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         การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน จากการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน ท่ีมีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการหาประสิทธิภาพ

บทเรียน ไดแก  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 48 คน และ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปรางคกู 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 33 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย 

และ t - test 

         ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เร่ือง

สํานวนไทย  โดยการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาอยูในระดับดี และดาน

เทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียน 84.92/82.42 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ นักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง 
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 The objectives of this research were to develop computer multimedia simulations 

on “Thai Idioms” for prathomsuksa 4 students which was corresponding with 80/80 provided 

criteria and to study learning achievement and satisfaction with learning though the 

computer multimedia instrution. The sample group used for validating the simulation 

computer multimedia instuction included 48 Prathomsuksa 4 students of Anubal 

Sriprachanugul School. The sample group used for the experimentation included 33 

Prathomsuksa 4 students of Anubal Prangku School. Statistics used for data analysis were 

percent, mean, and t-test.   

 It was found that: 1) the results of the research revealed that the simulation 

instruction of multimedia computer has a good quality as evaluated by both content experts 

and by educational technology experts. The simulation computer multimedia instruction had 

an efficiency of 84.92/82.42 2) Students’ learning effectiveness after learning through the 

computer multimedia instruction was  higher than before learning at .01 level of significant 

difference, 3) Students were satisfied with learning through the multimedia computer 

instruction. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

         ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีจากการใหความชวยเหลือ  และการใหคําแนะนํา

อยางดีย่ิงจากผูชวยศาสตรตราจารย  ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  

และอาจารย ดร.รัฐพลประดับเวทย กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ซ่ึงผูวิจัยของกราบขอบพระคุณ

เปนอยางย่ิงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย  ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต ท่ีกรุณาเปนประธาน

กรรมการสอบปากเปลา  และอาจารย ดร.กุศล อิศดุลย  ท่ีกรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลา  และได

ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงปริญญาพนธใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา วิชาภาษาไทย ไดแก  อาจารยกัลยา ไชย

ปญญา อาจารยเครือมาศ ทองก่ํา และอาจารยประชุมศรี แหวนเงิน ท่ีใหความเมตตาและกรุณา

ผูวิจัย ท้ังในเร่ืองของการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา  เคร่ืองมือ  ตลอดจนใหขอเสนอแนะ

ตางๆ อันเปนประโยชนตอการวิจัยในคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกทาน  ท่ีใหความกรุณา

ตอบแบบสอบถาม  ตรวจสอบเคร่ืองมือ  ใหคําปรึกษา  และใหคําแนะนําในดานตางๆ  อันเปน

ประโยชนแกผูวิจัยเปนอยางย่ิง  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร  ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี และอาจารย ดร. ชวนิดา สุวานิช 

 ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร คณาจารย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปรางคกูและโรงเรียนอนุบาล

ศรีประชานุกูล ท่ีเอื้อเฟอสถานท่ี และอํานวยความสะดวกในการวิจัย ทําใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ  และพี่ๆ ชาวเทคโนฯ  และผูท่ีเกี่ยวของทุกๆ ทาน ท่ีใหคําแนะนํา  และ

ใหคําปรึกษาดานการวิจัยดวยดีตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอวัชรินทร กอกหวาน คุณแมอัมพวัน กอกหวาน และครอบครัว 

ท่ีใหการอบรมเลี้ยงดู  ใหความกรุณา  ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา และใหการสนับ  

สนุนทางดานการศึกษาตลอดมา  ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจท่ีจะฝาฟนอุปสรรค  และผานพนปญหาตางๆ  

มาได 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ภูมิหลัง  

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทยท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล จนกระท่ังสมัยพอขุน

รามคําแหงมหาราช ทรงประดิษฐคิดคนอักษรไทยข้ึนเม่ือ พ .ศ.1828 และบันทึกไวตามศิลาจารึก

ตางๆ ตอมาไดมีวิวัฒนา  การทางดานภาษาและการใชภาษามาโดยตลอด แสดงใหเห็นวาชนชาติ

ไทยมีภาษาเปนของตนเองมาแตโบราณกาล คงความเปนเอกลักษณของชาติท่ีแสดงความเปน

อารยประเทศ ความเจริญกาวหนา และความเจริญงอกงามย่ังยืน  จนถึงปจจุบันชาติไทยมีกําเนิด

อักษรไทยมานานกวา 700 ป ซ่ึงเปนเอกลักษณแสดงความเปนชาติไทย คนไทยในปจจุบันจึงควร

ตระหนักและมีความภาคภูมิใจท่ีบรรพบุรุษไดสั่งสมสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษามาใหศึกษาเลาเรียน 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจสามารถสื่อสารกันและนําภาษาไทยไปพัฒนาประเทศชาติ ฉะน้ันจึง

ควรเขียนอานภาษาไทยใหถูกตองไมทําใหภาษาไทยวิบัติ จนขาดความเปนเอกลักษณของชาติไทย 

นอกจากน้ีภาษาไทยจะมีความแตกตางจากภาษาอื่นๆ ท่ัวโลก คือ การใชถอยคําราชาศัพทและการ

ใชถอยคําสํานวนไทย                                                        
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 ใหความหมายของคําวา สํานวน ไวดังน้ี 

 สํานวน (น.) ถอยคําท่ีเรียบเรียงโวหาร บางทีก็ใชวา สํานวนโวหาร เชน สารคดีเร่ืองน้ี

สํานวนโวหารดี ความเรียงเร่ืองน้ีสํานวนโวหารลุมๆ ดอนๆ ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมา

ชานานแลวมีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู เชน สอนจระเขใหวายนํ้า 

รําไมดีโทษปโทษกลอง ถอยคําท่ีแสดงออกมาเปนขอความพิเศษเฉพาะภาษาหน่ึงๆ เชน สํานวน

ฝร่ัง สํานวนบาลี ช้ันเชิง หรือทวงทํานองในการแตงหนังสือหรือพูด เชน สํานวนเจาพระยาพระคลัง 

(หน) สํานวนยาขอบ สํานวนไมเมืองเดิม ลักษณนามใชเรียกขอความหรือบทประพันธรายหน่ึงๆ 

เชน อิเหนา สํานวน บทความ 2 สํานวน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2538: 835) 

 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) ไดอธิบายความหมายของ คําวา สํานวน ไวใน      

หนังสือสํานวนไทย ดังน้ี 

 “คําพูดของมนุษยเราไมวาจะชาติใดหรือภาษาใด แยกออกไดกวางๆ เปน 2 อยาง อยาง

หน่ึงพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขาใจกันไดทันที อีกอยางหน่ึงพูดเปนช้ัน

เชิงไมตรงไปตรง  มา แตใหมีความหมายในคําพูดน้ันๆ คนฟงอาจเขาใจความหมายทันทีถาพูดคํา

น้ัน ใชกันแพรหลายท่ัวไปจนอยูตัวแลว แตถาไมแพรหลายคนฟงก็ไมอาจเขาใจไดทันที ตองคิดจึง

เขาใจ หรือบางทีคิดแลวเขาใจเปนอยางอื่นก็ไดหรือไมเขาใจเอาเลยก็ได คําพูดเปนช้ันเชิงน้ี เรา

เรียกกันวา สํานวน คือ คําพูดเปนสํานวน อยางชาว  บานเขาเรียกวา พูดสําบัดสํานวน” (กาญจนาค

พันธุ. 2535: 1) 
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 ในชีวิตประจําวันของคนไทยเราน้ันมีการใชสํานวนไทยอยางแพรหลาย บอยคร้ังท่ีเราได

ยินการใชสํานวนไทยและคําไทยจากผูเฒาผูแกในการพรํ่าสอนและสนทนาอยูเปนประจํา ลักษณะ

การพูดและการสื่อสารของคนไทยน้ันเปนคนเจาสําบัดสํานวนมาแตสมัยโบราณ และนิยมใชความ

เปรียบในการพูดปรากฏเปนสํานวนในภาษาจนเปนเอกลักษณโดดเดนประการหน่ึง สํานวนในภาษา

จึงมีอยูเปนจํานวนมาก ท้ังสํานวนท่ีใชสืบตอกันมาตั้งแตอดีตและสํานวนท่ีเกิดข้ึนใหม ถอยคําท่ีใช

เปนสํานวนอาจเปนคําเพียงคําเดียว หรือเปนกลุมคํา หรือเปนประโยคก็ได 

 ดังน้ัน การศึกษาเกี่ยวกับสํานวนไทยจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุ

ของการเกิดสํานวนไทยวามีความเปนมาอยางไร มีลักษณะของคําเปนอยางไร มีประโยชนและมี

ความจําเปนตอมนุษยมากนอยเพียงใดในชีวิตประจําวัน การเกิดสํานวนไทยน้ันมีมูลเหตุจากหลาย

ทางดวยกัน อยางเชน เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการ กระทํา ความประพฤติ การกินอยูของคน เกิด

จากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม เกิดจากศาสนา เกิดจากนิยาย นิทาน ตํานานหรือประวัติวัติ

ศาสตร เกิดจากกีฬา การละเลนหรือการแขงขันและอื่นๆ อีกมากมาย 

 ประโยชนในการศึกษาสํานวนไทยน้ันมีมากมาย เชน ทําใหใชภาษาในการเขียนความเรียง

ตางๆ ไดดีข้ึน เปนการชวยเพิ่มคุณคาใหกับความเรียงท่ีเขียนข้ึน ทําใหไดคติสอนใจในดานตางๆ 

ทําใหทราบความเปนอยูของคนในสังคมในสมัยท่ีเกิดสํานวนโวหารน้ันวามีความเปนอยูอยางไร และ

ท่ีสําคัญเปนการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาอันเปนมรดกท่ีล้ําคาของไทยไวใหลูกหลานภาคภูมิใจ 

 เรื่องสํานวนไทย เปนเนื้อหาสวนหนึ่งที่อยูในกลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย 

ในเนื้ อหาบางสวนหรือบางเรื่องจะมีสํานวนไทยสอดแทรกอยู โดยกรมวิชาการไดกําหนด    

คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ใววา เมื่อเรียนจบแตละ 

ชวงชั้นแลว ผูเรียนตองมีความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม ซึ่งในขอ 2 

ไดกําหนดวา  ตองเขาใจความหมายของคํา สํานวนโวหาร การเปรียบเทียบ จับประเด็นสําคัญ 

แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ และสรุปความ เนื่องจากการเรียนเรื่อง 

สํานวนไทย ผูเรียนตองมีความเขาใจ ทราบความหมาย และสามารถ นําไปใชไดอยางถูกตอง 

การที่จะใหผูเรียนไดคว ามรูเพิ่มเติม ผูสอนตองคิดคนวิธีการสอนแบบตางๆ หลากหลายวิธีการ 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งปจจุบันเนนกระบวนการเรียนภาคปฏิบัติสงเสริมให 

นักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง และใหความสําคัญแกผูเรียนสอดคลองกับพระราชบัญัติการศึกษา ป 

2544 ที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ (Leaning Center) (กรมวิชาการ. 2544: 20-21)   

 ฉะน้ันจึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนภาษาไทยท่ีจะตองพัฒนาการสอน  โดยศึกษาคนควาปรับ  

ปรุงเทคนิคและวิธีการตางๆ มาชวยทําใหบทเรียนนาสนใจ ผูเรียนเรียนดวยความสนุกสนานเพลิด  

เพลิน เทคนิคท่ีจะมาทําใหนักเรียนเรียนภาษาไทยดวยความสนุกสนาน และสนใจในกิจกรรมการ

เรียน และสื่อท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนมากท่ีสุดนาจะเปนสื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีซ่ึง

ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยทําใหบทเรียนท่ี

เปนนามธรรม  มองใหเปนรูปธรรมได ดังเชน งานวิจัยของ สันติ เบาพูนทอง ( 2544: 62) ที่สราง 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่ออยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนกับนักเรียน  
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ในการเรียนรูไดเปนอยางดี ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 9 

วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67 บัญญัติวา รัฐตองมีการสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา  

การผลิตและการพฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการ  

ใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวน  การเรียนรู (สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . 2542: 33) การจัดการเรียนการสอน เปนองคประกอบสําคัญที่  

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเองอยางมีประสิทธิภาพ การที่บุคคลจะเรียนรูหรือพัฒนาการ  และ 

ความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจสุขใจเปนเบื้องตน อาทิการใชสื่ อทาง 

การเรียน และสื่อที่นาสนใจขณะนี้ คือ สื่อดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ซึ่งเปนสื่อที่นาสนใจที่สุด (ขนิษฐา ศุภนราพรรค. 2540: 33)  

 การใชสถานการณจําลองมาจัดทําในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการ  

จําลองสถานการณตางๆ ที่ผูเรียนไดเคยประสบมาในชีวิตประจําวัน และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวา  

เหตุการณนั้นๆ ตรงกับสํานวนใด ซึ่งผูวิจัยคาดวาจะสงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสํานวน และ  

เลือกใชสํานวนไดถูกตอง และเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ไดดวยตนเอง (สมบูรณ เสนียวงศ ณ 

อยุธยา. 2525: 17-18) กลาววา การใชสถานการณจําลองนั้นเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความรู 

ความรูสึก ความสนใจ และทัศนคติของผูเรียน  

 จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เหมาะสม  

กับการสอนภาษานั้น ไดแก รูปแบบสถานการณจําลอง (Simulation) ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ  

รูปแบบสถานการณจําลอง ของ วิลาสินี นาคสุข (2549 ) ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนดัวยบท  

เรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากบทเรียนคอมพิวเตอร 2 รูปแบบ 

ไดแก ประเภทสถานการณจําลอง และประเภทเกมการศึกษา กลุ มสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

เรื่อง สุภาษิตและคําพังเพย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยบทเรียนคอมพิว  

เตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียน  

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง  

 อยางไรก็ตาม การใชสํานวนไทยในปจจุบันคอยๆ เสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆ ในกลุม 

สังคมของผูใหญยังไดรับความนิยมอยูบาง แตในเยาวชนรุนหลังๆ จะไมรูจักสํานวนกันแลว ทั้งยัง  

พบวามีการใชสํานวนอยางผิดๆ อีกดวยเนื่องจากคิดวาการเรียนเรื่องสํานวนไทยอาจ จะน าเบื่อ  

เพราะมีเนื้อหาเยอะ และมีความหมายไมตรงตามตัวทําใหเขาใจยาก หากไมรีบแกไขปญหาน้ีตั้งแต

เน่ินๆ สํานวนไทยก็จะคอยๆ ลบเลือนหายไปจากสังคมไทยในท่ีสุด 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงใหความสนใจกับบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประ 

เภทสถานการณจําลอง ซึ่งเปนรูปแบบที่มุงเนนในการฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญ และความ  

คลองแคลวใหแกผูเรียนทําหนาที่เสนอเนื้อหาความรูโดยการแสดงใหผูเรียนไดเห็น และมีความ  

สามารถในการนําเสนอในลักษณะของสื่อประสมมาทําการทดลอง เพื่อแกปญหาในการเรียน โดยให

ผูเรียนไดเรียนเปนรายบุคคล ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาบทเรียนแบบสถาน  

การณจําลองจะเปนการกระตุนความสนใจใหผูเรียนตองการเรียนรูมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะชวยพัฒนา
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เยาวชนของชาติใหมีศักยภาพ อีกท้ังยังเปนประโยชนตอครูผูสอนภาษาไทยและผูท่ีเกี่ยวของ และ

ยังเปนการนําผลวิจัยท่ีไดในคร้ังน้ีไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหมีประสิทธิ  

ภาพย่ิงข้ึนตอไป  

 

ความมุงหมายของการวิจัย  

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เรื่อง 

สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทสถานการณจําลอง  เรื่อง สํานวนไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที ่4   

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

สถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

  

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทสถานการณจําลอง  เรื่อง 

สํานวนไทย ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ  สามารถนําไปใชแกปญหาในดานการเรียนการสอนและสื่อวิชา

ภาษาไทย อีกท้ังยังไดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทยในเร่ือง

อื่นๆ ตอไป   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

 1. ประชากร  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล  

ศรีประชา นุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 3 จังหวัดศรีสะเกษ ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553   

 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที ่4 จํานวน 3 หองเรียน รวม 142 

คน และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1  หองเรียน จํานวน  33 คน รวม  

ทั้งหมด 175 คน  

 2. กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน  

อนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู จํานวน 81 คน 

 2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท 

สถานการณจําลอง เร่ือง สํานวนไทย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชา

นุกูลที่กําลัง เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย  จาก 3 หองเรียน 

จํานวน 48 คน  
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 การทดลองครั้งที่ 1 จํานวน  3 คน จากหองเรียนที่ 1 

 การทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน จากหองเรียนที่ 2 

 การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน จากหองเรียนที่ 3 

 2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผูเรียนท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง  คือ นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลปรางคกู ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จาก 1 หองเรียน จํานวน 33 คน   

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.1 ตัวแปรตน ไดแก   

 3.1.1 การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณ จําลอง  

        3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สํานวนไทย  

 3.2.2 ความพึงพอใจในการเรียนรู เรื่อง สํานวนไทย  

 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เนื้อหาที่ใชในการวจิัยเปนเนื้อหา เรื่อง สํานวนไทย จํานวน 20 

สํา นวน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 บท  

 5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 ใชระยะเวลาในการทดลองท้ังหมด 4 คาบ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึ ง บทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชา  

ภาษาไทย เรื่อง สํานวนไทย ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และสื่อ  

การสอน และดานเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ลักษณะโปรมแกรมเปนแบบ 

Autorun แสดงผลแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบไปดวย ภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่ง แสง สี และเสียง 

ผูเรียนตอบสนองตอกิจกรรมตางๆ ที่ปรากฏบนหนาจอทางแปนพิมพ และเมาสดวยตน เอง  

 2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง (Simulation ) หมายถึง 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สํานวนไทย ที่มีรูปแบบของ การนําเสนอความรูขอมูลดวยการ 

แสดงเนื้อหาในลักษณะการใชการตูนเคลื่อนไหวมาแสดงบทบาทที่ใกลเคียงกับสถานการณที่เกิด  

ขึ้นจริง โดยการจําลองสถานการณขึ้นมาใหสอดคลองกับสํานวนตางๆ ใหผูเรียนไดชม เพื่อใหผู  

เรียนเขาใจถึงที่มาและความหมายของสํานวน และสามารถนําสํานวนไปใชไ ดถูกตองกับสถาน  

การณเมื่อพบกับสถานการณจริง 

 3. การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง วิธีการเรียนที่ผูวิจัย ใชสําหรับผู 

เรียนในกลุมทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อในการถายทอดความรู ใช  
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เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอจําน วนผูเรียน 1 คน โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาในบท  

เรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง 

 4. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการเรียนรูของผูเรียน ที่  

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภ ทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ที่ผูวิจัย ได 

สรางขึ้น ซึ่งคาระดับคะแนนที่คาดหวังไมต่ํากวา 80/80 

 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียน โดยคิดจาก 

คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่ผูเรียนตอบไดถูกตอง จากการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียน 

แตละบท โดยคิดเปนรอยละได 80 ขึ้นไป 

 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ โดยคิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของ 

จํานวนคําตอบที่ผูเรียนตอบถูกตองจากการทําแบบทดสอบหลังจบบทเรียนทั้งหมด โดยคิดเปนรอย  

ละได 80 ขึ้นไป 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเรียนของผูเรี ยนที่แสดงออกถึงความรูความ  

เขาใจในวิชาภาษาไทย เรื่อง สํานวนไทย ที่วัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

 6. ความพึงพอใจในการเรียน  หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบของผูเรียนที่มีตอบท  

เรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สํานวนไทย โดยวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียน  

 7. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่ประเมินคุณภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ใชใน 

การทดลองครั้งนี้มี 2 ดาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมี 

คุณสมบัติ ดังนี้ 

 7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ไดแก ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบ  

การณทางการสอนหรือการทํางานดานภาษาไทย ไมนอยกวา 10 ป หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ  

ปริญญาโท มีประสบการณทางการสอนหรือการทํางานดานภาษาไทย ไมนอยกวา 5 ป หรือสําเร็จ  

การศึกษาในระดับปริญญาเอก มี ประสบการณทางการสอนหรือการทํา งานดานภาษาไทย ไมนอย 

กวา 3 ป  

 7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ  

ปริญญาตรี มีประสบการณทางการสอนหรือการทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา 10 ป 

หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีป ระสบการณทางการสอนหรือการทํางานดานเทคโนโลยี  

การศึกษาไมนอย กวา 5 ป หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีประสบการณทางการ 

สอนหรือการทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษาไมนอยกวา 3 ป   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย      

                     ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย                       

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภท 

สถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความพึงพอใจในการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ในระดับมาก         

    

 

 

 

 

 

  

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ประเภทสถานการณจําลอง 

เร่ือง สํานวนไทย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความพึงพอใจในการเรียน 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเสนอตามลําดับ 

ดังนี ้

  

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและการพัฒนา   

     2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

     3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณจําลอง 

 5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

     6.เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 2 

  

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา    

 

 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ( Educational Research and Development = R&D) 

เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย ( Research Based Education Development) เปนกล

ยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา โดยเนน

หลักเหตุผลและตรรกวิทยา ( Borg; & Gall. 1989: 781 - 783) ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการใชเปน

กระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ( Education product) 

ซ่ึงหมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน ฟลม เทปเสียง เทปโทรทัศน 

คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ. 2531: 21) 

 

 1.2 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนกระบวนการของการพัฒนา การทดสอบภาคสนาม

และวิเคราะหขอมูลท่ีใชในการทดสอบ ถึงแมวาการพัฒนาสื่อจะประกอบดวยการวิจัยพื้นฐานและ

การวิจัยประยุกต เพื่อจุดประสงคพื้นฐานในการคนพบสิ่งใหม ในทางตรงกันขามเปาหมายของการ

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนตัวเช่ือมระหวางวิจัยทางการศึกษาและแบบฝกหัดทางการศึกษา

ซ่ึงทําใหสื่อการศึกษาสมบูรณย่ิงข้ึน (Borg. 1979: 221-222) 

 ดังน้ันในการบริหารหรือการศึกษาวิจัยท่ีมุงแกปญหาหรือพัฒนาใหเกิดคุณภาพ เม่ือผู  

บริหารหรือผูปฏิบัติงานคนพบปญหาและเกิดความตระหนักในปญหา ก็จะคิดคนรูปแบบสื่อหรือ
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รูปแบบการพัฒนาท่ีมักเรียกวา นวัตกรรม เพื่อใชในการแกปญหาหรือพัฒนางานดังกลาว โดยท่ี

รูปแบบสื่อหรือรูปแบบการพัฒนาท่ีคิดข้ึนจะตองมีเหตุผล มีหลักการหรือทฤษฎีรองรับ ท้ังน้ีอาจ

เลือกใชวิธีการปรับปรุงในสิ่งท่ีมีผูอื่นไดศึกษา หรือเคยใชไดผลในสถานการณท่ีเปนปญหา

เชนเดียวกันมากอนหรืออาจคิดวิธีการข้ึนใหมก็ได แตการจะทําใหรูหรือม่ันใจไดวาวิธีการท่ีคิดคน

ข้ึนน้ันดีหรือไม จึงจําเปนตองนํามาทดลองจริง  เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อพิสูจนวาสามารถ

แกปญหาหรือพัฒนางานได ถาไมประสบความสําเร็จก็ตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองจน

ไดผลดี สามารถนําไปเผยแพรใหผูอื่นไดทราบหรือนําไปใชไดตอไป (ธเนศ ขําเกิด. 2540: 157) 

 

 1.3 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาน้ันแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาอยู 2 ประการ คือ 

(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ. 2534: 21-22)  

 1. จุดประสงค ( Goal) การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัย

พื้นฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษามุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการ

ศึกษาหลายโครงการก็มีการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของ

วิธีสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลผลิตทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละ

แบบ แตผลผลิตเหลาน้ีไดใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยแตละคร้ังเทาน้ัน ไมไดพัฒนา

ไปสูการใชสําหรับโรงเรียนท่ัวไป 

 2. การนําไปใช ( Utility) การวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัย การนํา  

ไปใชจริ งอยางกวางขวางกลาวคือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการ

พิจารณานําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีท่ีเรียกวา “การวิจัย

และพัฒนา” 

 
           
 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจัย  

      และพัฒนาการศึกษา  

 

 

การวิจัยพื้นฐาน 

 
        ความรูพื้นฐาน       

     - ทฤษฎีการเรียนรู 

     - ทฤษฎีการส่ือสาร 

ฯลฯ 

การวิจัยประยุกต 

 
   ความรูประยุกตบางสวน 

- เคร่ืองมือทดสอบ 

      - วัสดุอุปกรณ/หลักสูตร 

ฯลฯ 

การวิจัยและพัฒนา 

 
 นวัตกรรมที่ผานการทดลองใช 

    - หลักสูตรใหม 

   - วิธีการสอนใหม 

   - ครูแนวใหม  ฯลฯ 
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 1.4 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  

 บอรก (Borg. 1981: 222 - 223) ไดกลาวเกี่ยวกับข้ันตอนในการวิจัยและพัฒนาไว  10 ข้ัน 

ตอนดังน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล ( research and information collecting) โดยการรวบรวม

วรรณกรรมการสังเกตภายในหองเรียน การเก็บสิ่งตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีมีอยู และเปนประโยชนใน

การนํามาทําวิจัย 

 2. การวางแผน (planing) เปนการวางแผนท่ีรวมถึงการวางแผนท่ีเกี่ยวกับทักษะการ

กําหนดจุดมุงหมาย การจัดลําดับเน้ือหาวิชา การทดสอบแบบตางๆ   

 3. การพัฒนารูปแบบผลผลิตข้ันตน ( develop preliminary form of product) รวมท้ัง

การเตรียมสื่อตางๆ คูมือ และแบบทดสอบ 

 4. การทดสอบเบ้ืองตน ( preliminary field testing) คือการนําผลผลิตท้ังหมดมา

ทดลองถาเปนโรงเรียนใช 1 – 3 โรงเรียน ถาเปนบุคคลใช 6  – 12 คน โดยการสัมภาษณการสังเกต 

และแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหเปนการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ 

 5. นําผลผลิตไปปรับปรุง (main product revision) ภายหลังไดรับการเสนอแนะและ

ทดสอบในเบ้ืองตน 

 6. ทดสอบกลุมยอย (main field testing) ถาเปนโรงเรียนใชกลุมตัวอยาง 5 – 15 

โรงเรียน ถาเปนกลุมบุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน 30  – 100 คน ในข้ันน้ีจะเปนขอมูลเชิงปริมาณ

ผลลัพธและการประเมินท่ีไดจะเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมตาม

ความเหมาะสม 

 7. ปรับปรุงผลผลิตท่ีไดจากการทดลอง (operational product revision) 

 8. ทดสอบภาคสนาม (operational field testing) เปนการทดลองโดยใชกลุมตัวอยาง

ถาเปนโรงเรียนใช 10 – 30 โรงเรียน ถาเปนบุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 – 200 คน เก็บ

รวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ สังเกต และใชแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 

 9. ปรับปรุงผลผลิตข้ันสุดทาย ( final product revision) เปนการปรับปรุงผลผลิตภาย  

หลังการทดสอบข้ันสุดทาย 

 10. นําไปเผยแพร (dissemination and distribution) เปนการรายงานผลผลิตในท่ี

ประชุมในวารสาร หรือการเผยแพรทางการคา และการเผยแพรจะนํามาสูการควบคุมคุณภาพ  ซ่ึง

สอดคลองกับข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของ ไพโรจน เบาใจ (2537: 45-50) มีข้ันตอน 6 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมาย 

 ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหโดยวิเคราะหสิ่งตางๆ ดังน้ี 

 วิเคราะหเน้ือหาวิชา 

 วิเคราะหผูเรียน 
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 วิเคราะหสื่อการเรียนการสอน 

 ข้ันท่ี 3 การออกแบบบทเรียน 

 ข้ันท่ี 4 การผลิตสื่อ 

 ข้ันท่ี 5 การทดลองและปรับปรุงแกไข 

 การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 

 การทดลองเปนกลุมยอยและปรับปรุงแกไข 

 การทดลองกับกลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและปรับปรุงแกไข 

 ข้ันท่ี 6 การเผยแพร 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงศ (2533: 15) ไดกลาววา การวิจัยทางการศึกษาและพัฒนา หรือ

เรียกวา การพัฒนาบนฐานการวิจัย  ใชคําภาษาอังกฤษวา educational research and develop- 

ment หรือเรียกยอๆ วา R&D ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของผล  

งานการศึกษาข้ันตอนของวิธีการน้ีจะหมายถึงวงจรของ R&D ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

 - ข้ันศึกษาผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลงานท่ีตองการพัฒนา 

 - ข้ันสรางผลงานบนฐานการวิจัย 

 - ข้ันทดสอบภาคสนามท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับท่ีจะนําไปใชจริง 

 - ข้ันแกไขปรับปรุงผลงาน  เพื่อแกไขขอบกพรองจากท่ีพบในการทดสอบภาคสนาม 

 ในโปรแกรม R&D ท่ีเครงครัด วงจรน้ีจะตองทําซํ้าๆ กัน จนกระท่ังขอมูลท่ีตองการพัฒนา

จากการทดสอบภาคสนาม บงช้ีวาผลงานท่ีสรางข้ึนบรรลุตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว 

 อเลสซี และทรอลลิพ (Alessi; & Trollip . 1991: 274 - 278) เสนอขั้นตอนการวิจัยและ 

พัฒนา ไว 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การกําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนที่ผูเรียนควรรู และความสามารถของผูเรียน 

เมื่อการเรียนสิ้นสุดลงเพียงบทเดียว โดยพิจารณาความรูพื้นฐานและความตอเนื่องของเนื้อหาใหม 

กับความรูเดิมและกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อการวัดความสามารถของผูเรียนเมื่อ 

การเรียนสิ้นสุดลง 

 2 . การรวบรวมทรัพยากร ทรัพยากรจะแบงเปน 3 ประเภท คือ ดานเนื้อหาวิชา 

ไดแก ตําราเรียน หนังสืออางอิง สื่อตนแบบ เปนตน ดานการพัฒนาการสอน ไดแก ตํารา การออก 

แบบการสอน แผนเรื่องราว (Storybords ) รูปภาพ เปนตน และดานการสงผานบทเรียน ไดแก 

เครื่องคอมพิวเตอร คูมือการปฏิบัติการของเครื่อง และระบบสนับสนุนการใชเครื่องมือ เปนตน 

 3. การสรางความคิดเกี่ยวกับบทเรียน ดวยการระดมความคิดท้ังเร่ืองท่ีควรสอน และ

วิธีการสอนจะทําใหไดความคิดท่ีสรางสรรคและนาสนใจ 

 4. การจัดระดมความคิดโดยการขจัดความคิดท่ีไมมีคุณคาออกไป จัดลําดับรายการ

แสดงรายละเอียด และทําการปรับความคิดท่ีดี 
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 5. การผลิตบทเรียนบนกระดาษ เปนการรางเน้ือหาการสอนโดยการเสนอขอสนเทศ 

การเช่ือมตอขอสนเทศ คําถาม ขอมูลปอนกลับ คําแนะนํา การบันทึกผล และกราฟกตางๆ การทํา

แผนเร่ืองราว ซ่ึงเปนภาพแทนจอภาพของคอมพิวเตอร 

 6. การเขียนผังงานเปนการแสดงการทํางานของโปรแกรม มีการแสดงรายละเอียด

ของขอความ คําถาม โอกาสเลือก กราฟก เปนตน การเขียนผังงานจะมีรายละเอียดและสลับซับ  

ซอนมาก ควรทําเปนชุด เร่ิมจากผังงานท่ีแสดงเฉพาะหลักการสําคัญจนถึงข้ันสุดทายท่ีมี

รายละเอียดสมบูรณ 

 7. การเขียนโปรแกรมเปนกระบวนการแปลผังงาน และแผนเร่ืองราวใหแกเคร่ือง

คอมพิวเตอร  

 8. การปะเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน เปนการประเมินจากความคิด  

เห็นของผูสอนหรือนักออกแบบการสอน ผูเรียนและการนําไปใชจริง โดยพิจารณารูปลักษณท่ีนาสน  

ใจ และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เอสพิช และวิลลเลียมส (Espich; & Williams. 1967: 75 - 79) ไดอธิบายถึงการวิจัยและ    

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การทดสอบทีละคน ( One to one testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียน ระดับ 

ต่ํากวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2 - 3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจากการศึกษา  

ผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับขอบกพรองและสื่อจากกลุมตัวอยางนั้น 

 2. การทดลองกับกลุม (Small group testing ) ใชกลุมตัวอยาง 5 – 6 คน ดําเนินการ  

คลายขั้นตอนที่ 1 แตใหกลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลั งเรียนดวย 

เพื่อนําผลไปวิเคราะห ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอ าศัยเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย 80 ตัว

แรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป สวน 80 ตัวหลัง หมายถึง 

ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดสามารถทําขอสอบขอหน่ึงๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะห

เปนไปตามเกณฑดังกลาว ก็ปรับปรุงแกเฉพาะสวนท่ีบกพรอง เพื่อนําไปทดลองใชในข้ันตอนท่ี 3 

ตอไป   

 3. การทดสอบภาคสนาม ( Field testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมาย  

จริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนดําเน  ินการแทน 

โดยใชวิธีดําเนินเชนเดียวกับตอนที่ 2 

 ดังนัน้ผลงานวิจัยและพัฒนานับไดวาเปนผลงานที่มีประโยชนมีคุณคายิ่ง ที่ชวยสรางสรรค 

พัฒนานวัตกรรมทั้งรูปแบบการทํางานและผลผลิตใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น โดยไดหลอมรวมรายงาน 

วิจัยหลายประเภทบูรณาการไวอยางเปนระบบครบวงจร ปจจุบันหนวยงานตางๆ ที่มุงพัฒนา 

คุณภาพงาน จึงตางใหความสนใจอบรมบุคลากร และรณรงคสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัย 

และพัฒนาอยางกวางขวางมากขึ้น 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 

 2.1  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 สื่อมัลติมีเดีย แปลความหมายไดหลายอยาง หากพิจารณาคําวา “Multimedia” ตาม

พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา สื่อประสม หรือสื่อหลายแบบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2543 : 102) ซ่ึงหมายถึงการใชอุปกรณตางๆ เพื่อรวมกันนําเสนอขอมูลเปน

หลัก โดยเนนท่ีผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิคการนําเสนอ เชน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนบนจอคอมพิวเตอร

หรือบนจอภาพในรูปแบบอื่นๆ (เอกภักดิ์ ธีรานุวรรตน. 2547: 34)   

 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว  ดังน้ี  

 บูรณะ สมชัย (2542 : 14) ใหความหมายไววา โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยครู

เหมือนแผนใส ( Transparent) สไลด ( Slide) หรือ ( Video) ท่ีใชประกอบการสอนเพื่อใหผูเรียนเขา  

ใจไดงายในเวลาอันจํากัด และตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนน้ันๆ แตเน่ืองจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทําหนาท่ีไดครบทุกสื่อในเวลาเดียว และควบคุมการนําเสนอไดดวยตัวของ

มันเอง จึงเรียกวา “สื่ออเนกทัศน” ทําใหประหยัดและมีประสิทธิภาพมากกวา 

 วุฒิชัย ประสานสอย (2543 : 10) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยท่ัวไปมักจะ

เรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ บทเรียน CAI  (Computer-Assisted Instruction; Computer-

Aid Instruction: CAI) มีความหมายวา เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 7) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนในช่ือของ CAI ซ่ึงยอมา

จากภาษาอังกฤษวา Computer-Assisted หรือ Aided Instruction คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) จึง

หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรใน

การนําเสนอสื่อประสม อันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน

และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงใน

หองเรียนมากท่ีสุด 

 กิดานันท มลิทอง (2543 : 243) ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา คอมพิวเตอร

ชวยสอนเปนสื่อการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีระดับสูง จะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันได

ระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนท่ีอยูใน

หองเรียนตามปกต ิ

 กฤษมันต วัฒนาณรงค (2538: 181-182) กลาววามัลติมีเดีย หมายถึงการนําสื่อชนิดตางๆ 

มาใชรวมกัน คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชเปนสื่อในการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศบนจอภาพได

หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหน่ึงของมัลติมีเดีย ซ่ึงหมายถึงการใช

คอมพิวเตอรสรางและบันทึกภาพ เสียง ตัวอักษร สถานการณจําลอง การสื่อสาร และการ

ปฏิสัมพันธดวยระบบดิจิตอล  มัลติมีเดีย ไมใชสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพียงสิ่งเดียว แตเปนการใชของหลายสิ่ง
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รวมกัน ท้ังวัสดุ (Software) และอุปกรณ  (Hardware)  ตลอดจนรูปแบบวิธีการบันทึกขอมูลและการ

เรียกใชขอมูลดวยระบบดิจิตอลจากแหลงตางๆ ท้ังในและนอกเครือขายสารสนเทศ 

 ครรชิต มาลัยวงศ (2538 : 76) กลาววา มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการใชสื่อตางๆ  

เชน วีดิทัศน เสียง ภาพกราฟก ภาพถาย ขอความ และความสามารถในการทํางานแบบโตตอบมา

ใชงานแบบผสมผสานกัน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางาน คํานวณ คนหาขอมูล แสดงวีดิทัศน  

และมีเสียงตางๆ คําศัพทเฉพาะท่ีใชรวมกับมัลติมีเดียเชนการนําเสนอดวยระบบมัลติมีเดีย  

(Multimedia Pre - sentation) คอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดีย ( Multimedia Computer –

Assisted Instruction) การนําเสนอดวยระบบมัลติมีเดียผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการนําขอมูลหลาก  

หลายรูปแบบ เชน ภาพน่ิง ภาพ เคลื่อนไหว เสียง ขอความ มานําเสนอรวมกันและสั่งการดวย

ภาษาคอมพิวเตอร   

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

การใชคอมพิวเตอรรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร เคร่ืองเลน

วิดีโอแบบเลเซอรดิสก เคร่ืองเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เคร่ืองสังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรีเพื่อ

สื่อความหมาย 

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

ชนิด โดยผานสื่อทางคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพ เสียง 

และวีดิทัศน 

 ฮอลล ( Hall. 1996?) กลาววา มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรท่ีอาศัยคอมพิวเตอรเปน

สื่อในการนําเสนอโปรแกรมประยุกต ซ่ึงรวมถึงการนําเสนอขอความ สีสัน ภาพกราฟก ( Graphic 

image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Audio sound) และภาพยนตรวีดิทัศน  (Full motion 

video) สวนมัลติมีเดียสัมพันธ (Interactive multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตท่ีรับการตอสนอง

จากผูใชโดยใชคียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปนตน 

 สรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ การนําสื่อชนิดตางๆ มาใชรวมกันไมวาจะเปนสื่อ

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง กราฟก โดยการใชคอมพิวเตอรมาเปนพื้นฐานในการเสนอ

สารสนเทศ โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและสื่อ 

 

 2.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีใชในวงการศึกษาปจจุบัน สามารถแบงออกเปนลักษณะตางๆ ได 

ดังน้ี (ขนิษฐา ชานนท. 2532: 7) 

 1. บทเรียนสอนหรือทบทวน ( Tutorial) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซ่ึงนําเสนอ

เน้ือหาแกผูเรียนไมวาจะเปนเน้ือหาใหม หรือการทบทวนเน้ือหาเดิมก็ตาม สวนใหญจะมีแบบ  

ทดสอบหรือแบบฝกหัดแทรกอยูเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียน และสามารถใหผูเรียนยอนกลับ

ไปเรียนบทเรียนท่ีเรียนรูแลว นอกจากน้ียังสามารถกําหนดบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน และ
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บทเรียนทบทวนยังสามารถบันทึกรายช่ือผูเรียน และวัดระดับความรูของผูเรียนแตละคน เพื่อให

ครูผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคน 

 2. แบบฝกและปฏิบัติ ( Drill and Practice) เปนแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรท่ีจะเสริมเม่ือ

ครูผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางจบไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร เพื่อวัด

ระดับของการเรียนรูในเน้ือหาท่ีครูสอนไปแลว เพื่อใหนักเรียนฝกจนถึงระดับท่ียอมรับได เปนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนท่ีเรียนออนหรือเรียนไมทันคนอื่นๆ ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียนได โดย

ครูผูสอนไมตองเสียเวลาในช้ันเรียน อธิบายเน้ือหาเดิมซํ้าแลวซํ้าอีก บทเรียน แบบฝกหัดและปฏิบัติ 

จึงประกอบดวยคําถาม คําตอบท่ีจะทําใหนักเรียนทําการฝกและปฏิบัติในแบบฝกหัดเหลาน้ี อาจตอง

ใชหลักจิตวิทยาเพื่อกระตุนใหผูทําแบบฝกหัดอยากทําและตื่นเตน เชน การสอดแทรกภาพท่ีแสดง

การเคลื่อนไหว หรือคําพูดโตตอบ รวมท้ังอาจมีการแขงขัน เชน จับเวลาหรือสรางรูปแบบใหตื่นเตน

จากการใชเสียงประกอบ เปนตน 

 3. แบบสถานการณจําลอง (Simulation) โดยการจําลองสถานการณท่ีเหมือนจริงข้ึน และ

บังคับใหผูเรียนตองตัดสินใจแกปญหาในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจของผู  

เรียนและแสดงผลลัพธในการตัดสินใจน้ัน  เน่ืองจากในบางสถานการณท่ีไมสามารถทดลองใหเห็น

จริงได  หรือในทางชีววิทยาท่ีตองใชระยะเวลานานหลายวันจึงปรากฏผลการจําลองในบางเร่ือง

สามารถใชคอมพิวเตอรแสดงสถานการณแทนได และการจําลองแบบในบางเร่ืองยังชวยลด

คาใชจายในเร่ืองวัสดุอุปกรณปฏิบัติการไดมาก นอกจากน้ียังชวยลดอันตรายท่ีอาจเกิดกับผูเรียน

หรือคาใชจายท่ีสิ้นเปลืองได 

 4. เกมการศึกษา (Education Games) บทเรียนทางคอมพิวเตอรท่ีนําเสนอบทเรียนในรูป

ของการจําลอง เปนบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนลืมไปวา

กําลังเรียนอยู จะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน การใหนักเรียนมีโอกาสฝกเกมการศึกษา

หลายเร่ืองท่ีชวยพัฒนาความคิดความอานตางๆ ไดดี เชน เกมการตอคํา เกมเติมคํา หรือเกมการ

คิดแกปญหา เชน เกมหาทางออกจากเขาวงกต เกมการตัดสินใจ หรือการแกปญหาบางอยาง เกม

บุกปราสาท เกมเหลาน้ี นอกจากจะเปนการสรางความบันเทิงแลวยังสามารถชวยพัฒนาความรู

ตางๆ ไดเปนอยางดี 

 5. การแกปญหา (Problem Solving) การใชคอมพิวเตอรในลักษณะน้ีเปนการเสนอปญหา  

ใหแกผูเรียน และผูเรียนจะตองพยายามท่ีจะหาวิธีการแกปญหาน้ันๆ ลักษณะบทเรียนน้ีคลายๆ กับ

สถานการณจําลอง (Simulation) แตการแกปญหาจะเนนขบวนการคิดในระดับท่ีสูงกวาการใช

ความจํา ความเขาใจ คือจะเปนเองของขบวนการในดานการใชเหตุผล 

 6. แบบทดสอบ ( Test) บทเรียนชนิดน้ีใชเพื่อทดสอบนักเรียนโดยตรงหลังจากไดเรียน

เน้ือหาหรือฝกปฏิบัติแลว ผูเรียนจะทําแบบทดสอบโดยผานคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรรับคําตอบ

และจดบันทึกผล ตรวจใหคะแนน ประมวลผล และเสนอผลใหนักเรียนทราบในทันทีท่ีผูเรียนทําเสร็จ  
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 7. แบบสาธิต (Demonstration) บทเรียนชนิดน้ีเหมาะสมอยางย่ิงในการสอนวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พราะการสาธิตดวยคอมพิวเตอรสามารถสรางภาพใหมีสีสันท่ีสวยงาม

และมีเสียงชวยใหสะดวกและไมยุงยากในการเตรียมอุปกรณอื่นๆ   

 8. การคนพบ ( Discovery) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณของ

ตนเองใหมากท่ีสุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก หรือโดยวิธีการจัด  

ระบบเขามาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบน้ันจนกวาจะได

ขอสรุปท่ีดีท่ีสุด 

 9. การไตถาม ( Inquiry) คอมพิวเตอรชวยการสอนสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริงตาม

ความคิดรวบยอดหรือขาวสารท่ีเปนประโยชน ในแบบขอมูลท่ีเปนขาวสารน้ี คอมพิวเตอรชวยการ

สอนจะมีแหลงเก็บขอมูลและแสดงผลทันทีเม่ือผูเรียนตองการ 

 10. แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถ

สรางวิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซ่ึงมีความตองการวิธีการ

สอนหลายๆ แบบ ความตองการน้ีมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ลักษณะของ

ผูเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการสอนหน่ึงๆ อาจมีท้ังลักษณะท่ีเปน

การใชเพื่อการสอน การสอบ เกม การฝกหัด การสาธิต การไตถามใหขอมูล รวมท้ังประสบการณใน

การแกปญหา 

 

 2.3  รูปแบบโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 ไพโรจน  ตีรณธนากุล  (2528 : 74 - 76) กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรเปนอีกรูปแบบหน่ึง

ของบทเรียนโปรแกรม โดยการใชไมโครคอมพิวเตอรเปนตัวกลางแทนสิ่งพิมพหรือสื่อประเภทอื่นๆ 

แตมีประสิทธิภาพเหนือกวาสื่อประเภทอื่นๆ แตโครงสรางและการพัฒนาบทเรียนมีข้ันตอนเชน  

เดียวกัน แบงออกไดดังน้ี 

 1. แบบเสนตรง (Linear Program) รูปแบบของบทเรียนแบงออกเปนสวนยอยๆ ตอเน่ือง  

กันโดยเร่ิมจากเน้ือหางายไปหาเน้ือหายาก ผูเรียนจะเรียนไปทีละหนอยจากหนวยแรกไปถึงหนวย

สุดทาย ดังภาพประกอบ 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง  

 

  2. แบบแตกแขนง ( Branching Program) เปนบทเรียนท่ีสรางข้ึนเพื่อเนนความแตกตาง 

ระหวางบุคคลเปนหลัก โดยจะแบงบทเรียนออกเปนหนวยยอยๆ จะมีหนวยท่ีเปนกรอบหลักท่ีทุกคน 

ตองเรียน นอกจากน้ีจะมีหนวยท่ีแตกแขนงออกไปเพื่อเสริมสรางความเขาใจ บางคร้ังการตอบไปท่ี

กรอบยอยอาจกลับมาท่ีกรอบหลักอีกก็ได แลวแตบุคคล ดังภาพประกอบ 3  

1 2 3 4 5 6 
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ภาพประกอบ 3 บทเรียนโปรแกรมแบบแตกแขนง 

 

  3. แบบผสม (Adjunction Program) เปนแบบแตกแขนง แตการสอนเน้ือหาจะมากกวา 

บางคร้ังอาจมีแบบเสนตรงประกอบดวย ดังภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 บทเรียนโปรแกรมแบบผสม 

 

 2.4  หลักการ  ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

 อรพรรณ พรสีมา (2530 : 7) กลาววากระบวนการเรียนรูเปนเร่ืองเฉพาะบุคคล การเรียนรู

อาจเกิดข้ึนไดในหลายสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สกินเนอรจึงได

นําหลักการและทฤษฎีการเรียนรู กลุมพฤติกรรมนิยมและกลุมเช่ือมโยงมาประยุกตใชในบทเรียน

สําเร็จรูป โดยนักจิตวิทยาเช่ือวาการเรียนรูของมนุษย เกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง สิ่งเราคือขาวสารขอมูล ท่ีผูเรียนรับได เชน คําพูด ภาษาเขียน รูปภาพ เปนการสื่อการ

สอนและการตอบสนอง คือปฏิกิริยาท่ีผู รับขาวสารแสดง ออกมาเม่ือไดรับสิ่งเราและผูเรียนจะตอง

รับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง ลําดับการเรียนรูจะถูกแตกยอยเปนข้ันเล็กๆ แตละข้ันมีการตอบ  

สนองท่ีถูกตองและผูเรียนจะรูผลแหงการกระทําทันที การรูผลแหงการกระทําของตนจะเปนเคร่ือง

เสริมแรงใหผูเรียนเปนการสงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคล 

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

ธอรนไดค ( Thorndike) และสกินเนอร (Skinner) วาเปนการเรียนรูของมนุษยจะเกิดข้ึนไดดวยการ

1 

1.1 

2 

2.1 3.1 4.1 

3 4 5 

1.21

 
2.2 3.2 4.2 

1 2 

2.1 3.1 

3 4 5 

2.2 3.2 
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สรางสิ่งเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน

จะตองข้ึนอยูกับพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

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

  1.1 ถาบุคคลพรอมแลวไดกระทํา มีหลักการวา เม่ือบุคคลพรอมแลวไดกระทําก็จะ

เกิดความพอใจ 

  1.2 ถาบุคคลพรอมแลวไมไดกระทํา มีหลักการวา เม่ือบุคคลพรอมจะกระทําแลว

ไมได กระทําก็ยอมเกิดความรําคาญใจ 

  1.3 ถาบุคคลไมพรอมแตถูกบังคับใหกระทํา มีหลักการวา เม่ือบุคคลไมพรอมแตถูก

บังคับใหกระทําก็จะเกิดความรําคาญใจ 

 2. กฎแหงการฝกหัด ( Law of Exercise) มีหลักการวา ถาบุคคลไดกระทําหรือฝกฝนและ

ทบทวนบอยๆ ก็จะทําไดดีและเกิดความชํานาญ แตถาไมไดฝกฝนหรือทบทวนบอยๆ ก็จะกระทําสิ่ง

น้ันไดไมดีและไมเกิดความชํานาญ เชน นักเรียนท่ีขยันทําแบบฝกหัดก็จะเกิดการเรียนรูไดดี 

 3. กฎแหงผล ( Law of Effect) มีหลักการวา  ถาบุคคลไดกระทําสิ่งใดแลวไดผลเปนท่ีนา

พอใจก็อยากกระทําสิ่งน้ันอีก แตถากระทําแลวไมไดผลดีก็ไมอยากกระทําอีก  กฎดังกลาวน้ีผูสอน

สามารถนํามาประยุกตเพื่อเปนแนวทางในการเรียนการสอนโดยพิจารณาดังน้ี 

  3.1 ควรพิจารณาความพรอมของผูเรียนกอน  

  3.2 ควรใชเทคโนโลยีในการสอนเปนเคร่ืองจูงใจ  

  3.3 ควรกําหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน และกําหนดเร่ืองใหผูเรียน  

 4. การเรียนรูใดๆ ยอมเปนผลจากการสามารถปรับปรุงพฤติกรรมท่ีแสดงออกและการรูผล

กระทําของตนในทางท่ีถูกตอง 

 5. ครูควรใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนอยูเสมอ  เพื่อเนนยํ้าสิ่งท่ีเรียนน้ันใหเขาใจ จํา

ไดนาน และมีความชํานาญสามารถระลึกและปฏิบัติไดจนเปนนิสัยประจําตัวได 

 สกินเนอรไดเสนอ “ทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัต”ิ ( Operant Conditioning) โดยเช่ือวาการ

เรียนรูเกิดจากการกระทําของผูเรียนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมสวนใหญของคนจะมีลักษณะการเรียนรู

แบบกระทํา ( Operant Learning) และการเสริมแรง ( Reinforcement) สิ่งสําคัญท่ีทําใหคนแสดง

พฤติกรรมตอบสนอง โดยอาศัยสิ่งเราภายในเปนตัวกระตุน เพื่อสนองความตองการของตน จึงได

ศึกษาหาวิธีการสอนโดยใชอุปกรณแบบใหมมาชวยเรียกวาเคร่ืองชวยสอน  (Teaching Machine) 

และใชวิธีการสอนแบบใหมท่ีเรียก วา การสอนแบบโปรแกรม ( Program Instruction) บทเรียนท่ีทํา

ข้ึนเรียกวา “Programmed Lasson” โดยมีหลักการ ดังน้ี 

 1) การปรับปรุงการศึกษา จะตองมุงเนนกระบวนการเรียนมากกวามุงผลทางการ

เรียนเพียงอยางเดียว เพราะการเรียนรูเปนกระบวนการไมไดเปนผลผลิต กลาวคือ ใหผูเรียนไดมี

สวนรวมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด และผูเรียนจะเกิดการเรียนจากปฏิบัติของตนเอง 

 2) ควรใชเทคนิคทางการศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน เพราะสิ่งเหลาน้ีจะชวยให

ผูเรียนมีความสนใจและเขาบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน และควรเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน 
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ความพรอมของผูเรียน นอกจากน้ันควรเสริมแรงเม่ือนักเรียนทําดี และตักเตือนเม่ือทําไมดี ควรใหผู  

เรียนรูผลการเรียนทันที 

  3) ควรสงเสริมบรรยากาศกาเรียนแบบอิสระ ใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเอง ( Self-

Management) และพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance) เปนสําคัญ 

 ทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัติของธอรนไดคและสกินเนอร เปนทฤษฎีหลักในการสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในคร้ังน้ี เพราะจุดมุงหมายของบทเรียนน้ีมุงใหนักเรียนไดมีสวนใน

กิจกรรมเพื่อการคิดปฏิบัติทดลองและทบวนความรูทุกๆ ข้ันตอนเปนระยะสั้นๆ ตลอ ดจนนักเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เหตุน้ีครูผูสอนจึงเปนสวนท่ีคอยชวยเหลือแนะนําเทาน้ัน การแกปญหา

ตางๆ ข้ึนอยูกับการเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา เชน โปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพื่อใหผู  

เรียนกับครูรวมทํากิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดมนุษยสัมพันธมากข้ึน 

 

 2.5  การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เปนกระบวนการท่ีเปนระบบสมบูรณ ซ่ึงผูสราง 

บทเรียนตองระลึกอยูเสมอวาบทเรียนท่ีสรางข้ึนน้ีจะทําการสอนโดยไมมีครู อาจารย ไมมีใครบังคับ

ใหสนใจเรียนนอกจากบทเรียนท่ีไดสรางโดยการวางแผนไวอยางดีเทาน้ัน ดังน้ันผูสรางจึงตองสราง

บทเรียนใหเหมาะสม ระมัดระวังท้ังเน้ือหาและภาษาท่ีใชในเน้ือหาบทเรียน ควรจัดซอยเปนหนวย

ยอยท่ีมีความสมบูรณในแตละหนวย เพื่อผูเรียนจะไดสามารถติดตามเน้ือหาไดโดยไมสับสนหรือ

ขาดตอน 

 งานวิจัยคร้ังน้ี ไดนําการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้ัน ของโรเบิรด กาเย (รุจ

โรจน แกวอุไร. 2550 : ออนไลน) มาใชในกระบวนการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียโดยมีข้ัน ตอน ดังน้ี 

 1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 

 กอนการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมีการจูงใจ และการเรงเราความสนใจใหผูเรียน

อยากเรียนกอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ก็จะเร่ิมดวยการใชภาพ แสง สี เสียง ท่ีเกี่ยว  

ของกับเน้ือหาและนาสนใจ สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและอยากจะเขาสูบทเรียนเพื่อ

เรียนเน้ือหาตอๆ ไป 

 สิ่งท่ีตองพิจารณาเพื่อเรงเราความสนใจของผูเรียนมีดังน้ี  

 1. เลือกใชภาพกราฟกท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหา เพื่อเรงเราความสนใจในสวนของ

บทนําเร่ืองโดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

 1.1 ใชภาพกราฟกท่ีมีขนาดใหญชัดเจน งาย และไมซับซอน 

 1.2 ใชเทคนิคการนําเสนอท่ีปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อไมใหผูเรียนเบ่ือ 

 1.3 ควรใหภาพปรากฏบนจอภาพระยะหน่ึง จนกระท่ังผูเรียนกดแปนพิมพ

ใดๆ จึงเปลี่ยนไปสูเฟรมอื่นๆ เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน 
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 1.4 เลือกใชภาพกราฟกท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหา ระดับความรู และเหมาะสมกับ

วัยของผูเรียน 

 2. ใชภาพเคลื่อนไหวหรือใชเทคนิคการนําเสนอภาพผลพิเศษเขาชวย เพื่อแสดง

การเคลื่อนไหวของภาพ แตควรใชเวลาสั้นๆ และงาย 

 3. เลือกใชสีท่ีตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน โดยเฉพาะสีเขม                                                  

 4. เลือกใชสีท่ีสอดคลองกับภาพกราฟกและเหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน  

 5. ควรบอกช่ือเร่ืองบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเร่ือง 

 2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective)  

 วัตถุประสงคของบทเรียนเปนสวนสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการเรียน เพราะผูเรียน

จะทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน ซ่ึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเอง อีกท้ังยังเปนการแจงให

ผูเรียนทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา รวมท้ังเคาโครงของเน้ือหาอยางคราวๆ จะชวยให

ผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเน้ือหาใหสอดคลองและสัมพันธกับ

เน้ือหาสวนใหญทําใหมีผลตอการเรียนรูและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 สิ่งท่ีตองพิจารณาในการบอกวัตถุประสงคบทเรียน มีดังน้ี 

 1. บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคสั้นๆ แตไดใจความ อานแลวเขาใจไม

ตองแปลความอีกคร้ัง 

 2. หลีกเลี่ยงการใชคําท่ียังไมเปนท่ีรูจัก และเปนท่ีเขาใจของผูเรียนโดยท่ัวไป  

 3. ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเน้ือหาแตละสวนๆ ซ่ึงจะทําให

ผูเรียนเกิดความสับสน หากมีเน้ือหามาก ควรแบงบทเรียนออกเปนหัวเร่ืองยอยๆ 

 4. ควรบอกการนําไปใชงานใหผูเรียนทราบดวยวา หลังจากจบบทเรียนแลวจะ

สามารถนําไปประยุกตใชอะไรไดบาง 

 5. ถาบทเรียนน้ันประกอบดวยบทเรียนยอยหลายหัวเร่ือง ควรบอกท้ังวัตถุ  

ประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยบอกวัตถุประสงคท่ัวไปในบทเรียนหลัก และตาม

ดวยรายการใหเลือก หลังจากน้ันจึงบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียนยอยๆ 

 6. อาจนําเสนอวัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอๆ ก็ได แตควรคํานึงถึง

เวลาการนําเสนอใหเหมาะสมหรืออาจใหผูเรียนกดแปนพิมพเพื่อศึกษาวัตถุประสงคตอไปทีละขอก็

ได 

 7. เพื่อใหการนําเสนอวัตถุประสงคนาสนใจย่ิงข้ึน อาจใชกราฟกงายๆ เขาชวย  

เชน ตีกรอบ ใชลูกศรและใชรูปทรงเลขาคณิต แตไมควรใชการเคลื่อนไหวเขาชวย โดยเฉพาะกับ

ตัวหนังสือ 

 3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge)  

 กอนการนําเสนอเน้ือหาใหมแกผูเรียน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการทบทวนความรู

เดิมใหผูเรียนกอน เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนรู โดยวิธีปฏิบัติท่ัวไป เชน การทดสอบ
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บทเรียนกอน ( Pre - test) ซ่ึงเปนการประเมินความรูเดิมท่ีผูเคยเรียนผานมาแลว และเพื่อเตรียม

ความพรอมในการรับเน้ือหาใหม 

 สิ่งท่ีตองพิจารณาในการทบทวนความรูเดิม มีดังน้ี  

 1. ควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานหรือนําเสนอเน้ือหาเดิมท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

เตรียมความพรอมผูเรียนในการเขาสูเน้ือหาใหม โดยไมตองคาดเดาวาผูเรียนมีพื้นความรูเทากัน 

 2. แบบทดสอบตองมีคุณภาพ สามารถแปลผลได โดยวัดความรูพื้นฐานท่ีจําเปน

กับการศึกษาเน้ือหาใหมเทาน้ัน มิใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางใด 

 3. การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ ควรใชเวลาสั้นๆ กระชับ และตรงตาม

วัตถุประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 

 4. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเน้ือหาใหมหรือออกจากการทดสอบ เพื่อไป

ศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา 

 5. ถาบทเรียนไมมีการทดสอบความรูพื้นฐานเดิม บทเรียนตองเสนอวิธีการ

กระตุนใหผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงสิ่งท่ีศึกษาผานมาแลว หรือสิ่งท่ีมีประสบการณผานมาแลว โดย

อาจใชภาพประกอบในการกระตุนใหผูเรียนยอนคิดจะทําใหบทเรียนนาสนใจย่ิงข้ึน 

 4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information)  

 หลักสําคัญในการนําเสนอเน้ือหา เชน การนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียก็

คือ ควรนําเสนอภาพท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ งาย แตไดใจความ การใช

ภาพประกอบจะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายข้ึน และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคํา  

อธิบายเพียงอยางเดียว 

 การนําเสนอเน้ือหาใหมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงควรพิจารณาในประ  

เด็นตางๆ ดังน้ี 

 1. เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

สวนท่ีเปนเน้ือหาสําคัญๆ 

 2. เลือกใชภาพเคลื่อนไหว สําหรับเน้ือหาท่ียากและซับซอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

เปนลําดับข้ันหรือเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 

 3. ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบในการนํา  

เสนอเน้ือหาใหมแทนขอความคําอธิบาย 

 4. การเสนอเน้ือหาท่ียากและซับซอน ใหเนนในสวนของขอความสําคัญ ซ่ึงอาจ

ใชการขีดเสนใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี หรือการช้ีแนะ

ดวยคําพูด เชน สังเกตท่ีดานขวาของภาพเปนตน 

 5. ไมควรใชกราฟกท่ีเขาใจยากและไมเกี่ยวของกับเน้ือหา  

 6. จัดรูปแบบของคําอธิบายใหนาอาน หากเน้ือหายาว ควรจัดแบงกลุมคํา

อธิบายใหจบเปนตอนๆ 

 7. คําอธิบายท่ีใชในตัวอยาง ควรกระชับและเขาใจไดงาย  
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 8. หากเคร่ืองคอมพิวเตอรแสดงกราฟกไดชา ควรเสนอเฉพาะกราฟกท่ีจําเปน

เทาน้ัน 

 9. ไมควรใชสีพื้นสลับไปสลับมาในแตละเฟรมเน้ือหา และไมควรเปลี่ยนสีไปมา  

โดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษร 

 10. คําท่ีใชควรเปนคําท่ีผูเรียนระดับน้ันๆ คุนเคย และเขาใจความหมายตรงกัน  

 11. ขณะนําเสนอเน้ือหาใหม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอื่นบาง แทนท่ีจะ

ใหกดแปนพิมพ หรือคลิกเมาสเพียงอยางเดียวเทาน้ัน เชน การปฏิสัมพันธกับบทเรียน โดยวิธีการ

พิมพหรือตอบคําถาม 

 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning)  

 ตามหลักและเงื่อนไขการเรียนรู ( Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเน้ือหาไดดี 

หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดี  และสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน  

บางทฤษฎี กลาววา  การเรียนรูท่ีกระจางชัด  ( Meaning full Learning) น้ันทางเดียวท่ีจะเกิดข้ึนได

ก็คือ การท่ีผูเรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหม ลงบนพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม

รวมกัน เกิดเปนองคความรูใหม ดังน้ันหนาท่ีของผูออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในข้ันน้ีก็คือ 

พยายามคนหาเทคนิคในการท่ีจะกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม  

 สรุปแลวในข้ันตอนน้ี ผูออกแบบจะตองยึดหลักการเรียนรูจากสิ่งท่ีมี ประสบการณ

เดิมไปสูเน้ือหาใหมจากสิ่งท่ียากไปสูสิ่งท่ีงายกวาตามลําดับข้ัน 

 สิ่งท่ีตองพิจารณาในการช้ีแนะแนวทางการเรียนในข้ันน้ี มีดังน้ี  

 1. บทเรียนควรแสดงใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธของเน้ือหาความรู และชวย

ใหเห็นวาสิ่งยอยน้ันมีความสัมพันธกับสิ่งใหญอยางไร 

 2. ควรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งใหม กับสิ่งท่ีผูเรียนมีประสบการณ

ผานมาแลว 

 3. นําเสนอตัวอยางท่ีแตกตางกัน เพื่อชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหมใหชัด  

เจนข้ึน เชน ตัวอยางการเปดหนากลองหลายๆ คา เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูรับแสง เปน

ตน 

 4. นําเสนอตัวอยางท่ีไมใชตัวอยางท่ีถูกตอง เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ี

ถูกตอง เชน นําเสนอภาพไม พลาสติก และยาง แลวบอกวาภาพเหลาน้ีไมใชโลหะ 

 5. การนําเสนอเน้ือหาท่ียาก ควรใหตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  

ถาเปนเน้ือหาท่ีไมยากนัก ใหนําเสนอตัวอยางจากนามธรรมในรูปธรรม 

 6. บทเรียนควรกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิมท่ีผานมา 

 6. กระตุนการตอบสนองของบทเรียน (Elicit Response)  

การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ัน เกี่ยวของโดยตรงกับระดับและข้ันตอนของการ

ประมวลผลขอมูลหากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนท่ีเกี่ยวกับเน้ือหาและรวมตอบ

คําถามจะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนท่ีใชวิธีอาน  หรือคัดลอกขอความจากผูอื่นเพียงอยางเดียว  
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สงเสริมใหผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม 

การแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรมและปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมจะไมทําใหผูเรียนรูสึก

เบ่ือหนาย เม่ือมีสวนรวมก็มีสวนคิดนําหรือติดตามบทเรียนยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีข้ึน 

 สิ่งท่ีตองพิจารณา มีดังน้ี  

 1. สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองตอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ตลอด

บทเรียน เชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ รวมทดลองในสถานการณจําลอง เปนตน 

 2. ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสในการพิมพคําตอบหรือเติมขอความสั้นๆ เพื่อเรียก

ความสนใจ แตไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบท่ียาวเกินไป 

 3. ถามคําถามเปนชวงๆ สลับกับการนําเสนอเน้ือหา ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะเน้ือหา 

 4. เรงเราความคิดและจินตนาการดวยคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดย

ใชความเขาใจมากกวาการใชความจํา 

 5. ไมควรถามคร้ังเดียวหลายๆ คําถาม หรือถามคําถามเดียวแตตอบไดหลาย

คําตอบ ถาจําเปนควรใชคําตอบแบบตัวเลือก 

 6. หลีกเลี่ยงการตอบสนองซํ้าหลายๆ คร้ัง เม่ือผูเรียนตอบผิดหรือทําผิด 2  - 3 

คร้ัง ควรตรวจปรับเน้ือหาทันที และเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอื่นตอไป 

 7. เฟรมตอบสนองของผูเรียน เฟรมคําถาม และเฟรมการตรวจปรับเน้ือหา ควร

อยูบนหนาจอภาพเดียวกัน เพื่อสะดวกในการอางอิงกรณีน้ีอาจใชเฟรมยอยซอนข้ึนมาในเฟรมหลัก

ก็ได 

 8. ควรคํานึงถึงการตอบสนองท่ีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการเขาใจผิด เชน การ

พิมพตัว L กับ เลข 1 ควรเคาะเวนวรรคประโยคยาวๆ ขอความเกินหรือขาดหายไป ตัวพิมพใหญ

หรือตัวพิมพเล็ก เปนตน 

 7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback)  

 ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะกระตุนความสนใจจาก

ผูเรียนไดมากข้ึน ถาบทเรียนน้ันทาทาย โดยการบอกเปาหมายท่ีชัดเจนและแจงใหผูเรียนทราบวา

ขณะน้ันผูเรียนอยูท่ีสวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวย

ภาพจะชวยเรงเราความสนใจไดดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะถาภาพน้ันเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีเรียน อยางไรก็ตาม 

การใหขอมูลยอนกลับดวยภาพหรือกราฟก อาจมีผลเสียอยูบาง ตรงท่ีผูเรียนอาจตองการดูผลวา 

หากทําผิดแลวจะเกิดอะไรข้ึน ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเกมการสอนแบบ

แขวนคอสําหรับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือยๆ โดย

ไมสนใจเน้ือหาเน่ืองจากการดูผลจากการ แขวนคอ วิธีหลีกเลี่ยงก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพ

ในทางบวก เชน ภาพแลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน 

ซ่ึงจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทาน้ัน หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรข้ึน อยางไรก็ตามถาเปน
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บทเรียนท่ีใชกับกลุมเปาหมายระดับสูง หรือเน้ือหาท่ีมีความยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียน

หรือกราฟจะเหมาะสมกวา 

 สิ่งท่ีตองพิจารณาในการใหขอมูลยอนกลับ มีดังน้ี  

 1. ใหขอมูลยอนกลับทันที หลังจากผูเรียนโตตอบกับบทเรียน  

 2. ควรบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคําถาม คําตอบและ

การตรวจปรับบนเฟรมเดียวกัน 

 3. ถาใหขอมูลยอนกลับโดยการใชภาพ  ควรเปนภาพท่ีงายและเกี่ยวของกับเน้ือ  

หา ถาไมสามารถหาภาพท่ีเกี่ยวของได อาจใชภาพกราฟกท่ีไมเกี่ยวของกับเน้ือหาก็ได 

 4. หลีกเลี่ยงการใชผลทางภาพ ( Visual Effects)  หรือการใหขอมูลยอน กลับ 

ที่ตื่นตาเกินไปในกรณีท่ีผูเรียนตอบผิด 

 5. อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับ เชนคําตอบถูกตองและคําตอบผิด  

โดยใชเสียงท่ีแตกตางกัน แตไมควรเลือกใชเสียงท่ีกอใหเกิดลักษณะการเหยียดหยามหรือดูแคลน 

ในกรณีท่ีผูเรียนตอบผิด 

 6. เฉลยคําตอบท่ีถูกตอง หลังจากท่ีผูเรียนตอบผิด 2 – 3 คร้ัง ไมควรปลอยเวลา

ใหเสียไป 

 7. อาจใชวิธีการใหคะแนนหรือแสดงภาพ เพื่อบอกความใกล – ไกลจาก  เปา 

หมายก็ได 

 8. พยายามสุมการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อเรียกความสนใจตลอดบทเรียน 

 8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance)  

 การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรียกวา การ

ทดสอบหลังบทเรียน ( Post - test) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอก   

จากน้ียังเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑท่ีกําหนดหรือไม เพื่อท่ีจะไปศึกษาใน

บทเรียนตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทุกประเภท นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว การ

ทดสอบยังมีผลตอความคงทนในการจดจําเน้ือหาของผูเรียนดวย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียง  

ลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมีหลายหัวเร่ืองยอย อาจแยกแบบทดสอบออกเปน

สวนๆ ตามเน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวาผูออกแบบ

บทเรียนตองการแบบใด 

 สิ่งท่ีตองพิจารณาในการออกแบบทดสอบหลังบทเรียน มีดังน้ี  

 1. ช้ีแจงวิธีการตอบคําถามใหผูเรียนทราบกอนอยางแจมชัด รวมท้ังคะแนนราย

ขอ และรายละเอียดท่ีเกี่ยวของอื่นๆ เชน เกณฑในการตัดสินผลเวลาท่ีใชในการตอบโดยประมาณ    

 2. แบบทดสอบตองวัดพฤติกรรม ตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของ

บทเรียนและควรเรียงลําดับจากงายไปยาก 
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 3. ขอคําถามคําตอบ และการตรวจปรับคําตอบ ควรอยูบนเฟรมเดียวกันและนํา  

เสนออยางตอเน่ืองดวยความรวดเร็ว 

 4. หลีกเลี่ยงแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีใหผูเรียนพิมพคําตอบยาว ยกเวนขอสอบ

ท่ีตองการทดสอบทักษะการพิมพ 

 5. ในแตละขอ ควรมีคําถามเดียว เพื่อใหผูเรียนตอบคร้ังเดียว ยกเวนในคําถาม

น้ันมีคําถามยอยอยูดวย ซ่ึงควรแยกออกเปนหลายๆ คําถาม 

 6. แบบทดสอบควรเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนกดี ความยากงาย

เหมาะสมและมีความเช่ือม่ันเหมาะสม 

 7. อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชน ถาคําตอบท่ีตองการเปน

ตัวอักษร แตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมควรช้ีวาคําตอบน้ันผิด และไมควร

ตัดสินคําตอบวาผิด หากผิดพลาดหรือเวนวรรคผิดหรือใชตัวพิมพเล็กแทนท่ีจะเปนตัวพิมพใหญ 

เปนตน 

 8. แบบทดสอบชุดหน่ึงควรมีหลายๆ ประเภท ไมควรใชเฉพาะขอความเพียง

อยางเดียว ควรเลือกใชภาพประกอบบาง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ 

 9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer)  

 การสรุปและการนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในข้ันตอนสุดทายท่ีบทเรียนจะตองสรุป

มโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี

โอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ในขณะเดียวกันบทเรียนตอง

ช้ีแนะเน้ือหาท่ีเกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติมเพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอบทเรียน

ถัดไปหรือนําไปประยุกตใชกับงานอื่นตอไป 

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในข้ันน้ี มีขอเสนอแนะดังน้ี  

 1. สรุปองคความรูเฉพาะประเด็นสําคัญๆ พรอมท้ังช้ีแนะใหเห็นความสัมพันธ

กับความรูหรือประสบการณเดิมท่ีผูเรียนผานมาแลว   

 2. ทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญของเน้ือหา เพื่อเปนการสรุป  

 3. เสนอแนะเน้ือหาความรูใหม ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  

 4. บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการศึกษาเน้ือหาตอไป  

 

 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 งานวิจัยในประเทศ   

 การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 จารุณี ฤทธิ์รักษา (2541 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

คงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง บทประยุกต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอน

โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. โดยกลุมตัวอยางเปน
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเจ็ดมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 60 คน  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง บทประยุกตมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรนานกวานักเรียนท่ีไดรับการ

สอนตามคูมือของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เปยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข (2541 : บทคัดยอ) ไดสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ

มัลติมีเดีย เร่ือง นํ้าเพื่อชีวิต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยสอนระบบมัลติมีเดีย ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ผลความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียน และผลความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร

หลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยท่ีองคประกอบของความคิดสราง  

สรรคท้ัง 3 ดาน คือ ความคลองแคลวในการคิดดานความยืดหยุนในการคิดและดานความคิดริเร่ิม

ท้ังกอนและหลังเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 ซ่ึงดานความคิดริเร่ิมมีคา

สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความคลองในความคิดและดานความยืดหยุนในการคิดตามลําดับ 

 นภดล หองดอกไม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเร่ืองการพิมพสกรีน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมท่ีเรียนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับกลุมท่ีเรียนจากการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 90/90 และคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียสูงกวากลุมท่ีเรียนจากการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

 สานิตย กายาผาด (2542 : 57) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

การเรียนมัลติมีเดียดวยมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ

ไมต่ํากวา 80/80 มีดรรชนีประสิทธิผลไมต่ํากวา 70 % ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ

บทเรียน อยูในเกณฑปานกลาง ความคิดเห็นดานเทคนิคการนําเสนอ และอยากเรียนกับบทเรียน

ลักษณะน้ีอยูในเกณฑสูงสุด สวนความนาสนใจเกี่ยวกับเน้ือหาบทเรียนและสนุกสนานอยูในเกณฑ

สูง 

 พีรนุช กันหดิลก (2542 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอยแบบ

มัลติมีเดีย เร่ือง ชีวิตสัตว ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนท่ีพัฒนามี

ประสิทธิภาพ 91/91.5 

 นพพร มานะ (2542 : 61) ไดศึกษาคาควาเรื่อง  ผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการ

ฝกอบรม เร่ือง เทคนิคการแกปญหาระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร ผลวิจัยพบวา 
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 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรม เร่ืองเทคนิคการแกปญหา

ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอรภาคทฤษฎี มีประสิทธิภาพ 87.25/86.50 และภาคปฏิบัติมี

ประสิทธิภาพ 86.66/86.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

 2. ผลการเรียนรูของผูเขารับการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเรียนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อการอบรมสูงกวาการอบรมตามปกติอยางมีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ .01 

 ชาลี ศิริพิทักษชัย (2542 : 82 - 84) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน

การเรียนระบบมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบประสาท สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ผลการวิจัยพบวา 

บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.00 /82.29 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ผลการทดลอง

ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองและหลังการทดลองพบวา นักศึกษาท่ีเรียนจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 

 อมรรัตน ฉิมพลีนภานนท (2543 : 87) ไดศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนมัลติมีเดีย เร่ือง สารกึ่งตัวนําไดโอด มีประสิทธิภาพดังน้ี คือ หนวยการเรียนรูท่ี 1 มี

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

มีประสิทธิภาพ 87.9./87.10 หนวยการเรียนรูท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 89.28/87.91 ผลสรุปทุกหนวย

การเรียนรูมีประสิทธิภาพ 87.60/86.95 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมุติฐานการ

วิจัย 

 ปญญา จันทรอิ่ม (2544 : 49) ไดศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

มัลติมีเดียวิชา ช 0325 เขียนแบบเร่ือง ทฤษฎีการสรางรูปเรขาคณิต ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีประสิทธิภาพดังน้ี หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง 

การสรางภาพสามมิติ รูปไอเมตริกมีประสิทธิภาพเทากับ 9..00/92.3 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง การ

สรางภาพสามมิติรูปออบลิค มีประสิทธิภาพเทากับ 92.67/62.33 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด และเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนนแบบฝกหัดระหวาง

เรียนเฉลี่ยไดเทากับ 90.67 และมีประ สิทธิภาพของการทดสอบหลังเรียน เม่ือเรียนจบบทเรียนได

เทากับ 92.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 90/90 

 ชลาลัย อุปนันท (2544 : 80) ไดพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย เร่ือง การรณรงคและรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 80.21/80.12 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เจตคติตอการรณรงครักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พฤติกรรมตอการรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 อเนก ประดิษฐพงษ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เร่ือง ชีวิตและวิวัฒนาการสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี  คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
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ประสิทธิภาพ 82.92/82.33 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( P = .000) และเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ท่ีวัด

ในแตละดาน ท้ังดานความรู ความจํา ดานความเขาใจและดานการนําไปใชคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง  

ข้ึนในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต มีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (  P = .000) และเม่ือ

พิจารณาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีวัดในแตละดาน ท้ังดานการสังเกตการณลงความ

คิดเห็นจากขอมูลการพยากรณและดานการตั้งสมมุติฐาน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึนในทุกดาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

 วรางคณา  สิริสถิต (2545 : 111) ไดทําการวิจัยเรื่องการพั ฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ชวยการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางจํานวน 36 คน จากการสุม

อยางงาย ผลการวิจัยปรากฏวา 

 1. โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 80.89/88.55 

และดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.76 แสดงวามีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ 76 

 2. หลังจากเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากเดิม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความคงทนในการเรียนรูรอยละ 83.56 

 3. นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนรู เห็นวาโปรแกรม

ดังกลาว กระตุนการเรียนของผูเรียนไดอยางเหมาะสมมาก 

 เนติรัฐ วีระนาคินทร (2545 : 102 - 105) วิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการ

เรียนแบบไฮเปอรมีเดียและเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ ท่ีมีตอหลักวิชาและวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร ช้ันปท่ี 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กาฬสินธุ จํานวน 30 คน จากการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียน

แบบไฮเปอรมีเดียท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 82.15 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.64 โดยนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูหลังการเรียนผานไปแลว 2 

สัปดาห คิดเปนรอยละ 80.75 มีความคิดเห็นตอคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย  

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคะแนนเฉลี่ยหลังจากเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติตอเร่ืองหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร หลังการเรียนอยูใน

ระดับสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงวิจัยคร้ังน้ี ทําใหไดบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย วิชาหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตรท่ีมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมาย 

 จเด็จ ทัศวงษา (2545 : 59 - 62) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  

เร่ือง การคูณและการหาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน



29 

 

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.22/81.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว

คือ 80/80 และนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการ

เรียนรูหลังจากเรียนแลว 4 สัปดาห ไมแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิ์หลังเรียน สรุปไดวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ  และการหาร สามารถนําไปใชในการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนจดจําความรูไดเปนอยางดี 

  

 งานวิจัยตางประเทศ 

 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

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

เปรียบเทียบผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในโครงการเรียนแบบเอกัตบุคคลท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ และ

ทัศคติของนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนจากหนวยการเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยเดียวกัน 

ผลการวิจัยพบวา การเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือ มีผลตอปริมาณและคุณภาพของ

ผลสัมฤทธิ์ประจําวันตอการแกปญหาการทดสอบความจํา การนําความรูไปใชไดสูงกวาการเรียนจาก

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบแขงขันและแบบเอกัตบุคคล 

 มิลเลอร (Miller. 1986: 1911 - A) ไดวิจัยผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการแกปญหา

ทางการสอนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยใหกลุมทดลองเรียน

การอานและเขียนวรรณคดีจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมเรียนจากครูดวย

การสอนแบบปกติในเน้ือหาเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 2 

กลุมไมแตกตางกัน แตการเรียนจากคอมพิวเตอรใชเวลานอยกวา 

 โอเดน (Oden. 1982: 355 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต  

ศาสตร และทัศนคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ท่ีเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน

และวิธีสอนแบบบรรยายพบวานักเรียนกลุมท่ีเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวากลุมท่ีเรียนจากการสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและกลุมท่ีเรียนจาก

คอมพิวเตอรชวยสอน มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากกวาท่ีเรียนจากวิธีสอนแบบบรรยาย 

 เดโล (Delo. 1997 ) ไดวิจัยเร่ืองการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสอนวิชาคณิตศาสตร 

โดยมุงท่ีจะออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีสนับสนุนการทดลองใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ใน

วิชาคณิตศาสตร จากน้ันจึงศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุม  ซ่ึงเปนกลุมท่ีสอนปกติ 2 กลุม 

และกลุมทดลอง ซ่ึงใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการทดลองพบวานักเรียนท่ีเรียนจากกลุมทดลอง มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวา นักเรียนในกลุมควบคุมท้ัง 2 กลุม 

 โอโซโก ( Osoko. 1999) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรในโรงเรียน St.Louis  Public School แหลงขอมูลไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางซ่ึง

เปนครู 35 คน ผลการวิเคราะหสรุปไดวาเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีสอนและกอใหเกิดผลใน

เชิงบวกตอการเรียนการสอน 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 3.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดงน้ี  

 วรรณี โสมประยูร (2537 : 262) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง 

ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอน ซ่ึงพัฒนาข้ึนหลังจากไดรับ

การอบรมสั่งสอนและฝกฝนโดยตรง   

 สมหวัง พิริยานุวัฒน (2537 : 71) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 

ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย   

 ภพ เลาหไพบูลย (2537 : 295) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงได จากท่ีไมเคยกระทําหรือกระทํา

ไดนอยกอนท่ีจะมีการเรียนการสอนซ่ึงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได   

 กูด (Good. 1973: 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Achievement) วา

หมายถึง ความสําเร็จซ่ึงจะทําใหเกิดทักษะและความรู ( Accomplishment) ความคลองแคลว ความ

ชํานาญในการใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตางๆ สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Academic 

Achievement) หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ท่ีไดเรียนมาแลว ซ่ึง

ไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือท้ังสองอยางรวมกัน 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  

การอบรม การฝกฝน ทําใหนักเรียนมีความสามารถประสบความสําเร็จและมีความชํานาญ และ

ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีพัฒนาข้ึน 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย    

 

 3.2 ประเภทของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 บลูม ( Bloom. 1976) ไดจําแนกวัตถุประสงคทางการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 3 ดาน คือ  

 1. ดานพุทธิพิสัย ( Cognitive domain) คือ มุงพัฒนาการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับความ  

สามารถทางสมองหรือสติปญญา ดานความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 

และการประเมินคา 

 2. ดานจิตพิสัย (Affective domain) คือ มุงพัฒนาคุณลักษณะดานจิตใจ หรือความรู

เกี่ยวกับความสนใจ เจตคติ และการปรับตัว เปนตน 

 3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) คือ มุงพัฒนาความสัมพันธระหวางราง  

กายและสมองท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติจนมีทักษะ มีความชํานาญในการดําเนินงานตางๆ   
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 3.3 หลักเบ้ืองตนในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักการศึกษาตางๆ  มีดังน้ี  

 เกตุแกว ลาวัณยวุฒิ (2534 : 46) ไดกลาววาประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝก  

อบรมหรือจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์น้ัน  เปนการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล 

(Level of Accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูไปแลวเทาไรมีความสามารถในดานใด ซ่ึงสามารถ

วัดได 2 แบบตามจุดมุงหมาย และลักษณะวิชาท่ีสอน คือ  

 1. การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ 

ลักษณะของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริงใหออกเปนผล  

งาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ีจึงตองใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” 

(Performance Test)   

 2. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา ซ่ึงเปน

ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน รวมท้ังพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได

โดยใช “ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์” (Achievement Test) 

 ชวาล แพรัตกุล (2520 : 22) ไดใหความหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ( Achievement 

Test) ไววา หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูทักษะและสมรรถภาพสมองในดานตางๆ ท่ีนักเรียน

ไดรับจากประสบการณท้ังจากโรงเรียนและทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัดและทาง

บุคคลกับสังคม   

 จากท่ีนักการศึกษากลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของนักเรียน

ท่ีไดรับจากประสบการณท้ังจากโรงเรียนและบาน เพื่อวัดสิ่งท่ีไดเรียนไปแลว ซ่ึงอาจเปนขอคําถาม

ใหนักเรียนตอบดวยกระดาษดินสอและใหนักเรียนปฏิบัติจริง 

  

 3.4 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ชวาล  แพรัตกุล (2520 : 123 - 136) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีดีไว 10 ประการ คือ 

 1. ตองเท่ียงตรง ( Validity) หมายถึง คุณสมบัติท่ีจะทําใหครูบรรลุวัตถุประสงค แบบ  

ทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสูง คือ แบบทดสอบท่ีสามารถทําหนาท่ีวัดสิ่งท่ีเราจะวัดไดอยางถูกตอง

ตามความมุงหมาย 

 2. ตองยุติธรรม ( Fair) คือ โจทยคําถามท้ังหลายไมมีชองทางแนะใหนักเรียนเดาคํา  

ตอบไดไมเปดโอกาสใหนักเรียนเกียจครานท่ีจะดูตําราแตตอบไดดี 

 3. ตองถามลึก  (Searching) วัดความลึกซ้ึงถึงวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวาท่ีจะวัด

ตามแนวกวางวารูมากนอยเพียงใด 
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 4. ตองย่ัวยุเปนเย่ียงอยาง ( Exemplary) คําถามท่ีลักษณะทาทาย เชิญชวนใหคิด 

นักเรียนสอบแลวมีความรูเร่ืองราวไดกวางย่ิงข้ึน 

 5. ตองจําเพาะเจาะจง ( Definite) เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัดวาครูถามถึง

อะไรหรือใหนักเรียนคิดอะไร ไมถามคลุมเครือ 

 6. ตองเปนปรนัย ( Objectivity) หมายถึง คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 

 6.1 แจมชัดในความหมายของคําถาม  

 6.2 แจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน  

 6.3 แจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน  

 7. ตองมีประสิทธิภาพ ( Efficiency)  คือ สามารถใหคะแนนท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได

มากท่ีสุด โดยใชเวลาแรงงานและเงินท่ีนอยท่ีสุด 

 8. ตองยากพอเหมาะ ( Difficulty) 

 9. ตองมีอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ สามารถแยกนักเรียนออกเปนประเภท

ไดทุกระดับ ตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 

 10. ตองเช่ือม่ันได ( Reliability) คือ ขอสอบน้ันสามารถใหคะแนนไดคงท่ีแนนอน 

 ดังน้ันสรุปไดวา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบความรูท่ีผูเรียนไดรับ

จากการสอนวาสามารถประสบความสําเร็จทางการเรียนตามท่ีผูสอนไดตั้งเปาหมายไวหรือไม ซ่ึงมี

การใชเคร่ืองมือในการวัดผล เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และนําผลท่ี

ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติและ

สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาทางการเรียน ซ่ึงถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน

ตามเปาหมายท่ีผูสอนไดกําหนดไว 

 

 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

 งานวิจัยในประเทศ  

 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของในประเทศ ดังน้ี  

 วราภา โพธิสัทธา (2532 : 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยและเจตคติตอการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสอนโดยใชชุดการเรียนและ

สอนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษาท่ี 1 ผลการศึกษา

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนจากการสอนโดยใชชุดการสอน 

สูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษาท่ี 1 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเจตคติตอการสอนของนักเรียนท้ังสองกลุม ไมแตกตางกัน   

 อัมพา อรุณพราหมณ (2539 : 76) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนกับการ

สอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุม
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ควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความรับผิดชอบของนักเรียนกลุมทด  

ลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

 ดวงใจ วรรณสังข ( 2541: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กท่ี

มีปญหาทางการเรียนรูจากการสอน โดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทย กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  เปนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงท่ีมีปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียน

จิตรลดา จํานวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถใน

การพูด ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู

ดานการอาน หลังจากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยอยูในระดับดี 

ความสามารถจําพยัญชนะไทยของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูหลังจากการสอน โดยใชชุดการสอน

นิทานประกอบภาพสูงกวาความสามารถจําพยัญชนะไทยกอนการสอนโดยใชชุดการสอนประกอบ

ภาพ 

 สุพิมพพร แสงไพบูลย (2542 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลของการใชแบบฝกหัดพัฒนา

ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานเขาสัตตพรหม 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ แบบฝกความคิดสรางสรรคทาง

ภาษาไทย และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถม  

ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการฝกความคิดสรางสรรคทางภาษาไทยมีความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย มี

ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทยสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 มิญชมนัส วรรณมหินทร (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางจํานวน 364 คน ตัวแปรท่ีศึกษาไดแก ความรูพื้นฐาน

เดิม ความถนัดทางภาษา คุณภาพของการสอน เจตคติตอวิชาภาษาไทย มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง  

ความตั้งใจเรียน ความเอาใจใสของผูปกครอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรูปแบบการเรียน การ

วิเคราะหขอมูลใชเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุหรือการวิเคราะหเสนทาง ( Path Analysis) ดวยโปร  

แกรมลิสเรล ( LISREL 8.30) ผลการวิจัยพบวาตัวแปลท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาไทย ไดแก ความรูพื้นฐานเดิมและรูปแบบการเรียน (แบบมีสวนรวม) และตัวแปรท่ีมี

อิทธิพลท้ังโดยตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ไดแก ความถนัดทางภาษา

และเจตคติตอวิชาภาษาไทย ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลโดยทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

ไดแก คุณภาพของการสอนมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ความตั้งใจเรียน ความเอาใจใสของผูปกครอง

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยในประเทศสรุปไดวา ภาษาไทยเปนวิชาท่ีมีความสําคัญใน

การทดสอบทักษะในดานตางๆ ของผูเรียน อาทิ การอาน การเขียน การฟง และการพูด มีการสราง

เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพื่อใชใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม  
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4. เอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณจําลอง  

 

 4.1 ความหมายของสถานการณจําลอง 

 เบค และมอนโร (นิติไทย  นัมคณิสรณ. 2537 : 22; อางอิงมาจาก Beck and Monroe. 

1969) กลาวถึง สถานการณจําลองวา เปนคําเกาท่ีมีมานานแลวแตเพิ่งจะนํามาใชใหเปนประโยชน

ทางการศึกษาเม่ือไมนานมาน้ี ความหมายหน่ึงของสถานการณจําลองก็คือ “ความหลอกลวง” 

(Deception) หรือการแสดงผิด (Misrepresentation) ท้ังสองความหมายน้ีเปนความหมายของ

สถานการณจําลองในสมัยกอน ในปจจุบันน้ี คําวาสถานการณจําลอง หมายถึง กระบวนการซ่ึงมีรูป  

แบบคลายคลึงสภาพความเปนจริงท่ีสรางข้ึนเพื่อจะทดสอบสภาวการณหรือเพื่อการสอน 

 ชูลท (Schulfz. 1972: 4) กลาวถึงการใชสถานการณจําลองวา เปนการสอนแบบปฏิรูป

การท่ีใชแบบจําลอง หรือกระบวนการตางๆ เหมือนระบบของจริง การสอนโดยการใชสถานการณ

จําลองเปนการ สอนท่ีสมมุติสถานการณตางๆ ใหคลายกับสภาพท่ีเปนจริงโดยฝกใหผูเรียนหรือผูท่ี

อยูในสถานการณน้ันไดฝกปฏิบัติและแกปญหาตางๆ ดวยตนเองและยังทําใหผูเรียนเกิดทักษะใน

การเรียนรูดานตางๆ ดีกวาสอนแบบบรรยาย 

 เคอร (กนกรัตน พงษสมุทร. 2537 : 29; อางอิงมาจาก Kerr. 1977) กลาวถึงการใชสถาน  

การณจําลองวา ผูเขารวมสถานการณจะตองปฏิบัติตามขอมูลและมีสถานการณท่ีกําหนดวัตถุ  

ประสงคในการรวมสถานการณน้ัน ผูเขารวมสถานการณอาจไดรับขอมูลขอมูลใหรับบทบาทท่ีใกล  

เคียงกับชีวิตจริงของเขาหรือไดรับบทบาทท่ีแตกตางไปจากชีวิตจริงก็ได เหตุการณในสถานการณ

จําลองจะดําเนินตอไปในทางใด หรือผลของสถานการณจะเปนอยางไรน้ันเปนเร่ืองท่ีคาดการณ

ลวงหนาไมได เพราะจะตองข้ึนอยูกับผลการตัดสินใจของผูเขารวมสถานการณ 

 โอลเดน (Holden. 1981: 5) กลาววา สถานการณจําลองเปนการจําลองสถานการณใหใกล  

เคียงกับสถานการณจริง สวนมากจะอยูในรูปแบบของการแกปญหาครูทําหนาท่ีเปนเพียงผูควบคุม 

จะนําของจริงตางๆ มาเปนสื่อในการกระตุนผูเขารวมใหใชทักษะของภาษาทุกดานในการรับขอมูล

พรอมๆ กันผูเขารวมสถานการณแตละคนจะไดรับบัตรแสดงขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ขอมูลจําเปนเพิ่มเติม ทุกคนตองปฏิบัติตามหนาท่ีของตนอยางจริงจัง 

 โจนส (Jones. 1982: 5) กลาววา สถานการณจําลองเปนเหตุการณหน่ึงซ่ึงไมใชการสอน

โดยครู แตนักเรียนเปนผูเขารวมในเหตุการณน้ัน และเปนผูท่ีทําใหเหตุการณน้ันดําเนินตอไป โดย

ไดรับมอบหมายหนาท่ีภารกิจในสังคมและความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของอยูในสถานการณน้ัน ซ่ึงตอง

มีการแกปญหาและการตัดสินใจรวมอยูดวย สวนครูจะเปนผูกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาจบของ

สถานการณ นอกจากน้ีครูมีหนาท่ีอธิบายรายละเอียดตางๆ ท่ีสําคัญในสถานการณน้ัน และกําหนด

วาใครเปนใคร ใครทําหนาท่ีอะไรมีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองใดบาง 

 ทิศนา แขมมณี (2522: 202) ใหความหมายของสถานการณจําลองไววา หมายถึง การ

จําลองสถานการณหรือการสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหผูเรียนเขาไปอยูใน
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สถานการณน้ันและใหมีปฏิกิริยาโตตอบกัน วิธีน้ีจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมตางๆ

ซ่ึงในสถานการณจริงผูเรียนอาจไมกลาแสดงเพราะเปนการเสี่ยงตอผลท่ีจะไดรับมากเกินไป 

 ชาญชัย ศรีไสยเพชร (2525: 154) ไดใหความหมายของสถานการณจําลองไววา สถาน  

การณจําลอง คือ การจัดสภาพแวดลอมเลียนแบบของจริงใหใกลเคียงสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด 

และใหผูเรียนไดฝกแกปญหาและตัดสินใจจากสภาพการณท่ีเขากําลังเผชิญอยูน้ัน 

 บุญทัน อยูชมบุญ (2533: 154) ไดใหความหมายของสถานการณจําลองไววา สถานการณ

จําลอง คือ การจัดเลียนแบบสถานการณจริงใหมากท่ีสุด ใหผูเรียนไดกระทําเพื่อฝกการคิดแกปญหา 

และตัดสินใจจากสภาพการณท่ีเขากําลังเผชิญอยูน้ัน ราวกับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตัวเขาเองโดยตรง 

และตัวนักเรียนยังมีโอกาสทราบวาความคิดเห็นของเขาน้ันเปนอยางไรถูกตองแตกตางหรือ

เหมือนกับเพื่อนอยางไร จากการอภิปรายรวมกับเพื่อนและอาจารยผูสอน จากการศึกษาความหมาย

ของสถานการณจําลองดังกลาว สรุปไดวา หมายถึง การจําลองเหตุการณหรือการเลียนแบบสภาพ

เหตุการณหรือการสมมุติสถานการณ โดยใหมีความคลายคลึงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม

มากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการน้ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีประสบการณท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง

อันจะทําใหมีทักษะในการตัดสินปญหา การเรียนรูแนวทางแกปญหา อีกท้ังยังสามารถเช่ือมโยงการ

เรียนรูไปสูการปฏิบัติจริงตอไป 

 

 4.2 ความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลอง 

 ในการสรางสถานการณจําลองมีความมุงหมายหลายประการ ดังเชนแนวความคิดของเช 

(กนกรัตน พงษสมุทร. 2537: 32 - 33; อางอิงจาก  Shay. 1980) กลาววา สถานการณจําลองถูก

สรางเพื่อ 

 1. ใชในการสรางบรรยากาศในความเปนกันเอง (To Break the Ice) เราใชสถานการณจํา  

ลองในการแนะนําใหนักเรียนรูจักซ่ึงกันและกัน และรูจักกันมากข้ึนหรือใชแนะนําวิชาท่ีเรียนกิจกรรม

บางอยาง สามารถใชในการสรางบรรยากาศซ่ึงชวยสงเสริมการมีสวนรวมในหองเรียน การเลือกใช

สถานการณจําลอง เพื่อจุดมุงหมายน้ีควรจะมีขอจํากัดเปนกิจกรรมสั้นๆ ท่ีควรจะกระทําใหแลวเสร็จ

ใน 1 - 2 ช่ัวโมง การเรียนการสอน 

 2. เพื่อท่ีจะบอกความจริง (To Impart Facts) สถานการณจําลองมักไมคอยใชเดี่ยวๆ ใน

การสอนความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง มีสถานการณจําลองมากมายท่ีออกแบบเพื่อใชในการใหขอมูล

โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อทําใหนักเรียนมีความรูและประสบการณมากข้ึน 

 3. เพื่อพัฒนาความรูสึกใหหนักแนน (To Develop Emphati Sensitivity) สถานการณ

จําลอง สวนมากถูกออกแบบมาเพื่อใหนักเรียนไดรับรูและตระหนักเร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมความ

เปนอยู สถานการณจําลองจะชวยใหนักเรียนมีสายตากวางไกลสงเสริมพัฒนาการรับรูท่ีถูกตองมาก

ย่ิงข้ึน ทําใหเขาใจและมีเหตุมีผลมากย่ิงข้ึน 
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 4. เพื่อสํารวจอนาคต (To Explore the Future) สถานการณจําลองท่ีใชในหองเรียน  ออก 

แบบเพื่อทํานายหรือเพื่อเพิ่มประสบการณท่ีเกี่ยวเน่ืองกับอนาคตใหแกนักเรียน ไดจัดฉากหรือ

สถานการณบางอยางท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ถูกจําลองอยูในแบบจําลองหรือความคิดรวบยอดกอใหเกิด

ความคิดสรางสรรคหรือการวิเคราะหอนาคตท่ีจะเปนไปได กิจกรรมเหลาน้ีใชเพื่อพัฒนาความคิด

สรางสรรค จินตนาการและเพิ่มความสามารถในการท่ีจะตอสูกับการเปลี่ยนแปลง ท่ีถูกควบคุม

สถานการณจําลองใหมีความสามารถในการแกปญหามากข้ึน และมีความสามารถในการประเมินผล

ระยะยาวของการกระทําตางๆ 

 อัญชลี  แจมเจริญ (2522: 5) กลาวถึง ความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลองไว

ดังน้ี 

 1. เพื่อใหผูเรียนไดพบ และรูจักแกปญหาซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหผูเรียนไดรูจักคิดและนําเหตุผลมาอธิบายประกอบการตัดสินใจแกปญหา 

 3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม ใหรูจักวิพากษวิจารณอดทนตอการถูกวิ  

พากษวิจารณ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีวินัย สํานึกถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 

 4. เพื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอนจากการฟงครูสอนแตผูเดียวมาเปนการท่ี

ผูเรียนมีสวนรวมมากย่ิงข้ึน 

 จากความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลองดังกลาวขางตน สรุปไดวา สถานการณ

จําลองสรางข้ึนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยการไดมีสวนรวมในการรูปญหาท่ี

เกิดข้ึน การรูจักคิดวิเคราะห การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรูจักอดทนตอการถูกวิจารณ

สามารถตัดสินใจใชเหตุผลในการแกปญหาไดมากข้ึน และมีความสามารถในการประเมินผลระยะ

ยาวของการกระทําตางๆ การใชสถานการณจําลองยังเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน

ใหเกิดความคุนเคยเปนกันเองและชวยสงเริมใหผูเรียนมีสวนรวมมากย่ิงข้ึน   

 

 4.3 หลักการและกระบวนการเรียนรูการใชสถานการณจําลอง 

 แสตนเสคป (นิติไทย นัมคณิสรณ. 2537: 26 - 28; อางอิงจาก Stadsklev. 1974) ไดเสนอ

หลักการ EIAG และกระบวนการเรียนรู 2 กระบวนการคือ กระบวนการเรียนรูโดยประสบการณ 

(Experiental Processing) และกระบวนการจักกระทําขอมูล (Information Processing) ดังราย  

ละเอียดตอไปน้ี 

 4.3.1 หลักการ EIAG รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรูจากการใชสถานการณจําลอง  หลัก 

การ EIAG น้ี ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมสถานการณจําลองใหเปนไปอยางมีระบบและ

สามารถนําประสบการณท่ีเกิดข้ึนไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยโครง  

สราง ดังน้ี คือ 

 E - Experience “Do” การกระทําอันเปนประสบการณตรง 
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 I - Identity “Look” การจําแนกแยกแยะและการสังเกตโดยการพรรณนาหรือการ

อธิบายกระบวนการสัญลักษณ ความรูสึกและพฤติกรรมท่ีนักเรียนไดกระทําระหวางการทํากิจกรรม

สถาน การณจําลอง 

 A - Analyze “Think” การคิดวิเคราะหโดยเปนการวิเคราะหเพื่อท่ีทําใหเห็นเหตุและ

ผลของสัมพันธของสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของเกมสถานการณจําลอง หรือการวิเคราะหปญหา 

วิเคราะหการตัดสินใจท่ีไดกระทําลงไป วิเคราะหความคิดความรูสึกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผลจากการวิเคราะห

น้ีจะนํามาซ่ึงความเขาใจ ความเปนไปแลวตอสูกับเหตุการณท่ีเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

 G - Generalize “Learn” การลงความเห็นสรุปและการเกิดการเรียนรูเปนหลักการ

สุดทาย ภายหลังจากท่ีนักเรียนไดผานประสบการณ ผานการอธิบายและผานการวิเคราะหซ่ึงทําให

ไดรับขอมูล และความเขาใจในสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนจากกิจกรรมเกมสถานการณจําลองครบถวนแลว  จึง

พรอมท่ีจะลงความเห็นหาขอยุติเกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการการแกปญหา การตัดสินใจหรือ

วิธีการท่ีจะเผชิญหนากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงของกิจกรรมสถานการณจําลองท่ีไดกระทําไปแลว

ได 

 4.3.2 กระบวนการเรียนรู 

 กระบวนการเรียนรูของกิจกรรมสถานการณจําลอง 2 กระบวนการ ประกอบดวย 

 1) กระบวนการเรียนรูโดยประสบการณ (Experiental Processing) มี 

ข้ันตอนดังน้ี 

     1.1) การแสดงหรือการกระทํา (Action) เปนข้ันแรกของการเรียนรูโดยประสบการณ 

คือผูเรียนไดกระทําหรือแสดงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายและทําใหมองเห็นความเปนไป และผลกระทบ

ของการกระทําหรือการแสดงน้ัน 

 1.2) การเขาใจกรณีเฉพาะ (Understanding the Particular Case) เปนข้ันท่ีทําให 

เกิดความเขาใจในความเปนไปและผลกระทบของการแสดงหรือการกระทําท่ีไดรับประสบการณมา

โดยมีหลักการวา มนุษยจะเรียนรูผลของการกระทําภายหลังจากท่ีมีประสบการณกรณีน้ันๆ มากอน

และเกิดการเรียนรูวาจะกระทําอยางไรเม่ือพบกับสถานการณท่ีคลายคลึงกัน 

    1.3) การลงความเห็น (Generalizing) หลังจากท่ีเขาใจในความเปนไป และผลกระทบ

ของการกระทําจากประสบการณท่ีไดจัดใหแลว ข้ันตอไปคือ การลงความเห็น สรุปหลักการหรือ

กฎเกณฑในสถานการณ หรือพฤติกรรมดังกลาวพรอมท้ังเช่ือมโยงหลักการ และกฎเกณฑท่ีไดลง

ความเห็นกับประสบการณ หรือสถานการณพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีประสบมาแลวดวย 

   1.4) การแสดงพฤติกรรมใหม (Acting in a New Circumstance) เม่ือเกิดความเขาใจ

ในหลักการหรือกฎเกณฑแลวจึงลงสรุป ข้ันตอไปคือ การแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองอันเกิดจากความ

เขาใจในหลักการหรือกฎเกณฑเหลาน้ัน พฤติกรรมท่ีแสดงในข้ันน้ีจะแตกตางไปจากพฤติกรรมท่ีได

แสดงในข้ันตอนแรก เพราะบุคคลน้ันไดเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณแลว กลาวคือ ประสบการณท่ีเขาได  

รับจะนํามาซ่ึงผลประโยชนในการกระทําในอนาคตของเขา 

 2) กระบวนการจักกระทําขอมูล (Information Processing) มีข้ันตอนดังน้ี 
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     2.1) การรับรูขอมูล (Reception of information) เปนการสื่อสารขอมูล ตลอดจน

เคร่ืองหมายหรือสิ่งท่ีแสดงเปนนัยกลางๆ ขอมูลท่ีถูกสื่อสารเกี่ยวของกับกฎท่ัวๆ ไปและตัวอยาง

เฉพาะ ซ่ึงเปนสวนประกอบของกฎเหลาน้ัน 

     2.2) การเขาใจกฎท่ัวๆ ไป (Understanding the General Principle) เปนข้ันท่ีเกิด

ความเขาใจใน กฎท่ัวๆ ไป และตัวอยางเฉพาะซ่ึงเปนตัวอยางของกฎน้ันคือ เกิดการเรียนรูความ  

หมายของขอมูล และมีการรับรูน้ันเปนความรู 

     2.3) รายละเอียดหรือสวนพิเศษของขอมูล ( Particularizing) เปนข้ันท่ีสามารถลง

ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีพิเศษหรือรายละเอียดปลีกยอยของกฎท่ัวๆ ไป และสามารถท่ีจะเช่ือมโยง

กฎเกณฑน้ันกับกรณีหรือสถานการณใหมๆ ได 

     2.4) การกระทํา (Acting) เม่ือเกิดการเรียนรูขอมูลท่ีสมบูรณแลว ข้ันน้ีจึงเปนการนํา

ขอมูลอันไดแก กฎท่ัวๆ ไป รายละเอียดอันเปนสวนประกอบของกฎน้ัน ไปกระทําใหเกิดประโยชน

ได 

 ประนอม เดชชัย (2534: 137 - 138) ไดเสนอหลักการสําคัญของการใชสถานการณจําลอง 

5 หลักการดังน้ี 

 1. การจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนสถานการณจําลอง ยึดหลักการเรียนรูเปนกระบวน  

การท่ีควรเปนไปอยางมีชีวิตชีวา จึงเนนใหจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 2. กระบวนการตางๆ ท่ีจักข้ึนในเกมสถานการณจําลองน้ันถือวา เปนการเรียนรูท่ีมีความ  

หมายและมีความสําคัญมาก หากผูเรียนเขาใจและมีทักษะในเร่ืองน้ีแลวจะสามารถใชเปนเคร่ืองมือ

ในการแสวงหาความรู และคําตอบตางๆ ท่ีตนตองการได หลักการจัดจึงควรเนนใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะหถึงกระบวนการตางๆ ท่ีตนตองการได หลักการจัดจึงควรเนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหถึง

กระบวนการตางๆ ในการแสวงหาคําตอบดวย ไมใชมุงแตท่ีคิดตอบอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงกระ  

บวนการและวิธีการท่ีไดคําตอบน้ันมา 

 3. หลักการเรียนรูท่ีตองเปนการเรียนรูท่ีเกิดจากความเขาใจ จึงจะชวยใหผูเรียนจดจํา และ

สามารถใชการเรียนรูน้ันใหเปนประโยชนได การเรียนรูท่ีผูเรียนคนพบดวยตนเองน้ันมีสวนชวยให

ผูเรียนเกิดความเขาใจลึกซ้ึงจดจําได ฉะน้ันการจัดเกมสถานการณจําลองจึงจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมให

ผูเรียนพยายามคนหาและคนพบคําตอบดวยตนเอง การคนพบดวยตนเองน้ีจะเกิดความรูสึกออกมา

จากภายในตัวเองท่ีตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดมากกวาฟงคําเตือนจากผูอื่น 

 4. การเรียนรูเกิดจากแหลงตางๆ มิใชเกิดจากการแสวงหาจากแหลงใดแหลงหน่ึง เพียง

แหลงเดียว ประสบการณความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลถือวาเปนแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญ ฉะน้ัน

การจัดเกมสถานการณจําลองจึงยึดกลุมเปนแหลงความรูท่ีสําคัญ ซ่ึงการจัดจะเนนการใหผูเรียนไดมี

โอกาสเรียนรูจากกลุมใหมาก ท้ังน้ีเพราะมนุษยเปนสัตวสังคมจําเปนตองอาศัยอยูรวมกับผูอื่น ซ่ึง

ความคิดความรูสึกและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันจะมีผลกระทบตอกันและกันอยูเสมอ การใหผูเรียน

ฝกการเรียนรูในลักษณะกลุมน้ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและผูเรียนท่ีจะปรับตัวให

สามารถอยูและทํางานรวมกับผูอื่นไดดีข้ึน 
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 5. ยึดความสําคัญของการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเปนสิ่งท่ีจําเปน ท่ีจะชวยใหการ

เรียนรูมีความหมายย่ิงข้ึน ดังน้ันเกมสถานการณจําลองจึงควรจัดสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสคิดหา

แนวทางท่ีจะนําความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ัง

พยายามติดตามผลการปฏิบัติของผูเรียนดวย 

 จากความมุงหมายในการใชสถานการณจําลองดังกลาวขางตน สรุปไดวาสถานการณจํา

ลองใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยการไดมีสวนรวมในการับรูปญหาท่ีเกิดข้ึน

การรูจักคิดวิเคราะห การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรูจักอดทนตอการถูกวิจารณ สามารถ

ตัดสินใจใชเหตุผลในการแกปญหาไดมากข้ึน และมีความสามารถในการประเมินผลระยะยาวของ

การกระทําตางๆ การใชสถานการณจําลองยังเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหเกิดความคุน  

เคยเปนกันเอง และชวยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมมากย่ิงข้ึน  จากหลักการและกระบวนการเรียนรู

การใชสถานการณจําลองดังกลาวขางตน สรุปไดวาหลักการ EIAG ประกอบดวยโครงสรางดังน้ีคือ 

 E - Experience “Do” การกระทําอันเปนประสบการณตรง  

 I - Identity “Look” การจําแนกแยกแยะและการสังเกต  

 A - Analyze “Think” การคิดวิเคราะห 

 G - Generalize “Learn” การลงความเห็นสรุป  

 สวนกระบวนการเรียน ควรมีการแสดงหรือกระทําเพื่อทําใหเห็นความเปนไปและผลกระ  

ทบของการกระทําหรือการแสดงน้ัน การเรียนรูควรเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ควรเนนใหคิดวิเคราะห

กระบวนการตางๆ ในการแสวงหาคําตอบ ไมใชมุงแตท่ีคําตอบเพียงอยางเดียว การเรียนรูท่ีดีตอง

เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากความเขาใจ จึงจะชวยใหเกิดการจดจํา การคนพบดวยตนเองจะกอใหเกิด

ความรูสึกท่ีตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฉะน้ันการจัดสถานการณจําลองจึงยึดกลุมเปนแหลง

ความรูท่ีสําคัญ เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป 

 

 4.4 คุณลักษณะของสถานการณจําลอง 

 มอนโร (อมรา รสสุข. 2529 : 15; อางอิงจาก Monroe. 1969) กลาววา สถานการณจําลอง 

มีลักษณะท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ  

 1. มีลักษณะคลายคลึงกับสภาพความเปนจริง สถานการณจําลองจะตองจัดเตรียมองค  

ประกอบท่ีจําทําใหนักเรียนกระทําการตางๆ ได องคประกอบดังกลาวน้ีอาจเปรียบเทียบไดวาเปน

การคาดคะเนในการสืบสวนตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร เปนอุปกรณและกฎเกณฑท่ีใชในการ

เลนเกม เปนคําจํากัดความของความขัดแยงและบุคลิกลักษณะในบทบาทสมมติหรือเปนตัวแปรตาม

ในการสอนเกี่ยวกับการตัดสินใจ สถานการณจําลองจะตองสรางสภาพแวดลอมใหนักเรียนไดปฏิบัติ

หนาท่ีของตน และจะตองมีลักษณะของความเปนจริงใหมากพอท่ีใหนักเรียนไดฝกฝนในการเผชิญ

กับสิ่งตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดในชีวิตจริง 
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 2. จัดใหมีสภาพการสูญเสียนอยท่ีสุด นักเรียนสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงคําตอบท่ีไดตอบ

ไปแลวไดโดยไมทําลายสถานการณเดิม 

 3. ผลยอนกลับจะตองเปนเคร่ืองหมายของผลลัพธสถานการณจําลองชวยใหนักเรียนทราบ

ถึงผลของคําตอบท่ีไดตอบไปในรูปสัญลักษณ โดยไมทําใหบรรยากาศของการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป 

ไมวาจะเปนดานกายภาพหรือจิตวิทยา 

 4. สามารถทําซํ้า จากลักษณะของขอ 2 และ 3 ใหทําแบบฝกหัดสถานการณจําลองเปนสิ่ง

ท่ีสามารถทําซํ้าๆ ไดเพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดทบทวนหรือดําเนินการซํ้าๆ เพื่อใหไดขอสรุปท่ี

ดีท่ีสุด 

 

 4.5 การสรางสถานการณจําลอง 

 ทเวลเดอร (สมบูรณ  เสนียวงศ ณ อยุธยา. 2525 : 17 - 20; อางอิงจาก Twelder. 1969.) 

กลาวถึงการสรางสถานการณจําลองวา ในการออกแบบสรางสถานการณจําลองเพื่อการสอนควร

พิจารณาถึงสิ่งสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 1. จะสอนเน้ือหาอะไร 

 2. จะสอนอยางไรจึงจะไดผลดี ตองคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียนดวย 

 3. ทําอยางไรระบบท่ีออกแบบจึงจะมีความสมบูรณ  ซ่ึงตองถึงวัตถุประสงคในการศึกษา

ดวย 

 

 4.6 องคประกอบของการสรางสถานการณจําลอง 

 โคลแมน (นิติไทย นัมคณิสรณ. 2537 : 24; อางอิงจาก Stadsklev. 1974) กลาวถึง  องค 

ประกอบของการสรางสถานการณจําลองดังน้ี 

 1. ผูเลน หรือผูแสดงซ่ึงถูกกําหนดใหเปนกลุมเล็กๆ แตละคนตองพยายามทําใหประสบ

ความสําเร็จตามจุประสงค 

 2. กฎเกณฑ จะเปนตัวกําหนดขอบเขตและคําจํากัดความในการกระทําท่ีถูกตองตามธรรม  

ชาติของผูเลน และกฎเกณฑยังสรางคําสั่ง เหตุการณและโครงสรางพื้นฐานในขอบเขตของการกระ  

ทําหรือการแสดงท่ีถูกจัดข้ึน 

 3. เวลาจะเกี่ยวของกับความตอเน่ืองของเวลาในการเลนและการจบเกม 

 4. กิจกรรมของชีวิตจริงและกฎของพฤติกรรมซ่ึงถูกกําหนดโดยกฎเกณฑ กิจกรรมน้ีจะทํา

หนาท่ีแทนสถานการณจําลอง และเปนตัวกําหนดวัสดุอุปกรณในการเลน 

 นาตยา ภัทรแสงไทย (2525 : 292 - 294) กลาวถึงองคประกอบของการณใชสถานการณ

จําลองวาประกอบดวย  

 1. จุดมุงหมาย จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในเกมตองชัดเจนวาเกมท่ีออกแบบไวน้ีมุงท่ีจะสอน

อะไร จุดมุงหมายอาจมีลักษณะของการพัฒนาสติปญญา เชน ความคิด ความคิดรวบยอดและการให
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เหตุผลหรือการพัฒนาดานจิตพิสัย เชน คานิยม คุณธรรม อารมณและเจตคติ หรือพัฒนาท้ังสอง

อยาง สิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือ จะตองแยกความแตกตางระหวางจุดมุงหมายของการเรียนและ

จุดมุงหมายของเกมซ่ึงจุดมุงหมายของเกม หมายถึง เปาหมายของผูเลน จุดมุงหมายของเกมจะเนน

วิถีทางท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมาย ของการเรียน 

 2. สาระของเกม สาระของเกมตองแสดงใหเห็นถึงลักษณะของความเปนจริงแมวาสาระ

ของเกมน้ันไมอาจถอดแบบลักษณะของสถานท่ีเปนจริงไดท้ังหมดก็ตาม แตตองใหมีลักษณะใกล  

เคียงท่ีสุด และตองสอดคลองกับจุดมุงหมายมากท่ีสุด การอกแบบเกมตองคํานึงถึงความรูท่ีจะใหแก

ผูเรียนน้ัน คือ การจะใหผูเลนเลนเกมได ตองใหผูเลนมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเลนดวย 

 3. ปฏิกิริยา ลักษณะของความจริงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูเลนมีปฏิกิริยากัน  ตอการออก  

แบบเกมตองคํานึงถึงวาการกระทําของผูเลนแตละคนมีผลตอผูเลนคนอื่นๆ อยางไร 

 4. บทบาท เกมสถานการณจําลองจะตองสรางข้ึนตามสถานการณของสังคม เพื่อท่ีจะใหผู

เลนตองปฏิบัติตามน้ัน ถาผูเรียนยังไมมีประสบการณเกี่ยวกับบทบาทท่ีผูเรียนจะเลน ครูจําเปนตอง

ใหผูเรียนมีประสบการณกอน กิจกรรมน้ีจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหผูเลนเขาใจวาบทบาทท่ีเลนคือ

อะไร และจะแสดงบทบาทตามน้ันไดอยางไร 

 5. กฎ กฎท่ีกําหนดไวในเกมถือเปนการจํากัดและการกํากับการแสดงของผูเลน การกํา  

หนดกฎเกณฑตองทําใหชัดเจนวาผูเลนแสดงเปนตัวอะไร เปาหมายและอุปกรณประกอบการแสดง

คืออะไร การจัดลําดับเหตุการณและกําหนดเวลาเลนระหวางชวง หรือข้ันตอนของการแสดง ผูแสดง

จะสามารถทําหรือไมทําอะไรไดบาง กฎท่ีกําหนดข้ึนตองสะทอนใหเห็นสถานการณในชีวิตความเปน

จริงมากท่ีสุด 

 6. อภิปราย การอภิปรายหลังจากท่ีเลนเกมแลว เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของกิจ  

กรรมน้ี การอภิปรายตองรวมกันทุกฝาย ท้ังตัวครู ผูแสดง และผูดู การอภิปรายตองพยายามคนหา

วาอะไรเกิดข้ึน และทําไมจึงเกิดข้ึน การอภิปรายจะชวยใหครูประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของเกมและควรทําทันทีหลังจากท่ีเลนเกมจบ ไมควรใหเวลาผานไปลักษณะของการอภิปรายมี

หลายอยาง ครูอาจใชคํา ถามท่ีเนนการประเมินผลผูเรียนในเกม เชนใหผูเรียนอธิบายวาผูเรียนมี

ความคิด และไดพิจารณาอะไรบาง ตอการกระทําของตนในระหวางท่ีเลนเกม ยุทธวิธีอะไรบางท่ีผู  

เรียนใช เปนตน การอภิปรายยังเกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพของการเลนของผูเลนท้ังหมด 

 จากองคประกอบของการสรางสถานการณจําลองดังกลาวขางตน สรุปไดวาองคประกอบ

ของสถานการณจําลองประกอบดวยจุดมุงหมาย ผูเลน กฎเกณฑ เวลา กิจกรรมและการอภิปราย 

  

 4.7 ขั้นตอนการสรางสถานการณจําลอง 

 ทเวลเดอร (สมบูรณ เสนียวงศ ณ อยุธยา. 2525 : 17 - 20; อางอิงจาก Twelder. 1969.) 

กลาววาการสรางสถานการณจําลองเพื่อการเรียนการสอนมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 



42 

 

 1. กําหนดขอบเขตปญหาการสอน โดยผูสรางจะตองรูและเขาใจวาปญหาน้ันคืออะไร 

ปญหาท่ีกําหนดข้ึนน้ันมีจุดมุงหมายอยางไร และจะใชสภาวะแวดลอมอะไรเปนแรงจูงใจท่ีจะชวยให

ผูเรียนเขาใจปญหา 

 2. พิจารณาวาจะใชกับนักเรียนกี่คน ใชเคร่ืองมืออะไร มีกี่วิธีอยางไร ใชวัสดุอุปกรณอยาง  

ไร การดําเนินการจะเปนในรูปใด มีสิ่งใดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกไดบาง และปรัชญาการสอนจะ

เปนไปในแนวใด 

 3. ข้ันปรับสถานการณท่ีพิจารณาแลววาเหมาะสมกับปญหา หรือเลือกวิธีการแกปญหาเขา

สูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

 4. ข้ันกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ โดยกําหนดวัตถุประสงคใหอยูในรูปของพฤติกรรมท่ี

สมารถวัดได 

 5. ข้ันกําหนดการวัดผล ซ่ึงจะใชวัดพฤติกรรมของผูเรียน โดยแบงเกณฑการนับออกเปน 

2 แบบ คือ เกณฑการวัดผลข้ันสุดทายในการเรียน และเกณฑการวัดระดับความสามารถท่ีเปลี่ยน  

แปลงไป 

 6. ข้ันเสนอผลของสถานการณจําลอง 

 7. ข้ันการเลือกชนิดของเคร่ืองมือท่ีจะนําเปนสวนประกอบในสถานการณจําลอง เชน ใช

เคร่ืองชวยสอน หนังสืออานประกอบ เกม หรือการแสดงบทบาท เปนตน 

 8. ข้ันพัฒนาระบบของสรางสถานการณจําลอง โดยเลือกสื่อหลายอยางมาใช แลวจึงเลือก

สื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมาเปนเคร่ืองมือ 

 9. ข้ันพัฒนาระบบของสถานการณจําลอง โดยพิจารณาหาขอบกพรองของแตละข้ันตอน

เพื่อนําไปแกไขสถานการณจําลองท่ีสรางข้ึนใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด 

 10. ข้ันทดลองใชสถานการณจําลอง เพื่อหาขอบกพรองหรือหาขอจํากัดของสถานการณ

จําลองท่ีสรางข้ึน อาจทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กหรือตัวตอตัว โดยใหผูท่ีรับการทดสอบทําเคร่ือง  

หมายในท่ีท่ีเปนปญหาหรือเปดใหอภิปรายกับผูสรางโดยตรง 

 11. ข้ันเปลี่ยนแปลงแกไขสถานการณจําลอง หลังการทดสอบถาหากพบขอบกพรองตอ ง

ทําการปรับปรุงใหเหมาะสม  

 12. ข้ันใชสถานการณจําลองเปนอุปกรณหรือกิจกรรมในการสอนจริง ซ่ึงผูสรางจะตองดู

ประสิทธิผลของสถานการณจําลองน้ันดวย 

 13. ข้ันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสถานการณจําลองเหมาะสมกับสภาวะในอนาคต ในการ

นําสถานการณไปใชเปนสวนหน่ึงของการสอนน้ัน มักจะพบการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณในการ

สอนจริงอยูเสมอ จึงตองปรับปรุงและเตรียมสถานการณจําลองใหทันสมัยนอยูเสมอ 

 สุทิน บุญชูวงษ (2530 : 84 - 87) ไดแบงข้ันตอนในการสรางสถานการณจําลองไว ดังน้ี  

 1. ข้ันสํารวจและวิเคราะห กอนสรางสถานการณจําลอง ตองศึกษาและสํารวจจุดประสงค

วา ตองใหผูเรียนรูเร่ืองใดบาง ศึกษาสถานการณตางๆ เม่ือไดพิจารณาและศึกษาเปนอยางดี แลว

นํามาวิเคราะหวาสถานการณจําลองน้ันจะมีผลตอการเรียนรูอะไร และจะใหผลเสียอะไร สถานการณ
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ท่ีนํามาวิเคราะหน้ันใกลเคียงกับความจริงแคไหน เพื่อใหสถานการณน้ันมีประโยชนตอการเรียนรู

มากท่ีสุด 

 2. ข้ันการกําหนดจุดประสงค ในการกําหนดจุดประสงคน้ัน มุงใหนักเรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอะไร เม่ือนักเรียนเรียนรูจากสถานการณแลว นักเรียนจะเปนอยางไร การสถานการณ

จําลองก็จะตองสรางใหตรงกับจุดประสงค 

 3. ข้ันการเลือกสถานการณ  สถานการณท่ีเปนจริงและสามารถจําลองมาใชในช้ันเรียนตอง

สอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดไวขางตน พิจารณาเลือกและสามารถนําสถานการณท่ีเปนจริงมา

ดัดแปลงใหเหมาะสมกับการใชในช้ันเรียน โดยน้ันไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกวิเคราะหตัดสินใจ 

กอใหเกิดการเรียนรูและทักษะท่ีตองการและใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 4. ข้ันการกําหนดโครงสรางของสถานการณจําลอง  การกําหนดโครงสรางของสถานการณ

จําลอง ประกอบดวยสิ่งสําคัญ ดังน้ี  

     4.1 การกําหนดจุดประสงคของสถานการณจําลอง   

     4.2 กําหนดบทบาทของผูรวมกิจกรรมแตละคน  

     4.3 เตรียมขอมูล ขาวสารท่ีจําเปน เน้ือหา  

     4.4 กําหนดสถานการณตางๆ ใหเห็นเหมือนจริงในสังคม  

     4.5 ลําดับข้ันของเหตุการณ เวลา และปญหาจากสถานการณ  

     4.6 จบสถานการณ สรุป อภิปราย  

 5. ข้ันการสรางและออกแบบสื่อการเรียนและการสรางกฎเกณฑ  การสรางและออกแบบสื่อ

การเรียน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบกิจกรรม เชน บัตรคํา รูปภาพ บัตรคําสั่ง เปนตน สื่อ

การเรียนจะสอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดในกิจกรรมควรวางเงื่อนไขแตละข้ันตอนของการแสดง

วาตองกําหนดการเลนตามลําดับเหตุการณน้ันอยางไร 

 6. ข้ันการทดลองใช เม่ือสรางสถานการณเสร็จแลว ควรนําสถานการณจําลองน้ันไปใชกับ

นักเรียนกลุมอื่นเพื่อตรวจขอบกพรอง ดานวิธีการ ภาษา ตลอดจนการใชสื่อและเงื่อนไขตางๆ วา

ควรแกไขและปรับปรุงในแงใดบางเพื่อใหไดสถานการณจําลองท่ีสมบูรณ เหมาะท่ีจะนําไปใชกับ

นักเรียนแตละวัยไดอยางเหมาะสม 

 จากข้ันตอนการสรางสถานการณดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสรางสถานการณจําลองมี

ข้ันตอนดังตอไปน้ี ผูสรางตองการทราบปญหา และสํารวจจุดประสงควาตองการใหผูเรียนรูเร่ือง

ใดบางเพื่อเปนแนวทางในการสรางสถานการณจําลองใหสอดคลองกับจุดประสงคและแนวทางใน

การวัดผล กําหนดโครงสรางของสถานการณจําลอง สรางและออกแบบสื่อเพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน

การประกอบกิจกรรม จากน้ันนําสถานการณจําลองไปทดลองใช เพื่อหาขอบกพรองควรมีการปรับ  

ปรุงและเตรียมสถานการณจําลองใหทันสมัยอยูเสมอ 
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 4.8 ขอเสนอแนะสําหรับการสรางสถานการณจําลอง 

 สุภา  กิจจาทร (2519: 196) ไดใหขอเสนอแนะวาผูสอนควรสรางสถานการณจําลองใหใกล 

เคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด และสถานการณจําลองน้ันๆ อาจเกิดข้ึนไดเสมอ นอกจากน้ัน

สถานการณท่ีสรางข้ึน ตองไมยากหรือซับซอนจนเกินความสามารถของผูเรียนเม่ือไดฝกหัดแลว

ผูเรียนสามารถมองเห็นประโยชนท่ีจะนําไปใชได สถานการณจําลองท่ีสรางข้ึนจะเปนท่ีนาสนใจ

หรือไมยอมข้ึนอยูกับสิ่งตอไปน้ีคือ  

 1. สถานการณจําลองน้ันเหมือนหรือใกลเคียงกับความจริงมากเพียงใด  

 2. สถานการณจําลองน้ันสามารถคลุมไปถึงเหตุการณสําคัญท่ีเปนจริงไดกวาง  

เพียงใด 

 3. มีความยากงายท่ีผูเรียนเขาใจถึงสภาพการณน้ันเพียงใด  

 4. ชวยกระตุนใหผูอื่นอยูในสถานการณน้ัน ไดใชประสบการณเดิมมาเปนเคร่ืองมือ

ตัดสินใจไดเพียงใด 

 5. สามารถนําประสบการณจากการฝกในสถานการณน้ัน ไปเปนเคร่ืองชวยแกปญหาใน

ชีวิตจริงไดมากนอยเพียงใด 

 บุญทัน อยูชมบุญ (2533 : 155) กลาวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช

สถานการณจําลองดังน้ี 

 1. ข้ันนําครูเสนอสถานการณโดยการเลาเร่ืองอยางสรุป บอกวัตถุประสงคท่ีตองการให

นักเรียนไดเรียนรู แลวจึงแบงกลุมทําความเขาใจกฎเกณฑ กติกา และบอกบทบาทท่ีตองแสดง 

 2. ข้ันดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนในแตละกลุมแสดงบทบาทตามหนาท่ีในสถาน  

การณท่ีสมมติน้ัน (ใหซักถามจนเขาใจกอนท่ีจะเร่ิมแสดง) 

 3. ข้ันวิเคราะหและอภิปรายผลรวมกลุมนักเรียนกลุมยอยเปนกลุมใหญ วิเคราะหผลการ

ปฏิบัติและหาเหตุผลในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหา โดยครูเปนผูดําเนินการอภิปราย 

 4. ข้ันสรุปกิจกรรมเปรียบเทียบเช่ือมโยงความสัมพันธ  ระหวางเหตุการณจําลองกับเหตุ  

การณจริง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตจริง 

 จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสถานการณจําลองดังกลาวขางตน

สรุปไดวาข้ันตอนการจัดกิจกรรมจะเร่ิมจากข้ันนําสูบทเรียน ข้ันปฏิบัติกิจกรรม ข้ันจําแนกแยกแยะ 

ข้ันวิเคราะห และข้ันสรุป 

 

 4.9 ประโยชนของสถานการณจําลอง 

 ครุยแชงค (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์. 2537 : 15 - 16; อางอิงมาจาก Cruickshank. 1972) 

กลาวถึงสวนท่ีไดรับจากการใชสถานการณจําลองในการเรียนการสอนไวดังน้ี 

 1. ใชเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงแสดงออกภาย  

ใตสถานการณอยางใดอยางหน่ึง 
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 2. จากการปฏิบัติของผูเรียนสถานการณจําลองจะสามารถบอกไดวา  เขาไดนําหลักการ

หรือทฤษฎีตางๆ ท่ีไดเรียนมาแลวไปใชไดแคไหนอยางไร 

 3. เปนวิธีการใหประสบการณแกผูเรียน โดยท่ีประสบการณน้ันๆ  ไมอาจมีโดยตรงในขณะ  

ท่ีศึกษา เชน การแกปญหาท่ีปรากฏในชีวิตจริงในสังคม การสรางสถานการณจําลองข้ึนมาจึงเปนวิธี

ท่ีทําใหผูเรียนมีประสบการณในการคิดหาวิธีแกปญหาเหลาน้ัน 

 4. เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนประสบความจริงท่ีเลือกสรรแลว และมีระดับความยากงาย 

ความสลับซับซอนท่ีเหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียน 

 5. ผูเรียนจะไดมีประสบการณไดฝกในสิ่งท่ีถาเปนสภาพแทจริง  แลวจะเสี่ยงภัยอันตราย

มาก แตเม่ือสถานการณน้ันถูกจําลองมา ผูเรียนสามารถฝกและมีประสบการณไดโดยไมมีอันตราย

ใดๆ  

 นอกจากน้ี สมบูรณ เสนียวงษ ณ อยุธยา (2525: 17 - 18) กลาวถึงประโยชนของการใช

สถานการณจําลองท่ีมีตอการเรียนการสอนไวดังตอไปน้ี 

 1. สามารถสรางอารมณ และสรางทัศนคติใหเปนไปตามวัตถุประสงคได  

 2. สถานการณจําลองยังสามารถรวบรวมเอาพฤติกรรม ท่ีช้ีความสามารถของผูเรียนและ

ความจําไวดวยกัน คือผูเรียนจะพัฒนาท้ังความจําและขีดความสามารถ 

 3. สถานการณจําลองจะจูงใจใหผูเรียนประกอบกิจกรรมไดนาน  

 4. ผูเรียนสามารถเลือกสนองตอสภาวการณทางสังคม จากสถานการณจําลองได  

 5. สถานการณจําลองจะชวยปรับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนใหเขากันได เปน

อยางดีและเปนไปตามความตองการ 

 6. สถานการณจําลองจะดึงความสนใจของผูเรียนไวไดท้ังในการทําแบบฝกหัด และแมแต

การเรียนเน้ือหาหลายอยาง 

 7. สถานการณจําลองสามารถท่ีจะชักจูงผูเรียนใหเขาสูพฤติกรรมท่ีตองการได  

 สมพงษ จิตระดับ (2530 : 74 - 75) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชสถานการณจําลองไว

หลายประการดังน้ี 

 1. สถานการณจําลอง เปนรูปแบบและกระบวนการท่ีฝกฝนใหผูเรียนไดเผชิญกับสิ่งท่ีเกิด  

ข้ึนจากปญหาตางๆ การรูจักหาแหลงขอมูล ติดตอสื่อสาร การแกปญหา การคนพบและการตัดสินใจ 

 2. สถานการณจําลองชวยสรางความเขาใจในการบูรณาการระบบตางๆ ในสังคมท่ีกอให  

เกิดปญหาทางจริยธรรมได รูจักการสัมพันธความคิด ขอมูลท่ีไดรับและเช่ือมโยงไปสูการปฏิบัติจริง

ตอไป 

 3. สถานการณจําลองสามารถพัฒนาความเจริญไดในเร่ืองของลักษณะนิสัยท่ีมีอยู เชน 

การชวยเหลือ การทํางานกลุม การอยูรวมกับบุคคลอื่น การปรับพฤติกรรม เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะกอ  

ใหเกิดความเขาใจ เจตคติท่ีดีตอการดําเนินชีวิตในสังคมและผูอื่นอยูเสมอ 
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 4. สถานการณจําลองเปนตัวอยางท่ีดีแกผูเรียนในการแสวงหาขอเท็จจริง การทดลองกับ

ระบบขอมูลปญหาตางๆ ดวยตนเองทําใหผูเรียนรูจักสังเกต เปรียบเทียบระมัดระวัง ละเอียดรอบ  

คอบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

 นอกจากน้ี บุญทัน อยูชมบุญ (2533 : 155 - 156) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชสถาน  

การณจําลองดังน้ี 

 1. ฝกการพิจารณาตัดสินปญหา  

 2. ฝกการรวมมือในการแสดงบทบาทและแสดงความคิดเห็น  

 3. ชวยใหผูเรียนทุกคนมีสวนรมในการเรียน  

 4. ชวยใหผูเรียนพบกับสถานการณจําลอง กอนท่ีจะเกิดในชีวิตจริง  

 5. ชวยทําใหปญหาท่ียุงยากเปนปญหาท่ีงายข้ึน  

 6. ลดบทบาทของครูมาเปนเพียงผูแนะแนวทาง  

 7. เปนถายทอดความรูอยางเปนระบบ  

 8. เปนประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการตัดสินปญหาตอไป  

 การใชสถานการณจําลองมีประโยชนตอการเรียนการสอนมาก ซ่ึงสรุปไดดังตอไปน้ี คือ 

สถานการณจําลองเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนประสบกับความจริงท่ีเลือกสรรแลว โดยมีระดับความ

ยากงาย ความสลับซับซอน เหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียน ผูเรียนไดทดลองแกปญหาเหตุการณ

ตางๆ ซ่ึงเม่ือพบเหตุการณจริงๆ นักเรียนก็สามารถนําความรูเดิมมาใชในการแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาในเร่ืองการชวยเหลือ การปรับพฤติกรรม การทํางานกลุม 

การอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอีกดวย 

 

 4.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณจําลอง  

 งานวิจัยในประเทศ 

 สําหรับงานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวของกับสถานการณจําลอง มีผูทําการวิจัยไวหลายทาน 

ดังตอไปน้ี 

 อํานวยพร  เดชไกรชนะ (2538: บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองประเภทของการใหผลยอนกลับในบท 

เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตเวช

ศาสตร ของนิสิตแพทยช้ันปท่ี  5 โดยแบงเปน  2 กลุม กลุมละ 20 คน ศึกษาจากบทเรียนคอมพิว 

เตอรชวยสอนรูปแบบสถานการณจําลองท่ีมีผลยอนกลับ  2 แบบ คือผลยอนกลับแบบธรรมชาติ กับ 

ผลยอนกลับแบบประดิษฐนําคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของท้ังสองกลุมวิเคราะหโดยใช 

คา t - test ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถาน  

การณจําลองท่ีมีผลยอนกลับแบบธรรมชาติและแบบประดิษฐมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตาง

กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 วิลาสินี นาคสุข (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบ

สถานการณจําลอง และแบบเกมการศึกษา ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจํา

และความพึงพอใจของนักเรียนชวงช้ันท่ี  2 ท่ีมีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยตางกัน  พบวา

ผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรท้ัง  2 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.01 ระดับความสามารถทางการเรียนท่ีตางกันทําใหัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิดิท่ีระดับ .01 

 พรชัย  จันทรอํานวยชัย  (2540: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการใชคอมพิวเตอรชวยสอน

รูปแบบสถานการณจําลองเร่ืองการแบงเซลลแบบไมโทซีส เพื่อสอนซอมเสริมนักเรียน วัตถุประสงค 

ของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ท่ีไดรับการ

สอนซอมเสริมโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสถานการณจําลอง เร่ืองการแบงเซลลแบบ 

ไมโทซีสและการสอนโดยครูกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2539 ของโรงเรียนราชวินิตบางแกว  อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ  จํา 

นวน 50 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 25 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.01 

 วินัย เลิศเกษมสันต  (2542: บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรวิชาฟสิกส  เร่ือง “แรง มวล และ กฎการเคลื่อนท่ี ” โดยใชคอมพิวเตอร

สรางสถานการณจําลองประกอบชุดการเรียนการสอนกับการสอนตามปกติของนักเรียนช้ั น

มัธยมศึกษาปท่ี  4 ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แบบ

แยกทักษะข้ันพื้นฐานและข้ันบูรณาการ โดยใชคอมพิวเตอรสรางสถานการณจําลองประกอบชุดการ

เรียนการสอนกับการสอนปกติ  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 เฉพาะ

ทางดานทักษะข้ันบูรณาการ  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบรวมทักษะข้ัน

พื้นฐาน และข้ันบูรณาการ  โดยใชคอมพิวเตอรสรางสถานการณจําลอง  ประกอบชุดการเรียนการ

สอนกับการสอนตามปกติไมแตกตางกัน 

 อภิชาติ  พรหมฝาย (2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองผลของสถานการณจําลองทายบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง นํ้าเสีย ท่ีมีตอการสรุป  แนวคิด และแนวปฏิบัติของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2542 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 30 คน แบงเปนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 15 คน โดยการแบงแบบจับคู  (Matched pairs) กลุมทดลอง เรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีสถานการณจําลองทายบทเรียน  กลุมควบคุมเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ท่ีไมมีสถานการณจําลองทายบทเรียน  จากน้ันท้ังสองกลุมทํา

แบบทดสอบชุดเดียวกัน  คือ แบบวัดการสรุปเน้ือหา  แบบวัดทางดานแนวคิดและแบบวัดแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองนํ้าเสีย  แลวนําแบบทดสอบท้ังสองกลุมมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยทดสอบคาที (t - test) ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
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ชวยสอนท่ีมีสถานการณจําลองทายบทเรียน  มีผลการเรียนในดานการสรุปเน้ือหาบทเรียน  แนวคิด 

และแนวปฏิบัติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีสถานการณจําลองทายบทเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไมมีสถานการณจําลองทายบทเรียน 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 วิลเดอร  (Wilder. 1997: Online) มหาวิทยาลัยแกรมบลิง  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดศึกษา

เร่ือง ผลการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง (Simulation) กับการทดสอบ 

แบบฝกหัด (Drill) และแบบฝกปฏิบัติ  (Practice) กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ผลการวิจัยพบวา

จํานวนนักเรียนท้ังหมด 308 คน จํานวน 55 เปอรเซ็นตมีความคงทนในการเรียนรูไดดี  สามารถสอบ

ผานเกณฑไดดี  จํานวน 94 เปอรเซ็นต ใชการทดสอบแบบสถานการณจําลอง  (Simulation) และ

แบบฝกหัด  (Practice) จํานวน  65 เปอรเซ็นต  และการทดสอบแบบทําแบบฝกหัดในสมุด  

(workbook) จํานวน 36 เปอรเซ็นต  ในการทดลองกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรพบวาไมมีความ

แตกตางกันท้ังสามกลุมทดสอบ 

 เทเลอร (Taylor. 1996: Online) ไดศึกษา ผลของการเรียนวิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอม 

พิวเตอรชวยสอนท่ีมีการทดลองและจําลองสถานการณ  ของนักเรียนระดับเกรด  6 โดยใหผูเรียนฝก

ปฏิบัติควบคูไปกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา นักเรียนมีผลคะแนนจากการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาแบบทดสอบกอนเรียน  และนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในการทําความ

เขาใจกับเน้ือหาทางดานวิทยาศาสตร 

 เรียแกน (Reagan. 1992: Online) ไดทําการศึกษาทัศนคติ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยม ท่ีมีตอการเรียนดวยระบบคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ  เร่ือง การเงิน

สําหรับบุคคล  (Personal Finance Unit) โดยทําการทดลองกับนักเรียนระดับเกรด  10 – 12 พบวา

นักเรียนระดับเกรด 12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงท่ีสุด  และนักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนเปนเชิง

บวก 

 เลียร่ี  (Leary. 1995: Online) ทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสถาน  

การณจําลองทางการทดลอง และเกมในการสอนวิทยาศาสตร เร่ือง การสันดาป และการเผาไหม ผล

ปรากฏวา ผูเรียนสามารถเห็นภาพจําลองเหตุการณเหมือนของจริงในภาวะตางๆ ทําใหเขาใจเน้ือหา

ไดงาย เรียนรูไดเร็วและปลอดภัยตอการเรียนปฏิบัติการท่ีไมตองจุดไฟจริงๆ  หรือทําใหเกิดการ

สันดาปจริง 

 บอบเบิรท (Bobbert. 1983: 2300 - A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช

คอมพิวเตอรจําลองแบบการทดลองวิชาเคมีกับการเรียนวิชาดานการฝกฝนการทดลองดวยตนเอง  

โดยแบงกลุมตัวอยางประชากรออกเปน  3 กลุม คือกลุมท่ีใชวิธีการเรียนการสอนตามปกติ  กลุมท่ีใช

แบบจําลองคอมพิวเตอร  และกลุมท่ีใชท้ังวิธีการเรียนการสอนตามปกติกับแบบจําลองคอมพิวเตอร

ผลการวิจัยพบวาการทดลองสสารประสบการณโดยการใชแบบจําลองคอมพิวเตอรจะมีประสิทธิภาพ
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ดานการเรียนการสอน  เหมือนกับการทําการสอนปกติสําหรับทําลองเร่ืองกฎแหงบอยสนักศึกษา

กลุมท่ีทําการทดลองดวยตนเองและมีประสบการณกับแบบจําลองคอมพิวเตอรดวยจะไดคะแนน

มากกวาอยางมีนัยสําคัญกวากลุมนักศึกษาท่ีทําการทดลองดวยตนเองเพียงอยางเดียว  และไมพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมท่ีทําการทดลองตามปกติกับกลุมท่ีใช

แบบจําลองโดยคอมพิวเตอร  นอกจากน้ันนักศึกษายังใหความเห็นวาเขาสนใจท่ีจะปฏิสัมพันธกับ

การฝกแบบจําลองคอมพิวเตอรท่ีมีวิธีการเรียนท่ีพึ่งพอใจและนักศึกษาจํานวนมากกวาคร่ึงปรารถนา

ท่ีจะรวมกิจกรรมกับคอมพิวเตอรในการเรียน 

 เชง (Chen. 2002: online) ทําการเปรียบเทียบ  และประเมินประสิทธิภาพของคอมพิว  

เตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  เปรียบเทียบกับรูปแบบการสอนปกติ

เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และวัดทักษะและความรูของผูเรียน  โดยมีกลุมเปาหมาย  คือ นัก 

ศึกษาในระดับวิทยาลัย โดยทําการวิเคราะหผลคะแนนสอบของนักเรียนท้ังสองกลุม จากการทําแบบ  

ทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐาน  การทดสอบตามหัวขอท่ีเรียน  และการสอบวัดความเขาใจ 

ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดวา  ผลท่ีไดจากการศึกษาท้ังสองรูปแบบลวนมีประสิทธิภาพท่ีดีและกระตุนให

ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนย่ิงข้ึน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุมไมแตก  

ตางกัน 

 จากเอกสารและงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา สถานการณจําลอง

สามารถนํามาพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนดานตางๆ ได เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติดาน

มนุษยสัมพันธ ดานเหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ความเสียสละ การอบรมครูใหม 

การสอนภาษาตางประเทศ การปลูกฝงความเช่ือของนักเรียน ตลอดจนปรับพฤติกรรมดานตางๆ 

ฯลฯ แสดงใหเห็นวาสถานการณจําลองเปนกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหน่ึงโดยใหผูเรียนมีสวน

รวม ซ่ึงจําลองจากเหตุการณหรือสภาพการณตางๆ ใหคลายคลึงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 

เปนการฝกใหผูเรียนไดรูจักคิดพิจารณาเหตุผล คิดแกปญหาดวยตนเองและเกิดทักษะในการตัดสิน  

ใจ รูแนวทางในการนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 

5. เอกสารที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

 

 5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 นักวิชาการไดใหความหมายของ “ความพึงพอใจ” ไวหลายประการ ดังน้ี  

 กูด ( Good. 1973: 320) กลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพอใจซ่ึงเปนผล

จากความสนใจและเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ 

 วอลเลอรสเตน ( Wallerstein. 1971: 256) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและอธิบายวา ความพึงพอใจ เปนกระบวนการทางจิตวิทยา ไม

สามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมของคน
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เทาน้ัน การท่ีกระทํา ใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหง

ความพึงพอใจน้ัน 

 โวลแมน ( Woiman. 1973: 217) ใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกเม่ือ

ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ 

 กิติมา ปรีดีดิลก ( 2529: 321) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจในงานท่ี

ทําเม่ืองานน้ันใหประโยชนตอบแทนท้ังทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของเขาได และกลาวถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษยตาม

ทฤษฎีของมาสโลววา หากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับการตอบสนอง ก็จะทําใหเกิดความ

พึงพอใจ ซ่ึงมาสโลวไดแบงความตองการพื้นฐาน ออกเปน 5 ข้ัน คือ 

 1. ความตองการทางรางกาย  

 2. ความตองการความปลอดภัย  

 3. ความตองการทางสังคม  

 4. ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองจากสังคม  

 5. ความตองการความสมหวังในชีวิต  

 สมรภูมิ ขวัญคุม (2530 : 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมของความรูสึกชอบ

ของบุคลากรอันเกิดจากทัศนคติท่ีมีตอคุณภาพและสภาพของหนวยงาน อันไดแก การจัดองคการ 

การจัดระบบงานการดําเนินงาน สภาพแวดลอมของการทํางาน ประสิทธิภาพของหนวยงาน ตลอด  

จนการบริหารงานบุคคล ซ่ึงคุณภาพและสภาพขอหนวยงานดังกลาว มีผลกระทบตอความตองการ

ของบุคคลและผลตอความพึงพอใจของบุคคลน้ัน 

 เทิดศักดิ์  เดชคง  (2542 : 148) กลาววา ความพึงพอใจมาจากความคาดหวังและการ

เปรียบเทียบ 

 จากความหมายของความพึงพอใจในบุคคลตางๆ ไดกลาวไว สรุปไดวาความพึงพอใจ 

หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลเกิดความชอบ รูสึกสนใจและสบายใจ เม่ือไดรับสิ่งท่ีทําใหตนเองรูสึกดี หรือ

ไดรับความสําเร็จตามความมุงหมาย 

  

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

 การท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางมากระตุนให

เกิดความรักหรือเจตคติท่ีดีตอการเรียนน้ัน บุคคลจะเกิดความพึงพอใจน้ันจะตองมีการจูงใจให

เกิดข้ึน 

 กิติมา  ปรีดีดิลก (2529 : 155) ไดกลาวถึง ความหมายของการจูงใจ คือ การชักจูงให

บุคคลปฏิบัติหรือชักจูงใหสมาชิกเกิดความพอใจท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว 
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 สมรภูมิ  ขวัญคุม (2530 : 9) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ โดยการสรุปเน้ือความมาจาก

แนวคิดของ เซเลสนิค ( Zalesnich) สรุปไดวาความพึงพอใจเกิดจาดการตอบสนองความตองการ

ของบุคคล ซ่ึงแบงออกเปน 2 อยาง ดังน้ี 

 1. ความตองการภายนอก หรือความตองการทางกายภาพ เชน ความสะดวกสบายใน

สถานท่ีทํางาน ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน การไดทํางานท่ีตนถนัด เปนตน 

 2. ความตองการภายใน หรือความตองการทางจิตใจ เชน ความเปนเพื่อน การเปนท่ี

ยอมรับและไดรับความไววางใจจากผูรวมงาน การประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน เปนตน 

 ความตองการของคนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ยากท่ีจะกําหนดลงไปตายตัวได การ

เปลี่ยนแปลงน้ี ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ฯลฯ ซ่ึงมิได

อยูคงท่ีรวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน  

 เฮอรซเบิรก  และคนอื่นๆ ( Herzberg; and others. 1959: 60 - 65) ไดเสนอทฤษฎี

เกี่ยวกับการจูงใจคนในการทํางาน โดยท่ีเขาและคณะเพื่อนรวมงานท่ีสถาบันจิตวิทยาบริการแหง

พิตสเบอรก (Psychologi-cal Service of Pittsburg) ไดสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี 200 คน จาก

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 11 แหง ณ เมือง พิตสเบอรก คําถามท่ีเขาใชในการสัมภาษณน้ันเกี่ยวกับสิ่ง

ท่ีทําใหคนงานพอใจ และมีความสุขในการทํางานและเปนสิ่งท่ีคนงานไมพอใจและไมมีความสุขใน

การทํางาน จากการวิเคราะหคําตอบท่ีไดรับ เฮอรซเบิรก ไดขอสรุปวา คนเรามีความตองการท่ีแยก

ออกจากกันโดยอิสระอยู 2 ประเภท และแตละประเภทมีผลตอพฤติกรรมของคนในทางท่ีตางกันคือ 

เม่ือคนรูสึกไมพอใจในงาน เขาจะมองในเร่ืองสภาพ แวดลอมของงานท่ีเขาทําและเม่ือเขารูสึกพอใจ

ในงาน เขาจะมองในเร่ืองของงานท่ีทํา 

 เฮอรซเบิรกมีความวาสิ่งท่ีตรงกันขามกับความพอใจ ( Satisfaction) ไมใชความไมพอใจ

ดังท่ีเช่ือกันแตเดิม การขจัดสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจข้ึนแทนท่ี เปนแตเพียงทําใหเปนกลาง ก็คือ

ยังยินดีท่ีจะทํางานตอไปอยางเดิมเทาน้ัน เขาใหความเห็นวา สิ่งท่ีตรงขามกับความพอใจคือความไม

พอใจ และสิ่งท่ีตรงขามกับความไมพอใจ คือไมมีความไมพอใจ 

 

ความคิดดั้งเดิม 

 

 ความพอใจ       ...................     ความไมพอใจ 

 (Satisfaction)                          (Dissatisfaction) 

 

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงแนวความคิดดั้งเดิม 
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ความคิดใหมของเฮอรซเบิรก  (Herzberg) 

 

ปจจัยจูงใจ 

         ความพอใจ     ...................      ไมมีความไมพอใจ 

      (Satisfaction)                              (No satisfaction) 

 ปจจัยอนามัย 

                         ไมมีความไมพอใจ    ...................     ความไมพอใจ 

                        (No dissatisfaction)                         (Dissatisfaction) 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงแนวความคิดใหมของเฮอรซเบิรก (Herzberg) 

 

 แนวความคิดของเฮอรซเบิรกน้ี แยกสิ่งท่ีทําใหเกิดความพอใจกับสิ่งท่ีทําใหเกิดความไม

พอใจในการออกจากกันอยางเห็นไดชัดเจน  การลดสิ่งท่ีทําใหไมพอใจ สามารถทําใหเกิดความสงบ

ในองคการได และอาจสรางแรงจูงใจไดบางเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ไมใชสิ่งท่ีจูงใจโดยตรง ปจจัยท้ัง 2 

กลุม มีดังน้ี 

 

 สําหรับปจจัยอนามัยน้ันจะเห็นวามิไดเปนสวนภายในของตัวงาน แตจะเกี่ยวของและมีผล

ตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความหมายไปในเชิงการแพทย คือเปนการปองกันมิใหเกิดผลเสียหาย และ

พบวาปจจัยกลุมน้ี ไมสามารถจะจูงใจใหเกิดความพอใจจนถึงกับเมประสิทธิภาพในการทํางานของ

ตนได เปนแคเพียงชวยสงเสริมแรงจูงใจใหไดผลและชวยปองกันมิใหเกิดความไมพอใจในการ

ทํางานมากข้ึน จนทําใหเกิดความสูญเสียในการปฏิบัติงานเทาน้ัน สวนปจจัยจูงใจน้ันก็คือ  สิ่งท่ีทํา

ใหคนงานเกิดความพอใจและเต็มใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเม่ือไมกี่ปมา

น้ีเองการวิจัยในเร่ืองของทฤษฎีสองปจจัยน้ี ไดขยายตัวออกไปในกลุมนักวิทยาศาสตร นักบัญชีและ

พนักงานอื่นๆ ทุกระดับขององคการ ตั้งแตผูบริหารระดับสูงลงไปจนถึงคนงานท่ีจางรายช่ัวโมงดวย 

 สรุปทฤษฎีของเฮอรซเบิรก ไดวา ผูบริหารตองทําท้ังสองประการ คือ พยายามลดความไม

พอใจ โดยใชปจจัยอนามัยและปจจัยจูงใจไปพรอมๆ กัน จึงเกิดประโยชนตอองคการ 

ปจจัยอนามัย  (Hygine  Factors) ปจจัยจูงใจ  (Motivators) 

1. นโยบายและการบริหารงาน 

2. วิธีการบังคับบัญชา 

3. สภาพการทํางาน 

4. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 

5. คาจาง  สถานภาพ และความปลอดภัย 

   ในการทํางาน 

1. ความสําเร็จในการทํางาน 

2. การยอมรับนับถือ 

3. งานท่ีทาทาย 

4. ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

5. ความกาวหนา 

6. การเจริญเติบโตขององคการ 
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 5.3 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 

 มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน จุด

ท่ีนาสนใจจุดหน่ึงคือ การสรางความพอใจในการเรียนตั้งแตเร่ิมตนใหแกเด็กทุกคน ซ่ึงในเร่ืองน้ีมี

ผูใหแนวคิดไว หลายทาน ดังน้ี 

 สกินเนอร ( Skinner. 1972: 1 - 59, 96 - 120) มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคนไม

อาจทําไดโดยเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพเทาน้ัน แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม ซ่ึง

หมายถึงเสรีภาพและความภาคภูมิ จุดหมายปลายทางท่ีแทจริงของการศึกษา คือ การทําใหคนมี

ความเปนตัวของตัวเองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน เสรีภาพและความภาคภูมิ เปน

ครรลองของการไปสูความเปนคน ดังกลาวน้ัน 

 เสรีภาพในความหมายของสกินเนอร  หมายถึง ความเปนอิสระจากการควบคุมการ

วิเคราะหและเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปแบบใหมใหแกสิ่งแวดลอมน้ัน โดยทําใหอํานาจการควบคุมออน

ตัวลงจนบุคคลเกิดความรูสึกวาตนมิไดถูกควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรมใดๆ ท่ีเน่ืองมาจากความ

กดดันภายนอกบางอยาง บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับในผลสําเร็จของการกระทํา แตการ

กระทําท่ีควรไดรับการยกยองยอมรับมากเทาไร จะตองเปนการกระทําท่ีปลอดจากการบังคับหรือสิ่ง

ควบคุมใดๆ มากเทาน้ัน น่ันคือสัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับท่ีใหแกการกระทําจะเปนสวน

กลับกับความเดนหรือความสําคัญของสาเหตุท่ีจูงใจใหกระทํา 

 สกินเนอร ไดอางคํากลาวของ จอง – จาค รุสโซ ( Jean – Jacques Rousseau) ท่ีแสดง

ความคิดในแนวเดียวกันจากหนังสือ “เอมีล” ( Emile) โดยไดใหขอคิดแกครูวาจงทําใหเด็กเกิดความ 

เช่ือวาเขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง แมวาผูควบคุมท่ีแทจริงคือครู ไมมีวิ ธีการใดดีไปกวา

การใหเขาไดแสดงดวยความรูสึกวาเขามีอิสรเสรีภาพ ดวยวิธีน้ีคนจะมีกําลังใจดวยตัวเอง ครูควร

ปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะในสิ่งท่ีเขาอยากทํา แตเขาควรจะอยากทําเฉพาะสิ่งท่ีครูตองการใหเขาทํา

เทาน้ัน 

 แนวคิดของสกินเนอร สรุปไดวา เสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิและความภาคภูมิ นําไปสู

ความเปนตัวของตัวเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิดตัดสินใจการกระทําและผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การกระทําของตนเอง และน่ันคือ เปาหมายปลายทางท่ีแทจริงของการศึกษา สิ่งท่ีสกินเนอรตองการ

เนน คือ การปรับปรุงแกพฤติกรรมของคน ตองแกดวยเทคโนโลยีของพฤติกรรมเทาน้ันจึงจะสําเร็จ 

สวนการจะใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมน้ีกับใคร อยางไร ดวยวิธีไหน ถือเปนเร่ืองของการตัดสินใจ

ใชศาสตร ซ่ึงตองอาศัยภูมิปญญาของผูใชเทาน้ัน 

 ไวทเฮด มีแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองน้ีในทํานองเดียวกัน (Whitehead. 1967: 1 - 47) เขา

กลาวถึงจังหวะของการศึกษาและข้ันตอนของการพัฒนาวามี 3 ข้ัน คือ จุดยืน จุดแยง และจุดปรับ 

ซ่ึงไวทเฮดเรียกช่ือใหมเพื่อใชในการศึกษาวา การสรางความพอใจ การทําความกระจางและการนํา  

ไปใชในการเรียนรูใดๆ ควรเปนไปตาม 3 จังหวะ คือ   
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 การสรางความพอใจ – นักเรียนรับสิ่งใหมๆ มีความตื่นเตน พอใจในการไดพบและ

เก็บสิ่งใหมๆ 

 การทําความกระจาง – มีการจัดระบบระเบียบ ใหคําจํากัดความ มีการกําหนดขอบ  

เขตท่ีชัดเจน  

 การนําไปใช – นําสิ่งใหมท่ีไดมาไปจัดสิ่งใหมๆ ท่ีจะไดพบตอไป เกิดความตื่นเตนท่ี

จะเอาไปจัดสิ่งใหมๆ ท่ีเขามา 

 ไวทเฮด กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา ไดปฏิบัติกันอยางผิดพลาดมา

ตลอด โดยการใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ ธรรมดาๆ แลวคาเอาวาจะทําใหเกิดภูมปญญาได 

ถนนท่ีมุงสูการเกิดภูมิปญญา มีสายเดียวคือ เสรีภาพในการแสดงความรูและถนนท่ีมุงสูความรูมีสาย

เดียวเชนกัน คือ วิทยาการท่ีจัดไวอยางเปนระบบ ดังน้ันเสรีภาพและวิทยาการ เปนสาระสําคัญสอง

ประการของการศึกษา ประกอบเปนวงจรการศึกษา 3 จังหวะ คือ เสรีภาพ – วิทยาการ – เสรีภาพ 

ซ่ึงเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือข้ันตอนของการสรางความพอใจ วิทยาการในจังหวะท่ีสอง  คือ ข้ันทํา

ความกระจางและเสรีภาพในชวงสุดทายคือ ข้ันการนําไปใช วงจรเหลาน้ีไมไดมีวงจรเดียว แตมี

ลักษณะเปนวงจรซอนวงจร วงจรหน่ึงเปรียบไดกับเซลลหน่ึงหนวย และข้ันตอนการพัฒนาอยาง

สมบูรณของมันก็คือ โครงสรางอินทรียของเซลลเหลาน้ัน เชนเดียวกับวงจรเวลาท่ีมีวงจรเวลา

ประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําป ประจําฤดูกาล เปนตน วงจรของบุคคลตามชวงอายุ 

จะเปนระดับ ดังน้ี 

 ตั้งแตเกิด – อายุ 13 หรือ 14 ป เปนข้ันของความสนใจ  

 อายุ  14 – 18  ป   เปนข้ันของการคนหาทําความกระจาง   

 อายุ  18  ป ข้ึนไป  เปนข้ันของการนําไปใช  

 นอกจากน้ีวิทยาการท้ังหลายในในแขนงตางๆ ก็มีวงจรของการพัฒนาการและระดับของ

พัฒนาการ เหลาน้ีเชนกัน 

 สิ่งท่ีไวทเฮดตองการยํ้าในเร่ืองน้ีคือ ความรูท่ีตางแขนงวิชา การเรียนท่ีตางวิธีการ ควรให   

แกนักเรียนเม่ือถึงเวลาสมควร และเม่ือนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองอยูในข้ันเหมาะสม หลักการน้ี

เปนท่ีทราบกันท่ัวไปอยูแลว แตยังไมมีการถือปฏิบัติโดยคํานึงถึงจิตวิทยาในการดําเนินการทาง

การศึกษา เร่ืองท้ังหมดน้ียังไมไดถูกหยิบยกข้ึนมาอภิปลายเพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและ

ถูกตอง ความลมเหลวของการศึกษาเกิดจากการใชจังหวะการศึกษาไมเหมาะสม โดยเฉพาะการ

สรางความพอใจหรือจังหวะของเสรีภาพในชวงแรก การละเลยหรือขาดประสบการณในสวนน้ี ผลดีท่ี

เกิดข้ึนคือ ความรูท่ีไรพลังและไรความคิดริเร่ิม ผลเสียหายสูงสุดท่ีเกิดข้ึน คือ  ความรังเกียจไมยอม  

รับความคิดน้ันและนําไปสูการไรความรูในท่ีสุด 

 การพัฒนาคุณลักษณะใดๆ ตามวิถีทางของธรรมชาติควรตองสรางกิจกรรมท่ีทําใหเกิด

ความพึงพอใจในตัวมันเอง เพราะความพอใจท่ีจะทําใหคนมีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 

สวนความเจ็บปวดแมจะทําใหเกิดการตอบสนองแตก็ไมทําใหคนพอใจ ไวทเฮด สรุปวา ในการสราง

พลังความคิดไมมีอะไรมากไปกวาสภาพจิตใจท่ีมีความพึงพอใจในขณะทํากิจกรรม สําหรับ
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การศึกษาดานเชาวนปญญาน้ันเสรีภาพเทาน้ันท่ีจะทําใหเกิดความคิดท่ีมีพลังและความคิดริเร่ิม

ใหมๆ  

 เม่ือประมวลความคิดของสกินเนอรและไวทเฮดเขาดวยกันสรุปไดวา เสรีภาพเปนตนเหตุ

ของการนําบุคคลไปสูจุดหมายปลายทางท่ีการศึกษาตองการ น่ันคือ การเปนบุคคลท่ีมีความเปนตัว

ของตัวเองมีความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน 

 เสรีภาพเปนบอเกิดความพึงพอใจ ดังน้ัน เสรีภาพในการเรียนจึงเปนการสรางความพอใจ

ในการเรียน ความพอใจทําใหคนมีพัฒนาการในตนเอง ( Whitehead. 1967: 29 - 41) วิธีการของ

การใหเสรีภาพในการเรียนเปนเร่ืองท่ีกําหนดขอบเขตเน้ือหาไดยาก แตความหมายโดยท่ัวไปคือ 

การใหนักเรียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจดวยตนเองและเพื่อตนเองเปนการควบคุมท่ีผูถูกควบคุมไม

รูตัว ดังน้ันแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนบางประการสําหรับการจัดการศึกษา คือการจัดใหมีวิชาเลือก

หลายวิชาหรือจัดใหมีหัวขอเน้ือหาหลายเร่ืองในวิชาเดียวกัน หรือมีแนวทางการเรียนหลายแนวทาง

ในการเรียนเร่ืองเดียวกัน เปนตน 

 บลูม ( Bloom. 1967: 73 - 76) มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา ถาสามารถจัดใหนักเรียน

ไดทํากิจกรรมตามท่ีตนเองตองการ คาดวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมท่ีตนเลือกน้ัน 

ดวยความกระตือรือรนพรอมท้ังความม่ันใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอม

ดานจิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนตองานท่ีเปนวิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือจากสิ่งนอก

โรงเรียนท่ีนักเรียนอยากเรียน เชน การขับรถยนต การเลนดนตรี เกม หรือเปนสิ่งท่ีนักเรียนสมัครใจ

และตัดสินใจไดโดยเสรีท่ีจะเรียน การมีความกระตือรือรนและความสนใจ เม่ือเร่ิมเรียนจะทําให

นักเรียนเรียนไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง อยางไรก็ตาม บลูมเห็นวาวิธีน้ีคอนขางเปนอุดมคติท่ี

จัดไดลําบาก 

 ชวงสําคัญของการจัดประสบการณเพื่อสรางความรูสึกท่ีดีตอการเรียน ท้ังไวทเฮดและบลูม

เห็นวา ตองทําในระดับประถมศึกษา เพราะบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 14 ปลงมา มีพัฒนาการอยูใน

ข้ันตอนของความสนใจ ความพึงพอใจ ( Whitehead. 1967: 33) และเปนชวงการสรางฐานของการ 

สะสมความรูสึกที่ดีตออดีตประสบ ความสําเร็จในช้ันเรียนท่ีสูงข้ึนไป หรือในเด็กท่ีมีอายุมากข้ึน การ

สรางหรือการเปลี่ยนแปลงความรูสึกจะทําไดยาก (Bloom. 1967: 95, 104 - 105) 

 อาจกลาวไดวา ความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนน้ัน เกิดข้ึนจากองคประ  

กอบตางๆ เหลาน้ี คือ คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ของครูจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีจะ

สรางความสุขในการเรียนใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและความ

กระตือรือรนในการเลาเรียน โดยการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ของครู มีการใหกําลังใจแกนักเรียน

ท่ีกระทําความดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนา การสราง

สภาพแวดลอมเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวม  

ท้ังรับฟงและใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนมีปญหาทุกขรอน ปจจัยความพึงพอใจน้ี จึงเปนสิ่งสําคัญ

ประการหน่ึงท่ีจะสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
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 5.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ  

 งานวิจัยในประเทศ  

 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของในประเทศ ดังน้ี  

 พัลลภ คงนุรัตน (2547: บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและความพึงพอใจ 

ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยบ ทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดีย เรื่อง โจทยปญหาการบวกลบ ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียนที่ เรียนโดยใชบทเรียน 

คอมพิวเตอร มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรี ยนที่เรียน 

ตามคูมือครู อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และนักเรียนที่เรี ยนโดยใชบทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนต ามคู 

มือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปกเกศ ชนะโยธา (2551 : บทคัดยอ ). ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร และความพึงพอใจของนักเรียนช วงชั้นที่ 2 โดยใ ชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บน 

เครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนส ตรัคติวิสต . ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียนที่  

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนสูงกวานักเรียนที่ เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู อยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจใ นการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียบนเครือขาย  

อินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับมากที่สุด 

 ทรงสมร คชเลิศ ( 2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการ

เลขานุการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยพณิชยการธนบรี และวิทยาลัยพณิชย

การเชตุพน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา ช้ันปท่ี 3 ท้ัง 2 สถาบัน รวมจํานวน 186 คน ทําการศึกษา 4 

ดาน คือ ดานหลักสูตรวิชาการเลข านุการ ดานครูผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

และดานสื่อการเรียนการสอนและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียน ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนท่ีเรียนสถานศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการเลขานุการ ดานวิธีสอน

และกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานหลักสูตรวิชาการ

เลขานุการ และดานครูผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ สวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการเรียนดานสื่อการเรียน การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ ดานครูผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนการสอนและโดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ชนิดา จันทรธีรยุทธ (2545: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการเรียนหลักสูตรบริหาร  

ธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางเปนนิสิตช้ันปท่ี 2 ถึงช้ันปท่ี 4 จํานวน 102 คน เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ  ของแบบลิเคิรท ( Likert) โดยจําแนกศึกษา
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เปน 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานครูผูสอน  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อ

การเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียน

จําแนกตามเพศ ช้ันปท่ีศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นิสิตท่ีเพศตางกัน มี

ความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานหลักสูตรและดานครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน 

มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวาครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สวนดานอื่นๆ แตก  

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 วิลาสินี นาคสุข ( 2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 

2 รูปแบบ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจําและ ความพึงพอใจของ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฎวา ผล  

การเรียนดวยบท เรียนคอมพิวเตอร 2 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ระดับความสามารถทาง การเรียนที่ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 ความคงทนในการ จําจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียทั้ง 2 รูปแบบไมแตกตางกัน ระดับความสามารถทาง การเรียนที่ตางกันทําใหความคงทน 

ในการจําแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม 

ในระดับมากตอการเรียนดวยบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ธนัชชา พุทธธรรม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอ  

สมุดกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเน่ือง 2 ป) คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางคือนักศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 วิชาเอก

การบัญชี และวิชาเอกการตลาด จํานวน 268 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบ  

ถามความพึงพอใจในการใชบริการหอสมุดกลางของนิสิต ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการใช

บริการสํานักหอสมุดกลาง ดานทรัพยากร ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสื่อสารสนเทศ และรวม

ทุกดานของนิสิตท่ีมีความถี่ในการใชบริการสํานักหอสมุดกลางตางกัน แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติสวนความพึงพอใจในการใช บริการสํานักหอสมุดกลางดานอาคารสถานท่ี  แตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 งานวิจัยตางประเทศ 

 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของตางประเทศดังน้ี  

 โอซูเค ( Osueke. 1991: 4169 - A) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจและความไมพึงพอ  

ใจในการทํางานของอาจารยท่ีทํางานเต็มเวลา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในดาโกตาใต ผลการ  

วิจัยพบวา 

 1. องคประกอบท่ีทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานของอาจารยท่ีทํางานเต็ม

เวลาท้ัง 2 ดาน คือ งานท่ีทําความสําเร็จในการทํางาน ความไมพึงพอใจในการทํางานเกิดจาก

นโยบายของผูบริหารเงินเดือนต่ํา ผลประโยชนและคาตอบแทนไมเพียงพอ 

 2. องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย ไดแก งาน

สวนตัว การสอนสวนตัว ความรับผิดชอบในอาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ การนิเทศของผูบริหาร 

สถานภาพทางดานอาชีพ ความม่ันคงในงานท่ีทํา สภาพการทํางาน ความสัมพันธสวนตัว สิทธิใน

การตัดสินใจ และสมรรถภาพทางดานเทคนิค 

 คามูเช ( Kamuche. 1994) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและภาพพจนของมหาวิทยาลัย

ของนิสิตภาคบริหารธุรกิจท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 8 ดาน โดยศึกษากบนิสิตจํานวน 639 คน ของภาค  

วิชาบริหารธุรกิจ  ท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยเท็กซัสเหนือ ( UNT) และมหาวิทยาลัยสตรีแหง

รัฐเท็กซัส (TWU) กลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี พบวา 

ภาพพจนของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขาเรียน ในการวิจัยคร้ังน้ีนิสิตใหความเห็น

วา มหาวิทยาลัยท้ังสองแหงท่ีทําการศึกษามีภาพพจนเชิงบวก และนิสิตมหาวิทยาลัยสตรีแหง

รัฐเท็กซัส ( TWU) มีความพึงพอใจตอระบบสถาบัน และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สูงกวา

นิสิตมหาวิทยาลัยเท็กซัสเหนือ  (UNT) และนิสิตท่ีมิไดเขาเรียนมาตั้งแตตน ท้ังสองมหาวิทยาลัยมี

ความพึงพอใจสูงกวานิสิตท่ีเรียนมาในระยะยาวและในประการสุดทายนิสิตไดมีความคิดเห็นวา ท้ัง

สองมหาวิทยาลัยมีบริการอยูในระดับกลาง 

 วิลเลียมส ( Wiliams. 1998: 6322 - A) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจเปรียบเทียบระหวางผูจัดการดานสุขภาพอนามัยชายและหญิง ผล

วิจัยไมพบวาเพศมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานและแรงจูงใจของผูจัดการท้ังเพศชายและ

เพศหญิงแตประการใด 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท้ังตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา  ความพึงพอใจน้ัน

มีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน และมีความสําคัญกับการเรียนการสอนอีกดวย นักเรียนจะ

สามารถเรียนรูในสิ่งตางๆ ไดดีน้ัน สวนหน่ึงมาจากนักเรียนมีความรูสึกชอบหรือพอใจในการเรียน 

ดังน้ันความพึงพอใจจะเปรียบเสมือนการเพิ่มความรูสึกท่ีดีตอการเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียนวิชาน้ันๆ ได 

 



59 

 

6. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษา 

ไทย พุทธศักราช 2544  

 

 6.1 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม  อันกอใหเกิดความเปน 

เอกภาพ เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อ 

พัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และความกาวหนา ทางวิทยา ศาสรเทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

ทางสังคม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม 

ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา 

ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบสาน ใหคงอยูคูชาติไทย 

ตลอดไป (กรมวิชาการ. 2544: 1 – 6)  

 ความสําคัญของภาษาไทยมีดังนี ้

 6.1.1 เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เมื่อเรามีความคิด มีอารมณ ความรูสึก 

ความตองการ ฯลฯ และตองการถายทอดความคิด ความรูสึก และความตองการนั้น เราก็จะใช 

ภาษาสื่อความห มายไปสูผูอื่นดวยการพูดและการเขียน รวมทั้งใชภาษาทาความเขาใจเรื่องราว 

ความคิด ความรูสึก ความตองการ ฯลฯ ของผูอื่นดวย การอาน การฟงและการดูภาษาที่ใชสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน มักเปนการสื่อสารที่ ไมเปนทางการ เชน การพูดคุย สนทนา การพูดโทรศัพท 

การเขียนจดหมายสวนตัว เปนตน ผูใชมักใหผูอื่นเขาใจอยางรวดเร็วและมักไมเครงครัด ระเบียบ 

กฎเกณฑในการใชภาษา ภาษาลักษณะนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันแปรไปตามบุคคลและ 

โอกาสการสื่อสาร เชน ภาษา ของวัยรุน ภาษาในสื่อมวลชน เปนตน สวนการสื่อสารที่เปนทางกา ร 

ไมวาจะเปนการพูด การเขียน ผูใชภาษามักเครงครัดมีระเบียบและ กฎเกณฑการใชภาษาเพื่อใช 

ติดตอสื่อสารใหถูกตอง ตรงความหมาย เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ นอกจากนี้ ภาษายัง 

เปนเครื่องมือในการสื่อสารกันในวงวิชาการเฉพาะกลุมเฉพาะอาชีพ ซึ่งมีภาษาและศัพทเฉพา ะ 

ภาษาไทยจึงมีศัพ ทเฉพาะสาขา มี ศัพทบัญญัติใหมๆ ที่ใชในวงการตางๆ เชน ธุรกิจเทคโนโลยี 

เพื่อติดตอสื่อสารกับคนในวงการนั้นๆ การไดศึกษาความ หมายของภาษาและศัพทเฉพาะวงการ 

ตางๆรวมทั้งสามารถน ำมาใชไดอยางเหมาะ สมจะชวยใหการสื่อสารเปนไปดวยดี และมีประ 

สิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 6.1.2 เปนเครื่องมือในการเรียนรู ความรูและประสบการณอันมีคุณคาของบรรพบุรุษ 

ไดมีการใชภาษาบันทึกและบอกเลาสืบตอๆกันมาผานยุคสมัยมารุนแลวรุ นเลา คนรุนหลัง จะใช  

ภาษาเปนเครื่องมือศึกษาแสวงหาความรูประสบการณ และรับสิ่งที่เปนประโยชนนั้ นมาใชพัฒนาตน 

และสังคมตอไป การแสวงหาความรูและประสบการณโดยการฟง การอานและการดู จากบุคคล 

จากแหลงเรียนรูตางๆ และ สภาพแวดลอมรอบตัวจะใชภาษาพัฒนาสติปญญา กระบวนการคิด 
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การวิเคราะห การวิจารณ จนเกิดเปนความรูใหม นอกจากนั้น การใชภาษาโดย การพูดและการ  

เขียน เพื่อแสดงขอมูลความรูและวิพากษวิจารณความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยนกับผูอื่น ทําใหเกิด  

ความรูและประสบการณที่งอกงาม ทําใหเปนผูมีชีวทัศน และโลกทัศนที่สอด คลองกับยุคสมัย 

สามารถติดตามความเจริญกาวหนาของศาสตรตางๆ และทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงขอ ง 

สังคมในโลกปจจุบันไดเปนอยางดี ภาษายังเปนเครื่องมือในการรับและถายทอดวัฒนธรรม คานิยม 

คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค จากคนรุนกอนและจากสังคม เพื่อปลูกฝง และหลอหลอมให  

เปนผูมีคุณลักษณะที่หมาะสมตามที่สังคมคาดห วัง ในขณะเดียวกันการ เปลี่ยนแปลงเจตคติ และคา 

นิยมบางประการที่ไมเหมาะสมก็ใชภาษาเปนเครื่องมือโนมนาวใจ และชี้นําใหเห็นโทษของเจตคติ 

หรือคานิยมที่ไมเหมาะสม แลวใชภาษาชักจูงใหเห็นคุณคา และประโยชนของเจตคติและคานิยมที่

ตองการปลูกฝง ภาษาจึงเปนเครื่องมือของการศึกษา ถายทอดและสืบตอวัฒนธรรม และคานิยมที่  

ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และประพฤติปฏิบัติตาม 

 6.1.3 เปนเครื่องมือในการเรียนรู แสวงหาความรูและประสบการณเรียนรู ในฐานะ 

เปนวัฒนธรรมทางภาษา ทําใหเกิดความชื่นชมซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคา 

ของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาข องบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว อันเปนสวนเสริมสราง  

ความงดงามในชีวิต การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อ  

ของความคิดการเรียนรูภาษา ไทย จึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ 

คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิ จฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันใชภาษาอยางมีเหตุผล ใชในทาง  

สรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวยงดงาม ยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใช ภาษาใหเกิดความ  

นาเชื่อถือและเชื่อภูมิดวยภาษาไทย เปนทักษะที่ตองฝกฝน จนเกิดความชํานาญในการใชภาษา 

เพื่อการสื่อสาร การอานและ การฟง เปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรูและประสบการณ สวน  

การพูดและการเขียนเปนทักษะของการ แสดงออกดวยการแสดงความคิด ความเห็น ความรูและ  

ประสบการณ  

 6.1.4 เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ สังคมจะเปนปกแผนมั่นคง และเจริญ 

รุงเรือง ก็เพราะคนในสังคมมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความรูสึกผูกพันเปนพวกพอง 

กัน เพราะคนไทยมีภาษาไทย ที่เปนภาษากลางหรือภาษามาตรฐานใชรวมกัน ภาษาไทยยังแสดง 

ใหเห็นถึงชาติไทย วามีอารยธรรมและมีความเจริญรุงเรืองมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่ใชสื่อ 

สารกัน ทําใหเกิดความสัมพันธตอกันและเกิดความผูกพันเปนเชื้อชาติเดียวกัน ภาษาไทยทาใหเกิด 

ความเปนเอกภาพของชาติ เปนพลังสําคัญ ทําใหคนไทยเกิดความปรองดองและรวมมือกันที่จะ 

พัฒนาชาติไทยใหเจริญกาวหนามั่นคงตอไป บางชาติใชภาษาสื่อสารจํานวนมาก เชน ประเทศ  

อินเดียมีภาษานับรอยภ าษา การสื่อสาร จึงมีอุปสรรค ไมสามารถทําความเขาใจไดรวดเร็วและมี  

ประสิทธิภาพ เพราะแตละกลุมมีภาษาใชเปนของตนเอง ทําใหมีความคิดเห็นแตกแยกขัดแยง 

มีความรูสึกวาเปนคนตางกลุม จึงขาดความเปนเอกภาพในชาติ ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคตอ 

การพัฒนาชาติ แมอินเดียจะมีภาษากลางของชาติที่กำหนดใหใชติดตอกัน แตก็ ไมสามารถทำใหคน 



61 

 

แตละกลุมมีความคิดและมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันไดอยางสนิทใจ แตชาติไทยถึงแมวาจะมี 

ภาษาถิ่นใช แตก็ยังเปนภาษาถิ่นที่สามารถใชสื่อสารสรางความเขาใจกันได 

 6.1.5 เปนเครื่องมือชวยจรรโลงใ จ โดยธรรมชาติมนุษยทุกเพศทุกวัยตองการได       

ร ับความจรรโลงใจในชีวิตเสมอ เด็กเล็กๆ ตองการฟงเสียงเหกลอม เมื่อโตขึ้นฟงเสียงเพลง 

ทั้งบทรอง  และทํานองยอมทําใหเกิดความสําราญใจ อานหรือฟงนิทาน นิยาย บทกวี สารคดี 

บันเทิงคดี ค ำอวยพร สุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูประพั นธไดสรรหาถอยคําอันประณีตไพเราะ และมีขอคิด 

ที่ลึกซึ้ง เปนภาษา เรียงรอยใหเกิดความจรรโลงใจแกผูอานและผูฟงสื่อสารมวลชนในปจจุบันมีบท  

บาทสําคัญยิ่งในการใหความจรรโลงใจแกคนในสังคม นอกเหนือไปจากประโยชนดานอื่นๆ สื่อมวล  

ชนประเภทสิ่งพิม พนั้น ตองใชภาษาเ ปนหลักในการ นำเสนอขอมูลขาวสารอยูแลว สวนสื่อมวลชน  

ประเภทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร ก็ตองใชภาษาเปนสวนประกอบส ำคัญใน  

การนำเสนอดวย จึงจะทําใหผูฟง ผูชมไดเขาใจขอมูลขาวสารอยางชัดเจน เพิ่มรสชาติ  และเกิด  

ความจรรโลงใจไดเต็มที่ เรื่องราว ที่ชวยใหเกิดความจรรโลงใจและความชื่นบาน จําเปนตองอาศัย  

ภาษาเปนสื่อ ภาษาไทยจึงมีความส ำคัญ ชวยใหชีวิตคนไทยมีความสดชื่นรื่นรมย มีสุขภาพจิตที่ดี  

ไมเครงเครียดเกิดความคิดสรางสรรค และสังคมไทยดํารงอยูไดดี ดังนั้ นภาษาไทย จึงมีความสาคัญ  

ตอการดํารงชีวิตและ ความเปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจ ำเปนตองตระหนัก ถึงความสาคัญ  

ของภาษาไทย ตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษาและฝกฝนใหมีทักษะ ฟง พูด อาน 

และเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนํา ไปใชในการสื่อสาร การเรียนรู การเสริมสรางความ  

เขาใจอันดีตอกัน การสร างความเปนเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจเพื่อ เกิดประโยชนแกตน  

เอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

 6.2 โครงสรางหลักสูตรภาษาไทย        

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  

ใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงไดกําหนดโครงสราง

ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานดังน้ี (กรมวิชาการ. 2545: 8 - 11)  

 1. ระดับชวงช้ัน  

 กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงช้ัน ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังน้ี  

 ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3  

 ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 - 6  

 ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  

 ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  

 2. สาระการเรียนรู  

 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะ หรือกระบวนการ

การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมสาระ ไดแก  
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 ภาษาไทย  

 คณิตศาสตร  

 วิทยาศาสตร  

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 สุขศึกษาและพละศึกษา  

 ศิลปะ  

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 และภาษาตางประเทศ  

 

 6.3 หลักสูตรการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 การสอนภาษาไทยในปจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม  เนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

กับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และใชภาษาในการแกปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาสังคม  เนนการ

สอนภาษาในฐานะเคร่ืองมือของการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง  

สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ันยังตองสอนภาษาเพื่อพัฒนาความคิด  ขณะ 

เดียวกันการสอนภาษาไทยจะตองเนนการรักภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนกฎเกณฑ  

การใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  ผูเรียนจะตองมีทักษะในรูปหลักภาษา  และสั่งสมมายาวนาน  

เพื่อศึกษาเร่ืองราวของชีวิตท่ีจะทําใหชีวทัศนและโลกทัศนของผูอานกวางขวางข้ึนเขาใจสภาพสังคม

และวัฒนธรรมในอดีตปจจุบันและสังคมในอนาคตรวมถึงการศึกษา  ภูมิปญญาทางภาษาในทองถิ่น

ตางๆ (กรมวิชาการ. 2544: 1)  

 

 6.4 สาระการเรียนรูภาษาไทย และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน 

สาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียน ซึ่งในสาระและมาตรฐานก ารเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

ประกอบดวย (กรมวิชาการ. 2544: 19) 

     สาระที่ 1: การอาน  

 มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสิ นใจแก  

ปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  

 สาระที่ 2: การเขียน  

  มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขี ยนเรียนความยอความ และ 

เรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและเขียนรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

 สาระที่ 3: การฟง การดู และการพูด  
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  มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีจิจารญาณแล ะพูดแสดงความรู ความ 

คิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารญาณและสรางสรรค  

 สาระที่ 4: หลักการใชภาษา  

 มาตรฐาน ท 4.1: เขาใจธรรมชาติและเกณฑของหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  

 มาตรฐาน ท 4.2: สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภา พ 

และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน   

 สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม   

  มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา ง 

เห็นคุณคา และซาบซึ้งและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง   

 

 6.5 คุณภาพผูเรียน    

 กรมวิชาการไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนภาษาไทย (กรมวิชาการ 2544: 10 - 15) เมื่อ 

จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและคา 

นิยม ดังนี้  

 1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางด ี

 2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ 

 4. มีนิสัยรักก ารอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษา ในการพัฒนาตน 

และสรางสรรคงานอาชีพ 

 5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณ 

คดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 

 6. สามารถพัฒนาทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภ าพ 

และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 

 7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย  

 8. มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 

 เมื่อจบแตละชวงชั้น ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถและ คุณธรรม จริยธรรม และ 

คานิยม ดังนี ้

 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 

 1. สามารถอานไดคลองและอานไดเร็วขึ้น   

 2. เขาใจความหมายของคํา สํานวน โวหาร การเปรียบเทียบ จับประเด็นสําคัญ แยก  

ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความและสรุปความ 
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 3. นําความรูที่ไดจากการอานไปใชแกปญหา ตัดสิ นใจ คาดการณและใชการอาน เปน 

เครื่องมือในการพัฒนาตน 

 4. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู 

 5. เขียนเรียงความ ยอความ จดหมาย เขียนอธิบาย เขียนชี้แจงการปฏิบัติงานและ 

รายงาน เขียนเรื่องราวจากจินตนาการและเรื่องราวที่สัมพันธกับชีวิตจริง จดบันทึ กความรู ประสบ 

การณ เหตุการณ และการสังเกตอยางเปนระบบ 

 6. สรุปความ วิเคราะหเรื่องที่ฟงที่ดู และเปรียบเทียบกับประสบการณในชีวิตจริง 

 7. สนทนา โตตอบ พูดแสดงความรู ความคิด ความตองการ พูดวิเคราะหเรื่องราว พูด 

ตอหนาชุมชนและพูดรายงาน 

 8. ใชทักษะทางภาษ าเปนเครื่องมือการเรียนการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันใน 

สังคมรวมทั้งใชไดถูกตองเหมาะกับบุคคลและสถานการณ 

 9. เขาใจลักษณะของคําไทย คําภาษาถิ่น และคําภาษาตางประเทศที่ปรากฏใน 

ภาษาไทย 

 10. ใชทักษะทางภาษาเพื่อประโยชนไดตามจุดประสงค 

 11. ใชหลักการพิจารณาหนังสือ พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมใหเห็นคุณคา  และ

นําประโยชนไปใชในชีวิต 

 12. สามารถแตงกาพยและกลอนงายๆ 

 13. สามารถเลานิทานพื้นบานและตํานานพื้นบานในทองถิ่น 

 14. มีมารยาทการอาน การเขียน  การฟง การดู และการพูด  มีนิสัยรักการอานและ 

การเขียน  

 คุณภาพของผูเรี ยนที่กําหนดในแตละชวงชั้นนั้น เปนคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน 

แตทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนจะตองฝกทักษะตางๆ ตามที่กลาวไวในชวงชั้นตนๆ 

ดวย เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง        

 

 6.6 การสอนเรื่องสํานวนไทยในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   

 การเรียนเรื่องสํานวนไทย ผูเรียนตองมีความเขาใจ ทราบความหมายและสามารถนํา  

ไปใชไดอยางถูกตอง ดังน้ันผูสอนตองคิดคนวิธีการสอนแบบตางๆ หลากหลายวิธีการ เพื่อใหบรรลุ  

ตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งปจจุบันเนนกระบว นการเรียนภาคปฏิบัติส งเสริมใหนักเรียนเรียนรู 

ไดดวยตนเองและใหความสําคั ญแกผูเรียน สอดคลองกับพระราชบั ญญัติการศึกษ าป 2544 

ที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ (Leaning Center) (กรมวิชาการ. 2544: 20 - 21)      

 เรื่องสํานวนไทย เปนเนื้อหาสวนหนึ่งที่อยูในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษ าไทย ในเนื้อหา 

บางสวนหรือบางเรื่อ งจะมีสํานวนไทยสอดแทรกอยู โดยกรมวิชาการไดกําหนดคุณภาพของผูเรียน 

ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ใววา เมื่อเรียนจบแตละชวงชั้นแลว ผูเรียนตองมี 
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ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่งในขอ 2 ไดกําหนดวา ตองเขาใจความ 

หมายของคํา สํานวน โวหาร การเปรียบเทียบ จับประเด็นสําคัญ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

วิเคราะหความ ตีความและสรุปความ เม่ือไดวิเคราะหหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย

ในชวงช้ันท่ี 2 แลว ผูวิจัยจึงไดเลือกทําการทดลองกับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองสํานวนไทย 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เพื่อคาดหวังวาผูเรียนจะเขาใจใน

เน้ือหาบทเรียน เร่ือง สํานวนไทย ไดมากย่ิงข้ึน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา มีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยตาม 

ลําดับหัวขอ ดังนี้ 

 1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 2. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง และระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 4. วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การจัดกระทํากับขอมูล  

 7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการทดลองและพฒนาดังนี ้

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้

 1.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล 

ศรีประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต 3 จังหวัดศรีสะเกษ ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553   

 โรงเรียนอนุบาลศรีประชา ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 จํานวน 48 คน ช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 4/2 จํานวน 47 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 47 คน รวม 142 คน และโรงเรียนอนุบาล 

ปรางคกู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 33 คน รวมทั้งหมด 175 คน  

 1.2 กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน  

อนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู จํานวน 81 คน  

       1.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประ 

เภทสถานการณ จําลอง เร่ือง สํานวนไทย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล ศรี 

ประชานุกูลที่กําลัง  เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย  จาก 3 

หองเรียน จํานวน 48 คน  

 การทดลองครั้งที่ 1 จํานวน  3 คน จากหองเรียนที่ 1 

 การทดลองครั้งที ่2 จํานวน 15 คน จากหองเรียนที่ 2 

 การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน จากหองเรียนที่ 3 
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 1.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผูเรียนที่ ไมใช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง คือ  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลปรางคกู ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จาก 1 หองเรียน จํานวน 33 คน   

 

2. เนื้อหา และระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหา เรื่อง สํานวนไทย จํานวน 20 สํานวน โด ยแบงเนื้อหา 

ออกเปน 4 บท ดังนี้  

 

 บทท่ี 1 มี 5 สํานวน  

 บทท่ี 2 มี 5 สํานวน  

 บทท่ี 3 มี 5 สํานวน  

 บทท่ี 4 มี 5 สํานวน  

  

 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

ใชระยะ เวลาในการทดลอง 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 4 ครัง้ 

 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สํานวนไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแบบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช 

เปนขอสอบแบบคูขนาน  

 3.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดาน เนื้อ 

หา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 3.4 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน   
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4. วิธีการสราง และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 4.1 การสรางและพัฒนาบทเรียน 

 ในการสรางและพัฒนาบทเรียนในคร้ังน้ี ผูวิจัย ไดนําข้ันตอน การสรางสถานการณจําลอง

ของ สุทิน บุญชูวงษ (2530 : 84 - 87) มาใชในกระบวนการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง มีข้ันตอนดังน้ี   

 4.1.1 สํารวจและวิเคราะห  

 1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร แ ผนการจัดการเรียนรู คูมือการสอนวิชา ภาษาไทย 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 2. ศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอนวิ ชาภาษาไทยในปจจุบัน จากหนังสือ การ 

สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป นสําคัญของกรมวิชาการ 

(กรมวิชาการ. 2544: 1 - 69) และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ตามแนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยผูวิจัยไดคดเลือกสํานวนไทย จํานวน  

20 สํานวน มาใชเปนเน้ือหาสําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรประเภทสถานการ ณจําลอง โดย

ผานการพิจารณาของประธานกรรมการ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลว 

 4.1.2 กําหนดจุดประสงค โดยกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหสอดคลองกับเน้ือหาตาม

แผนการจัดการเรียนรู  วิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  โดยผูวิจัยกําหนด ใหผู 

เรียนเขาใจถึงที่มาและความหมายของสํานวนไทย และสามารถนําสํานวนไปใชไดถูกตอง เม่ือพบกับ 

สถานการณจริง 

 4.1.3 เลือกสถานการณ  ผูวิจัยเลือกใชสถานการณแบบสถานการณจําลองในการเรียน

เร่ือง สํานวนไทย โดยใชการตูนเคลื่อนไหวมาแสดงบทบาทที่ใกลเคียงกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ท่ี

พบไดในชีวิตประจําวัน  

 4.1.4 กําหนดโครงสรางของสถานการณจําลอง  ผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สํานวนไทย จํานวน 20 สํานวน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 

บท บทละ 5 สํานวน เม่ือผูเรียนเรียนเสร็จแตละบทใหทําแบบฝกหัดทายบทพรอมเฉลย โดยในแต

ละบทใชเวลาเรียน 50 นาที 

 4.1.5 ออกแบบและสราง   

 1. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน โดย  

นําเนื้อหาที่ผานการพิจารณาของประธานกรรมการ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลว  

 2. ศึกษารายละเอียด  หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางและ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม ดังน้ี 

 - โปรแกรม Macromedia Flash 8 เปนโปรแกรมท่ีใชในการทําภาพเคลื่อนไหว

ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีมีลักษณะการทํางานเปนเฟรม ซ่ึงสามารถนํามาใชในการสรางภาพเคลื่อนไหวได 
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 - โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 ใชในการตกแตงภาพกราฟกตางๆ  ใหมี

ความนาสนใจมากข้ึน 

 - โปรแกรม Adobe Illustrator CS2 ใชในการสรางภาพกราฟก 

 3. นําเน้ือหา เร่ือง สํานวนไทย ท่ีไดแบงเน้ือหาเปน 4 บท แลวมาจัดทําสคริปต  

(Script) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยกําหนดรูปภาพ  วิธีการนําเสนอเน้ือหา  วิธีการนําเสนอ

สถานการณจําลอง เสียงประกอบ ลักษณะของการเช่ือมโยง  การกําหนดการปอนกลับระหวางเรียน  

และรูปแบบการโตตอบระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและสถานการณจําลอง 

 4. นําสคริปต (Script) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา และความเหมาะสมของบทเรียน  แลว

ทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา 

 5. นําสคริปต  (Script) ท่ีปรับปรุงแกไขแลว  มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  

 6. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางเสร็จแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษา  และ

กรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตองในดานเน้ือหา  และความเหมาะสมของ

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม 

 7. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  จํานวน 3 ทาน 

และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพในดานความเหมาะ  

สมของเน้ือหา และเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อทําการปรับปรุงแกไข  

 4.1.6 ทดลองใช   นําบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลว  ไปหา

ประสิทธิ ภาพกับนักเรียนชวงช้ันท่ี  3 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 จํานวน 48 คน โดยทดลองคร้ังท่ี  

1 จํานวน 3 คนเพื่อทําการปรับปรุงแกไข  ทดลองคร้ังท่ี  2 จํานวน 15 คน เพื่อหาแนวโนมของ

ประสิทธิภาพของบทเรียนและปรับปรุงแกไข  และดําเนินการทดลองคร้ังท่ี  3 จํานวน 30 คน เพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ท่ีมีการจําลองสถานการณประกอบบทเรียนปรับ  

ปรุงบทเรียนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 4.2 วิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผู  

เชี่ยวชาญ 

 4.2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 4.2.2 พิจารณารูปแบบโครงสราง ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย เพื่อกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการประเมิน ทั้งแบบประเมิน 

ดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา    

 4.2.3 สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง 

สําหรับผูเชี่ยวชาญทั้ง  2 ดาน คือ ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม 

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยถือเกณฑการใหคะแนนแบบประเมิน ดังนี ้
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 คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 

 คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับด ี

 คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง ตองปรับปรุง  

 คะแนน 1 หมายถึง ใชไมได  

 4.2.4 นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง 

ไปใหประธานและกรรมการที่ควบคุมการวิจัยและอาจารยดานวัดผลตรวจสอบ พรอมทั้งปรับปรุงแก  

ไขตามคําแนะนํา 

 4.2.5 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน  

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง  

 4.2.6 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑในการการแปลความ  

หมายขอมูลของการประเมิน ดังนี ้

 คาเฉลี่ย        4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 

 คาเฉลี่ย        3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับด ี

 คาเฉลี่ย        2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย        1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 

 คาเฉลี่ย        1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได 

 เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพนั้น ผูวิจัย 

กําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 

 4.3 วิธีการสราง และหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สํานวนไทย มีลักษณะเปนแบบทดสอบ 

ประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก แบงเปนขอสอบกอนเรียนหลังเรียน 

 4.3.1 ศึกษาวิธีการสรา งและการเขียนแบบทดสอบจากหนังสือการวิจัยเบื้องตน ของ  

บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 63) หนังสือการวัดผลและการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของเยาวดี 

วิบูลยศรี (2539: 178 - 215)  

  4.3.2 วิเคราะหเนื้อหา และมาตรฐานของการเรียนรูแตละชวงชั้น ในกลุมสาระการเรียน  

รูภาษาไทย จากเอกสารคูมือการสอน แผนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2544 

และสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย และที่โรงเรียนอนุบาลปรางคกูไดกําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวทางใน  

การสรางแบบทดสอบ  

 4.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง สํานวนไทย ชนิดตัวเลือก จํา  

นวน 140 ขอ จากเนื้อหาทั้ง 4 ชุด โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวให 

ประธานและกรรมการที่ควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิชา 

ภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
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 4.3.4 นําเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยว  

ชาญ ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธไปปรับปรุงแกไข 

 4.3.5 นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ตรวจ 

สอบความถูกตองและนํากลับมาแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา  

 4.3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤ ทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช กับนักเรียน ช้ันประถมศึก  

ษาปท่ี 5 ที่เคยผานการเรียนเรื่องสํานวนไทยมาแลว จากผูเรียนทั้งหมด จํานวน 31 คน และนํา  

ผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพื่ อคํานวณหาคาความยากงาย (p) และ คาอํานาจการ 

จําแนก (r) โดย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก งายตั้งแต   

0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไวจํานวน 120 ขอ ที่ครอบคลุมเนื้อหาและ  

วัตถุประสงคในการเรียน ทั้ง 4 บท และนําขอสอบในดานความรูความเขาใจ ที่คัดเลือกทั้งหมด 

ไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช สูตรของ Kuder Richardson Formula - 20 (ลวน 

สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 168)    

 4.3.7 นําแบบทดสอบที่หาคุณภาพแลว ไปใชในการทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนของกลุมทดลอง 

 

ตาราง 1 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

  

ชุดขอสอบ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น 

1 60 0.25-0.61 0.22-0.70 0.93 

2 60 0.29-0.54 0.25-0.80 0.95 

รวมทั้งฉบับ 120 0.25-0.61 0.22-0.80 0.93 

 

 4.4 วิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  

 4.4.1 ศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิธีสรางแบบวัดความ 

พึงพอใจ 

 4.4.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ที่มีลักษณะเปนแบบประเมิน 

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการประเมินดังนี้  

 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 

 ความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 

 ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ความพึงพอใจนอย 2 คะแนน 

 ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 
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  การแปลความหมายคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใชเกณฑดังนี ้

 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจระดับ นอย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ นอยที่สุด  

 4.4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เสนอประธานและกรรมการควบ 

คุมปริญญานิพนธ เพื่อพิจารณา แลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบแบบสอบถาม   

 4.4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ไปปรับปรุงแกไขตามคํา  

แนะนํา แลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบ 

 4.4.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Tryout) กับกลุม 

ที่ใชทดสอบหาประสิทธิภาพ จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ โดยการหา คาสัม

ประสิทธื์แอลฟา (α – Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ ; อังคณา สายยศ . 

2539: 249 – 250) ไดคะแนน 0.812 

 4.4.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ ไปใชกับกลุมทดลอง   

 

5. วิธีดําเนินการทดลองและการรวบรวมขอมูล 

 5.1 วิธีดําเนินการทดลอง  

      5.1.1 ประกาศรายชื่อกลุมทดลอง ใหผูเรียนทราบลวงหนา 

       5.1.2 สถานที่ที่ใชในการทดลอง คือ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียนอนุบาล ปรางคกู 

      5.1.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง ลงเคร่ือง

คอมพิวเตอรใหครบตามจํานวนเคร่ืองท่ีใชในการทดลองจริง และสํารองเคร่ืองไวในกรณีเคร่ืองมี

ปญหา โดยเครื่องที่ใชทดลองจํานวน 33 เครื่อง เครื่องสํารอง 3 เครื่อง ผูเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง 

      5.1.4 กอนทําการทดลอง ผูวิจัยตรวจสอบความเรียบรอยของหองที่ใช สําหรับ กลุมทดลอง 

ทั้งเครื่องมือที่ใชในการเรียนพร อมทั้งอธิบายและสาธิตวิธีการตางๆ ในการรวบรวมขอ 

มูลใหผูเรียนเขาใจ   

      5.1.5 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องสํานวนไทย จํานวน 40 ขอ กอนที่ 

จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย 

      5.1.6 หลังจากทําแบบทดสอ บกอนเรียน จํานวน 40 ขอ เสร็จแลว ใหผูเรียนชั้นประ 

ถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 33 คน เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  

เรื่อง สํานวนไทย จํานวน 4 ชุด ตามลําดับ ซึ่งใช 1 แผน ตอนักเรียน 1 คน ใหเรียนวันละ 1 ชุด 

ชุดละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 4 ครั้ง 

      5.1.7 ทําการทดสอบหลังเรียนทันทีดวยแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 40 ขอ 
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      5.1.8 หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ใ หนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอ ใจใน 

การเรียน 

 5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี ้               

      5.2.1 นํากระดาษคําตอบแบบ ทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนดวย บทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียของนักเรียนทุกคนมาตรวจให คะแนน โดยให 1 คะแนน สําหรับขอที่ตอบถูก 

ตอง และให 0 คะแนน สําหรับขอที่ตอบผิด 

      5.2.2 ดูผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียน หลังเรียนเสร็จในแตละ ชุดของ 

นักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนน โดยให 1 คะแนน สําห รับขอที่ตอบถูกตอง และให 0 คะ แนน 

สําหรับขอที่ตอบผิด 

 5.2.3 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 6.1 สถิติพื้นฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 41) 

      6.1.1 รอยละ (Percentage) 

 6.1.2 คาเฉลี่ย (Mean)    

      6.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 6.2 สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ   

 6.2.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย 

สิกขาบัณฑิต. 2528: 294 – 295)   

 6.2.2 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Consistency : IOC) (ลวน สายยศ; และ

อังคณา สายยศ. 2539: 249 – 250)  

 6.2.3 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียน โดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis)  

 6.2.4 หาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรของ 

Kuder Richardson Formula - 20 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 196)   

 6.2.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึ งพอใจในการเรียน โดยวิธีหาสัมประ สิทธื์  

แอลฟา (α – Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 

249 – 250) 

 6.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   

 6.3.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช สูตร t - test for 

dependent - sample   

 6.3.2 วิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนโดยใชคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เรื่อง 

สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 มีผลการวิจัย

ดังน้ี 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหท่ีตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณดังน้ี 

 

 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คะแนนเฉลี่ย  

 S แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 t แทน  อัตราสวนท่ีใชในการแจกแจงแบบที  

 E1  แทน  รอยละของผลการเรียนระหวางเรียนดวยบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 E2  แทน รอยละของผลการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการนํา เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 

 1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเช่ียวชาญ 

 2. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จา กการใชบทเรียน

คอม พิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4  

 4. ความพึงพอใจของผูเรียน ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจํา 

ลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เรื่อง สํานวนไทย ของ       

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีรูปแบบของการนําเสนอความรูขอมูล ดวยการแสดงเน้ือหาใน

ลักษณะการใชการตูนเคลื่อนไหวมาแสดงบทบาทท่ีใกลเคียงกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง โดยการ 

จําลองสถานการณข้ึนมาใหสอดคลองกับสํานวนตางๆ ใหผูเรียนไดชม เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงท่ีมา

และความหมายของสํานวน และสามารถนําสํานวนไปใชไดถูกตองกับสถานการณเม่ือพบกับ

สถานการณจริง ประกอบดวยเน้ือหาท้ังหมด 20 สํานวน แบงออกเปน 4 บท คือ 

 บทท่ี 1 มี 5 สํานวน คือ 

 1. กอหวอด  

 2. ขวานผาซาก  

 3. ข้ีเกียจสันหลังยาว  

 4. ขิงก็รา ขาก็แรง  

 5. คาหนังคาเขา  

 

 บทท่ี 3 มี 5 สํานวน คือ 

 1. ตอความยาวสาวความยืด  

 2. ตาตอตา ฟนตอฟน  

 3. ทองไมรูรอน  

 4. นอกคอก  

 5. นํ้าผึ้งหยดเดียว  

บทท่ี 2 มี 5 สํานวน คือ 

1. งงเปนไกตาแตก  

2. จํ้าจ้ีจํ้าไช  

3. ชักนํ้าเขาลึก ชักศึกเขาบาน  

4. ชักใย  

5. เด็ดดอกไม กระเทือนถึงดวงดาว  

 

บทท่ี 4 มี 5 สํานวน คือ 

1. บนบานศาลกลาว  

2. บานปลาย  

3. เล็กพริกข้ีหนู  

4. วานอนสอนงาย  

5. ออยเขาปากชาง 

 

 ลักษณะในการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง  โดยให

ผูเรียนศึกษาจากโปรมแกรมท่ีแสดงผลแบบมัลติมีเดีย ซ่ึงประกอบไปดวย ภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง 

แสง สี และเสียง ผูเรียนตอบสนองตอกิจกรรมตางๆ ท่ีปรากฏบนหนาจอทางแปนพิมพและเมาสดวย

ตนเอง 
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.ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเช่ียวชาญ 

 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณ จําลอง  เรื่อง สํานวนไทย 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและเทคโนโลยีการศึกษาประเมิน

คุณภาพของบทเรียน ผลการประเมินแสดงในตารางดังน้ี 

 

ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณ จําลอง เรื่อง  

      สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา   
 

รายการประเมิน X  ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.23 ดี 

1.1 ความถูกตองของเน้ือหา 4.00 ด ี

1.2 เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.00 ด ี

1.3 การเสนอเน้ือหามีเอกภาพและมีสัมพันธภาพ  4.00 ด ี

1.4 ความชัดเจนของการนําเสนอ 4.33 ด ี

1.5 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเน้ือหา 4.33 ด ี

1.6 ความนาสนใจของเน้ือหาและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน 4.33 ด ี

1.7 เน้ือหามีความยาก งาย เหมาะสมกับผูเรียน 4.33 ด ี

1.8 การใชภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลอง 4.33 ด ี

1.9 ปริมาณเน้ือหาในแตละจอภาพ 4.33 ด ี

1.10 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรียน 4.33 ด ี

2. ดานกิจกรรมการเรียนในรูปแบบแบบฝก 4.04 ดี 

2.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.00 ด ี

2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 3.67 ด ี

2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝก 4.33 ด ี

2.4 ความสอดคลองของแบบฝกกับเน้ือหา 4.33 ด ี

2.5 ความเหมาะสมของการเสริมแรง 4.00 ด ี

2.6 แบบฝกมีความเราความสนใจของนักเรียน 4.00 ด ี

2.7 การตอบโตของแบบฝก 4.00 ด ี

2.8 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝก 4.00 ด ี
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ตาราง 2 (ตอ) 

รายการประเมิน X  ระดับคุณภาพ 

3. ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียน/แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.17 ดี 

3.1 คําช้ีแจงมีความชัดเจน 3.67 ด ี

3.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.33 ด ี

3.3 ความถูกตองชัดเจนของคําถามและคําตอบ 4.33 ด ี

3.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบแบบทดสอบ 4.33 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.15 ด ี

 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถาน 

การณจําลอง  เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือ  หา 

พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เรื่อง สํานวนไทย  มีคุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในแตละดานดังน้ี 

 ดานเน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีรายการประเมินทุกรายการอยูในระดับดี  

 ดานกิจกรรมการเรียนในรูปแบบแบบฝก   มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีรายการ

ประเมินทุกรายการอยูในระดับดี 

 ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคุณ 

ภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีรายการประเมินทุกรายการอยูในระดับดี 

  

ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง  

      สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการ ศึกษา   

 

รายการประเมิน X  ระดับคุณภาพ 

1. ภาพ ภาษา และเสียง 4.04 ดี 

1.1 ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.33 ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 4.00 ดี 

1.3 ความชัดเจนของภาพ 4.00 ดี 

1.4 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน 4.00 ดี 

1.5 ความหมายของภาพสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน 4.00 ดี 

1.6 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 4.00 ดี 

1.7 ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาท่ีใชประกอบบทเรียน 4.00 ดี 

1.8 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน 4.00 ดี 
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ตาราง 3 (ตอ)  

รายการประเมิน X  ระดับคุณภาพ 

1.9 ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับรูปภาพหรือ

ขอความท่ีปรากฏ 

4.00 ดี 

2. ตัวอักษรและสี 4.06 ด ี

2.1 รูปแบบตัวอักษร 3.67 ด ี

2.2 ขนาดของตัวอักษร 3.67 ดี 

2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.67 ด ี

2.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 4.00 ด ี

2.5 สีของภาพและกราฟก 4.67 ดีมาก 

2.6 การออกแบบหนาจอบทเรียน 4.67 ดีมาก 

3. การออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ 4.28 ดี 

3.1 การควบคุมบทเรียน 4.33 ด ี

3.2 การออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยรวม 4.67 ดีมาก 

3.3 ความนาสนใจในการปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน 4.00 ด ี

3.4 รูปแบบในการดําเนินการเรียน 4.00 ด ี

3.5 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา 4.33 ด ี

3.6 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 4.33 ด ี

4. การเชื่อมโยงขอมูล 4.67 ดีมาก 

4.1 วิธีการโตตอบกับบทเรียน 4.67 ดีมาก 

4.2 ความรวดเร็วในการเช่ือมโยงขอมูล 4.67 ดีมาก 

4.3 ความถูกตองของการเช่ือมโยงขอมูล 4.67 ดีมาก 

4.4 ความสะดวกในการใชบทเรียน 4.67 ดีมาก 

5. ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียน/แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.33 ด ี

5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4.67 ดีมาก 

5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.67 ดีมาก 

5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบประเมินผลระหวางเรียน 4.00 ด ี

5.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบแบบทดสอบ 4.00 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.21 ดี 

 

 จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณ 

จําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการ  
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ศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง มีคุณภาพโดยรวมอยูใน

ระดับดี โดยมีคุณภาพในแตละดานดังน้ี 

 ดานภาพ ภาษา และเสียง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีรายการประเมินทุกราย  

การอยูในระดับดี 

 ดานตัวอักษรและสี  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีรายการประเมินในเร่ืองสีของ

ภาพและกราฟก และการออกแบบหนาจอบทเรียน อยูในระดับดีมาก สําหรับรายการท่ีเหลืออยูใน

ระดับดี 

 ดานการออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีรายการ

ประเมินในเร่ืองการออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยรวม  อยูในระดับดีมาก  สําหรับรายการท่ีเหลือ  

อยูในระดับดี 

 ดาน การเช่ือมโยงขอมูล  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก  โดยมีรายการประเมินทุก

รายการอยูในระดับดีมาก 

 ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี

คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีรายการประเมินในเร่ือง ความชัดเจนของคําสั่ง  และรูปแบบของ

คําถามความเหมาะสมกับเน้ือหา อยูในระดับดีมาก สําหรับรายการท่ีเหลืออยูในระดับดี 

 

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ไดนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 
 การทดลองคร้ังที่ 1  

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คร้ังท่ี 1 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ซ่ึงการทดลองในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทําการ

ตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยทําการสังเกตและสัมภาษณกับ

นักเรียนกลุมทดลอง ผลการทดลองสรุปไดดังน้ี 

 ขอบกพรองท่ีพบ     

 1. ขนาดของตัวอักษรและรูปภาพบางภาพมีขนาดเล็กเกินไป 

 การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง       

 1. ปรับขนาดของตัวอักษรในบทเรียนใหมีขนาดใหญข้ึน และปรับขยายรูปภาพท่ี

มีขนาดเล็กใหใหญข้ึน 
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 การทดลองคร้ังที่ 2 

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คร้ังท่ี 2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ซ่ึงการทดลองในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทํา

การหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการทดลองสรุปไดดัง

ตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 4 แนวโนมการหาประสิทธิภาพบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณ  

      จําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 

บทเรียน 
แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม X  E1 คะแนนเต็ม X  E2 E1/E2 

1 10 8.13 84.33 10 8.27 82.67 84.33/82.67 

2 10 8.40 84.00 10 8.27 82.67 84.00/82.67 

3 10 8.27 82.67 10 8.33 83.33 82.67/83.33 

4 10 8.53 85.33 10 8.40 84.00 85.33/84.00 

รวม 40 33.33 83.33 40 33.27 83.17 83.33/83.17 

 
 จากตาราง 4 พบวา แนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดี ยประเภท

สถานการณ จําลอง เรื่อง  สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยรวมมีแนวโนม

ประสิทธิภาพ  83.33/83.17 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดี ยประเภทสถานการณ จําลอง 

เรื่อง สํานวนไทย มีแนวโนมของประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  

 

 การทดลองคร้ังที่ 3 

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คร้ังท่ี 3 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซ่ึงการทดลองในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทํา

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการทดลองสรุปไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 5 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย 

   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 

บทเรียน 
แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม X  E1 คะแนนเต็ม X  E2 E1/E2 

1 10 8.40 84.00 10 8.23 82.33 84.00/82.33 

2 10 8.57 85.67 10 8.33 83.33 85.67/83.33 

3 10 8.47 84.67 10 8.20 82.00 84.67/82.00 

4 10 8.53 85.33 10 8.17 81.67 85.33/81.67 

รวม 40 33.97 84.92 40 32.97 82.42 84.92/82.42 

 

 จากตาราง 5 พบวา ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณ

จําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยรวมมีประสิทธิภาพ  84.92/82.42 

แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณ จําลอง เรื่อง สํานวนไทย มีประสิทธิ 

ภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการใช

บทเรียนคอม  พิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทสถานการณจําลอง  เรื่อง สํานวนไทย 

ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4   

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทสถานการณจําลอง  เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 

4 สรุปไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการใชบทเรียน 

      คอมพิวเตอรประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4   

 

 

 จากตาราง 6 พบวา นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือเร่ือง การทดสอบ คะแนน N X  S t 

บทท่ี 1 
กอนเรียน 10 33 5.88 0.99 20.313** 

หลังเรียน 10 33 8.00 1.06  

บทท่ี 2 
กอนเรียน 10 33 5.82 1.36 14.872** 

หลังเรียน 10 33 8.24 1.00  

บทท่ี 3 
กอนเรียน 10 33 5.97 1.10 19.696** 

หลังเรียน 10 33 8.55 1.12  

บทท่ี 4 
กอนเรียน 10 33 6.03 0.92 20.886** 

หลังเรียน 10 33 8.61 1.12  

รวม 
กอนเรียน 40 33 23.70 4.06 32.000** 

หลังเรียน 40 33 33.39 4.09  
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ความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทสถาน 

การณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4   

 

ตาราง 7 ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง   

      เรื่อง สํานวนไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 

 

รายการ X  S 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานวิธีการเรียนการสอน 4.21 0.49 มาก 

1.1 นักเรียนชอบท่ีบทเรียนใชงายตอการเขาใจ

และปฏิบัติ 

4.27 0.80 มาก 

1.2 บรรยากาศในการเรียนทําใหเรียนไดอยาง

สบายใจ 

4.12 0.70 มาก 

1.3 นักเรียนภูมิใจท่ีไดรับผิดชอบการเรียนรูดวย

ตนเอง 

4.03 0.81 มาก 

1.4 นักเรียนสนุกกับการควบคุมการเรียนไดดวย

ตนเอง 

4.42 0.75 มาก 

1.5 นักเรียนตื่นเตนกับความแปลกใหม ในการ

เรียนเร่ืองสํานวนไทย 

4.12 0.86 มาก 

1.6 นักเรียนชอบระบบนําทางของบทเรียน 4.27 0.80 มาก 

2. ดานการนําเสนอเน้ือหา 4.40 0.38 มาก 

2.1 นักเรียนชอบการจัดลําดับของเน้ือหา 4.33 0.82 มาก 

2.2 เสียงเพลงท่ีใชประกอบในบทเรียนทําใหรูสึก

ผอนคลาย 

4.39 0.75 มาก 

2.3 ภาพท่ีใชในบทเรียนทําใหเขาใจเน้ือหามาก

ข้ึน 

4.67 0.60 มากท่ีสุด 

2.4 สีท่ีใชในบทเรียนนาสนใจ 4.33 0.69 มาก 

2.5 ตัวอักษรท่ีใชในบทเรียนอานงาย 4.33 0.74 มาก 

2.6 นักเรียนชอบท่ีการเรียนเปนไปตามข้ันตอนท่ี

เหมาะสม 

4.48 0.67 มาก 

2.7 บทเรียนมีการแสดงตอนยอยๆทําใหเขาใจ

มากข้ึน 

4.27 0.67 มาก 

2.8 การนําเสนอเน้ือหาใชเวลาท่ีเหมาะสม 4.33 0.74 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

รายการ X  S 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2. ดานการนําเสนอเน้ือหา(ตอ)    

2.9 การนําเสนอเน้ือหาทําใหนักเรียนสนใจเรียน 4.42 0.71 มาก 

2.10 บทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

4.39 0.75 มาก 

3. ดานแบบประเมินผลระหวางเรียน/แบบทดสอบ 4.24 0.50 มาก 

3.1 การทําแบบประเมินผลการเรียนเปนสิ่งท่ีมี

ประโยชน 

4.21 0.70 มาก 

3.2 นักเรียนชอบท่ีมีการแจงผลการเรียน 4.27 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.36 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบวา นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีความพึงพอใจในภาพรวม

อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานการวิจัย และมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง สํานวนไทย ในแตละดานดังน้ี 

 ดานวิธีการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี ความพึงพอใจ

ในรายการประเมินทุกรายการอยูในระดับมาก 

 ดานการนําเสนอเน้ือหา  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจใน

รายการภาพท่ีใชในบทเรียนทําใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับรายการท่ีเหลือ มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความ

พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี ความพึงพอใจในรายการประเมินทุกรายการอยูในระดับ

มาก 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย  

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวน

ไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4   

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

สถานการณจําลอง เร่ือง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 

สมมติฐานการวิจัย                      

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 ท่ีเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

สถานการณจําลอง เร่ือง สํานวนไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความพึงพอใจในการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เร่ือง สํานวน  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลศรี

ประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 

จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553   

 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ไดแก ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 /1 จํานวน 48 คน ช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 4/2 จํานวน 47 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 47 คน รวม 142 คน และโรงเรียน 

อนุบาลปรางคกู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 33 คน รวมท้ังหมด 175 คน  

 2. กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน

อนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนอนุบาลปรางคกู จํานวน 81 คน 

 2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท 

สถานการณจําลอง เร่ือง สํานวนไทย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชา

นุกูลที่กําลัง เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย  จาก 3 หองเรียน 

จํานวน 48 คน  
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 การทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน จากหองเรียนที่ 1 

 การทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน จากหองเรียนที่ 2 

 การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน จากหองเรียนที่ 3 

 

     2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผูเรียนท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เพื่อใชในการ

เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ  คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรง เรียนอนุบาลปรางคกู ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ไดมา 

โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 33 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สํานวนไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

4 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแบบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช

เปนขอสอบแบบคูขนาน 

 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือ  

หาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 4. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน   

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและผู  

เช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานละ 3 ทาน ตรวจประเมินผล   

 1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน  ไปพัฒนาตามข้ันตอนโดยจะไปทด 

ลองกับกลุมตัวอยาง  3 คร้ัง การทดลองคร้ังท่ี  1 ทดลองรายบุคคล  ซ่ึงเปนการทดลองกับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 3 คน จากการสังเกต  และสอบถาม ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  การ

ทดลองคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อหาแนวโนมประสิทธิบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 การทดลองคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเปนการทดลองกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑท่ี

กําหนดไว คือ 80/80 

 2. เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพไดตามเกณฑท่ีกําหนด  ไปทดลองกับกลุมตัว  
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อยางจํานวน  33 คน และใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคาสถิติพื้นฐาน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ของคะแนน จากการวัดผลการเรียนรูหลังจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 2. เปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

โดยใชสถิติ t - test for dependent sample 

  

สรุปผลการวิจัย  

            จากการดําเนินการศึกษาวิจัย  การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติ 

มีเดียประเภทสถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สรุปผลการ 

วิจัยไดดังน้ี 

 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงมีรูปแบบของการนําเสนอความรูขอมูล ดวยการแสดงเน้ือหาใน

ลักษณะการใชการตูนเคลื่อนไหวมาแสดงบทบาทท่ีใกลเคียงกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง โดยการ 

จําลองสถานการณข้ึนมาใหสอดคลองกับสํานวนตางๆ ใหผูเรียนไดชม เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงท่ีมา

และความหมายของสํานวน และสามารถนําสํานวนไปใชไดถูกตองกับสถานการณเม่ือพบกับสถาน 

การณจริง  

 2. คุณภาพของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีดังน้ี 

 2.1 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาอยูในระดับดี 

 2.2 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี 

 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.92/82.42 

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 พบวา โดยรวมนักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

อภิปรายผล  

 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เร่ือง สํานวนไทย ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  80/80 ท้ังน้ีนาจะมี

สาเหตุมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึน  ไดผานการประเมินความสมบูรณของเน้ือ  
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หาจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  และผานการประเมินประสิทธิภาพในการใชงานจากผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา 

 จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  พบวานักเรียนท่ีเรียนจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลองท่ีสรางข้ึน  มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว    ท้ังน้ีนาจะมี

สาเหตุมาจากนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไมมีความกดดันในการเรียน  

สามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง  มีอิสระในการเรียน  สามารถเรียนหรือศึกษาเน้ือหา

ซํ้าไดตามท่ีตัวเองตองการ  และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ี  ยังสามารถสนองตอบตอความ

แตกตางระหวางบุคคลได กลาวคือ นักเรียนแตละคนมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกตางกัน

อยางเชน นักเรียนมีท้ังเกง กลาง ออน ซ่ึงการศึกษาดวยตนเองน้ันจะไมเปนการจํากัดมากจนเกินไป

ในการเรียน คือ นักเรียนท่ีเกงเม่ือเขาใจก็สามารถเรียนผานไปไดทันที สวนนักเรียนท่ีเรียนปาน

กลางอาจทําความเขาใจไดในทันทีหรืออาจจะตองทบทวนบทเรียนอีกคร้ังก็สามารถทําได สวน

นักเรียนท่ีเรียนออนน้ันสามารถศึกษาเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซํ้าๆ กี่คร้ังก็ได จึง

ทําใหไมนาเบ่ือ นอกจากน้ีแลวบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ยังเปนสื่อการเรียนท่ีใหการเสริมแรง

ไดอยางทันทีทันใด  โดยเปนการใหผลยอนกลับทันที  ในลักษณะของภาพ  และเสียง และจากผลการ 

วิจัยน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาสินี นาคสุข.(2549: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองผลการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 2 รูปแบบ ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนใน

การจําและความพึงพอใจของนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ท่ีมีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยตางกัน 

พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคาเทากับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทสถานการณจําลอง 87.58/88.56 และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทเกมการศึกษา 

88.28/90.95 เปนไปตามเกณฑ 80/80   

 จากการทดลองพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติ 

มีเดียประเภท สถานการณจําลอง  เร่ือง สํานวนไทย ซ่ึงมีการนําเสนอเน้ือหา ภาพน่ิง ภาพเคลื่อน  

ไหว ภาพกราฟก และเสียงบรรยาย เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเอง การท่ีผูเรียน

สามารถหยุดดูและดูซํ้า หรือทบทวนบทเรียนไดอยางอิสระ ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานในการ

เรียน และจากผลการวิจัยน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ปกเกศ ชนะโยธา (2551: บทคัดยอ ). 

ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร และความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนส ตรัค 

ติวิสต . ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียนที่ เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียที่สรางขึ้นตาม  

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผน การจัดการเรียนรู 

ของครูอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจใ นการเรียนจากบทเรียน 

คอมพิวเตอร มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต อยูในระดับ  

มาก 
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ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

 ขอเสนอแนะทั่วไป  

 1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนท่ีมีท้ังภาพ  เสียง เน้ือหา แบบทดสอบ  และ        

การออกแบบ เปนตน ซ่ึงสิ่งตาง ๆ ท่ีกลาวมาจําเปนอยางย่ิง ท่ีตองมีบุคลากรผูเช่ียวชาญแตละสาขา  

รวมมือกันเพื่อพัฒนาใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ  หากผูท่ีจะวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําเพียงคนเดียวก็ควรท่ีจะศึกษารายละเอียดดานตางๆ อยางลึกซ้ึง  

 2. การนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใช  ตองตรวจดูขอจํากัด  หรือขอตกลงเบ้ืองตนในการใช

ใหดี เน่ืองจากหากนําไปใชไมถูกตองกับระดับการเรียน เน้ือหาวิชา รวมถึงความรูเบ้ืองตน  กอนท่ีใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อาจจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกมาไมดี  

 ขอเสนอแนะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 1. เร่ืองรูปแบบตัวอักษร  (Fonts) หากจะใชรูปแบบมาตรฐานยูพีซี  (UPC) จะทําใหบท 

เรียนดูไมนาสนใจ  แตหากเลือกตัวอักษรท่ีมีรูปแบบพิเศษสวยงาม  ในการนําไปใชกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรอื่นๆ  ท่ีไมมีรูปแบบตัวอักษรท่ีสรางไว  จะไมแสดงผล  ดังน้ันการปองกันการไมแสดง  

ตัวอักษรรูปแบบพิเศษท่ีไมมีในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะนําไปทดลอง  จึงควรพิมพขอความเน้ือหา

ดวยโปรแกรม  Adobe Photoshop 7 แลวบันทึกเปนไฟลรูปภาพ  (.jpg) จากน้ันจึงนําไปใชใน

โปรแกรมหลักท่ีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียคือโปรแกรม  Macromedia Author ware 

Professional Version 6.5 เพราะจะทําใหสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชไดใน  

ทุกๆ เคร่ือง 

  2. เร่ืองคุณภาพเสียง นาจะเปนปญหาตนๆ ของผูท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในเร่ือง

น้ีขอเสนอใหใชเคร่ืองบันทึกเสียงท่ีดี  หองบันทึกเสียงท่ีดี  จึงจะทําใหไดเสียงท่ีชัดเจน  แตหากไมมี

เคร่ืองและหองบันทึกเสียงท่ีดี  ควรศึกษาโปรแกรมท่ีสามารถปรับแตงเสียงใหมีคุณภาพดีเทากันทุก

ไฟล สามารถตัดเสียงแทรกเสียงรบกวนไดดี  

 3. เร่ืองภาพเคลื่อนไหว  (Animation) ควรกําหนดขนาดท่ีจะใชจริงในพื้นท่ีใหไดสัดสวนท่ี

เหมาะสมกอน เม่ือนําไปใชงานจะทําใหมีความสมดุล และเหมาะสมกับงานมากท่ีสุด  

 4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีตองการใหภาพเคลื่อนไหว  และเสียงตรง  

กัน โปรแกรมท่ีนํามาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน  ควรพัฒนาโดยใชเพียงโปร  

แกรมเดียวกันท้ังหมด เชนใชโปรแกรม  Macromedia Author ware โปรแกรมเดียวหรือใชโปรแกรม  

Macromedia Flash โปรแกรมเดียว เปนตน เพื่องายตอการควบคุมภาพ และเสียงใหตรงกัน  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

 1. ยังมีเน้ือหาเร่ืองอื่น  ๆ ในสาขาวิชาภาไทย  ท่ีควรจะนํามาพัฒนาสรางเปนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง เพื่อใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนตอไป  
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 2. ควรศึกษาวิจัยการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาไทยในลักษณะตางๆ  เชน 

เปรียบเทียบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรายบุคคล  รายกลุม ความคงทนในการเรียนรู  

เปนตน  

  3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรูปแบบประเภทสถานการณ

จําลองในเน้ือหาวิชาอื่นๆ และในหลายๆ ระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษานอก

ระบบ 
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ภาคผนวก  ก 

แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาดานเทคโนโลยีการศึกษา  
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

และรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรูป 

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ผูผลิต กณกวรรณ  กอกหวาน  

ผูประเมิน………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง……………………………………………..ระดับ…………………………………………… 

สังกัด……………………………………………………………………………………………………... 

 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน  ซ่ึงมีเกณฑการประเมิน

คุณภาพ 5 ระดับ ดังน้ี 

   คะแนน   5   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก  

   คะแนน    4  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

   คะแนน    3   หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 

   คะแนน    2   หมายถึง   ตองปรับปรุง 

   คะแนน    1   หมายถึง  ใชไมได 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ภาพ ภาษา และเสียง      

 1.1 ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน      

 1.2 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน      

 1.3 ความชัดเจนของภาพ      

 1.4 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน      

 1.5 ความหมายของภาพสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน      

 1.6 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน      

 1.7 ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาท่ีใชประกอบบทเรียน      

 1.8 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน      

 1.8 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน      

2. 2. ตัวอักษรและสี      

 2.1 รูปแบบตัวอักษร      

 2.2 ขนาดของตัวอักษร      

 2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
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 2.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง      

 2.5 สีของภาพและกราฟก      

 2.6 การออกแบบหนาจอบทเรียน      

3. การออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ      

 3.1 การควบคุมบทเรียน      

 3.2 การออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยรวม      

 3.3 ความนาสนใจในการปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับ  

     ผูเรียน 

     

 3.4 รูปแบบในการดําเนินการเรียน      

 3.5 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา      

 3.6 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ      

4. การเชื่อมโยงขอมูล      

 4.1 วิธีการโตตอบกับบทเรียน      

 4.2 ความรวดเร็วในการเช่ือมโยงขอมูล      

 4.3 ความถูกตองของการเช่ือมโยงขอมูล      

 4.4 ความสะดวกในการใชบทเรียน      

5. 5. ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียน/   

    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

 5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง      

 5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเน้ือหา      

 5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบประเมินผลระหวางเรียน      

 5.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบแบบทดสอบ      
 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน  

 

                                                                                       (.................................................................)  
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 

ผูผลิต กณกวรรณ  กอกหวาน  

ผูประเมิน………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง……………………………………………..ระดับ…………………………………………… 

สังกัด……………………………………………………………………………………………………... 

 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน  ซ่ึงมีเกณฑการประเมิน

คุณภาพ 5 ระดับ ดังน้ี 

   คะแนน   5   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก  

   คะแนน    4  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

   คะแนน    3   หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 

   คะแนน    2   หมายถึง   ตองปรับปรุง 

   คะแนน    1   หมายถึง  ใชไมได 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. 1. ดานเน้ือหา      

 1.1 ความถูกตองของเน้ือหา      

 1.2 เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค      

 1.3 การเสนอเน้ือหามีเอกภาพและมีสัมพันธภาพ       

 1.4 ความชัดเจนของการนําเสนอ      

 1.5 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเน้ือหา      

 1.6 ความนาสนใจของเน้ือหาและทําใหเกิดแรงจูงใจ 

    ตอการเรียน 

     

 1.7 เน้ือหามีความยาก งาย เหมาะสมกับผูเรียน      

 1.8 การใชภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลอง      

 1.9 ปริมาณเน้ือหาในแตละจอภาพ      

 1.10 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรียน      

2. 2. ดานกิจกรรมการเรียนในรูปแบบแบบฝก      

 2.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค      

 2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม      
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 2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝก      

 2.4 ความสอดคลองของแบบฝกกับเน้ือหา      

 2.5 ความเหมาะสมของการเสริมแรง      

 2.6 แบบฝกมีความเราความสนใจของนักเรียน      

 2.7 การตอบโตของแบบฝก      

 2.8 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝก      

3. 3. ดานแบบประเมินผลการเรียนระหวางเรียน/

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

 3.1 คําช้ีแจงมีความชัดเจน      

 3.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค      

 3.3 ความถูกตองชัดเจนของคําถามและคําตอบ      

 3.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบแบบทดสอบ      
 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน  

 

                                                      (.................................................................)  
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รายช่ือผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 

อาจารยกัลยา ไชยปญญา 

โรงเรียนอนุบาลปรางคกู  

อาจารยเครือมาศ ทองก่ํา  

โรงเรียนอนุบาลปรางคกู  

อาจารยประชุมศรี แหวนเงิน 

โรงเรียนอนุบาลปรางคกู  

 

รายช่ือผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อาจารย ดร. ชวนิดา สุวานิช  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาคผนวก  ข 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

 

คําชี้แจง  ใหทําเคร่ืองหมาย    ในชองระดับความพึงพอใจตรงกับความรูสึกพึงพอใจของนักเรียน

ซ่ึงความหมายของระดับความพึงพอใจมีดังน้ี 

    ความพึงพอใจมากท่ีสุด   ให    5     คะแนน 

    ความพึงพอใจมาก   ให   4     คะแนน 

    ความพึงพอใจปานกลาง   ให   3     คะแนน 

    ความพึงพอใจนอย   ให   2     คะแนน 

    ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ให   1     คะแนน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.บรรยากาศในการเรียนรูดวยตนเอง      

2.ความรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง      

3.การควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง      

4.ความแปลกใหมของบทเรียนในการเรียน      

5. การจัดลําดับของเน้ือหาท่ีเรียนทําใหงายตอการทําความเขาใจ      

6.บทเรียนงายตอการเขาใจและการปฏิบัต ิ      

7.ชอบท่ีบทเรียนมีเสียงบรรยาย      

8.ชอบเสียงเพลงท่ีใชประกอบในบทเรียน      

9.ชอบภาพท่ีใชในบทเรียน       

10.สีท่ีใชในบทเรียนชวนใหสนใจ      

11.ขนาดตัวอักษรท่ีใชในบทเรียนอานงาย      

12.พอใจท่ีบทเรียนมีการแสดงตอนยอยๆทําใหเขาใจมากข้ึน      

13.บทเรียนสามารถทําใหนักเรียนสนใจเรียนตลอดเวลา      

นิยามศัพทเฉพาะ : ความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง 

ความรูสึกชอบหรือไมชอบหรือความคิดเห็น ของนักเรียนในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูทัศนศิลป ในรูปแบบท่ีตนไดเรียน 
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รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

14.สนุกท่ีไดมีสวนรวมในการเรียนตลอด      

15.ชอบท่ีจะตอบแบบประเมินผลระหวางเรียนและแบบทดสอบของ

บทเรียน 

     

16.เกณฑการใหคะแนนชัดเจน      

17.พอใจท่ีไดทราบผลการเรียนอยางรวดเร็วมีการแสดงผลคะแนน

การทดสอบ 

     

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน  

 

                                                                                                    (.................................................................)  
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ภาคผนวก  ค 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตัวอยางขอสอบ เร่ืองสํานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (แบบคูขนาน ชุดที่ 1) 
 

1.ขอใดบอกความหมายของสํานวนไทยไดถูกตอง  

ก. ถอยคําท่ีใชสืบตอกันมาเม่ือไมนานมาน้ี ข.  มีความหมายตรงตัว 

ค. มักกลาวถึงความประพฤติของคน  ง.  มีลักษณะคําพูดท่ียาว 
 

2. ขอใดบอกความหมายของสํานวนไทยไดถูกตอง 

ก. มีความหมายตรงตัว   ข.  มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 

ค. เปนคําพูดท่ียาว   ง.  มีลักษณะเปนคําสอน 
 

3. ขอใดคือสํานวนไทย 

ก. ขวานผาซาก    ข.  บานเมืองมีข่ือมีแป 

ค. ตักบาตรอยาถามพระ   ง.  รูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง 
 

4. ขอใดคือสํานวนไทย 

ก. นํ้าลดตอผุด    ข.  วันพระไมมีหนเดียว 

ค. เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก ง.  ทองไมรูรอน 
 

5. ขอใดคือสํานวนไทย 

ก. หนามแหลมไมมีใครเสี้ยม  ข.  ใหเย็นอยางฟกใหหนักอยางหิน 

ค. เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด  ง.  ออยเขาปากชาง 
 

6. สํานวนในขอใดมีความหมายในทางที่ดี 

ก. บานปลาย    ข.  ขิงก็ราขาก็แรง 

ค. ชักใย    ง.  เล็กพริกข้ีหนู 
 

7. สํานวนในขอใดมีความหมายในทางที่ดี 

ก. คาหนังคาเขา   ข.  ทองไมรูรอน 

ค. วานอนสอนงาย   ง.  บนบานศาลกลาว 
 

8. สํานวน “กอหวอด” มีความหมายวาอยางไร 

ก. คนท่ีพูดจาวกวนไมรูเร่ือง  ข.  รวมตัวกันเพื่อกระทําการอยางใดอยางหน่ึง 

ค. เปนคนบงการอยูเบ่ืองหลัง  ง.  นําศัตรูเขาบาน 
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9. “ชาวบานรวมตัวกันเพื่อขับไลผูใหญบาน” เหตุการณน้ีตรงกับสํานวนใด  

ก. บุกปาฝาดง    ข.  ไดทีข่ีแพะไล 

ค. กอหวอด    ง.  ชักใย 
 

10. “นักเรียนตางพากันมารวมตัวกันที่หนาโรงเรียนเพื่อขับไลครู” เหตุการณน้ีตรงกับ

สํานวนใด 

ก. กอหวอด    ข.  แพะรับบาป 

ค. ขิงก็ราขาก็แรง   ง.  บานปลาย 
 

ตัวอยางขอสอบ เร่ือง สํานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (แบบคูขนาน ชุดที่ 2) 
 

1.ขอใดบอกความหมายของสํานวนไทยผิด  

ก. ถอยคําท่ีใชสืบตอกันมาเม่ือไมนานมาน้ี ข.  มีความหมายไมตรงตัวตรงตัว  

ค. มักกลาวถึงความประพฤติของคน  ง.  มีลักษณะคําพูดท่ีกะทัดรัด 
 

2. ขอใดบอกความหมายของสํานวนไทยผิด 

ก. มีความหมายตรงตัว   ข.  มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 

ค. เปนคําพูดท่ียาว   ง.  มีลักษณะเปนคําสอน 
 

3. ขอใดไมใชสํานวนไทย 

ก. ขวานผาซาก    ข.  ทองไมรูรอน 

ค. ตาตอตาฟนตอฟน   ง.  รูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง 
 

4. ขอใดไมใชสํานวนไทย 

ก. ตอความยาวสาวความยืด  ข.  เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก 

ค. ออยเขาปากชาง   ง.  ทองไมรูรอน 
 

5. ขอใดไมใชสํานวนไทย 

ก. ตาตอตาฟนตอฟน   ข.  เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด 

ค. วานอนสอนงาย   ง.  ออยเขาปากชาง 
 

6. สํานวนในขอใดมีความหมายในทางที่ไมดี 

ก. วานอนสอนงาย   ข.  ยกภูเขาออกจากอก 

ค. บานปลาย    ง.  เล็กพริกข้ีหนู 
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7. สํานวนในขอใดมีความหมายในทางที่ไมดี  

ก. ข้ีเกียจสันหลังยาว   ข.  นํ้าใสใจจริง 

ค. วานอนสอนงาย   ง.  นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
 

8. “รวมตัวกันเพื่อกระทําการอยางใดอยางหน่ึง” คือความหมายของสํานวนใด 

ก. กอหวอด    ข.  คาหนังคาเขา 

ค. บานปลาย    ง.  บุกปาฝาดง 
 

9. เหตุการณใดตรงกับสํานวน “กอหวอด” 

ก. นองปลาเปนเด็กดีบอกอะไรก็ทําตาม    

ข. เนยเปนคนข้ีเกียจชอบนอนตื่นสาย 

ค. นายดําเปนผูอยูเบ้ืองหลังการเสียชีวิตของนายแดง  

ง. ชาวบานรวมตัวกันเพื่อขับไลผูใหญบาน 
 

10. เหตุการณใดตรงกับสํานวน “กอหวอด” 

ก. นอยเฉยเมยกับการแขงขันกีฬาสี    

ข. นักเรียนตางพากันมารวมตัวกันท่ีหนาโรงเรียนเพื่อขับไลครู 

ค. ปูไปหาเจาแมตะเคียนทองเพื่อขอใหคาขายรํ่ารวย  

ง. หน่ึงเปนคนข้ีเกียจมากไมเคยตื่นเชามาชวยแมทํางานบานเลย 
 

 

 

 

 

 

ก.  
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ภาคผนวก  ง 

การหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองของคําถามความพึงพอใจ (IOC) 

คุณภาพรายขอและคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความพึงพอใจ 
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แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ           

ชุดท่ี 1 

ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจําแนก  (r)   

1 0.29 0.62 

2 0.32 0.64 

3 0.35 0.48 

4 0.29 0.57 

5 0.45 0.58 

6 0.32 0.44 

7 0.48 0.61 

8 0.48 0.60 

9 0.61 0.22 

10 0.35 0.50 

11 0.41 0.54 

12 0.54 0.63 

13 0.29 0.57 

14 0.38 0.44 

15 0.45 0.58 

16 0.29 0.57 

17 0.45 0.58 

18 0.25 0.54 

19 0.48 0.57 

20 0.41 0.54 

21 0.41 0.55 

23 0.29 0.22 

24 0.48 0.57 

25 0.32 0.60 

26 0.54 0.40 

27 0.61 0.36 

28 0.32 0.48 

29 0.32 0.26 

30 0.29 0.42 
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ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจําแนก  (r)   

31 0.25 0.57 

32 0.38 0.49 

33 0.29 0.67 

34 0.51 0.67 

35 0.35 0.33 

36 0.38 0.58 

37 0.54 0.46 

38 0.38 0.49 

39 0.38 0.58 

40 0.35 0.41 

41 0.32 0.70 

42 0.32 0.59 

43 0.41 0.44 

44 0.54 0.37 

45 0.45 0.26 

46 0.48 0.29 

47 0.48 0.37 

48 0.41 0.53 

49 0.48 0.29 

50 0.38 0.39 

51 0.48 0.50 

53 0.48 0.43 

54 0.35 0.51 

55 0.32 0.64 

56 0.48 0.50 

57 0.38 0.53 

58 0.45 0.57 

59 0.29 0.70 

60 0.29 0.57 

คาความเช่ือม่ัน  0.938   
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แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ        

ชุดท่ี 2 

ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจําแนก  (r)   

1 0.38 0.49 

2 0.38 0.57 

3 0.35 0.69 

4 0.41 0.36 

5 0.32 0.70 

6 0.48 0.26 

7 0.45 0.42 

8 0.35 0.59 

9 0.32 0.64 

10 0.35 0.66 

11 0.41 0.29 

12 0.29 0.53 

13 0.41 0.72 

14 0.45 0.70 

15 0.29 0.63 

16 0.38 0.25 

17 0.45 0.80 

18 0.35 0.54 

19 0.51 0.34 

20 0.48 0.73 

21 0.35 0.51 

23 0.41 0.59 

24 0.45 0.53 

25 0.45 0.51 

26 0.32 0.46 

27 0.35 0.76 

28 0.41 0.41 

29 0.54 0.45 

30 0.35 0.73 
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ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจําแนก  (r)   

31 0.38 0.44 

32 0.38 0.40 

33 0.45 0.50 

34 0.45 0.32 

35 0.29 0.80 

36 0.45 0.41 

37 0.41 0.66 

38 0.38 0.60 

39 0.45 0.41 

40 0.41 0.80 

41 0.41 0.60 

42 0.41 0.49 

43 0.41 0.40 

44 0.41 0.37 

45 0.41 0.29 

46 0.41 0.72 

47 0.41 0.46 

48 0.45 0.70 

49 0.41 0.80 

50 0.45 0.54 

51 0.45 0.66 

53 0.41 0.71 

54 0.45 0.56 

55 0.38 0.80 

56 0.41 0.67 

57 0.41 0.51 

58 0.48 0.79 

59 0.29 0.29 

60 0.35 0.54 

คาความเช่ือม่ัน  0.952   
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แสดงคาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองของคําถามความพึงพอใจ (IOC)    

ขอ คาเฉลี่ย สรุปผล 

1. ดานวิธีการเรียนการสอน 

1.1 นักเรียนชอบท่ีบทเรียนใชงายตอการเขาใจและปฏิบัติ 1.00 สอดคลอง 

1.2 บรรยากาศในการเรียนทําใหเรียนไดอยางสบายใจ 0.67 สอดคลอง 

1.3 นักเรียนภูมิใจท่ีไดรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 1.00 สอดคลอง 

1.4 นักเรียนสนุกกับการควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง 0.67 สอดคลอง 

1.5 นักเรียนตื่นเตนกับความแปลกใหมในการเรียนเร่ืองสํานวนไทย 0.67 สอดคลอง 

1.6 นักเรียนชอบระบบนําทางของบทเรียน 0.67 สอดคลอง 

2. ดานการนําเสนอเน้ือหา   

2.1 นักเรียนชอบการจัดลําดับของเน้ือหา 1.00 สอดคลอง 

2.2 เสียงเพลงท่ีใชประกอบในบทเรียนทําใหรูสึกผอนคลาย 0.67 สอดคลอง 

2.3 ภาพท่ีใชในบทเรียนทําใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน 0.67 สอดคลอง 

2.4 สีท่ีใชในบทเรียนนาสนใจ 1.00 สอดคลอง 

2.5 ตัวอักษรท่ีใชในบทเรียนอานงาย 0.67 สอดคลอง 

2.6 นักเรียนชอบท่ีการเรียนเปนไปตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 0.67 สอดคลอง 

2.7 บทเรียนมีการแสดงตอนยอยๆทําใหเขาใจมากข้ึน 0.67 สอดคลอง 

2.8 การนําเสนอเน้ือหาใชเวลาท่ีเหมาะสม 1.00 สอดคลอง 

2.9 การนําเสนอเน้ือหาทําใหนักเรียนสนใจเรียน 0.67 สอดคลอง 

2.10 บทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม 0.67 สอดคลอง 

3. ดานแบบประเมินผลระหวางเรียน/แบบทดสอบ    

3.1 การทําแบบประเมินผลการเรียนเปนสิ่งท่ีมีประโยชน  0.67 สอดคลอง 

3.2 นักเรียนชอบท่ีมีการแจงผลการเรียน 0.67 สอดคลอง 
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คุณภาพรายขอและคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบความพึงพอใจ  

ขอ คาอํานาจจําแนก   

1 0.612 

2 0.368 

3 0.216 

4 0.398 

5 0.551 

6 0.324 

7 0.414 

8 0.550 

9 0.247 

10 0.408 

11 0.303 

12 0.574 

13 0.385 

14 0.584 

15 0.269 

16 0.571 

17 0.456 

18 0.280 

คาความเช่ือม่ัน สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) = 0.828 
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง 
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ภาพการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง 
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