่อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ได้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ค า ขยายและค าเชื่อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2  พบว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี  และบทเรียนมีประสิทธิภาพ  90.58/91.44  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ในด้านการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
พบว่า ผู้เรียนท่ีศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ค าขยายและค าเชื่อม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนร้อยละ 86.66 ของผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 



THE EFFECT OF USING COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION ON 
“ADJECTIVE, ADVERB AND CONJUNCTION”  IN THE SUBSTANCE GROUP OF 

FOREIGN PROGRAM FOR THE SECOND LEVEL STUDENTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

GUNLAYA  BURANAKIJ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education in Educational Technology 

at Srinakharinwirot University 
MAY 2009 



Gunlaya   Buranakij. (2009). The Effect of Using Computer Multimedia Instruction 
on “Adjective, Adverb and Conjunction”  in The Substance Group of 
Foreign Program  For The second Level Students.  Master’s Project, 
M.Ed. (Educational Technology). Bangkok: Graduate School, 
Srinakharinwirot University. Project Advisor: Assot. Prof. Dr.Rittchai   
Onming. 

 
The objectives of this research were to develop and study the effect of 

using computer multimedia instruction on “Adjective, Adverb and Conjunction”  in 
The Substance Group of Foreign Program for the second level students to meet 
90/90 standard criteria and study the result of percentage of students who passed 
80 percent criteria. 

The instruments in this research consisted of an experts evaluation form, a 
learning achievement test and computer multimedia instruction on “Adjective, 
Adverb and Conjunction” in Foreign learning substance group for the second level 
students.  The sample group used for experimentation included 78 second level 
students at Attamit School.  

The result of the research revealed that: In the study of instructional 
multimedia computer development has a quality of the computer multimedia 
instruction that evaluated of content expert was ranked  at very good level and 
educational technology expert was ranked at a good level and its efficiency was 
90.58/91.44 which corresponding with provided criteria. In the study of effect of 
using computer multimedia instruction was found that there were 86.66 percent 
achieved students of all that passed 80 percent criteria.  

 

 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฤทธิชัย 
อ่อนมิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ซึ่งกรุณารับเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ตลอดจนตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องในสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็น
อย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิศรา  เจริญวานิช  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวชศิษฐ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร  ที่กรุณา
รับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและ ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.พัชราพร รัตน 
วโรภาส  ว่าที่พ .ต.พีรเดช  รัตนวิชัย  อาจารย์พัชรินทร์ พลเยี่ยม ที่กรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีค วามรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน จนสามารถท าสารนิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ 
 ขอขอบคุณท่านอาจารย์ขจรศรี  ฤกษ์จ านง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอรรถมิตรและคณะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินการ
วิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมรุ่น
ทุกท่าน   ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
 ผู้ศึกษาวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา  
หรือผู้ที่ก าลังศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านนี้อยู่  ส าหรับคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่ได้จาก
สารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา และญาติ   ของผู้วิจัย  ซึ่งให้การอบรมเลี้ยงดู  
ตลอดจนสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้ผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยดีตลอดมา  ส่วนใดที่มีข้อบกพร่อง
หรือผิดพลาด ผู้วจิัยขอน้อมรับไว้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
        ในสังคมโลกปจจุบัน  การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
ติดตอส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม  และเพื่อการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อให
สามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ  เขาใจความแตกตางทางการเมืองและวัฒนธรรมใน
ฐานะที่เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตนการเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนที่
กวางไกล  สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมั่นใจ  มีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1) 
 สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้นจะตอง
มีการศึกษาโครงสรางของประโยคดวยเปนสําคัญ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชในทักษะฟง พูด อาน 
และเขียน  เร่ืองคําขยายและคําเชื่อม เปนเรื่องที่นักเรียนจะตองทําความเขาใจตั้งแตเร่ิมตนในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการประกอบรูปประโยคที่สมบูรณในเรื่องอื่นตอไป  ปญหาที่พบก็คือ
นักเรียนไมสามารถบอกไดวาคําใดเปนคําขยาย และ คําใดเปนคําเชื่อม ในประโยคภาษาอังกฤษและมี
ความสับสนในการแยกชนิดของคําขยาย  ซึ่งเปนผลมาจากคะแนนสอบหลังบทเรียนที่นักเรียนไดคะแนน
ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว   ซึ่งผูวิจัยคิดวาผูเรียนควรจะทําความเขาใจใหชัดเจนเพื่อเปน
พื้นฐานในการศึกษาระดับชั้นตอไป  จากปญหาดังกลาวควรมีการใชส่ือการสอนเขามาชวยเสริมการ
เรียนดวย เนื่องจากผูเรียนมีความแตกตางกัน  และเวลาในการเรียนที่จํากัด และดวยในยุคปจจุบัน
นักเรียนไดมีการเรียนคอมพิวเตอรต้ังระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฉะนั้นถานําสื่อที่ใชกับคอมพิวเตอรเขา
ชวยมาสอน จะทําใหผูเรียนสนใจและอยากติดตามบทเรียนซึ่งเปนการสงผลดีตอการเรียนการสอน  บวก
กับปญหาเรื่องระยะเวลาที่จํากัด  และเรื่องของความแตกตางของผูเรียน  จึงควรใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาชวยสอนเสริม  เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย
ข้ึน  ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดี  จดจําเรื่องตางๆ ไดมากขึ้นนานกวา  ชวยสรางความสนใจใหกับผูเรียน  ชวย
เพิ่มทักษะในการเรียนรู ประหยัดเวลาในการเรียนการสอน  เปนเครื่องมือการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานทั่วไป   ทั้ งยังประหยัดกําลังและปริมาณครู ผูสอน   เพิ่มปริมาณผู เ รียนไดมากขึ้น            
(สกนธ เรืองนุม.2546: 3) 
  ในปจจุบันคอมพิวเตอรไดพัฒนาจนเปนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ที่สามารถผสมรูปแบบ
หลายสื่อไวในคอมพิวเตอรเครื่องเดียว  มีการนําเสนอภาพสี  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ขอความ  และ
ขอมูลไวดวยกัน  ทําใหผูเรียนไดรับขอมูลขาวสารรูปแบบตาง ๆ  นั้น  มีเปาหมายสําคัญก็คือการไดมาซึ่ง
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถดึงความสนใจของผูเรียนและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะ
เรียนรู  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนตัวอยางที่ดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัวซึ่งผูเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ  พรอมทั้งการไดรับการปอนกลับ  อยางสม่ําเสมอกับเนื้อหา
และกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี  
รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม   กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 
 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เรื่อง  คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 
 2. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ที่นักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากร 

    ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอรรถมิตร        
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2551 จํานวน 5 หองเรียน  ทั้งหมด 146  คน   
 
     กลุมตัวอยาง 
        กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา  2551  จํานวน 78 คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  
Sampling )  โดยมีวิธีการสุมดังนี้ 
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   ข้ันที่ 1  สุมนักเรียนจํานวน 4 หองเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 5 หองเรียน โดยการสุมอยาง
งายจากการจับสลาก แลวกําหนดใหเปนนักเรียนหองที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยการจับ
สลาก 

  ข้ันที่ 2  สุมนักเรียนแตละหองเรียนเขากลุมทดลอง โดยการสุมอยางงายจากการจับสลาก 
ดังนี้ 

  1. การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   หองเรียนที่ 1 สําหรับการทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
   หองเรียนที่ 2 สําหรับการทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน 
   หองเรียนที่ 3 สําหรับการทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
  2. การทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   หองเรียนที่ 4 สําหรับการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียน ใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน 
 

  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม ไดแก 

 เร่ืองที่ 1 คําคุณศัพท ( Adjective )  มี 7 เร่ืองยอย ไดแก 
  1.1 คุณศัพทที่บงชี้เฉพาะ 
   1.2 คุณศัพทที่บอกลักษณะ 
   1.3 คุณศัพทที่บอกชื่อเฉพาะ เชื้อชาติ หรือภาษา 
   1.4 คุณศัพทบอกจํานวน ลําดับที่ 
   1.5 คุณศัพทบอกปริมาณ 
         1.6 คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
         1.7 การใชคําคุณศัพท 
 เร่ืองที่ 2 กริยาวิเศษณ  ( Adverb ) มี 4 เร่ืองยอย ไดแก 
   2.1 กริยาวิเศษณบอกอาการ 
   2.2 กริยาวิเศษณบอกความถี่ 
         2.3 กริยาวิเศษณบอกเวลา 
         2.4 กริยาวิเศษณบอกสถานที่  
 เร่ืองที่ 3 คําเชื่อม 
   3.1 ประเภทของคําเชื่อม 
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        นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการ
สอนที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่บรรจุเนื้อหา  เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับชวงชั้นที่ 2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ประกอบไปดวย ตัวอักษร เสียง 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและการมีปฏิสัมพันธ  
  2. ผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังจากไดศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวง
ชั้นที่ 2  ที่ผูศึกษาสรางขึ้น  ซึ่งผูเรียนจะตองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
  3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง  การหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยผูเรียนตองมีผลการเรียนไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 90/90 
  90  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดถูกตองคิดเปนรอยละที่ไดไมตํ่ากวา  90 

 90  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลังจากเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดถูกตองคิดเปนรอยละที่ไดไมตํ่ากวา  90 
              4. ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง ผูใหคําแนะนําปรึกษาดานตางๆ ในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2  ซึ่งแยกออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย 

 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และมีประสบการณการสอนดานภาษาอังกฤษไมนอยกวา 5 ป  หรือผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  มีประสบการณการสอนดาน
ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 1 ป 

 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมีประสบการณดานงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ไมนอยกวา 5 ป  หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา อยางนอย 2 ป 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   มีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
                  1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
                  1.2 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
                  1.3 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา 
                  1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.2 องคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย 
2.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

3. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

             3.2 จิตวิทยาในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
             3.3 การนําความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามาเปนแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
              4.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
              4.2 ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนเปนรายบุคคลกับการสอนปกติ 
              4.3 ขอความคํานึงในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
              4.4 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 
 
1. เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา    
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development หรือ R & D) 
เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย (Research Based Education Development) เปนกล
ยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลัก
เหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลักคือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
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ผลิตภัณฑทางการศึกษา  ไดแก  หนังสือแบบเรียน ฟลมสไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอร และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาใน 2 ประการ คือ 
(Borg. 1987: 223) 
  1. เปาประสงค (Goal) การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดยการวิจัยพื้นฐาน
หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต   แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุง
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา  แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลาย
โครงการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอนหรือ
อุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบแต
ผลิตภัณฑเหลานี้ไมไดใชสําหรับการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสู
การใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 
  2.การนําไปใชการวิจัยการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริงอยาง
กวางขวาง กลาวคือผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช นัก
การศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา” อยางไรก็ตาม
การวิจัยและพัฒนาการศึกษามิใชส่ิงตอบแทนการวิจัยทางการศึกษา แตเปนเทคนิควิธีที่จะเพิ่มศักยภาพ
ของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือเปนตัวเชื่อมเพื่อแปลงไปสูผลิตภัณฑทาง
การศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังนั้นการใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา จึงเปนการใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา (ไมวาจะ
เปนการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกต) ใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้นสามารถสรุปความสัมพันธและ
ความแตกตางดังแผนภูมิ (บุญสืบ  พันธุดี. 2537: 80) ดังตอไปนี้ 

 

 
          
  ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจัยและพัฒนา 
 

     การวิจยัพืน้ฐาน 
     ความรูพื้นฐาน 
- ทฤษฎีการเรียนรู 
- ทฤษฎีการ

ส่ือสาร 
- ฯลฯ 

     การวิจยัประยุกต 
ความรูประยกุตบางสวน 

- เครื่องมือทดสอบ 
- วัสดุ อุปกรณ

หลักสูตร 
- ฯลฯ 

     การวิจยัและพัฒนา 
นวัตกรรมที่ผานการทดลอง 

- หลักสูตรใหม 
- วิธีการสอนใหม 
- ครูแนวใหม 
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 1.2 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
  โดยทั่วไปมีอยู  4  องคประกอบ 
  1. ผูตองการใชผลจากการวิจัยและพัฒนา ไดแก ผูที่ตองการวิทยาการใหมจากการวิจัยและ
พัฒนาไปใชงาน ซึ่งผูตองการใชผลจากการวิจัย จะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละครั้ง 
  2. นักวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความตองของผูใชในการ
ชวยหาคําตอบ เพื่อแกปญหาแกที่จะนําไปใช 
  3. สถาบันที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัยไดแก หนวยราชการ องคการธุรกิจเอกชนตางๆ 
  4. ส่ิงเสริมการวิจัยและพัฒนา ไดแก ปจจัยเสริมตางๆ เชน หองสมุด และแหลงสารสนเทศ 
สําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 
 
 1.3 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 

 ข้ันตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนามี 10 ข้ัน คือ (Borg. 1981: 222-223) 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูล (Research and Information Collecting) โดยการรวบรวม
วรรณกรรม การสังเกตภายในหองเรียน การเก็บส่ิงตางที่เกี่ยวของหรือที่มีอยู และเปนประโยชนในการ
นํามาทําวิจัย  
  2. การวางแผน (Planning) เปนการวางแผนที่รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับทักษะ การ
กําหนดจุดมุงหมาย การจัดลําดับเนื้อหา การทดสอบแบบตาง ๆ การพัฒนารูปแบบผลผลิตขั้นตน 
(Develop Preliminary Form of Product) รวมทั้งการเตรียมสื่อตาง ๆ คูมือและแบบทดสอบ 
  3. พัฒนารูปแบบขั้นตนของผลิตภัณฑ (Develop preliminary form of product) ข้ันนี้เปน
ข้ันการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปนโครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือผูฝกอบรม เอกสารใน
การฝกอบรม และเครื่องมือการประเมินผล 
  4. การทดสอบเบื้องตน (Preliminary Field Testing) คือ การนําผลผลิตทั้งหมดมาทดลอง 
ถาเปนโรงเรียนใช 1-3 โรงเรียน ถาเปนบุคคลใช 6-12 โดยการสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ 
  5.นําผลผลิตไปปรับปรุง (Main Product Revision) ภายหลังไดรับการเสนอแนะและ
ทดสอบในเบื้องตน 
  6. ทดสอบกลุมยอย (Main Field Testing) ถาเปนโรงเรียนใชกลุมตัวอยาง 5-15 โรงเรียนถา
เปนบุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน 30-100 คน ในขั้นนี้จะเปนขอมูลเชิงปริมาณผลลัพธและการ
ประเมินผลที่ไดจะเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมความเหมาะสม 
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  7.ปรับปรุงผลผลิตที่ไดจากการทดลอง (Operational Product Revision)  
  8.ทดสอบภาคสนาม (Operational Field Testing) เปนการทดลองโดยใชกลุมตัวอยาง ถา
เปนโรงเรียนใช 10-30 โรงเรียน ถาเปนบุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน 40-200 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณ สังเกต และใชแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 
  9.ปรับปรุงผลผลิตขั้นสุดทาย (Final Product Revision) เปนการปรับปรุงผลผลิตภายหลัง
การทดสอบขั้นสุดทาย  
  10. นําไปเผยแพร (Dissemination and Distribution) เปนการรายงานผลผลิตในที่ประชุม 
หรือในวารสาร หรือการเผยแพรทางการคา การเผยแพรจะนํามาสูการควบคุมคุณภาพ 
  ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของไพโรจน เบาใจ มีข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังนี้ 
(ไพโรจน เบาใจ.2537) 

1. กําหนดจุดมุงหมาย 
2. การวิเคราะหโดยวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 

             2.1 วิเคราะหเนื้อหาวิชา 
             2.2 วิเคราะหผูเรียน 
             2.3 วิเคราะหส่ือการเรียนการสอน 

3. การออกแบบบทเรียน 
4. การผลิตสื่อ 
5. การทดลองและปรับปรุงแกไข 

5.1 การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
        5.2 การทดลองเปนกลุมยอยและปรับปรุง 
         5.3 การทดลองกับกลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและปรับปรุงแกไข 

6. การเผยแพร 
   1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  วีรศักดิ์ ยินดี (2542: 64-65) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การศึกษาผลการใชบทเรียนสไลด
แบบโปรแกรม วิชาประวัติศาสตรศิลป สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
ศิลปหัตถกรรม พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแลวปรากฏวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสไลดเทปโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
จากนักเรียนที่เรียนจากการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการเรียนดวย
บทเรียนสไลดเทปโปรแกรมมีผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวาการสอนปกติที่ครูเปนผูสอน 
 



 9

 ปกรณ ทารัตน (2542:89) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการเรียนรูจากบทเรียน คอมพิวเตอรที่ใช
วิธีนําเรื่องดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาตางกัน  ผลการตรวจสอบคุณภาพพบวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรทั้ง 2 เร่ือง มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 90/90 และผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชวิธีนําเรื่องดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาแตละตอนขนาดใหญ ที่ใชวิธีนํา
เร่ืองดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาแตละตอนขนาดกลางและที่ใชวิธีนําเรื่องดวยคําถามกอนการเสนอ
เนื้อหาแตละตอนขนาดเล็กมีผลการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นิสา  กรีหิรัญ  (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เร่ืองอวัยวะรองรับฟน  โดยมีความมุงหมายของการวิจัยเรื่องเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง อวัยวะรองรับฟน  ผลการศึกษาคนควาพบวาบทเรียนคอมพวิเตอร
มัลติมี เดีย  เ ร่ืองอวัยวะรองรับฟนสําหรับสอนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่  1 มีประสิทธิภาพ 
94.16/94.40 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 สุกัญญา กาหลง (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ชุดการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง 
“การเขียนเรียงความ” สําหรับนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนพุทธศักราช 2530 ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน คือ 95.14/91.56 และการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียน แสดง
วาชุดการเรียนภาษาไทยเรื่อง “ การเขียนเรียงความ” ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได 

      อังสุทร  ออนสําลี  (2548 : บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 
มาตราสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1.  โดยการศึกษาคนควาครั้งนี้
เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง มาตราสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90  ผลการศึกษาคนควาพบวาบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 91.71/93.33 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

 สารภี  ศิริอนันทพัฒน (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนไฮเปอร
มีเดียเพื่อการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือ ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยดําเนินการทดลองเปน 2 ตอน คือ ข้ันทดลอง
เบื้องตนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และขั้นทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 
ผลการวิจัยสรุปไดวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากบทเรียนไฮเปอรมีเดียดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทุกคน (100%) ชอบการ
เรียนซอมเสริมจากบทเรียนไฮเปอรมีเดียและวิธีการเรียนแบบรวมมือ และมีความคิดเห็นวาบทเรียน
ไฮเปอรมีเดียที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมสําหรับการสอนซอมเสริมมาก  
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  เชอรร่ีและฮอรดกา (Sherri and Hodga. 1996: 4366-A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช
วีดิทัศนปฏิสัมพันธในหองเรียน โดยเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน 3 รูปแบบ 
ไดแกการเรียนจากหองเรียนที่เรียนจากวีดิทัศนและครูผูสอน, การเรียนจากวีดิทัศน และการเรียนแบบ
ปกติ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางไกลโดยใชโทรทัศนปฏิสัมพันธไมแตกตางกันกับ
การเรียนของผูเรียนแบบปกติ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใชในการสอนทางไกลได  

  สมิธ (Smith. 1996: 2649-A) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบวีดิทัศนเพื่อใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการผลิตสื่อเทคโนโลยีปฏิสัมพันธตอไป ซึ่งงานวิจัยไดทําการออกแบบและปรับปรุง 
รูปแบบวีดิทัศนสําหรับใชเปนขอมูลเบื้องตนถึงผลกระทบและความจําเปนของสื่อการเรียนปฏิสัมพันธที่
จะสรางขึ้นใหม ผลการวิจัยสรุปไดวารูปแบบวีดิทัศนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถใชรวบรวมเปน
ขอมูลที่จะเปนตนแบบเบื้องตนในการผลิตสื่อเทคโนโลยีปฏิสัมพันธอ่ืนตอไปได  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การรวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ภาพนิ่ง (Still images) ขอความ (Text) และภาพวีดิทัศน (Video) มาใชเชื่อมตอกันโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร (ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี.2538 : 1) 

 กิดานันท มลิทอง (2543: 269) ไดกลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อประสมที่ใช
คอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอขอมูลประเภทตางๆ เชน ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวตัวอักษรและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ผูใชมีการตอบโตกับส่ือโดยตรง 

 ยืน ภูวรวรรณ (2539: 159) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย คือ ส่ือหลายอยางสื่อตัวกลาคือ
ส่ิงที่จะสงเสริมความเขาใจระหวางกันของผูใช เชน ขอมูลตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ 
และอื่นๆ ที่นํามาประยุกตรวมกัน 

 ครรชิต มาลัยวงศ (2540: 30) ไดสรุปวา ระบบมัลติมีเดีย คือระบบที่ใชคอมพิวเตอรชวย
ประมวลในการแสดงภาพและเสียงทั้งการแสดงขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดพรอม
กัน ซึ่งระบบมัลติมีเดียนี้ ชวยใหการจัดโปรแกรมบทเรียนนาสนุกใชไดเพลิดเพลินมากขึ้น 

 นัยนา นุรารักษ และสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี (2539: 251) ไดใหความหมายไววามัลติมีเดีย 
คือ การนําเสนอขอมูลในลักษณะ Nonlinear และเพิ่มความสามารถขึ้นจากการเสนอขอมูลในลักษณะ
ของตัวอักษร ภาพกราฟกงายๆ และเสียงเทานั้น มาเปนการที่เราสามารถบรรจุขอมูลในลักษณะของ
ภาพเคลื่อนไหว (Full-motion video) ภาพกราฟกที่เปนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ภาพถาย 

 เฟรเทอรและพอลลิสเซน  ( Frater  and  Plaulissen.  1994 : 3 )  กลาววา  มัลติมีเดีย  
หมายถึง  การใชคอมพิวเตอรรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด  เชน  จอคอมพิวเตอร  เครื่อง
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เลนวีดีโอแบบเลเซอรดิสก  เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี  เครื่องสังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรี  เพื่อ
ส่ือความหมายบางประการ 

 เจฟโคท ( Jeffcoate. 1995 : 7) กลาววา  มัลติมีเดีย  คือ  ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลาย
ชนิดโดยผานสื่อคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวย  ขอความ ฐานขอมูล  ตัวเลข  กราฟก  ภาพ  เสียง  และ
วิดิทัศน 

 สลอสส (Sloss. 1997 : 36) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา มัลติมีเดีย มาจากคําสองคํา 
คือ Multi หมายถึง มากหรือหลากหลาย และคําวา Media (จากความหมายกวางๆ) หมายถึงสื่อหรือ
ขาวสารขอมูล ซึ่งรวมกันแลว มัลติมีเดีย หมายถึงการใชส่ืออยางหลากหลายโดยการมองเห็น และการ
ฟง โดยนะเนนหนักเพื่อการสื่อสารขอมูล 

 มอลดิน (Mauldin. 1996 : 36) กลาววา มัลติมีเดีย คือการใชคอมพิวเตอรในการแสดงผล
ในรูปของวีดิโอ เสียงดนตรี ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ 

 ฮอลคอมบ (Hoicomb. 1992 : 683) กลาววามัลติมีเดียหมายถึงเทคโนโลยีแบบหนึ่งที่ทํา
หนาที่ในการผสมผสานสิ่งที่เปนขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี และวีดีโอ ในการนําเสนอ 
โดยใชคอมพิวเตอรในการควบคุม 

 สรุปไดวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  คือการนําสื่อชนิดตางๆ มาใชรวมกัน  โดยการใช
คอมพิวเตอรมาเปนพื้นฐานในการนําเสนอ  และใชส่ือมากกวาหนึ่งอยางในการนําเสนอ 

 
 2.2 องคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย 
  องคประกอบของมัลติมี เดีย  มีสวนประกอบที่ สําคัญ  คือ  ตัวอักษร  เสียง  ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศนและการมีปฏิสัมพันธ (Hall. 1996) ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. ตัวอักษร นับไดวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย 
โปรแกรมประยุกตโดยมากจะมีตัวอักษรใหผูเขียนสามารถเลือกไดหลาย ๆ แบบ และสามารถที่จะเลือกสี
ของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้นแลวยังใชตัวอักษรในการเชื่อมโยงแบบ
ปฏิสัมพันธหรือทีเรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เชน การคลิกที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปยังที่ตาง ๆ 
การจัดเปนลักษณะของเมนู (Menu) เพื่อใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษา 
  2. เสียง เสียงในมัลติมีเดียจะจัดอยูในรูปของขอมูลดิจิตัลและสามารถเลนซ้ําไดจากเครื่อง
คอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอขอมูล หรือสรางสภาพแวดลอมใหนาสนใจขึ้น เชน 
เสียงหัวใจเตน เสียงน้ําไหล เปนตน เสียงสามารถใชเสริมตัวอักษร หรือนําเสนอวัสดุที่ปรากฎบนจอภาพ
ไดเปนอยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกตสามารถบันทึกเปนขอมูลแบบดิจิตัลจากไมโครโฟน 
แผนซีดีเสียง เทปเสียง และวิทยุ ได 
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  3. ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด เปนตน ภาพนิ่งมี
บทบาทตอมัลติมีเดียมาก เนื่องจากภาพจะใหผลในการเรียนรูดวยการมองเห็น ไมวาจะดู โทรทัศน 
หนังสือ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเปนองคประกอบเสมอ 
  4. ภาพเคลื่อนไหว คือ การเคลื่อนไหวของภาพนิ่งในลักษณะตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดความ
นาสนใจ  หรือทําให เกิดความเขาใจไดงายขึ้น  เชนการเตนของหัวใจ  การทํางานของลูกสูบ 
ภาพเคลื่อนไหวมีขอบขายตั้งแตการสรางภาพนิ่งดวยกราฟกอยางงาย จากนั้นใชโปรแ กรมสราง 
ภาพเคลื่อนไหว ทําใหภาพนิ่งนั้นเคลื่อนไหวไดตามตองการ 
  5. ภาพวีดิทัศน การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเอาภาพวีดิทัศนซึ่งอยูใน
รูปของดิจิตัล รวมเขากับโปรแกรมประยุกตนําเสนอในลักษณะที่เรียกวา ดิจิตัลวีดิโอ (Digital Video) 
โดยคุณภาพของดิจิตัลวีดิโอจะทัดเทียมกับภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังนั้นดิจิทัลวีดิโอและเสียงจึงเปน
สวนที่ผนวกเขาสูการนําเสนอ และสามารถนําเสนอไดทันทีผานจอคอมพิวเตอร และเสยีงออกจากลาํโพง
โดยผานการดเสียง (Sound Card) 
  6. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ จะหมายถึง การที่ผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือกขอมลูไดตาม
ตองการโดยใชตัวอักษรหรือปุมในการเชื่อมโยง ซึ่งนับไดวาเปนคุณสมบัติที่โดดเดนกวาสื่อชนิดอื่น ๆ  
 
  2.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
           บทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชกันอยูในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบ นักวิชาการและนักการ
ศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศไดแบงประเภทตามลักษณะการใชออกเปนประเภทตาง ๆ 
(Stolurow.1971: 394-396; Alessi and Trollip.1985: 51-53; ทักษิณา สวนานนท.2530: 216; อรพันธุ 
ประสิทธิรัตน. 2530: 6-7; ชวงโชติ พันธุเวช. 2535: 65-69; กิดานันท มลิทอง.2536:  64-69) สรุปไดดังนี้  
   1.ประเภทสอนเนื้อหา (Tutorial) มีลักษณะคลายบทเรียนสําเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาเปน
ระบบ และเรียนตอเนื่องกันกันไป ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับที่โปรแกรมจัดทําไว มีการแทรกคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน แลวแสดงผลยอนกลับไป (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง 
(Reinforcement) และยังสามารถใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนที่นักเรียนรูแลวไป
ไดดวย นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน และผลการเรียนไดอีกดวย  
   การสอนดวยบทเรียนแบบนี้  เหมาะที่จะใชสอนความคิดรวบยอดในดานตางๆ ซึ่ง
คอมพิวเตอรอาจสอนไดดีกวาครู เปนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะความแตกตางระหวางบุคคลของ
เด็ก  เพราะเด็กสามารถเรียนดวยตนเองตามความสามารถ  และระดับสติปญญาของตน                     
(อรพันธุ ประสิทธิ์รัตน.2530: 23) 
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  โครงสรางของบทเรียนแบบเนื้อหานี้ ประกอบดวย 8 สวนยอย ดังนี้  
   1.การนําเสนอเขาสูบทเรียน (Introduction) 
   2.การเสนอเนื้อหา (Presentation and Information) 
   3.การถาม- การตอบ (Question and Response) 
   4.การตรวจคําตอบ (Judging Response)  
   5. แจงผลคําตอบยอนกลับใหทราบ (Providing Feedback about Response)  
   6. เสริมความรูเดิม (Redemption)  
   7. ลําดับการเรียนบทเรียน (Sequencing Lesson Augments)  
   8. จบบทเรียน (Closing)  
  2. ประเภทฝกทักษะ (Drill and Practice) สวนใหญจะใชเสริมสรางหลังจากครูสอน
บทเรียนบางอยางไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร เพื่อวัดความขาใจ ทบทวน หรือ
เพิ่มความชํานาญ ลักษณะของแบบฝกหัดที่นิยมมากคือ แบบจับคู แบบถูก-ผิด และแบบเลือกตอบ เปน
บทเรียนที่ใชใหผูเรียนไดทําแบบฝกหัดหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหานั้น ๆ แลว หรือมีการฝกซ้ําๆเพอใหเกิด
ทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา เชน การอาน และการสะกดตัวอักษร เปนตน จุดสําคัญของ
การฝกทักษะก็เพื่อเสริมการสอนของครู และชวยใหนักเรียนหาทักษะเพิ่มเติมจากากรฝกซ้ํา ๆนั้น แมจะ
มีคอมพิวเตอรมาชวย การเรียนการสอนก็มิอาจขาดครูได (อรพันธุ ประสิทธิ์รัตน.2530:6; อุทุมพร จามร
มาน และพวงแกว บุณยกนก.2530 :23; อางอิงมาจาก ผดุง อารยะวิญู.2527:42) 
  โครงสรางของบทเรียนแบบฝกปฏิบัติ ประกอบดวย 6 สวนยอย ดังนี้  

1. การนําเขาสูบทเรียน (Introductory Section)  
2. การเลือกขอคําถาม (Select Item) 
3. การถาม-การตอบ (Question and Response)  
4. การตรวจคําตอบ (Judging Response)  
5. การแจงผลคําตอบ (Feedback)  
6. จบบทเรียน (Closing)  

 3.ประเภทสถานการณจําลอง (Simulations) เปนการจําลองสถานการณตาง ๆใหใกลเคียง
กับสถานการณจริงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับส่ิงนั้นและไดรับปฏิกิริยา
ยอนกลับเหมือนกับในสถานการณจริง  เนื่องจากในบางบทเรียนไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได เชน 
การเคลื่อนไหวของลูกปนใหญ การเดินทางของแสง การหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ ปรากฏการณ
ทางเคมีหรือชีววิทยาที่ตองใชเวลานานหลายวันจึงปรากฏผล การใชคอมพิวเตอรจําลองแบบใหเขาใจ
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บทเรียนไดงาย เชน การสอนเรื่องเลนส คลื่นแมเหล็กไฟฟา เราสามารถสรางจําลองเปนรูปภาพดวย
คอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจงาย การจําลองแบบบางเรื่องชวยลดคาใชจายในเรื่องวสัดุ
อุปกรณปฏิบัติการไดมาก การจําลองแบบอาจชวยยนระยะเวลา และลดอันตรายลงได  
  โครงสรางของบทเรียนสถานการณจําลอง ประกอบดวยองคประกอบยอย 6 สวน คือ  

1. การนําเขาสูบทเรียน (Introduction) 
2. เสนอสถานการณสูจอแสดงผล (Present Scenario)  
3. ปฏิกิริยากระตุนใหผูเรียนตอบสนอง (Action Required)  
4. ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Student Acts) 
5. ระบบที่ปรับเปลี่ยนตามปฏิกิริยาที่แสดงออกของนักเรียน (System Updates)  
6. จบบทเรียน (Closing)  

 4.ประเภทเกมการศึกษา (Instructional Games) เปนการสอนเนื้อหาวิชาในรูปแบบเกมเชน 
เกมตอคํา เกมการคิดแกปญหา ฯลฯ โดยมีกติกาการแขงขัน และการแพชนะ เมื่อจบเกมแลวนักเรียนจะ
ไดรับความรู และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆกันดวย เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถ
เสนอภาพกราฟกที่มีสีสวยงาม และทําเสียงประกอบได จึงทําใหดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปน
อยางดี  
  โครงสรางของบทเรียนแบบเกมการศึกษา ประกอบดวยองคประกอบยอย 7 สวน คือ  

1. การนําเขาสูบทเรียน (Introduction) 
2. เสนอบทเรียนสูจอภาพ (Present Scenario) 
3. ปฏิกิริยากระตุนใหผูเรียนตอบสนอง (Action Required)  
4. ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสอน (Student Acts)  
5. ปฏิกิริยาของคูแขงขัน (Opponent Reacts)  
6. ระบบที่ปรับเปลี่ยนตามปฏิกิริยาของผูเรียน (System Updates)  
7. จบบทเรียน (Closing)  

 5. ประเภทการสอบ (Testing) เปนการทดสอบนักเรียนหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหา หรือฝก 
ปฏิบัติแลวดวยคอมพิวเตอร โดยสรางขอสอบวิชาที่ตองการสอบไวลวงหนาในแผนโปรแกรม เมื่อถึงเวลา
สอบก็แจกแผนโปรแกรมที่บรรจุขอสอบใหนักเรียนตนละแผนแลวทําขอสอบโดยปอนคําตอบลงไปที่
แปนพิมพ เมื่อทําเสร็จแตละขอ เครื่องจะตรวจผลใหทราบทันที และเมื่อครบทุกขอแลว จะประเมินผล
การสอบของนักเรียนคนนั้นวาผานหรือไม ผานไดทันทีเชนกัน 
  โครงสรางของบทเรียนแบบสอบถาม ประกอบดวยองคประกอบยอย 6 สวน ดังนี้  

1. บทนํา (Introduction Section) 
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2. การเลือกขอคําถาม (Select Item) 
3. การถาม – การตอบ (Question and Response)  
4. การตัดสินคําตอบ (Judge Response)  
5. การแจงผลคําตอบ ถาเปนการฝกทําขอสอบ (Feedback if Practice Test)  
6. จบบทเรียน (Closing)  

 6.ประเภทการสาธิต (Demonstrations) สวนใหญเปนการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร เชน การโคจรของดาวพระเคราะหในระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ของรังสีแคโทดใน
สนามแมเหล็ก และสนามไฟฟา การเคลื่อนที่ตัวของคลื่นเสียง เปนตน ซึ่งการสาธิตดวยคอมพิวเตอรจะ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนมาก เพราะสามารถแสดงเสนกราฟที่สวยงาม ตลอดทั้งสีและเสียง การ
สาธิตดังกลาวจึงนาสนใจ เพราะมีสีสันสวยงาม เด็กอาจทดลองดวยตนเองได การสาธิตที่ดีไม
จําเปนตองเสียคาใชจายในการเขียนโปรแกรมมากมาย แตควรเปนการสาธิตที่ทําใหนักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปนการเพียงพอแลว  
  7. ประเภทการแกปญหา (Problem Solving) โปรแกรมประเภทนี้เปนการเสนอปญหาให
ผูเรียนและผูเรียนจะตองพยายามแกปญหานั้น ๆ เนนใหผูเรียนฝกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการ
กําหนดเกณฑให แลวใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนนในแตละขอ เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจ และมีความสามารถในการแกปญหา เชน รูจักเลือก
สูตรมาใชใหตรงกับปญหา ผูสอนอาจไมไดตองการเพียงคําตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดียว แตตองการ
ข้ันตอนที่ผูเรียนทําอีกดวย เชน ถาเลือก ขอ ข. แปลวาใชสูตรผิด เลือกขอ ค. แสดงวาคํานวณผิด เลือก
ขอ ง. แสดงวาไมเขาใจเลย ลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบนี้จะคลาย ๆกับกระบวนการคิดในระดับ
ที่สูงกวาในเรื่องกระบวนการใชเหตุผล 
  8. ประเภทการเรียนแบบสนทนา (Dialogue) เปนโปรแกรมที่พยายามใหเปนการพูดคุย
ระหวางผูสอนและผูเรียน โดยเลียนแบบการสอนในหองเรียน เพียงแตวาแทนที่จะเปนเสียงก็เปนตัว
อักษรบนจอภาพ การสอนจะเปนลักษณะการตั้งปญหาถาม ลักษณะการใชแบบสอบถาม เชน บทเรียน
วิชาเคมี อาจจะถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนโตตอบโดยการใสชื่อสารเคมีใหเปนคําตอบ หรือบทเรียน
สําหรับนักเรียนแพทย อาจจะเปนการสมมติสภาพคนไข แลวใหผูเรียนกําหนดวีการรักษาก็ได  
  9. ประเภทการสอบสวน หรือไตสวน (Inquiry) CAI สามารถใชในการหาขอเท็จจริง มโน
ทัศน หรือขาวสารที่เปนประโยชน CAI จะมีแหลงเก็บขอมูลที่เปนประโยชนซึ่งสามารถแสดงไดทันทีเมื่อ
ผูเรียนตองการ ดวยระบบงาย ๆ ซึ่งผูเรียนสามารถทําไดเพียงการกดหมายเลข หรือใสรหัสหรืออักษรยอ
ของแหลงขอมูลนั้น ๆ การใสรหัส หรือตัวเลขของผูเรียนนี้จะทําให CAI แสดงขอมูล ซึ่งจะตอบคําถาม
ของผูเรียนตามความตองการ  
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  10.ประเภทแบบรวมวิธีการตางๆเขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความตองการวีการสอนหลาย 
ๆ แบบ ความตองการนี้จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอนของผูเรียน หรือ
องคประกอบและภารกิจตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนหนึ่ง ๆ อาจจะมีทั้งลักษณะที่เปนการสอน 
(Tutoring) เกม (Games) การไตสวน (Inquiry) รวมทั้งการแกปญหา (Problem Solving) และการฝก
ปฏิบัติ (Drill and Practice)  
 

3. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 กระบวนการเรียนการสอนภาษานั้นมีความซับซอนจําเปนตองอาศัยความสัมพันธระหวาง

ผูสอนและผูเรียน ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีและวิธีการตาง ๆ มากมาย ทฤษฎีและวิธีการตาง ๆ ไดแก
การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหา หนาที่และความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรมและ
การวิเคราะหปฏิสัมพันธที่มีตอกัน ทําใหเกิดแนวคิดที่หลากหลายอันกอใหเกิดวิธีสอนที่แตกตางกันไป 
อยางไรก็ตามเปาหมายสําคัญของแตละวิธีก็คือ ความสามารถในการใชภาษาของผูเรียน ซึ่งไดมีนักการ
ศึกษาไดใหแนวคิด เกี่ยวกับการสอนภาษาดังนี้   
  Widdowson.1978: 1-2 กลาววา เมื่อพูดถึงจุดมุงหมายของการสอนภาษาก็มักจะพูดถึง
ทักษะทางภาษา คือ ทักษะความเขาใจ ทักษะการพูด การอานและการเขียน ซึ่งเมื่อกลาวถึงทักษะ
เหลานี้ก็มักจะเกี่ยวโยงไปถึงการกําหนดกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนปฏิบัติได ส่ิงที่ควรตระหนักในการเรียน
การสอนภาษาคือ การเรียนรูภาษานั้นมีความหมายมากกวาเพียงการเขาใจการพูด การอาน และการ
เขียนประโยคไดเทานั้น แตนักเรียนจะตองรูดวยวา ตนจะใชประโยคตาง ๆ เพื่อการสื่อความหมายใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร นั้นคือควรมุงใหผูเรียนทั้งใชภาษาไดถูกตองและขอสําคัญ คือ การใชภาษานั้น
จะตองเหมาะสม และมีประสิทธิผลในดานการสื่อความหมายดวย มิใชมุงเพียงแตใหใชภาษาไดถูกตอง
ตามหลักไวยากรณเทานั้น สวนลิทเทิลวูด (Littlewood.1981: 17) ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาวา เปนสิ่งสําคัญและมีสวนชวยในการเรียนรูภาษา ซึ่งเรียกวา  กิจกรรม
มุงงานปฏิบัติ (Task-Oriented Activities) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาใน
ลักษณะที่เต็มสมบูรณ (Whole-Task Practice) ในการฝกและการใชภาษานั้นถานักเรียนไดรับการฝก
เฉพาะทักษะแยกออกจากกัน (Part-Skills) ยอมไมเปนการเพียงพอ นักเรียนควรจะไดรับการฝกทักษะ
ตาง ๆ รวมเขาดวยกันโดยสมบูรณ (Total-Skills) ไมแบงมาฝกทักษะเดี่ยวๆ  สวนวิธีการที่จะชวยให
นักเรียนไดมีการฝกการใชภาษาในลักษณะดังกลาวนี้คือ การจัดกิจกรรมโดยมุงงานปฏิบัติหลาย ๆ 
ประเภท และกิจกรรมนั้นจะตองเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนดวย เปาหมายสูงสุดของ
ผูเรียนภาษาคือ ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืน ดังนั้นสภาพในหองเรียนจะตอง
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สัมพันธกับความตองการในการเรียนภาษา เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น ชวยใหการ
เรียนรูภาษาเปนไปอยางธรรมชาติ (Natural Learning)  การเรียนรูภาษานี้เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนและ
เปนไปตามธรรมชาติ ในการสอนนั้นไมอาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดอยางสมบูรณ ดังนั้น การ
ที่ครูจะสอนใหนักเรียนรูภาษาก็จะตองอยูในลักษณะที่เปนกระบวนการธรรมชาติ คือ ตองจัดใหนักเรียน
ไดใชภาษา เพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางจริง นอกจากนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาที่ถือวาเปน
กิจกรรมมุงงานปฏิบัตินี้ จะชวยสรางปริบทซึ่งมีสวนสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูภาษา คือ เปนการเปด
โอกาสใหครูและนักเรียนสรางสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งความสัมพันธนี้จะชวยสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่สนับสนุนใหผูเรียนแตละคนพยายามที่จะเรียนรูภาษา สวนมอรโรร (Morrow.1981: 59-66) 
ไดกลาวถึงหลักการสอนภาษาวา มีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ จะตองทําใหผูเรียนตระหนักวา 
บทเรียนที่ตนเรียนอยูเปนสิ่งที่ตองการและนําไปใชได (Know what you are doing) ผูเรียนควรไดรับการ
ฝกในสวนรวมและใหใชภาษาไดในระดับที่เหนือประโยคขึ้นไป และเปนภาษาที่ใชจริงในสถานการณจริง 
การฝกใหนักเรียนใชรูปแบบของภาษาควรอยูในลักษณะของกระบวนการสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือ  
  ประการที่ 1 ชองวาง (Information gap)  ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้นระหวางคนสอง
คนหรือมากกวานั้น เมื่อคนใดคนหนึ่งรูขอมูลบางอยางที่คนอื่นไมรู จุดประสงคของการสื่อสารก็เพื่อเปด
ชองวางของขอมูล 
  ประการที่ 2 ตัวเลือก (Choice) ผูที่ใชภาษามีทางเลือกทางดานภาษาและขอมูลได
เหมาะสมกับความคิดที่เขาตองการแสดงออก  
  ประการที่ 3 ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ผูใชภาษาตองไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน 
และมีโอกาสฝกการใชภาษาโดยอาศัยกิจกรรมสื่อสารในสถานการณจริง หลักการสอนภาษาประการที ่4 
คือการใหผูเรียนไดพัฒนาการใชภาษานั้นจะตองใหเขามีโอกาสฝกการใชภาษาโดยอาศัยกิจกรรมสือ่สาร
ในสถานการณจริง และประการสุดทายคือ ในการสอนภาษาครูไมควรเครงครัดกับขอผิดพลาดเล็ก ๆ 
นอย ๆ ที่นักเรียนกระทําโดยเฉพาะขอผิดพลาดในการออกเสียง และกฎเกณฑไวยากรณ เพื่อใหเกิด
บรรยากาศของการใชภาษาอยางแทจริง และนักเรียนจะเกิดความรูสึกที่ดีในการใชภาษาของตน  
  สวนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทยนั้น ไดแก แนวคิดของศรีวัย 
สุวรรณกิติ (2522: 49) ที่กลาววา การสอนภาษาจําเปนตองจัดประสบการณใหผูเรียน โดยมี
องคประกอบของประสบการณ 4 ประการผสมผสานกัน ซึ่งองคประกอบทั้งสี่มีดังตอไปนี้  
  1. การสื่อสาร โดยเนนการสอนภาษาใหเปนสื่อสําหรับการสื่อสาร ดวยการฝกทักษะการ
ส่ือสารในกิจกรรมการเรียนภาษา เชน ทักษะในการฟงใหเขาใจตรงตามที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร และ
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ทักษะการพูดใหตรงกับความตั้งใจที่จะสื่อสาร ตลอดจนการเรียนรูมารยาทในการสื่อสารพรอม ๆ กันไป
ดวย  
  2.  ความคิด โดยเนนการใชภาษาเปนสื่อในการคิดอยางมีเหตุผล เชน การสอนใหใช
ประโยชนที่มีโครงสราง แบบ if….then…. จะชวยใหผูเรียนฝกหัดใชภาษาเปนสื่อใหคิดแบบมีเหตุผลใน
เชิงสมมติฐาน เปนตน  
  3.   วัฒนธรรม เนื่องจากภาษาเปนสื่อสําหรับบันทึกประสบการณ และวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนเจาของภาษา ดังนั้นในการสอนภาษาตาง ประเทศจึงจําเปนตองเนนการเรียนรู 
  4.หลักภาษา โดยเนนใหผูเรียนตระหนักวา ภาษาตาง ๆ มีกฎเกณฑระเบียบวิธีในการผูก
ประโยชนแตในขณะเดียวกัน ผูใชภาษาก็มีเสรีภาพที่จะใชภาษาอยางสรางสรรคในกรอบของกฎเกณฑ  
  เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531: 28-73) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาวาแนวโนม
ในการสอนภาษาในปจจุบัน เนนการสอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณ และพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
เปนสําคัญ ผูสอนจะมีหนาที่คอยใหคําแนะนําชวยเหลือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองให
หลักการพัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ในลักษณะบูรณาการ เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาได
ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตจริงใหโอกาสนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา และสามารถนําไปใช
ในชีวิตจริงได  ตามเปาหมายสําคัญในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 2 ประการคือ 
ประสิทธิภาพของความสามารถในการสื่อสาร และการพัฒนากระบวนการสอน โดยใหทักษะภาษาทั้งสี่ 
(ฟง พูด อาน เขียน) มีลักษณะบูรณาการเปนทักษะสัมพันธในการสื่อความหมาย นอกจากนั้นสุมิตรา 
อังวัฒนกุล.(2537: 19-34) ไดใหแนวคิดในการเรียนการสอนภาษาเพิ่มเติมวา ผูสอนควรจัดระเบียบ
ความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการสอนของตน ใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน โดยเสนอคํา 3 คําที่เปน
พื้นฐานในการสอนภาษาคือ แนวคิด (Approach) วิธีสอน (Method) และกลวิธีสอน (Technique) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
  1.แนวคิด (Approach) หมายถึงทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของภาษา คือ ลักษณะพื้นฐานของระบบภาษา และความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรู ซึ่งก็คือ
กระบวนการในการเรียนรูและปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษา 
  2.วิธีสอน (Method) หมายถึง แผนรวมของกระบวนการในการนําเสนอเนื้อหาของการเรียน
การสอน แผนรวมนี้ต้ังอยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่ไดเลือกไวแลว แผนรวมนี้ประกอบดวย จุดมุงหมาย
ทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะของการเรียนการสอน เกณฑการคัดเลือกและจัดลําดับเนื้อหา รูปแบบของ
การนําเสนอ เนื้อหาบทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน และวัสดุส่ือประกอบการเรียนการสอน ซึ่ง
องคประกอบเหลานี้จะตองสอดคลองกัน และสอดคลองกับแนวคิดที่เลือกไว  
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  3.กลวิธี (Technique) หมายถึง กลวิธีและกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชควบคูไปกับวิธีสอนแตละวิธี 
หรือควบคูไปกับกระบวนการ หรือข้ันตอนตาง ๆ ของการเรียนการสอน กลวิธีที่ใชจะตองสอดคลอง
กลมกลืนกับวิธีสอนและแนวคิดที่เลือกไว  
  ในการสอนภาษาทั้ง 3 อยางนี้จะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกัน ซึ่งจะสงผลใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  นอกจากนั้น สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 33-34) ยังไดกลาวถึง แนวคิดของนักการศึกษาที่
เนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารไดตามที่
ตนเองตองการ โดยมีหลักการสําคัญคือ  

1. การเรียนภาษายอมมีเปาหมาย 
2. ความสามารถในการใชประโยค และความคิดอยางตอเนื่องทั้งหมดในขณะสื่อสาร มี 

ความสําคัญกวาสวนประกอบยอยๆ ในประโยค 
3. กระบวนการของการสื่อสาร มีความสําคัญเทากับรูปแบบภาษา 
4. การเรียนเนนการปฏิบัติ 
5. ขอผิดพลาดทางไวยากรณมิใชเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการสื่อสาร 

 จากแนวคิดในการสอนภาษาของนักการศึกษาจากตางประเทศและในประเทศขางตนสรุป 
ไดวา การเรียนภาษาในปจจุบันและตอไปในอนาคตจะตองคํานึงใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาไดตามสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงตองเนนใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณที่จะนําไปใชไดจริง และมีความเหมาะสม  
 

3.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจกระบวนการฟงและการอานสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจาก

ส่ือประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. เขาใจคําสั่ง  คําขอรอง  ภาษาทาทางและคําแนะนําในสังคมรอบตัว 
 2. อานออกเสียงคํา ประโยค และขอความงายๆ ไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง 
 3. เขาใจประโยคขอความสั้นๆ โดยถายทอดเปนภาพหรือสัญลักษณและถายโอนขอมูลจาก

ภาพ หรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 
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 4. เขาใจบทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ืองเลาและนิทาน 
 มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง

ความรูสึก และความคิดเห็น  โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. ใชภาษางายๆ เพื่อสรางความสําคัญระหวางบุคคล  โดยใชนวัตกรรมงายๆ และสื่อ

เทคโนโลยีที่มีอยูในสถานศึกษา 
 2. ใชภาษางายๆ เพื่อแสดงความตองการของตนเสนอความชวยเหลือแกผู อ่ืน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใชส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3. ใชภาษางายๆ เพื่อขอและใหขอมูลอธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตางๆ ที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวันและสรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะ
ตางๆ 

 4. ใชภาษางายๆ เพื่อแสดงความรูสึกของตนและบอกเหตผลโดยใชประโยชนจากสื่อการ
เรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้งเลือกวิธีการเรียนภาษาตางประเทศที่ไดผล 

 มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด  การเขียนและสื่อสารขอมูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ  และสุนทรียภาพ 

 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเองสิ่งแวดลอมและสังคมใกลตัว  ดวยขอความสั้นๆ  
 2. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่ใกลตัว 
 3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองตางๆ ที่ใกลตัวไดอยางมีวิจารณญาณ 
 4 นําเสนอบทเพลงหรือบทกวีที่เปนที่นูจักหรือขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ ตามความสนใจ

ดวยความสนุกสนาน 
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. เขาใจรูปแบบพฤติกรรม และการใชถอยคํา สํานวน ในการติดตอปฏิสัมพันธตาม

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 2. รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมไทย

และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
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 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทยในเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ 

คํา วลี ประโยค และขอความงายๆ และนําไปใชอยางถูกตอง 
 2. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยทีม่ี

อิทธิพลตอการใชภาษาและการนําไปใชภาษาและนําไปใชไดอยางถูกตอง 
 3. เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และ

การเขาสูสังคม 
 4. สนใจเขารวมกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาตางประเทศงายๆ ที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนๆ 
 2.  เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระที่ เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู อ่ืนๆ  เปน

ภาษาตางประเทศ 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลกและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 
 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ในสถานศึกษาดวยวิธีการและรูปแบบงายๆ 
 2. ใชัภาษาตางประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใชัภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู  การศึกษาตอ  

การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและการรวมมือกันในสังคม 
 มาตรฐานการเรียนรู 
 1. ใชภาษาตางประเทศเพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ในสถานการณจําลอง

หรือสถานการณจริง 
 2. ใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขโดยรูจักฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน  และแสดงความคิดเห็นของตนอยางเหมาะสม 
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 3.2 จิตวิทยาในการเรียนภาษาตางประเทศ 
  การเรียนภาษาตางประเทศของเด็กแตละคนมีความแตกตางกันกลาวคือ  บางคนสนใจและ
บางคนไมสนใจ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธีการเรียนที่ไดรับจากครู  ส่ือการเรียนและสภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน  ตลอดจนตัวผูเรียนเองดวย  (อัญชลี  แจมเจริญ, จินตนา  สุขมาก  และชําเลือง  มีนะนันท.
2526 : 9 – 10)   

1. ตัวผูเรียน 
อายุของผูเรียน  ในเรื่องอายุของผูเรียนไมใชองคประกอบสําคัญที่จะทําใหผูเรียนไดรับ

ความสําเร็จหรือไม  ในดานความรูสึกแสดงออกระหวางเด็กกับผูใหญ  พบวาเด็กกลาแสดงออกไดดี  จึง
ทําใหสามารถฝกภาษาไดงายกวา  แตในเรื่องความจําและการใชเหตุผล  เด็กจําไดเร็วกวาผูใหญ  แต
ขณะเดียวกันก็ลืมเร็วกวา  สวนในการใชเหตุผลนั้น ผูใหญสามารถใชเหตุผลและสรุปไดดีกวาเด็ก  เร่ือง
การออกเสียงหรือเลียนเสียง  เด็กสวนใหญจะเลียนเสียงไดดีกวาผูใหญ 

เวลาเรียน  นักภาษาศาสตรชื่อ John B. Carrol  ไดทําการทดลองสอนภาษาตางประเทศ
ใหกับคนอเมริกันที่จะไปทํางานตางประเทศ  ผลสรุปวา “ผูเรียนตองเกี่ยวของกับการใชภาษาจริงอยาง
ตอเนื่องกันเปนเวลา  600 ชั่วโมงจึงจะผลดี” สําหรับการเรียนภาษา  เรียนวันละเล็กนอยแตบอยๆ 
ไดผลดี  การจัดสอนภาษาสําหรับเด็กเริ่มเรียนที่ละ 1-2 คาบ  และมีทุกวันดีกวาจัดวันละ 4-6 คาบ  และ
วันอื่นๆ ไมมีการสอน 

ความตองการ  ผูที่มีความอยากรูภาษาอังกฤษจะเรียนไดดีเพราะเขาตองการหนาที่ของ
ผูสอนจะตองกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญ  เห็นประโยชน  เกิดความตองการจะเรียนรู 

แรงจูงใจ  หมายถึง  ความรูสึกของผูเรียนที่อยากจะเรียนเพื่อประโยชนตางๆ ผูเรียนทราบวา
การเรียนรูภาษาอังกฤษทําใหไดรับความสําเร็จในการติดตอหรือศึกษาตอ ทั้งยังไดรับการยกยองจาก
สังคมดวย  ผูสอนตองสรางแรงจูงใจใหเกิดแกผูเรียน 

ความพรอม  ทั้งทางรางกาย สมอง และอารมณของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก  ถาผูเรียน
พรอม  คือถึงวุฒิภาวะ  การสอนยอมไดผลดีมาก  ประสบการณและความรูเดิมจะเปนเครื่องเสริมความ
พรอม  ชวยใหเกิดความเขาใจและเรียนรูไดเร็ว 

ความแตกตางระหวางบุคคล  ทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  สังคม  และอารมณเปนสิ่งที่
ตองคํานึงถึงเสมอ  ในการเรียนการสอน  ตองจัดใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับความสามรถของ
แตละคนจะสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนไดเต็มความสามารถของตน 

เจตคติ  ทั้งตอตัวครูและตอวิชาที่เรียน  เปนเสมือนดานแรกที่นักเรียนจะผานเขาไปสู
อาณาจักรแหงความรู  ถานักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอครูหรืวิชาที่เรียน  แมบทเรียนจะงายเพียงใด  
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นักเรียนก็ไมสนใจ  ดังนั้นเปนหนาที่ของครูที่จะตองสรางเจตคติที่ดีในเรื่องเหลานี้ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน
เสียกอน 

สถานการณ  หมายถึงสิ่งของบุคคลหรือสภาพแวดลอมตัวนักเรียน  ครูจะตองสราง
สถานการณจําลองที่เหมาะสมใหนักเรียนไดเรียนภาษาดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูแนะนําใหบาง 

2. ตัวครู  ครูตองมีความกระตือรือรนในการสอน  มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกภาษา
ในลักษณะที่ใชไดในชีวิตประจําวัน มีการใหกําลังใจนักเรียนอยางเหมาะสม 

 
 3.3 การนําความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามาเปนแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ 
  1. สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตอตัวครูผูเรียน พยายามทําใหนักเรียนและครู
ทํางานดวยกันอยางสนุกสนาน ใหนักเรียนมีความพอใจและรักวิชาที่เรียน 
  2. ตรวจดูความพรอมของนักเรียน ถายังไมพรอมตองสรางความพรอมในการเรียนกอน 
พรอมแลวพยายามจัดใหการเรียนดําเนินไปอยางนาสนใจ และเปนที่พอใจแกนักเรียน 
  3. การเรียนภาษาตางประเทศตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหนักเรียน
เรียนดวยความสบายใจ นักเรียนบางคนอาจจับเสียงไดเร็ว แตเขาประโยคไดชา ครูตองศึกษาและหาวิธี
ชวยเหลือนักเรียนแตละคน 
  4. การฝกเนื้อหาทางภาษาตางประเทศตองใชวิธีฝกชา ๆ เปนระยะใหมาพอ เมื่อฝกแลวครั้ง
หนึ่งใหทิ้งชวงหางไวระยะหนึ่งแลวนํายอนกลับมาฝกซ้ําอีก เพื่อใหผูเรียนชินตอการใชภาษาและเปนไป
โดยอัตโนมัติ เนื้อหาแตละคร้ังอยาใหมากเกินไป จัดแตพอนักเรียนจะรับไวได ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจวาตนเองมีความสามารถ 
  5. ครูตองพยายามหาสถานการณตาง ๆ มาใหนักเรียนไดใชภาษาจริง 
  6. ฝกในสิ่งที่มีความหมายตอนักเรียน คือนักเรียนนําไปใชประโยชนได 
  7. เมื่อนักเรียนทําไดดี ใหมีการเสริมกําลังใจบางพอสมควร เมื่อนักเรียนยังทําไมไดดีจริง ๆ 
อยาเพิ่งชมวาดี แตบอกวากําลังจะดีข้ึนแลว ขอใหพยายามตอไปอีก จนกวาจะดีพอ 
  8. ถานักเรียนทําไมไดหรือทําผิดพลาด อยาพูดจาเยาะเยย ถากถาง หรือวาใหเจ็บช้ํา แต
ตองคอยใหกําลังใจหนุนไวมิใหทอถอย ใหพยายามแกตัวใหมอยูเสมอ 

 9.ความเจริญงอกงามทางภาษาตองควบคูไปกับประสบการณ ครูจําเปนตองสราง
ประสบการณตาง ๆ ใหแกนักเรียนตลอดเวลา (เชน เวลาสอนคําใหมก็ใหเห็นของจริง, ภาพ ฯลฯ) 

 10. บทเรียนตองจัดจากงายไปหายากทีละนอย ๆ เปนการยั่วยุใหติดตาม 
 11. ระวังอยาใหงานมากหรือยากเกินไป นักเรียนอาจหยุดความสนใจได 
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 12. เพื่อใหเขาใจภาษาใหมไดดีและสวมบทบาทสมมุติ ตองสอนวัฒนธรรมของภาษาใหม
สอดแทรกเขาไปดวย 

 13. สนองความตองการของนักเรียนดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อมิใหเบื่อหนายและมี
อุปกรณใชมากพอ อยางเหมาะสมและคุมคา 

 14. บรรยากาศในหองเรียน ใหเปนไปอยางสบาย ๆ ครูเปนกันเองกับนักเรียนทั่ง สีหนา 
ทาทาง และน้ําเสียง แสดงความเมตตาใหนักเรียนอบอุนใจอยูเสมอ 

 15. แกไขนักเรียนขี้อาย ข้ีขลาดใหแนบเนียน อยาใหมีส่ิงใดมาสะดุดหยุดร้ังอารมณใหไปไม
ถึงจุดหมายของการเรียน 

 16. ครูตองชางสังเกตวานักเรียนชอบอะไร สนใจอะไร เพื่อดัดแปลงบทเรียนใหสอดคลอง
กัน 

 17.ครูตองรูวาการเรียนภาษานั้นมิไดมุงหมายจะใหนักเรียนทองจํากฎเกณฑเปนหลัก(ใหรู
เกณฑเพียงชวยความจํา แตการที่นักเรียนไดฝกใชภาษาจนคลองแลวนั้น กฎเกณฑเพียงชวยความจํา) 
แตการที่นักเรียนไดฝกใชภาษาจนคลองแลวนั้น กฎเกณฑก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ 

 18.แนะใหนักเรียนสังเกตและรูจักใชขอสรุปบทเรียนที่นักเรียนไดฝกจนคลองแลวเพื่อให
นักเรียนเขาใจชัดเจนและแนนแฟน 

 19. ครูตองหวังไววา เด็กปกติ (normal) จะเรียนไดชาหรือเร็วก็เรียนไดสําเร็จเหมือนกัน ถา
เด็กเรียนชา ครูก็ตองเอาใจใสชวยเหลือมากหนอย 

 20. จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวิธีสอนแตละแบบ จัดมุมตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณของสิ่งที่
ตองใชใหสมบูรณเห็นอยูเสมอ ทุกอยางจัดอยางสวยงามและมีระเบียบ (อัญชลี แจมเจริญ, จินตนา สุข
มาก และ ชําเลือง มีนะนันท. 2526 : 11 – 13) 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
      4.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) 

 ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
 Dunn and Dunn (1975 : 254) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือเรียก

อีกอยจางหนึ่งวา การศึกษาตามเอกัตภาพ หมายถึง การเยนการสอนที่เนนถึงลักษณะความแตกตางกัน
ของผูเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะ ความสามารถ ความเขาใจ แรงจูงใจ วินัยในตนเอง จุดมุงหมาย 
ความสามารถในการแกปญหา และการคาดการณของผูเรียน โดยมีผูสอนทําหนาที่ใหความสะดวกใน
การเรียน เปนผูแนะนํา ที่ปรึกษา ผูวิเคราะห และเปนผูกําหนดแหลงการเรียน กิจกรรม การประเมินผล 
และการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 
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 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 160) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ
การเรียนดวยตนเองไววา เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเอง และกาวไป
ตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอม โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียน
อยางอิสระ 

 กิดานันท มลิทอง (2536: 164) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ
การศึกษารายบุคคลไววา หมายถึง การจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตางความตองการ 
และความสามารถ เพื่อใหผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจไดตามกําลังและความสามารถของ
ตน ตามวิธีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสมเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนที่กําหนดไว 

 วชิราพร  อัจฉริยโกศล (2527: 72) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ
การศึกษารายบุคคลไววา เปนวิธีการเรียนการสอนเนื้อหาที่กําหนดโดยจัดใหองคประกอบตาง ๆ ของ
การเรียนการสอนมีความสัมพันธกัน และสัมพันธกับผูเรียนอยางมีระเบียบ จัดใหมีการวินิจฉัย 
(Diagnosis) ความสามารถ ความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อประโยชนในการกําหนด 
(Prescription) วิธีการเรียนและวัสดุการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนนั้นโดยมุงใหผูเรียนทุกคน
บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว 

 สรุปไดวาการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเองเปนการจัดการศึกษาที่
พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และความสามารถ ของผูเรียนแตละคนเพื่อใหเรียนรู
ในสิ่งที่ตนเองสนใจไดตามกําลังและความษมารถของตน โดยมีครูผูสอนเปนผูเตรียมโครงการการเรียน
ให เปนผูหาสาเหตุที่เปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาของผูเรียน พรอมทั้งชวยเหลือแนะนําใหผูเรียน
สามารถเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นไดตามวิธีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสมเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการ
เรียนที่กําหนดไว 

 วตัถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
 การสอนแบบรายบุคคลยึดหลักปรัชญาทางการศึกษาและอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู วัตถุประสงคในการจัดการสอนรายบุคคลจึงมุงอยูในแนว ดังนี้ 
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 161-162) 

 1. มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและตัดสินใจเองการ
สอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุนให
ผูเรียนรูจักแสวงหา และเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคม รูจักแกปญหา รูจักตัดสินใจ มี
ความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดในทางสรางสรรคมากกวาทําลาย 
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 2. สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหไดเรียนบรรลุผลกันทุกคน การสอน
รายบุคคลสนับสนุนความจริงที่วาคนยอมมีความแตกตางกันทุกคน ไมวาจะเปนดานบุคลิกภาพ 
สติปญญาหรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอการเรียนรูที่สําคัญ 4 ประการคือ 

2.1 ความแตกตางในเรื่องอัตราความเร็วของการเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาในการ
เรียนรูและทําความเขาใจในสิ่งเดียวกันในเวลาที่ตางกัน 

2.2 ความแตกตางในเรื่องความสามารถ เชน ความฉลาด ไหวพริบ ความสามารถพิเศษ
ตาง ๆ  

2.3 ความแตกตางในเรื่องวิธีการเรียน ผูเรียนเรียนรูในวิถีทางที่แตกตางกัน 
2.4 ความแตกตางในเรื่องความสนใจและสิ่งที่ชอบ 
เมื่อผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดานเชนนี้ ครูจึงตองจัดกิจกรรมการ

เรียนในลักษณะตาง ๆ กันไว ใหผูเรียนไดเลือกเรียนดวยตนเอง เพื่อสนองความแตกตางดังกลาว 
 3. เนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อแนวาถาผูเรียนเรียนดวยความอยากเรียนดวยความ

กระตือรือรนที่ไดเกิดขึ้นเองนั้น จะเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหพัฒนาการเรียนรูโดยครูที่ไมตองทําโทษ
หรือใหรางวัล ผูเรียนจะตองรูจักตนเอง มีความมั่นใจในการกาวไปขางหนาตามขีดความสามารถและ
ความพรอม 

 4. ข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูใหแกผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นเร็วหรือ
ชาและจะเกิดขึ้นกับผูเรียนไดนานหรือไม นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถและความสนใจแลว ยังขั้น
อยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้นแกผูเรียน เมื่อเปนเชนนี้ การกําหนดใหผูเรียนเรียนรูเร่ือง
หนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง และเรียนรูดวยวิธีการเดียว จึงไมเปนการยุติธรรมตอผูเรียน ผูเรียนควรจะไดเปน
กําหนดเวลาเรียนดวยตนเอง และควรจะไดมีโอกาสเรียนรูหรือมีประสบการณในการเรียนดวย
กระบวนการและวิธีการตาง ๆ  

 5. มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการสอนงตอบที่วาการศึกษาควรมีระดับ
แตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงายก็ทําใหบทเรียนนั้นสั้นขึ้น ถายากมากก็จักยอย
เนื้อหาออกเปนสวน ๆ และใชวิธีการและสื่อทําใหเขาใจงายขึ้น 

 นอกจากนี้กาเยและบริกส (Gayne and Briggs. 1974 : 626) ไดกลาวถึงการศึกษา
รายบุคคลวาเปนการสอนที่จัดขั้นเพื่อเปนแนวทางในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความ
ตองการและบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน การสอนแบบนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก 

 1. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทักษะที่มีอยูกอนของผูเรียน 
 2.เพื่อชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเ รียนแตละคนในการจัดลําดับการเรียนตาม

จุดมุงหมายที่ต้ังไว 
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 3. เพื่อชวยในการจัดสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 
 4. เพื่อชวยใหผูเรียนไดตามอัตราความสามารถของตนเองโดยไมจําเปนตองรอซึง่กนัและกนั

ระหวางผูเรียนในกลุม 
 5.  เพื่อสะดวกตอการประเมินผล  ไดบอยครั้ ง เทาที่ตองการเพื่อเปนการสงเสริม

ความกาวหนาของผูเรียนแตละคน 
 
4.2 ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนเปนรายบุคคลกับการสอนปกติ 
 การสอนเปนรายบุคคลมีความแตกตางกับการสอนเปนกลุมอยูหลายประการ อาทิ         

(ชม ภูมิภาค. 2524 : 97)  
              1.แตกตางกันในความเฉพาะเจาะจงของจุดมุงหมายการสอนเปนรายบุคคลนั้น      
จุดมุงหมายเขียนเฉพาะเจาะจงเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

 2. การสอนเปนรายบุคคลย้ําเรื่องการพัฒนาสวนบุคคล 
 3. การสอนเปนรายบุคคลเนนเรื่องวิธีการเรียนรู 
     
4.3 สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล 
  ส่ือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล โดยจะเปนตัวกลางในการ

ถายทอดความรูใหแกผูเรียน ส่ือที่ใชในเนื้อหาวิชาที่แตกตางกันยอมมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน การ
เลือกใชส่ือที่เหมาะสมยอมทําใหการถายทอดเนื้อหานั้น ๆ มีความหมายมากขึ้น ส่ือหรือวัสดุการเรียนที่
จะใชในการสอนรายบุคคลควรจะมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้ (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.2528:162– 
163) 

 1. ใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง นั่นคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวยตนเอง 
 2. มีความสมบูรณในตัวเอง คือมีวัตถุประสงคที่เดนชัด มีกิจกรรมการเรียน (ที่จัดลําดับไว

เปนอยางดีเพื่อใหผูเรียนไดดวยความเขาใจและเกิดความรูตามลําดับไมสับสนและจะไดเปนการเพิ่ม
ความรูที่ละนอย ๆ เปนขั้นตอน จูงใจผูเรียนในทุกกิจกรรมการเรียน เนื้อหามีความถูกตอง ภาษาที่ใช
ชัดเจน ถูกตองและเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน ในการทํากิจกรรมการเรียนจะไดทบทวนความ
เขาใจในสิ่งที่เรียนเปนระยะจนจบบทเรียนและมีการประเมินผลหลังการเรียนตามวัตถุประสงคหลังการ
เรียนตามวัตถุประสงคของบทเรียนนั้น 

 3. มีวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมในแตละบทเรียน พรอมทั้งมีคําตอบเฉลย สําหรับขอ
ทดสอบนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน 

 



 28

 ส่ือที่ไดมีการทดลองใชในการเรียนการสอนรายบุคคลอยางไดผล และแพรหลายจนเปน
เทคโนโลยีที่รูจักกันดีไดแก 

 1. ส่ือที่ผลิตขึ้นสําเร็จรูป เชน ชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) ซึ่งรวบรวม
บทเรียน ส่ือและกิจกรรมการเรียน พรอมทั้งแบบทดสอบประเมินผลอยางพรอมมูลไวเปนชุด ๆ เพื่อมุง
สอนมโนภาพ (Concept) หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะสิ่งใดที่จะทําใหเกิดการเรียนรูสําหรับผูเรียนจะจัดไวอยาง
ครบถวน ผูเรียนไมจําเปนตองไปคนควาหรือจัดหาวัสดุอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวได ภายในชุดแตละ
ชุดจะมีคูมือสําหรับผูใช ชุดการเรียนการสอนซึ่งในคูมือจะอธิบายรายละเอียดในการใช ถาในชุดการ
เรียนชุดนั้นมีกิจกรรมใหเลือกมากกวา 1 อยาง ในคูมือจะบงบอกไวอยางละเอียดเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
สะดวกและงายตอการใช 

 2. ชุดการสอนครูทําเอง (Teacher – Made – Kits) หรือชุดอุปกรณชวยสอนที่รวบรวม
แบบฝกหัดในรูปของกิจกรรมและอุปกรณฝกทักษะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การสอนทักษะ
เบื้องตนในการเลื่อย เปนตน 

 3. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) เปนบทเรียนที่สําเร็จรูปในตัวเองจัด
ประสบการณใหกับผูเรียนตามลําดับเปนขั้นตอน หรือเปนกรอบ ๆ (Frame) ตามลําดับเรียนไดดวย
ตนเอง สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูตามลําดับข้ันไดดวยตนเองในเนื้อหาแตละกรอบ
หรือแตละเฟรมจะมีคําถามเพื่อตรวจเช็คความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ และมีคําตอบเฉลยไวใหถาผูเรียน
ตอบผิดจะอานเนื้อหาในกรอบหรือเฟรมนั้นใหม แลวตอบคําถามอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตอบถูกก็จะเรียนใน
กรอบหรือเฟรมตอไป 

 4. โมดูลการเรียนการสอน (Instructional Module) เปนบทเรียนที่สําเร็จรูปในตัวเองจัด
ประสบการณใหกับผูเรียนใหไดเรียนอยางอิสระ เชนเดียวกับบทเรียนโปรแกรม แตตางกันในรายละเอียด
ตรงที่โมดูลไมจําเปนตองจัดเนื้อหาเปนกรอบ ๆ หรือเปนเฟรม ๆ  

 5. อุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งอาจจะใชอิสระประกอบการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป หรือจะใช
ประกอบในชุดการเรียนการสอนก็ได เชน สไลดประกอบเสียง ฟลมสตริปประกอบเสียง ภาพยนตร 
ฟลมลูพ วิดีโอเทป รวมทั้งอุปกรณเสริมสรางความพรอมและทักษะตาง ๆ  

 
4.4 ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลใหไดผลดี ควรจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ 

(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528 : 163 – 164) 
 1. ครูตองชวยใหผูเรียนไดเขาใจอยางถองแทถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถของ

ตนเอง งานแตละอยางจะสําเร็จลงดวยลักษณะอยางไร ยอมข้ึนอยูกับส่ิงประกอบหลายอยาง ไมมีใคร
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ทําอะไรไดดีเยี่ยมไปเสียทุกอยาง แตละคนทําไดดีที่สุดในสิ่งที่ตนมีความสามารถเทานั้น แตละตนตอง
ยอมรับในขีดจํากัดของความสามารถของตน ใหยอมรับวาผลงานของแตละคนไมเหมือนกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับความสามารถของแตละคน 

 2. บุคคลจะมีแนวความคิดหรือมโนภาพเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งไมได ถาไมมีประสบการณใน
เหตุการณหรือส่ิงที่ตองการจะใหมีแนวความคิดขึ้น การสรางแนวความคิดของแตละคนเปนผลจากการที่
คนนั้นสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ หรือสรุปโดยใชเหตุผลของขอมูลจากประสบการณ การจัดลําดับ
ข้ันตอนของการสรางแนวความคิดจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเรียนรู เมื่อผูเรียนไมเขาใจ
ในสิ่งที่เรียน ครูตองพิจารณาดูวาสิ่งที่เรียนประกอบดวยอะไรบาง ผูเรียนบกพรองจุดไหน จะไดแกไขได
ถูกจุด 

 3. ครูตองชวยใหผูเรียนรูจักวางแผนในการทํางาน การดําเนินการทํางาน ทํากิจกรรมการ
เรียน และภารกิจตาง ๆ ของตนเองอยางใกลชิด 

 4. ผูเรียนตองเลือกทํางาน เลือกใชวัสดุอุปกรณและวิธีการตาง ๆ ที่สัมพันธสอดคลอง
เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตน ดังนั้นวัสดุการเรียนที่จัดไวจะตองมีส่ิงตาง ๆ ที่ตองใช
เรียนไวใหพรอม 

 5. ผูเรียนมักจะเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับส่ิงที่ตัวเองรู และมีความหมาย
แกตน แตละคนมีการตอบสนองในประสบการณอยางเดียวกันแตกตางกัน ครูจึงตองจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน 

 6. โอกาสในการเรียนรูและผลการเรียนรูจะสูงขึ้น ถาผูเรียนเรียนดวยความสมัครใจไมมีการ
ขูเข็ญบังคับ มีอิสระในการเลือกและทํากิจกรรมตาง ๆ เมื่อผูเรียนมีอิสระในการเรียน มีความสนใจและ
จูงใจ จะทําใหมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น ครูควรหาวิธีการตาง ๆ ที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการ 
เกิดความอยากที่จะเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียน ครูมีหนาทีเพียงคอยชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษา
เมื่อมีความจําเปนหรือเมื่อผูเรียนตองการ 

 7. ผูเรียนที่ไดรับการกระตุนและไดรับการเสริมกําลังใจในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมจะ
เรียนรูไดดีข้ึน มีความกระตือรือรนในการเรียนยิ่งขึ้น ถาผูเรียนถูกบังคับจะทําใหเปนคนที่พึ่งตนเองไมได 
ทําใหทอถอย ไมอยากเรียน ไมกลาที่จะแสดงออก ไมกลาคิด ไมกลาทํา ครูจึงตองหาวิธีการกระตุนให
อยากเรียนและคอยเสริมกําลังใจ เพื่อกระตุนความสนใจและความอยากที่จะเรียนอยูเสมอ 

 นอกจากนี้กิดานันท มลิทอง (2536: 175) ยังไดกลาวไววาเนื่องจากการศึกษารายบุคคล
เปนการเรียนที่จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน ดังนั้นผูสอนจงมีบทบาทในการศึกษาระบบนี้โดย
การเปนผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขอคิดเห็นและเหตุผลที่จะชวยใหผูเรียนตัดสินใจไดเอง 
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เปนผูวางแผนการเรียนโดยกําหนดวัตถุประสงค วิธีการเรียน ตลอดจนแบบฝกหัดและแบบทดสอบตาง ๆ 
ผูสอนยังมีบทบาทสําคัญ ดังนี้ คือ 

 1. จะตองวางแผนวาจะใหผูเรียนเรียนดวยตนเองอยางไร เชน การอานและการฟงหรือการ
เรียนในรูปแบบอื่น เพื่อการจัดเตรียมเอกสารและสื่อวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสมแกผูเรียน 

 2. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อผูเรียนจะไดทราบวาตนไดศึกษาไปนั้น
ถูกตองหรือไม 

 3. มีการประเมินผลผูเรียนทุกครั้งที่เรียนจบบทเรียนแตละบท เพื่อใหผูเรียนไดทราบ
ความกาวหนาของตนเอง และเพื่อเปนการกาวไปเรียนในบทตอไป 

 4. จะตองใหเวลาและความสนใจผูเรียนมากกวาการเรียนอยางปกติ เพื่อใหผูเรียนไดมี
โอกาสมาขอคําปรึกษาและขอแนะนําในการเรียน และตองเรียนรูถึงความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน 

 เพื่อใหการเรียนการสอนรายบุคคลบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ควรจะไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี้  

 1. ศึกษาปญหาและความตองการของผูเรียน เปนการสํารวจเบื้องตนถึงปญหาที่มีอยูและ
หาความตองการของผูเรียนและสังคมโดยสวนรวมวาตองการศึกษาเนื้อหาใด 

 2. กําหนดหลักสูตร โดยถือหลักการจัดมวลประสบการณที่มีผูเรียนเปนแกน 
 3. กําหนดจุดมุงหมาย โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล  และมุงใหผูเรียนกาวหนา

ตามความสามารถ ความสนใจและความพรอมของตนเอง 
           4.กําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณโดยการนําหลักสูตรที่กําหนดไวมาแบงตาม

เนื้อหาวิชา เปนตอน บท หนวย และกําหนดความคิดรวบยอดใหเดนชัด 
 5.กําหนดแผนการเรียนการสอนเปนการจัดแผนการเรียนการสอนอยางชัดแจง เพื่อใหผูใช

ดําเนินการไดถูกตอง 
 6. กําหนดวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อและกิจกรรมที่ใชในบทเรียนนั้น ๆ 
 7. ประเมินผล กําหนดแนวการประเมินผลไวใหเรียนรอย ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน

ตลอดจนการรายงานความกาวหนาในการเรียนไวอยางแจมชัด 
 
4.5 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 
 การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการศึกษารายบุคคลเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางของการเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการเรียนใน
ลักษณะนี้ยอมมีทั้งขอดีและขอจํากัดคือ (กิดานันท มลิทอง. 2536 : 166 – 167)  
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 4.5.1 ขอดี 
  1. ผูเรียนสามารรถเรียนไดเร็วหรือชาตามอัตราความสามารถและความสนใจของแตละ

บุคคล 
  2. ส่ือที่ใชในการเรียนไดรับการทดลองและทดสอบมากอนแลววา สามารถจะใชเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพดีจึงจะนํามาใชกับผูเรียนดวย เชน ชุดการเรียน ชุดสื่อประสม และโมดูลวิชาตาง ๆ  
  3. ส่ือที่ใชในการเรียนมีหลายชนิดใหเลือกและมักจะใชในรูปของสื่อประสม ส่ือบาง

รูปแบบจะเปนสื่อที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย เชน Interactive Video และการเรียนดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน 

  4. บทเรียนมักเรียนเปนหนวย (unit) ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดดวยชุดการเรียนที่
จัดเปนแตละเนื้อหาบทเรียนตามหนวยนั้น 

  5. เปนการเรียนที่ผูสอนเปนผูชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูเรียน จึงทําให
ผูสอนและผูเรียนมีมนุษยสัมพันธตอกันมากกวาการเรียนในวิธีอ่ืน 

 
 4.5.2 ขอจํากัด 
  1. ถาผูเรียนมีอายุยังนอยและยังไมมีประสบการณเพียงพอที่จะควบคุมการเรียนของ

ตนไดก็อาจจะทําใหยากแกการเรียนใหสําเร็จได 
  2. ผูสอนตองเปนผูที่มีความรูในการจัดเตรียมสื่อการเรียนในแตละวิชาใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน โดยตองดูถึงบุคลิกภาพและความแตกตางของผูเรียนแตละคนดวย 
  3. วิชาที่จะเรียนดวยการศึกษารายบุคคลอาจมีจํานวนจํากัด เนื่องจากวิชาบางวิชาไม

สามารถใหผูเรียนเรียนไดอยางลึกซึ้งดวยตนเอง 
  4. ในกรณีที่ผูสอนไมมีเวลาใหแกผูเรียนมากพอ ยอมทําใหผูเรียนรูสึกถูกปลอยใหอยู

โดดเดี่ยวเปนผลอาจจะทําใหการเรียนลมเหลวลงได 
  สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
จะเห็นวา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรสวนใหญ แสดงใหเห็นวาคอมพิวเตอรมัลติมเีดยีมี
ชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน  เนื่องมาจากขั้นตอนการออกแบบ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนขั้นตอนที่ตองมีการวางแผน  มีการทํางานอยางเปนระบบ  เร่ิมต้ังแตการ
วิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา  การออกแบบ  การสรางบทเรียน  การทดลองใช  และขั้นสุดทายคือการ
ประเมินผล  สามารถตรวจสอบปรับปรุงแกไขไดทุกขั้นตอน  เพื่อที่จะใหไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  อีก
ทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังเปนสื่อที่สามารถสรางความสนใจแกผูเรียน  เพราะใชเทคนคิในการ
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นําเสนอเนื้อหาตางๆ เชน ขอความ ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  การโตตอบ ฯลฯ  ผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับ
บทเรียนไดอยางแทจริง  นอกจากนี้ยังแสดงผลการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับอยางฉับไว   

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยมีความเขาใจกระบวนการวิจัยเชิง
พัฒนา ซึ่งจะมีประโยชนตอการกําหนดรูปแบบงานวิจัยครั้งนี้  นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารทําให
ผูวิจัยไดแนวคิดในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหเหมาะสมกับผูเรียนและ
สอดคลองกับเนื้อหาและหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งนี้  เปนการวิจัยเพื่อทําการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โดยดําเนินการวิจัยและพัฒนาตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
  3.  การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
  4.  การดําเนินการทดลอง 
  5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 
 1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา  2551 จํานวน 5 หองเรียน ทั้งหมด  146  คน   

 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา  2551  จํานวน 78 คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  
Sampling )  โดยมีวิธีการสุมดังนี้ 

 ข้ันที่ 1  สุมนักเรียนจํานวน 4 หองเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 5 หองเรียน โดยการสุมอยาง
งายจากการจับสลาก แลวกําหนดใหเปนนักเรียนหองที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยการจับ
สลาก 

   ข้ันที่ 2  สุมนักเรียนแตละหองเรียนเขากลุมทดลอง โดยการสุมอยางงายจากการจับสลาก 
ดังนี้ 

  1. การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   หองเรียนที่ 1 สําหรับการทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
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   หองเรียนที่ 2 สําหรับการทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน 
   หองเรียนที่ 3 สําหรับการทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
  2. การทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   หองเรียนที่ 4 สําหรับการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียน ใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน 
  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เ ร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยแบงออกเปน 2 ดานคือ 

         2.1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา 

    2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
3. การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
   3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
  ในการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีวิธีการดําเนินการศึกษา
คนควาดังนี้ 
       3.1.1 ศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตร  และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใชในการสราง
และศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองคําขยายและคําเชื่อม  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   โดยเนื้อหาที่มาจัดทํานั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
        3.1.2 กําหนดจุดประสงคทั่วไปและผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม 
      3.1.3 วางเคาโครงเรื่องของเนื้อหา  โดยจัดเนื้อหากอนหลังและสรางแบบฝกหัด เร่ือง 
คําคุณศัพท (Adjective) จํานวน 13 ขอ, เร่ืองคํากริยาวิเศษณ (Adverb) จํานวน 5 ขอ เพื่อนําไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการสอน  เร่ืองคําขยายและคําเชื่อม  ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับ
จุดประสงคของการสอน  กิจกรรมของเนื้อหา  การนําเสนออยางเปนลําดับข้ัน 
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      3.1.4 ศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยาง  เพื่อใหการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับผูเรียน 
      3.1.5 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทั้งดานการดําเนินเรื่อง  การจงูใจนาํเขาสู
บทเรียน และการนําเสนอเนื้อหา  ตลอดจนการออกแบบหนาจอ 
       3.1.6 เขียนแผนผังของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยจะแสดงการดําเนินของ
บทเรียนในสวนของรายการหลักและรายการยอยๆ ในแตละรายการ  ซึ่งวางโครงเรื่องตามเนื้อหา
บทเรียน  แลวเขียนบทตามผังงาน  เพื่อใหเห็นภาพของการนําเสนอชัดเจนยิ่งขึ้น 
         3.1.7 ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามผังที่ไดเขียนไว โดยใช
โปรแกรม  Macromedia  Flash  Professional 
           3.1.8 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทานและ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยใชแบบ
ประเมิน และทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
        3.2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เชน หลักการสรางแบบทดสอบ  การ
สรางขอสอบแบบเลือกตอบ เทคนคิการเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมดานความรู ความจําและความเขาใจ 
     3.2.2  วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียนที่กําหนดไวเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     3.2.3  เขียนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยแยกเปน 3 เร่ืองๆ ละ 20 
ขอ  ใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังในเนื้อหาทั้งหมด  เพื่อใชเปนแบบทดสอบหลังเรียน 
     3.2.4  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ลักษณะการใชคําถาม  ตัวเลือก  ความถูกตองดานภาษา  ความชัดเจนของภาษาและครอบคลุมเนื้อหา  
แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
    3.2.5  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 100 คน ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาดังกลาว เพื่อวิเคราะหหาคาความยากงาย  และคาอํานาจ
จําแนก 
    3.2.6  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.52 – 0.78  และมีคาอํานาจจําแนก 
0.20 ข้ึนไป เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องละ 10 ขอ รวม 30 ขอ โดยใหครอบคลุม
เนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  หลังจากนั้นนําขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ดําเนินการหาคาความเชื่อมั่น 
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                    3.2.7 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR.-21 ของคูเดอร ริชารดสัน 
(Kuder Richardson) 
ตาราง 1  คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  

 

เร่ือง จํานวนขอ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจาํแนก 
(r) 

คาความเชื่อมัน่ 
(rtt) 

เร่ืองที่ 1 10 0.54 - 0.70 0.22 - 0.44 0.30 
เร่ืองที่ 2 10 0.56 - 0.69 0.22 - 0.41 0.24 
เร่ืองที่ 3 10 0.52 - 0.78 0.22 - 0.33 0.28 

รวมทุกเรื่อง 30 0.52 - 0.78 0.22 - 0.44 0.67 
 
  จากตาราง 1  คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เลือกใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคา 0.52 - 0.78, 0.22 - 0.44
และ 0.67 ตามลําดับ    โดยเรื่องที่ 1 มีคาความยากงาย 0.54 - 0.70  คาอํานาจจําแนก 0.22 - 0.44  คา
ความเชื่อมั่น 0.30  เร่ืองที่ 2 มีคาความยากงาย 0.56 - 0.69  คาอํานาจจําแนก 0.22 - 0.41 คาความ
เชื่อมั่น 0.24  เร่ืองที่ 3 มีคาความยากงาย 0.52 - 0.78  คาอํานาจจําแนก 0.22 - 0.33  คาความเชื่อมั่น 
0.28 
 3.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
      ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไปนี้ 
        3.3.1 ศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบประเมินดานเนื้อหาและดานสื่อ 
        3.3.2 ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินทางดานเนื้อหาและคุณสมบัติที่ควรใชในการ
ประเมินดานสื่อ   
        3.3.3 ออกแบบและสรางแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  คือ   

ระดับ 5 หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง  ดี 
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
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ระดับ 2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
                                          ระดับ     1 หมายถึง  ใชไมได 
  การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ใชเกณฑในการแปลความหมายดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00    หมายถึง    มีคุณภาพระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง    มีคุณภาพระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง    มีคุณภาพระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง    มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50    หมายถึง            มีคุณภาพระดับใชไมได 
  เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยที่ผูวิจัยกําหนด  มีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.51  ข้ึนไป ซึ่งถือวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก 
                   3.3.4  นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

4. การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพและศึกษาผลการใช 
4.1 การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน  โดยใหผูเรียนศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น 1 คน ตอ 1 เครื่อง เพื่อหาขอบกพรองในดานตางๆ เชน 
ความถูกตองของเนื้อหา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา  ความชัดเจนของภาษา  ตัวอักษรและ
รูปภาพ  ตลอดจนความสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนจริง  โดยผูวิจัยใชวิธีการสังเกตปฏิกิริยาใน
ระหวางเรียน  การซักถามปญหา  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขบทเรียน 
   การทดลองครั้งที่ 2 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน โดยใหผูเรียนศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองครั้งที่ 1  1 คน ตอ 1 เครื่อง  
โดยผูเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  หลังเรียนจบเนื้อหาในแตละตอน  และเมื่อเรียนจบทกุตอน
แลวผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  จากนั้นนําผลคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ไดไปวิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  พรอมกันนี้ผูวิจัยไดสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปญหาและขอบกพรองตางๆ ในการใชบทเรียน  เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สําหรับการทดลองครั้งตอไป 
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   การทดลองครั้งที่ 3 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  โดยใหผูเรียนศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เครื่อง  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียตามเกณฑที่ต้ังไว คือ 90/90 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไข
จากการทดลองครั้งที่ 2  ซึ่งผูเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  หลังเรียนจบเนื้อหาในแตละตอน  
และเมื่อเรียนจบทุกตอนแลวผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  แลวนําผลคะแนนที่
ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพและผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

4.2 การทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   การทดลองครั้งนี้เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  โดยใหผูเรียนศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เครื่อง  เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  ซึ่งผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หลังจากเรียนจบทุกตอนแลว  แลว
นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยสรุปจํานวนผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.1  การหาคาระดับความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปน
รายขอ และความเชื่อมั่น ( ระวีวรรณ ชินะตระกูล. 2538 : 234-235 ) 
     5.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder  Richardsion                 
( ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ. 2543 : 192-220 ) 
    5.3 คาเฉลี่ย 
             5 . 4  การหาประสิ ทธิ ภาพของบท เ รี ยนคอมพิ ว เตอร มั ล ติมี เ ดี ย ใช สู ต ร  E1/E2              
(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528 : 295 ) 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและ
คําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยบทเรียนแบงเนื้อหา
ออกเปน 3 เร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1 คําคุณศัพท ( Adjective )  มี 7 เร่ืองยอย ไดแก 
 1.1 คุณศัพทที่บงชี้เฉพาะ 
 1.2 คุณศัพทที่บอกลักษณะ 
 1.3 คุณศัพทที่บอกชื่อเฉพาะ เชื้อชาติ หรือภาษา 
 1.4 คุณศัพทบอกจํานวน ลําดับที่ 
 1.5 คุณศัพทบอกปริมาณ 
      1.6 คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
      1.7 การใชคําคุณศัพท 
เร่ืองที่ 2 กริยาวิเศษณ  ( Adverb ) มี 4 เร่ืองยอย ไดแก 
 2.1 กริยาวิเศษณบอกอาการ 
 2.2 กริยาวิเศษณบอกความถี่ 
      2.3 กริยาวิเศษณบอกเวลา 
      2.4 กริยาวิเศษณบอกสถานที่  
เร่ืองที่ 3 คําเชื่อม 
 3.1 ประเภทของคําเชื่อม 

 ในแตละเรื่องประกอบดวยเนื้อหาบทเรียน  แบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทายเรื่อง  โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน 3 ข้ันตอน คือ การ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  การทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
และการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  การนําเสนอผลการวิจัยผูวิจัยได
นําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้ 

 
1. ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเช่ียวชาญ 

 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและ
คําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  หลังจาก
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การสรางบทเรียนเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 
ทาน และผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 3 ทาน ประเมินคุณภาพบทเรียนไดผลตามตาราง 2 
และ 3 ดังนี้ 

 
ตาราง 2 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.71 ดีมาก 

-  เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5.00 ดีมาก 
-  ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 5.00 ดีมาก 
-  ความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 5.00 ดีมาก 
-  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 4.67 ดีมาก 
-  ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 4.67 ดีมาก 

   -  ความเหมาะสมของแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.67 ดีมาก 
2. ดานภาพ  เสียง  และการใชภาษา 4.67 ดีมาก 

-  ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.34 ดี 
-  ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ 5.00 ดีมาก 
-  ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา 5.00 ดีมาก 
-  ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 4.34 ดี 

3. ดานการเสริมแรง 4.50 ดี 
-  การเสริมแรงทางบวก 4.67 ดีมาก 
-  การเสริมแรงทางลบ 4.34 ดี 

4.ดานแบบทดสอบ 5.00 ดีมาก 
-  ความชัดเจนของคําถาม 5.00 ดีมาก 
-  ความสอดคลองกับเนื้อหา 5.00 ดีมาก 
-  ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 5.00 ดีมาก 

  - ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนรวมทายบทเรียน 5.00 ดีมาก 
รวมเฉลี่ย 4.72 ดีมาก 
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 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและ
คําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา 

1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องโดยรวมอยูในระดับดีมากยกเวนดานความถูกตองของ
เนื้อหาอยูในระดับดี 

2. ดานภาพ เสียง และการใชภาษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก ยกเวนความถูกตองของ
ภาษาที่ใชและความเหมาะสมของเสียงประกอบอยูในระดับดี 

3. ดานการเสริมแรงอยูในระดับดี ยกเวนในดานการเสริมแรงทางบวกอยูในระดับดีมาก 
4. ดานแบบทดสอบอยูในระดับดีมากทุกรายการประเมิน 

   ในการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไดใหขอเสนอแนะและผูวิจัยไดปรับปรุงบทเรียน
ดังนี้  

1. แกไขภาษาบทเรียนใหตรงกันทุกบทโดยการเลือกใชภาษาใหเหมือนกันทุกหนาของบทเรียน 
ตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน  เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
บทเรียนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. แกไขโจทยและคําตอบในแบบฝกหัดระหวางเรียนบางขอใหถูกตอง 
 
ตาราง 3 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.00 ดี 

-  เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมในการจัดลําดับข้ันในการนําเสนอเนื้อหา 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการนําเสนอ 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา 4.00 ดี 

2.ดานภาษา 4.33 ดี 
-  ความเหมาะสมของภาษากับระดับผูเรียน 4.33 ดี 
-  ความเขาใจชัดเจนในภาษา 4.33 ดี 

3.ดานกราฟก 3.80 ดี 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

  

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
-  ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร 3.66 ดี 

   -  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใชตัวอักษรและสี 4.00 ดี 

-  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษรและพื้นหลัง 3.66 ดี 
-  ความเหมาะสมของการใชรูปภาพ และภาพกราฟกในการ

นําเสนอ 3.66 ดี 

4.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 4.16 ดี 
-  ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 4.33 ดี 
-  ความนาสนใจของดนตรีประกอบ 4.00 ดี 

5.ดานโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.10 ดี 
-  ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 4.08 ดี 
-  ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน 4.33 ดี 
-  ความเหมาะสมของการเสริมแรง 4.00 ดี 
-  ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ 4.00 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.07 ดี 
 

 จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและ
คําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  จากผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีทุกรายการ   และเมื่อพิจารณาตามราย
ดานพบวา  

1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องอยูในระดับดี 
2. ดานภาษาอยูในระดับดี 
3. ดานกราฟกอยูในระดับดี  ยกเวนในดานความเหมาะสมของแบบตัวอักษร  ความ

เหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษรและพื้นหลังและ  ความเหมาะสมของการใช
รูปภาพ และภาพกราฟกในการนําเสนอมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นแตยังอยูในระดับดี 

4. ดานเสียงบรรยายและดนตรีประกอบอยูในระดับดี 
5. ดานโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี 
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   ในการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไดใหขอเสนอแนะและ
ผูวิจัยไดปรับปรุงบทเรียน ดังนี้  

1. ปรับปรุงสี ขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมกับหนาจอ 
  2. ปรับปรุงเสียงตางๆ ในบทเรียนใหมีระดับความดังที่ใกลเคียงกันและฟงชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 
3. ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 
 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  โดยสรุปผลไดดังนี้ 
 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 1  
 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 1 กับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน  

จากนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2551  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  Sampling ) มีจุดมุงหมายเพื่อหา
ขอบกพรองในดานตางๆ เชน ความถูกตองของเนื้อหา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา  ความ
ชัดเจนของภาษา  ตัวอักษรและรูปภาพ  ตลอดจนความสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนจริง  โดย
ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตปฏิกิริยาในระหวางเรียน  การซักถามปญหา  สรุปผลไดดังนี้ 

1. ผูเรียนสวนใหญไมเขาใจและไมสังเกตเห็นการทํางานของบทเรียน ในเรื่องการเชื่อมโยงไป
ในสวนตางๆ โดยใชลักษณะของขอความเชื่อมโยงหลายมิติ  ผูวิจัยจึงเพิ่มแถบสีในเฟรมที่มีขอความ
เชื่อมโยงหลายมิติ  เพื่อใหผูเรียนสามารถสงัเกตเห็นไดงาย 

2. ผูเรียนบางคนเห็นวาขอความในเฟรมที่เปนการเฉลยคําตอบของแบบฝกหัดระหวางเรียน  
ตัวอักษรมีขนาดเล็ก  จึงมีการเพิ่มขนาดของตัวอักษรใหใหญ  เพื่อใหผูเรียนอานทําความเขาใจไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 หลังจากไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและทําการปรับปรุงแกไขบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองในขั้นตอไป 

 
 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 2 
 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 2 กับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน 

จากนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2551  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  Sampling ) มีจุดมุงหมายเพื่อ
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วิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  และตรวจสอบปญหาและ
ขอบกพรองตางๆ ในการใชบทเรียน  โดยผูวิจัยนําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล  ไดผลตามตาราง 4 ดังนี้ 

 
ตาราง 4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากการทดลองครั้งที่ 2 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ประสิทธิภาพ เนื้อหา 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1/E2 

1 13 10.27 78.97 10 8.27 82.67 78.97/82.67 
2 5 4.20 84.00 10 8.47 84.67 84.00/84.67 
3 5 4.20 84.00 10 8.53 85.33 84.00/85.33 

รวม 23 18.67 81.16 30 25.27 84.22 81.16/84.22 
 

 จากตาราง 4 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  มีแนวโนมประสิทธิภาพโดยรวม 81.16/84.22 
โดยเรื่องที่ 1 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 78.97/82.67  เร่ืองที่ 2 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 84.00/84.67  และ
เร่ืองที่ 3 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 84.00/85.33  ซึ่งในทุกเรื่อง มีแนวโนมประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด 90/90 โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เปนขอบกพรองและปญหาตางๆ ในขณะทดลอง 
พบวาสิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงมีดังนี้ 

 จากการนําคะแนนแบบฝกหัดและแบบทดสอบเรื่องที่ 1 มาวิเคราะห  ทําใหทราบวาขอของ
แบบฝกหัดและแบบทดสอบที่ผูเรียนทําผิดมากที่สุด  อยูในชวงเนื้อหาเรื่องการเรียงลําดับคําคุณศัพท  
ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงคําอธิบายเนื้อหาบทเรียนในสวนดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มตัวอยางคาํ
และปรับปรุงคําอธิบายใหผูเรียนเขาใจบทเรียนงายยิ่งขึ้น   

 เมื่อผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนแลว  ผูวิจัยจึงไดนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียไปทดลองในขั้นตอไป 

 
 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 3 
 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 3 กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

จากนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 



 45

2551  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  Sampling )  เปนการทดลอง
ภาคสนาม  มีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด 90/90  ไดผลตามตาราง 5 ดังนี้ 
 
ตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากการทดลองครั้งที่ 3 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ประสิทธิภาพ เนื้อหา 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1/E2 

1 13 11.77 90.51 10 9.10 91.00 90.51/91.00 
2 5 4.53 90.67 10 9.10 91.00 90.6791.00 
3 5 4.53 90.67 10 9.23 92.33 90.67/92.33 

รวม 23 20.83 90.58 30 27.43 91.44 90.58/91.44 
 

 จากตาราง 5 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  มีประสิทธิภาพโดยรวม 90.58/91.44      โดย
เร่ืองที่ 1 มีประสิทธิภาพ 90.51/91.00  เร่ืองที่ 2 มีประสิทธิภาพ 90.67/91.00  เร่ืองที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
90.67/92.33  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไวทั้งโดยรวมและรายเรื่อง  ผูวิจัยจึงไดนําบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองในขั้นตอไป  เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 
3. การศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ผลการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน  จากนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2                    
ปการศึกษา 2551  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  Sampling )เปนการ
ทดลองภาคสนาม  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยผูวิจัยนําผล
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล  โดยสรุปจํานวนผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม  ไดผลตามตาราง 6 ดังนี้ 
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ตาราง 6 ผลการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

เนื้อหา คะแนนเต็ม จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ  
รอยละ 80  ของคะแนนเต็ม 

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑ 
รอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

เร่ืองที่ 1 10 25 83.33 
เร่ืองที่ 2 10 26 86.66 
เร่ืองที่ 3 10 27 90.00 
รวม 30 26 86.66 

 
 จากตาราง 6 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  เมื่อนํามาทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียน
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยรวมทั้ง 3 เร่ืองมี
จํานวนรอยละ 86.66 ของผูเรียนทั้งหมด โดยเรื่องที่ 1 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 83.33 ของผูเรียน
ทั้งหมด  เร่ืองที่ 2 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 86.66 ของผูเรียนทั้งหมด  และเรื่องที่ 3 มีผูเรียนผานเกณฑ
รอยละ 90.00 ของผูเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและ
คําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   สามารถสรุปผล ไดดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 

 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 

2. ทําใหทราบผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

อรรถมิตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551  จํานวน 5 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 
146 คน 
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   กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอรรถมิตร  ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา  2551  จํานวน 78 คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage  Random  
Sampling )  โดยวิธีการสุมดังนี้ 

  ข้ันที่ 1  สุมนักเรียนจํานวน 4 หองเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 5 หองเรียน โดยการสุมอยาง
งายจากการจับสลาก แลวกําหนดใหเปนนักเรียนหองที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยการจับ
สลาก 

  ข้ันที่ 2  สุมนักเรียนแตละหองเรียนเขากลุมทดลอง โดยการสุมอยางงายจากการจับสลาก 
ดังนี้ 

   1. การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   หองเรียนที่ 1 สําหรับการทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
   หองเรียนที่ 2 สําหรับการทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน 
   หองเรียนที่ 3 สําหรับการทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
  2. การทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   หองเรียนที่ 4 สําหรับการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียน ใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน 
 

เนื้อหาวิชาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 เปนสวนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1 คําคุณศัพท ( Adjective )  มี 7 เร่ืองยอย ไดแก 
       1.1 คุณศัพทที่บงชี้เฉพาะ 
       1.2 คุณศัพทที่บอกลักษณะ 
       1.3 คุณศัพทที่บอกชื่อเฉพาะ เชื้อชาติ หรือภาษา 
       1.4 คุณศัพทบอกจํานวน ลําดับที่ 
       1.5 คุณศัพทบอกปริมาณ 
            1.6 คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
            1.7 การใชคําคุณศัพท 
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เร่ืองที่ 2 กริยาวิเศษณ  ( Adverb ) มี 4 เร่ืองยอย ไดแก 
       2.1 กริยาวิเศษณบอกอาการ 
       2.2 กริยาวิเศษณบอกความถี่ 
            2.3 กริยาวิเศษณบอกเวลา 
            2.4 กริยาวิเศษณบอกสถานที่  
เร่ืองที่ 3 คําเชื่อม 

         3.1ประเภทของคําเชื่อม 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

     2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยแบงออกเปน 2 ดานคือ 
         2.1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา 

    2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา 
   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
การดําเนินการทดลอง 

 การทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน  โดยใหผูเรียนศึกษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น 1 คน ตอ 1 เครื่อง ใชระยะเวลาทดลอง 1 คาบตอเร่ือง โดย
ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตปฏิกิริยาในระหวางเรียน  การซักถามปญหา  เพื่อหาขอบกพรองในดานตางๆ เชน 
ความถูกตองของเนื้อหา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา  ความชัดเจนของภาษา  ตัวอักษรและ
รูปภาพ  ตลอดจนความสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนจริง  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข
บทเรียน 
  การทดลองครั้งที่ 2 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน โดยใหผูเรียนศึกษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองครั้งที่ 1  1 คน ตอ 1 เครื่อง  โดย
ผูเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  หลังเรียนจบเนื้อหาในแตละตอน  และเมื่อเรียนจบทุกตอน
แลวผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  จากนั้นนําผลคะแนนที่ไดจากการทํา
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แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ไดไปวิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  พรอมกันนี้ผูวิจัยไดสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปญหาและขอบกพรองตางๆ ในการใชบทเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สําหรับการทดลองครั้งตอไป 
  การทดลองครั้งที่ 3 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  โดยใหผูเรียนศึกษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เครื่อง  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว คือ 90/90 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 2  ซึ่งผูเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  หลังเรียนจบเนื้อหา
ในแตละตอน  และเมื่อเรียนจบทุกตอนแลวผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  แลวนํา
ผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

การทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การทดลองครั้งนี้เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  โดยใหผูเรียนศึกษาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เครื่อง  เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
ซึ่งผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หลังจากเรียนจบทุกตอนแลว  แลวนําผลคะแนน
ที่ไดมาวิเคราะหผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยสรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 
สรุปผลการวิจัย 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เ ร่ือง  คําขยายและคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยรวม 90.58/91.44 โดยแต
ละเรื่องมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 เร่ืองที่ 1 มีประสิทธิภาพ  90.51/91.00   
 เร่ืองที่ 2 มีประสิทธิภาพ  90.67/91.00  
 เร่ืองที่ 3 มีประสิทธิภาพ  90.67/92.33 
 ในดานการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยรวมทั้ง 3 เร่ืองมีจํานวนรอยละ 86.66 
ของผูเรียนทั้งหมด แยกเปนรายเรื่องไดดังนี้ 

 เร่ืองที่ 1 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จํานวนรอยละ 83.33 ของผูเรียน
ทั้งหมด 
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 เร่ืองที่ 2 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จํานวนรอยละ 86.66 ของผูเรียน
ทั้งหมด 

 เร่ืองที่ 3 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จํานวนรอยละ 90.00 ของผูเรียน
ทั้งหมด 
 
อภิปรายผล 

     จากการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยาย
และคําเชื่อม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  พบวาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโดยรวม มีประสิทธิภาพ 90.58/91.44  โดยเรื่องที่ 1 มีประสิทธิภาพ 90.51/91.00  เรื่องที่ 2 
มีประสิทธิภาพ 90.67/91.00  เร่ืองที่ 3 มีประสิทธิภาพ 90.67/92.33  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ัง
ไวทั้งโดยรวมและรายเรื่อง  ในดานการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยรวมทั้ง 3 เร่ืองมีจํานวนรอย
ละ 86.66 ของผูเรียนทั้งหมด โดยเรื่องที่ 1 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 83.33 ของผูเรียนทั้งหมด  เร่ืองที ่2 
มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 86.66 ของผูเรียนทั้งหมด  และเรื่องที่ 3 มีผูเรียนผานเกณฑรอยละ 90.00 
ของผูเรียนทั้งหมด  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.  การที่บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว 90/90เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  ซึ่งเปนการพัฒนาอยางเปนระบบตั้งแตการกําหนดจุดมงหมาย  การศึกษาวิเคราะหเนื้อหา  
การวางแผนการดําเนินการพัฒนา  การพัฒนาจนถึงการทดลอง  อีกทั้งยังผานการตรวจสอบแกไขจาก
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา  ทํา
ใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปกรณ ทารัตน 
(2542:89); นิสา กรีหิรัญ (2543 : บทคัดยอ); สุกัญญา กาหลง (2541: บทคัดยอ); และ อังสุทร  ออน
สําลี  (2548 : บทคัดยอ) ที่ทําการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยทําการพัฒนาบทเรียน
อยางเปนระบบทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 90/90 
  2.  จากการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทดลอง  พบวาผูเรียนใหความสนใจ  มีความ
กระตือรือรนและตั้งใจกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชุดนี้นอกจากจะประกอบไปดวยเนื้อหาบทเรียน  ซึ่งนําเสนอในลักษณะของสื่อ
มัลติมีเดียแลว ยังประกอบไปดวยสวนอื่นๆ ไดแก แบบฝกหัด ซึ่งออกแบบมาเพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบ
ความกาวหนาในการเรียนของตนเองและยังมีการเสริมแรง ผูเรียนจึงชื่นชอบกับการโตตอบกับบทเรียน  
ที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ในตอนทาย
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ของบทเรียนยังไดมีการประมวลผลการเรียนรูทั้งหมดของผูเรียน ดวยการทําแบบทดสอบและรายงานผล
การเรียนรูใหผูเรียนทราบในทันทีเมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จ ทําใหผูเรียนรูสึกภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ กิดานันท มลิทอง (2548 : 169) ที่วา มัลติมีเดีย
ชวยกระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธเชิงโตตอบกับบทเรียนทําใหเปนการเรียนแบบกระฉับกระเฉง  ผูเรียนมี
ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูขอมูลหลากหลายรูปแบบ 
  3.  ในดานการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยรวมทั้ง 3 เร่ืองมีจํานวนรอยละ 86.66 
ของผูเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่องพบวาเรื่องที่ 3 คําเชื่อม มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑรอยละ 
80 ของคะแนนเต็ม มากที่สุดถึงรอยละ 90 ของผูเรียนทั้งหมด  เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องคําเชื่อมประโยค
ผูเรียนมักจะพบและใชบอยในการสรางประโยคในแบบเรียนที่เคยเรียนอยูแลว การอธิบายเนื้อหาในเรื่อง
ดังกลาวจึงมีการอธิบายและยกตัวอยางไดสอดคลองแบบเรียนที่ผูเรียนเคยพบมากอนบางแลว สวนเรื่อง
ที่ 2  คํากริยาวิเศษณ  มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม รองลงมาคือรอยละ 86.66 
ของผูเรียนทั้งหมด และเรื่องที่ 1 คําคุณศัพท เปนเรื่องที่มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม นอยที่สุดคือรอยละ 83.33  ของผูเรียนทั้งหมด  เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องที่ 1 มีจํานวนมาก 
ทําใหผูเรียนไมสามารถจําเนื้อหาไดทั้งหมด  ทั้งยังเปนเนื้อหาที่เปนหลักภาษาอังกฤษซึ่งมีความยาก    
ฉะนั้นจึงควรสรางบรรยากาศ  จัดกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจและสนุกสนาน  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
ใจรักและเกิดศรัทธาในหลักไวยากรณ  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษครั้งตอไป  จึงควรแทรกเกมกิจกรรมที่
นาสนใจและสนุกสนาน  เพื่อสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดความรักและศรัทธาอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น 

 จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้สามารถนําไปใชสําหรับการศึกษา
ดวยตนเองของผูเรียนและเพื่อใชทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลาตามความตองการของผูเรียน นอกจากนี้
ผูสอนยังสามารถนําบทเรียนนี้ไปใชประกอบการเรียนการสอนไดจริง 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม สาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ที่เสนอไปขางตน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 
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 ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับในการเรียนการสอน  ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว  จึงควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในสถานศึกษาใหมากขึ้น  
เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งจะสนองตอบความแตกตางระหวาง
บุคคล 
  2.  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ผูวิจัยจําเปนตองมีความรูในดานทฤษฎี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  รวมถึงเทคนิคในการจัดลําดับข้ันตอนการเรียนรูที่ทําให
ผูวิจัยสามารถพัฒนาบทเรียนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.  ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น  ผูวิจัยควรเลือกโปรแกรมสําหรับสราง
บทเรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน   เพราะปจจุบันโปรแกรมสําหรับสราง
บทเรียนนั้นมีจํานวนมาก โดยแตละโปรแกรมจะมีขอดีขอจํากัดแตกตางกันออกไป 
  4.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม  ไดพัฒนาขึ้นคุณลักษณะ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดีย   โดยเปนบทเรียนที่ รวมเอาเนื้อหา   ขอความ   ภาพนิ่ ง  
ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงเขาไวดวยกัน  มีการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ  ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ทั้งประสาทสัมผัสทางตาและหู  จึงชวยใหผูเรียนสามารถรับรูเนื้อหาบทเรียนและสามารถนําไปศึกษาได
ดวยตนเอง  และสามารถเรียนไปตามขีดความสามารถของตนเองได 
 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ในชวงชั้นอื่นตอไป 
  2.   ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบใหมๆ เพื่อ
เราความสนใจและสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เชน เกมคอมพิวเตอรวิชาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําขยายและคําเชื่อม 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2 
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ภาคผนวก ข 

คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่ 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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ตาราง 7  คาความยากงาย  คาอํานาจจาํแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองที่ 1  คําคณุศัพท (Adjective)  จํานวน 10 ขอ 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง คําคุณศัพท (Adjective) 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 
1. 0.70 0.30 
2. 0.67 0.22 
3. 0.65 0.26 
4. 0.59 0.44 
5. 0.54 0.33 
6. 0.59 0.22 
7. 0.67 0.37 
8. 0.63 0.30 
9. 0.67 0.30 
10. 0.63 0.30 

 
คาความเชื่อมัน่  0.30 
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ตาราง 8  คาความยากงาย  คาอํานาจจาํแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองที่ 2  กริยาวิเศษณ (Adverb) จํานวน 10 ขอ 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง กริยาวิเศษณ (Adverb) 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 
1. 0.67 0.30 
2. 0.59 0.22 
3. 0.67 0.22 
4. 0.67 0.22 
5. 0.59 0.22 
6. 0.63 0.37 
7. 0.61 0.41 
8. 0.61 0.41 
9. 0.69 0.41 
10. 0.56 0.22 

 
คาความเชื่อมัน่  0.24 
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ตาราง 9  คาความยากงาย  คาอํานาจจาํแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองที่ 3 คําเชือ่ม (Conjunction)  จาํนวน 10 ขอ 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง คําเชื่อม (Conjunction)   

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 
1. 0.57 0.26 
2. 0.78 0.22 
3. 0.67 0.30 
4. 0.67 0.30 
5. 0.69 0.33 
6. 0.70 0.30 
7. 0.63 0.22 
8. 0.70 0.22 
9. 0.61 0.26 
10. 0.52 0.30 

 
คาความเชื่อมัน่  0.28 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  
เรื่อง คําขยายและคําเชื่อม 

(สําหรับผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา) 
 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย (  )  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน 
 

ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ 

ดีม
าก

 (5
) 

ดี  
  (4

) 

ปา
นก
ลา
ง (

3) 

พอ
ใช 

(2)
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง (

1) 

1. เนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
-  เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

     

-  ความถูกตองของเนื้อหา      

-  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      

-  ความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา      

-  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน      

-  ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน      

   -  ความเหมาะสมของแบบฝกหัดระหวางเรียน      
2. ดานภาพ  เสียง  และการใชภาษา 

-  ความถูกตองของภาษาที่ใช 
     

-  ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ      

-  ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา      

-  ความเหมาะสมของเสียงประกอบ      
3. ดานการเสริมแรง 

-  การเสริมแรงทางบวก 
     

-  การเสริมแรงทางลบ      

4.ดานแบบทดสอบ 
-  ความชัดเจนของคําถาม 

     

-  ความสอดคลองกับเนื้อหา      

-  ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ      

-  ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนรวมทายบทเรียน      
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ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อื่นๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน 
(..........................................................) 
วันที่............../....................../.............. 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  
เรื่อง คําขยายและคําเชื่อม 

(สําหรับผูเชีย่วชาญดานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย (  )  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน 
 

ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมนิ 

ดีม
าก

 (5
) 

ดี  
  (4

) 

ปา
นก
ลา
ง (

3) 

พอ
ใช 

(2)
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง (

1) 

1. เนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
-  เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

     

-  ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน      

-  ความเหมาะสมในการจัดลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา      

-  ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการนําเสนอ      

-  ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      

2.ดานภาษา 
-  ความเหมาะสมของภาษากับระดับผูเรียน 

     

-  ความเขาใจชัดเจนในภาษา      

3.ดานกราฟก 
-  ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร 

     

-  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใชตัวอักษรและสี      

-  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

-  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษรและพื้นหลัง      

-  ความเหมาะสมของการใชรูปภาพ และภาพกราฟกใน
การนําเสนอ 

     

4.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 
-  ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

     

-  ความนาสนใจของดนตรีประกอบ      

5.ดานโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
-  ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 

     

รายการประเมนิ ระดับความคดิเห็น 
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ดีม
าก

 (5
) 

ดี  
  (4

) 

ปา
นก
ลา
ง (

3) 

พอ
ใช 

(2)
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

(1)
 

-  ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน      
-  ความเหมาะสมของการเสริมแรง      
-  ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ      

 
 
ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อื่นๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน 
(..........................................................) 
วันที่............../....................../.............. 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสือ่เทคโนโลยีการศึกษา 
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รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรยีนอรรถมติร 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผูชวยศาสตราจารยธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ฉ 

สําเนาหนงัสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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