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        กับการสอนปกติ  ของนักเรียนชวงชัน้ที่  2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เรือ่ง          
       ชนิดของคําในภาษาไทย.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา). กรงุเทพฯ:            
       บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม:  อาจารย  ดร. 
      ขวัญหญิง  ศรีประเสรฐิภาพ,  ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  บุญสง. 

 
            การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85  2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรกับการสอน
ตามปกติ  และ  3)  ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมตัวอยางที่ใช
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  130  คน  ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  
เครื่องมือที่ใชคือบทเรียนคอมพิวเตอร  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบทเรียน
คอมพิวเตอร  สถิติที่ใชคือคารอยละ  คาเฉลี่ย  และ  t-test          
            ผลการวิจัยสรุปไดวา  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง   
ชนิดของคําในภาษาไทยที่สรางขึ้นมีคุณภาพทั้งในดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูใน
ระดับดีและมีประสิทธิภาพ 87.05/86.89  2)  ผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  กับการสอน
ปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  3)  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก 
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          The  purposes  of  this  research  were  to  1)  study  and  develop  an  
instructional  computer  on  “Parts  of  Speech”  in  Thai  Language  based  on  a  set  of  
85/85  criterion,  2)  compare  of  students’  learning  achievement  between  learning  
through  the  computer  instruction  and  traditional  instruction,  and  3)  study  students’  
satisfaction  with  learning  through  the instructional  computer.  The  sample  group  used  
was  130  Pratomsuksa  5  students,  selected  by  multistage  random sampling.  The  
research  instruments  consisted  of  the  computer  instruction  on  “Parts  of   Speech”  in  
Thai  Language,  an  achievement  test,  quality assessment  forms  and  a  satisfaction  
questionnaire.  Statistics used  for  data  analysis  were percentage,   Arithmetic mean, and 
t-test. 
          The  research  results  revealed  that 1) the  computer  instruction  on  “Parts  of  
Speech”  in  Thai  Language  had  a  good  quality  and  had  an  efficiency  of  
87.05/86.89,  2)  students’  learning  achievement  learning  through  computer  instruction  
and  traditional  teaching  were  significant  difference  at  the  .01  level,  and  3)  students  
were  very  satisfied  with  learning  through  the  computer  instruction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
             เหนือสิ่งอ่ืนใดปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา  
ใหแนวคิดตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสและมีเมตตายิ่งจาก อาจารย ดร.ขวัญหญิง  
ศรีประเสริฐภาพ  ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  บุญสง  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง   
ไว  ณ  โอกาสนี้ 
            ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกทานที่ใหความ
กรุณาตรวจสอบเนื้อหา  และการตอบแบบสอบถามการวิจัย  ไดแก  อาจารยเจนติมา  พรหมทอง  
อาจารยสุลีพร  อินทรพันธ  และอาจารยประภา  ชัวชมเกตุ  ที่กรุณาตรวจสอบเนื้อหาเครื่องมือและ
ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ 
            ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาทุกทานที่ใหความกรุณาตอบ
แบบสอบถามการวิจัย  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤ
ทธิชัย  ออนม่ิง  และอาจารย  ดร.นฤมล  ศิระวงษ  ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและใหขอเสนอแนะ
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ 
           ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบานนาทวี  ที่เอ้ือเฟอและอํานวย
ความสะดวกในทุกเรื่องตลอดการทดลอง ทําใหการทดลองไดสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี  ขอขอบคุณ  
คุณเอกวุฒิ  มณีประสาท  ที่ใหกําลังใจและชวยเหลือในทุก ๆ ดาน  จนปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย 
           ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ  พอ  แม  พ่ี  นอง  และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ใหกําลังกายและ
กําลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  

  การศึกษาภาษาไทยสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544          
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูภาษาไทยอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งน้ีเพ่ือใหเยาวชนเปนผูมีความรูความสามารถทางภาษาไทยที่เพียงพอ  
สามารถนําความรู  ทักษะและกระบวนการทางภาษาไทยที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 5)   

 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของภาษาไทยในดานการศึกษา  จึงจัดใหมี 
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหแกเยาวชนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปสําหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษานั้นไดมุงเนนให
ผูเรียน มีความสามารถใน  4  ดาน  ไดแก  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนซึ่งทักษะ
เหลาน้ีจะมีประสิทธิผลตอผูเรียนเม่ือผูเรียนไดนําไปใชอยางมีความรูความเขาใจคือสามารถใชภาษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากภาษาไทยเปนภาษาที่มีศิลปะ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 5) 

 วิชาภาษาไทยโดยเฉพาะในสวนของหลักภาษานั้นเปนวิชาที่นาเบื่อสําหรับผูเรียนเนื่องจาก
ผูเรียนตองใชการทองจําเปนอยางมาก  และครูภาษาไทยสวนใหญยังขาดเทคนิคการสอนใหม ๆ  
ทําใหผู เ รียนเบื่อ  และไมมีความกระตือรือรนอยากที่จะเรียน  ในการเรียนการสอนวิชา            
หลักภาษาไทยนั้น  พบขอผิดพลาดตาง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะขอผิดพลาดในการใชประโยคซึ่งมี
หลายกรณี  เชน  การใชประโยคที่ขาดบทประธาน  การใชประโยคที่ขาดบทกริยา  การใชประโยค 
ที่ขาดบทกรรม  การใชประโยคที่ใชบทเชื่อมผิด  การใชประโยคที่มีบทประธานซอน  และการใช
ประโยคที่เรียงลําดับคําผิด  (กรมวิชาการ.  2538: 47)  ดังนั้นผูสอนจึงควรที่จะคิดหาทางพัฒนาและ
สงเสริมการสอนภาษาไทยใหนักเรียนใชหลักภาษาไทยไดอยางถูกตอง  และเปนที่นาสนใจ  
สนุกสนาน   อีกทั้งยังควรสนับสนุนผูเรียนใหนําหลักภาษาไทยไปใชเปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  และเพื่อประโยชนในการสรางสรรคความคิดที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติ      
ใหเจริญรุงเรือง  ในการใชภาษานั้นเราควรจะทราบวาคําไหนมีที่ใชอยางไร  เพ่ือประโยชนในการ
สื่อสาร  นักไวยกรณไดสังเกตความหมายและหนาที่ของคําในประโยค  แลวจึงแบงคําในภาษาไทย
ออกเปนหมวด  (กรมวิชาการ.  2543: 65)  ดังนั้นหากรูจักใชหนาที่ของคําในประโยคไดอยาง
ถูกตองก็จะทําใหการติดตอส่ือสารสัมฤทธิ์ผล 

  ปญหาอยางหน่ึงที่มีในการศึกษา  คือปญหาความแตกตางระหวางบุคคลเนื่องจากผูเรียน
แตละคนมีความแตกตางกันหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนดานความสามารถ  ดานสติปญญา  ดาน
ความตองการ  ดานรางกาย  ดานความสนใจ  ดานอารมณ  และทางดานสังคม (นิพนธ  ศุขปรีดี.    
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  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง
ชนิดของคําในภาษาไทย  ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรนี้จะสามารถชวยแกปญหาในดานการเรียน    
การสอน  และยังกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  พรอมทั้ง
เปรียบเทียบ  การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการสอนปกติและศึกษาความพึงพอใจ       
ของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑที่กําหนด 
   2.  เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เ รียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอร  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  กับการสอนปกติ 
   3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง   

ชนิดของคําในภาษาไทย 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
   1.  ผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีประสิทธิภาพไวใชในการเรียนดวยตนเอง  
พรอมทั้งสามารถทราบถึงความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  เรื่อง  ชนิดของคํา
ในภาษาไทย  ซึ่งจะเปนขอมูลประกอบการพัฒนาบทเรียนตอไป 

   2.  ผลจากการวิจัยจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของครูและผูเก่ียวของกับการศึกษา
ในการที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  มาใชในการเรียนการสอน 

   3.  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอ่ืน ๆ  
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ขอบเขตของการวิจัย 
    1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชวงชั้นที่  2  ในระดับ              
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนบานนาทวี  อําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  
จํานวน  6  หอง ๆ ละ  41  คน  รวม  246  คน 
 

   1.2  กลุมตัวอยาง 
              กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังน้ีใชนักเรียนจํานวน  130  คน  โดยมีวิธีการ

แบงกลุม  ดังนี้ 
         1.2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร       

เปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5    โรงเรียนบานนาทวี  อําเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  48  คน  ไดจากการสุมหลายขั้นตอน  
(Multistage  random  sampling)  เพ่ือเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งที่  1 คร้ังที่  2  และ   
คร้ังที่  3 

          1.2.1.1  การทดลองคร้ังที่  1  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน 
         1.2.1.2  การทดลองคร้ังที่  2  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน 
         1.2.1.3  การทดลองคร้ังที่  3  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน 

      1.2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน       
ที่เรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรกับการสอนปกติ  จํานวน 2 หอง จากกลุมที่ไมใช      
กลุมตัวอยางที่ใชหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  เปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  ระดับชั้น
ประถมศึกษาป    ที่  5  ของโรงเรียนบานนาทวี  อําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่  2       
ปการศึกษา  2550  จํานวน  82  คน ดังนี้  

            1.2.2.1  กลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร  จํานวน  41 คน 
         1.2.2.2  กลุมควบคุมเรียนจากการสอนปกติ  จํานวน  41  คน 

 

               เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
    เน้ือหาวิชาที่ใชออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร  เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ระดับชวงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  แบงเปน  3  เรื่อง  ดังนี้ 

    เรื่องที่  1  คํานาม  และคําสรรพนาม 
    เรื่องที่  2  คํากริยา  และคําวิเศษณ 
    เรื่องที่  3  คําบุพบท  คําสันธาน  และคําอุทาน 
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                เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

    1.  บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง  ชนิดของคํา             
ในภาษาไทย 

    2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชา  เร่ือง  ชนิดของคํา 
ในภาษาไทย 

    3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
    4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระ    

การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย 
 

                ตัวแปรที่ศึกษา 
     1  ตัวแปรตน  ไดแก  วิธีการเรียนเรื่องชนิดของคําในภาษาไทย  แบงเปน 
  1.1  การเรียนตามแผนการสอนของครูผูสอน 
  1.2  การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
     2  ตัวแปรตาม  ไดแก   
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  ความพึงพอใจของผูเรียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
    บทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง  บทเรียน  เร่ืองชนิดของคําในภาษาไทย  โดยนําเสนอ

เน้ือหาวิชาผานคอมพิวเตอร  โดยมีขอความ  ภาพน่ิง     เสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีเปน
สวนประกอบ  โดยบทเรียนจะนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติและสามารถแสดง
ขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียนไดทันที  เนนการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรมีขอมูลอธิบายการใชบทเรียน  แนะนําผูเรียนเขาสูบทเรียน  การดําเนินกิจกรรม    
การเรียน  และมีการแจงผลการเรียน 

   การพัฒนาบทเรียน  หมายถึง  การสรางบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรตามหลักการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องชนิดของคําใน
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2   เพ่ือใหผูเรียนใชเรียนรูดวยตนเองและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพแลวนํามาปรับปรุงแกไขจนบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  

   การสอนปกติ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอน  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดวางแผนและเตรียมการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู  ความจํา  ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย  ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  หลังการเรียน 

   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  ผลการเรียนของผู เ รียน          
จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรโดยใชเกณฑ  85/85   

   85  ตัวแรก  หมายถึง  คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
ของผูเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร 

   85  ตัวหลัง  หมายถึง  คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน   
ของผูเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร 

   ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกสวนบุคคลที่มีตอการจัดกิจกรรมในการเรียนวิชา
ภาษาไทย  เร่ืองชนิดของคําในภาษาไทย  จากบทเรียนคอมพิวเตอร  ในดานของความพอใจ      
ไมพอใจ  ความรูสึกชอบไมชอบ  โดยวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

   ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  บุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณทางดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ  ในการวิจัยคร้ังนี้แบงผูเชี่ยวชาญออกเปน        
2  กลุม  ดังนี้ 

   ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานภาษาไทย  ซึ่งมี
คุณสมบัติ  ดังน้ี  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณในการทํางาน  10  ป  หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และมีประสบการณในการทํางาน  5  ป  หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทํางาน  3  ป 

   ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังน้ี  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ
ในการทํางาน  10  ป  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และมีประสบการณในการทํางาน      
5  ป  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทํางาน  3  ป 

 
สมมติฐานการวิจัย 

    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  กับการสอนปกติไมแตกตางกัน 

    2.  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  อยูในระดับมาก 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาและคนควาเอกสารที่เก่ียวของรวมถึงงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวกับ 
เรื่อง  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง
ชนิดของคําในภาษาไทย   แบงหัวขอไดดังนี้ 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร 

 3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.  

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
6.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
7.  เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม  การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ   
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ  (กรมวิชาการ. 2545: 2-3)   
 

หลักการ 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการการศึกษาของ

ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไวดังนี้  (กรมวิชาการ. 2545: 6-7)   
1.  เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน

สากล 
เปนการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ   2.  

เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  โดยถือวา

ผูเรียน มีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และกาจัดการเรียนรู 
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5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรูและประสบการณ 

 
จุดมุงหมาย 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดีมีปญญา  

มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพจึงกําหนดจุดหมาย
ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังตอไปน้ี  (กรมวิชาการ. 
2545: 7-8) 

1.  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  

มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4.  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิดการ
สรางปญญา  และทักษะในการดําเนินช ีวิต 

5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดียึดม่ันในวิถี

ชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
โครงสราง 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  

ใหสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของมีแนวปฏิบ ัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 8-11)   

1. ระดับชวงชั้น 
กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  ดังนี้ 
ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 - 3 

     ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6 
     ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 - 3 
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     ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 
 

2. สาระการเรียนรู 
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการ 

การเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุมสาระ  ไดแก 
      ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตร 
 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ศิลปะ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 และภาษาตางประเทศ 
 

หลักสูตรการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 การสอนภาษาไทยในปจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม  เนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
กับผู อ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ  และใชภาษาในการแกปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาสังคม      
เนนการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง  นอกจากนั้นยังตองสอนภาษาเพื่อพัฒนา
ความคิด  ขณะเดียวกันการสอนภาษาไทยจะตองเนนการรักภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรม     
ซึ่งเปนกฎเกณฑ  การใชภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  ผูเรียนจะตองมีทักษะในรูปหลักภาษา
และสั่งสมมายาวนาน  เพ่ือศึกษาเรื่องราวของชีวิตที่จะทําใหชีวทัศนและโลกทัศนของผูอาน
กวางขวางขึ้นเขาใจสภาพสังคมและ  วัฒนธรรมในอดีตปจจุบันและสังคมในอนาคตรวมถึงการศึกษา
ภูมิปญญาทางภาษาในทองถิ่นตาง ๆ (กรมวิชาการ. 2544: 1)   

 
ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  เปนสมบ ัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน

เอกภาพ  และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบธุรกิจและ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความร ู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณ  
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจนอกจากภาษาไทยนี้ 
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 ภาษาไทยมีวิวัฒนาการตอเน่ืองมานับเปนพันป  และมีสวนสําคัญในการสรางสรรค 
ความเจริญกาวหนาของชาติ  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐอักษรไทย (ลายสือไทย)  
ขึ้นเม่ือป พ.ศ. 1826  และอักษรไทยไดเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ  ตกทอดมาเปนอักษรไทยที่ไดใช
อยูในปจจุบัน  ทําใหคนไทยมีอักษรของชาติไทยใชในการติดตอ  การบันทึกเร่ืองราวการเรียนรู  
การดําเนินชีวิตในสังคม  ฯลฯ  ภาษาไทยจึงมีความสําคัญ  จําเปนที่คนไทยทุกคนจะตองศึกษาและ
ฝกฝนจนเกิดทักษะเพ่ือใชติดตอระหวางคนไทยหรือชนชาติอ่ืนที่รูภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในที่นี้จะไดประมวลความสําคัญของภาษาไทยบางประการดังนี้  (กรมวิชาการ. 2544: 4-7)   
 1.  เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  เม่ือเรามีความคิด  มีอารมณ  ความรูสึก          
ความตองการ  ฯลฯ  และตองการถายทอดความคิด  ความรูสึกและความตองการน้ัน  เราก็จะใช
ภาษาสื่อความหมายไปสูผูอ่ืนดวยการพูดและการเขียน  รวมทั้งใชภาษาทําความเขาใจเรื่องราว
ความคิด  ความร ูสึก  ความตองการ  ฯลฯ  กับผ ู อ่ืนดวยการฟง  การอานและการดู 
 ภาษาใชสื่อสารในชีวิตประจําวันมักเปนการสื่อสารที่ไมเปนทางการ  เชน  การพูดคุย
สนทนา  การพูดโทรศัพท  การเขียนจดหมายสวนตัว  เปนตน  ผูใชมักมุงใหผูอ่ืนเขาใจอยางรวดเร็ว
และมักไมเครงครัดระเบียบกฎเกณฑในการใชภาษา  ภาษาลักษณะนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ผันแปรไปตามบุคคลและโอกาสการส่ือสาร  เชน  ภาษาของวัยรุน  ภาษาในสื่อมวลชน  เปนตน  
สวนการสื่อสารที่เปนทางการไมวาจะเปนการพูด  การเขียน  ผูใชภาษามักเครงครัดระเบียบ
กฎเกณฑการใชภาษา  เลือกสรรคําที่ใชติดตอส่ือสารใหถูกตองตรงความหมายเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ 
 นอกจากนี้ภาษายังเปนเครื่องมือในการสื่อสารกันในวงวิชาการเฉพาะกลุมเฉพาะอาชีพซึ่งมี
ภาษา  และศัพทเฉพาะภาษาไทยจึงมีศัพทเฉพาะสาขา  มีศัพทบัญญัติใหมๆ ที่ใชในวงการตางๆ 
เชน  ธุรกิจ  เทคโนโลยี  เพื่อติดตอสื่อสารกับคนในวงการนั้นๆ การไดศึกษาความหมายของภาษา
และศัพทเฉพาะวงการตางๆ รวมทั้งสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมจะชวยใหการส่ือสารเปนไป
ดวยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  เปนเครื่องมือในการเรียนรู  ความรูและประสบการณอันมีคุณคาของบรรพบุรุษไดมีการ
ใชภาษาบันทึกและบอกเลาสืบตอๆ กันมาผานยุคสมัยมารุนแลวรุนเลา  คนรุนหลังจะใชภาษา 
เปนเครื่องมือศึกษาแสวงหาความรูประสบการณและรับสิ่งที่เปนประโยชนนั้นมาใชพัฒนาตนและ
สังคมตอไป 
 การแสวงหาความรูและประสบการณโดยการฟง  การอานและการดูจากบุคคลจากแหลง
เรียนรูตางๆ และสภาพแวดลอมรอบตัว  ภาษาจะชวยพัฒนาสติปญญา  กระบวนการคิด          
การวิเคราะห  การวิจารณ  จนเกิดเปนความรูใหม  นอกจากน้ัน  การใชภาษาโดยการพูดและ    
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 ภาษายังเปนเครื่องมือในการรับและถายทอดวัฒนธรรม  คานิยม  คุณธรรมและจริยธรรมที่ 
พึงประสงคจากคนรุนกอนและจากสังคม  เพ่ือปลูกฝงและหลอหลอมใหเปนผูมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมตามที่สังคมคาดหวัง  ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงเจตคติและคานิยมบางประการที่ไม
เหมาะสมก็กระทําโดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือโนมนาวใจ  และชี้แนะใหเห็นโทษของเจตคติหรือ
คานิยมที่ไมเหมาะสมแลวใชภาษาชักจูงใหเห็นคุณคาและประโยชนของเจตคติและคานิยมที่ตองการ
ปลูกฝง  ภาษาจึงเปนเครื่องมือของการศึกษา  การถายทอดและสืบตอส่ิงตางๆ ที่ตองการใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตาม 
 3.  เปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน  การอยูรวมกันเปนสังคมที่สันติสุขนั้น  
สมาชิกในสังคมจะตองมีความเขาใจอันดีตอกัน  มีความรวมมือรวมใจกันทํางานเพ่ือพัฒนาสังคมให
มีความกาวหนาตามเปาหมายรวมกัน  อยางไรก็ตามการอยูรวมกันในหมูคนจํานวนมากบางคนอาจ
มีปญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร  อันเน่ืองจากการใชภาษาดังน้ันการใชภาษาไทยที่สื่อ
ความหมายไดชัดเจน  ไมกํากวม  เยิ่นเยอ  จะกอใหเกิดความเขาใจที่ดี  ความรวมมือในสังคมใน
การสรางปญหาและความแตกแยก  คนในสังคมยอมมีความเขาใจที่ดีตอกันกอใหเกิดสันติสุข       
ในสังคม 
 สังคมไทยแมวาจะมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยสวนรวมรวมกันก็ตาม  แตก็มีกลุมคน 
บางกลุมที่มีถิ่นที่อยู  วิถีชีวิตและภาษาเฉพาะกลุมแตกตางกันโดยจะมีภาษาของกลุมคนสําหรับ
สื่อสารกันในกลุม  เชนภาษาถิ่นตางๆ ภาษาชนกลุมนอย  จึงมีการกําหนดใหใชภาษารวมกัน  
เรียกวา  ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานที่คนทุกกลุมทุกถิ่นยอมรับและนํามาใชสื่อสารให
เขาใจตรงกันทั้งในการศึกษาในทางราชการและในสื่อสารมวลชน  การใชภาษาไทยกลางหรือ
ภาษาไทยมาตรฐานไดชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันในสังคมไทยโดยสวนรวมและสราง
ความเปนเอกภาพของชาติ 
 นอกจากภาษาไทยจะทําใหคนในสังคมปจจุบันมีความเขาใจที่ดีตอกันแลว  ภาษาไทย     
ยังเปนเครื่องมือบันทึกและถายทอดความรูสึกนึกคิดของบรรพบุรุษในรูปธรรมของวรรณคดีและ
วรรณกรรม  การอานและการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแตละสมัยทําใหชนรุนหลังรับรูและ
เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูแตง  ชีวิตความเปนอยู  เหตุการณ  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัย
นั้นๆ ดวย 
 4.  เปนเคร่ืองสรางเอกภาพของชาติ  สังคมจะเปนปกแผนม่ันคงและเจริญรุงเรืองก็เพราะ
คนในสังคมมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  และมีความรูสึกผูกพันเปนพวกพองกันเพราะคน
ไทยมีภาษาไทยที่เปนภาษากลางหรือภาษามาตรฐานใชรวมกัน  ภาษาไทยยังแสดงใหเห็นถึงชาติ
ไทยมีอารยธรรมและมีความเจริญรุงเรือง  มีภาษาไทยใชเปนภาษาประจําชาติที่ใชสื่อสารกัน  ทําให
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 บางชาติมีภาษาสื่อสารจํานวนมาก  เชน  ประเทศอินเดียมีภาษานับรอยภาษาการสื่อสารจึง
มีอุปสรรคไมสามารถทําความเขาใจไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะแตละกลุมมีภาษาใชเปนของ
ตนเอง  ทําใหมีความคิดเห็นแตกแยกขัดแยง  มีความรูสึกวาเปนคนตางกลุมจึงขาดความเปน
เอกภาพในชาติ  ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาชาติแมอินเดียจะมีภาษากลางของชาติที่
กําหนดใหใชในการติดตอกัน  แตก็ไมสามารถทําใหคนแตละกลุมมีความคิดและมีความรูสึกเปนพวก
เดียวกันไดอยางสนิทใจ  ตอชาติไทยถึงแมวาจะมีภาษาถิ่นใชแตก็ยังเปนภาษาถิ่นที่สามารถใช
สื่อสารสรางความเขาใจกันได 

5.  เปนเคร่ืองมือชวยจรรโลงใจ  โดยธรรมชาติมนุษยทุกเพศทุกวัยตองการไดรับความ
จรรโลงใจในชีวิตอยูเสมอเด็กเล็กๆ ตองการฟงเสียงเหกลอม  เม่ือโตขึ้นฟงเสียงเพลงทั้งบทรองและ
ทํานองยอมทําใหเกิดความสําราญใจ  อานหรือฟงนิทาน  นิยาย  บทกวี  สารคดี  บันเทิงคดี       
คําอวยพร  สุภาษิต  ฯลฯ  ซึ่งผูประพันธไดสรรถอยคําอันประณีต  ไพเราะ  และมีขอคิดที่ลึกซ่ึงเปน
ภาษาเรียงรอยใหเกิดความจรรโลงใจแกผูอานและผูฟง 

สื่อสารมวลชนในปจจุบันมีบทบาทสําคัญยิ่งในการใหความจรรโลงใจแกคนในสังคม
นอกเหนือไปจากประโยชนดานอ่ืนๆ สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพนั้น  ตองใชภาษาเปนหลักในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารอยูแลว  สวนสื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ โทรทัศน  
ภาพยนตร  ก็ตองใชภาษาเปนสวนประกอบสําคัญในการนําเสนอดวย จึงจะทําใหผูฟง  ผูชมได
เขาใจขอมูลขาวสารอยางชัดเจน  เพ่ิมรสชาติและเกิดความจรรโลงไดเต็มที่ 

เร่ืองราวที่ชวยใหเกิดความจรรโลงใจและความชื่นบานจําเปนตองอาศัยภาษาเปนส่ือ
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญชวยใหชีวิตคนไทยมีความสดชื่นรื่นรมย  มีสุขภาพจิตที่ดีไมเครงเครียด  
เกิดความคิดสรางสรรคและสังคมไทยดํารงอยูไดดี 

ดังนั้น  ภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและความเปนปกแผนของสังคมไทย   
คนไทยจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย  ตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑ 
ทางภาษาและฝกฝนใหมีทักษะฟง  พูด  อานและเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือนําไปใช 
ในการสื่อสาร  เรียนรู  การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันการสรางความเปนเอกภาพของชาติและ
ความจรรโลงใจ  เพื่อเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือการสื่อสารของคนในชาติ  ใชทําความเขาใจกันและใชภาษา
ประกอบกิจการงานทั้งสวนตน  ครอบครัว  และกิจกรรมในสังคมและประเทศชาติ  ภาษาไทยยังเปน
เคร่ืองมือการเรียนรู  การบันทึกเร่ืองราวจากอดีตจนถึงปจจุบัน  และยังเปนวัฒนธรรมของชาติ  
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทย  จึงตองสอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสอนภาษาไทยใหคนรัก
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ภาษาเปนสื่อของความคิด  ผูเรียนที่มีภาษาใชกวางขวางมาประมวลคําในการใชพูด  ฟง  
อาน  เขียนมาก  ผูเรียนจะคิดไดกวางขวางลึกซึ่ง  และสรางเสริมความชาญฉลาด  สามารถคิด
สรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณ  คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล  ดังน้ันการสอน  
ภาษาไทยจําเปนตองเสริมเสรางใหผูเรียนขยายประมวลคําทั้งการพูด  การฟงการอานและการเขียน
ใหมาก  เพ่ือใหผูเรียนใชภาษาในการคิดสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณคิดตัดสินใจแกปญหา  
วินิจฉัยเรื่องราวและสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอยางมีเหตุผล  ใชภาษาในเชิงสรางสรรคและใชภาษา
อยางสละสลวยซึ่งจะชวยสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความนาเชื่อถือ 
 ภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเร่ืองราว  ความรูและประสบการณ  การพูดและการเขียน
เปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น  ความรูและ
ประสบการณ  สวนการดูเปนการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ทั้งโทรทัศน  ภาพยนตร  ละคร  
คอมพิวเตอร  ตลอดจนการตูนและสามารถแสดงทรรศนะขอมูลขาวสารดวยการพูดและการเขียน  
การดูจึงเปนการเรียนรูและการแสดงทรรศนะของตน  และการดูนับวันจะมีความสําคัญและมีอิทธิพล
ตอการดําเนินชีวิต ผูเรียนจะตองประเมินส่ิงที่ดูและใชการดูใหเปนประโยชนในการหาความรู     
การเรียนภาษาไทยจึงคงตองเรียนเพ่ือการสื่อสารใหผูเรียนสามารถรับรูขอมูลขาวสารอยางพินิจ
พิเคราะห  สามารถเลือกใชคําเรียบเรียงความคิด  ความรูใหชัดเจนใชภาษาไดถูกตองตามหลัก
ภาษาใชถอยคําตรงตามความหมาย ถูกตองตามฐานะของบุคคลและสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ภาษาไทยมีสวนที่เปนเน้ือหาสาระ  ไดแก  กฎเกณฑทางภาษาหรือหลักการใชภาษาผูใช
ภาษาจะตองเรียนรูหลักภาษาไทยและใชไดถูกตอง  สวนวรรณคดีและวรรณกรรมตลอดจนบทรอง
เลน  เพลงกลอมเด็ก  ปริศนาคําทาย  เพลงพื้นบาน  วรรณกรรมพ้ืนบานที่เปนคติชนหรือภูมิปญญา 
ทางภาษา  ที่ถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องราวของสังคมในอดีต  
ความงดงามทางภาษาในบทประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง  เปนสวนที่เปนเนื้อหาสาระชวยให
เกิดความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและบอกกลาวถึงความดี  ความงาม   
การประพฤติตนไวในวรรณคดีและในคติชน  ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในสวนของบทรอยกรองผูเรียนจะตองเห็นความงามของ
ถอยคําในบทรอยกรองเขาใจเรื่องราวของวรรณคดี  สามารถทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะจะเปน
ตนทุนหรือพ้ืนฐานของการแตงบทรอยกรอง  ดังนั้นการเรียนการสอนจําเปนตองใหผูเรียนไดทองจํา 
บทอาขยานที่เปนบทรอยกรองที่ไพเราะดวย  และการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมยังทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูสังคม  ชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยอีกดวย 
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 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร  และนักเรียนสวนหนึ่งมี
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส   นักเรียนอาจใชโปรแกรม  (Word  
Processing)  ในการเรียนภาษาไทย  การรวบรวมขอมูลขาวสาร  การเขียนโครงงาน  การเขียน
รายงานดวยแผนดิสกสงครูแทนที่จะเขียนรายงานเปนแผนกระดาษ  การใชโปรแกรม  (Word  
Processing)  จะชวยใหนักเรียนใชในกระบวนการเขียน  จะใชในการปรับปรุงพัฒนาบทเขียนของ
นักเรียนทั้งในขั้นยกราง  ขั้นปรับปรุง  พัฒนาและสามารถพิมพรายงานออกมาดวยความเรียบรอย
เปนการเขียนขั้นสุดทายและตอไป  นักเรียนอาจใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลขาวสารตางๆ ใช
จดหมายอิเล็กทรอนิคส  (E – Mail)  ในการสงขอมูลขาวสาร  การเรียนรูกับเพ่ือนทั้งในโรงเรียนและ
เพ่ือนตางโรงเรียนดังนั้นครูภาษาไทยจะตองเรียนรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยงเทคโนโลยี  
นักเรียนอาจเชื่อมโยงสอบถามปญหาการเรียนกับครูโดยใชโทรศัพทมือถือ  หรือทางคอมพิวเตอร  
ก็ไดซึ่งจะเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  แมแตการนําคอมพิวเตอร 
ชวยสอน  (CAI)  มาใชก็จะเปนส่ิงที่เกิดขึ้นมากขึ้นในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย       
ในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมพน  (กรมวิชาการ. 2544: 8-10)  

 
คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เม่ือจบแตละชวงชั้น  ผูเรียนตองมีความรูความสามารถ
ดังตอไปน้ี  (กรมวิชาการ. 2544: 10-15)   
  

ชวงชั้นที่  1  ประถมศึกษาปที่  1 - 3 
- อานไดคลองและอานไดเร็ว 
- เขาใจความหมาย  และหนาที่ของคํา  กลุมคํา  ประโยคและเขาใจขอความที่อาน 

   -    นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด  คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณและกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติ 

   -    เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง 
   -    พูดและเขียนแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก  ความตองการและจินตนาการ 
   -    จดบันทึกความรู  ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 
   -    จับใจความสําคัญ  ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  สนทนา  แสดงความคิดเห็น  เลาเร่ือง

ถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึกและประสบการณจากเร่ืองที่ฟงที่ดู 
   -    เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น 
   -    ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ  
   -    ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปใชในการพูดและการเขียน 
   -    นําปริศนาคําทาย  และบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนการเลน 
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   -    ใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือการเรียน  การแสวงหาความรู  และใชไดเหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณ 

   -    นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
   -    มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู และการพูด 
   -    มีนิสัยรักการอานและการเขียน 
 
ชวงชั้นที่  2  ประถมศึกษาปที่  4 – 6 

- อานไดคลองและอานไดเร็วขึ้น 
   -    เขาใจความหมายของคํา สํานวน  โวหาร  การเปรียบเทียบ  จับประเด็นสําคัญ 

แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ 
   -    นําความรูที่ไดจากการอานไปใชแกปญหา  ตัดสินใจ  คาดการณ  และใช  การอาน

เปนเคร่ืองมือ ในการพัฒนาตน 
   -    เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู 
   -    เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมาย  เขียนอธิบาย  เขียนชี้แจงการปฏิบัติงานและ

รายงาน  เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการและเรื่องราวท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง  จดบันทึกความรู
ประสบการณ  เหตุการณและการสังเกตอยางเปนระบบ 

   -    สรุปความ  วิเคราะหเรื่องที่ฟงที่ดู  และเปรียบเทียบกับประสบการณในชีวิต 
   -    สนทนา  โตตอบ  พูดแสดงความรู  ความคิด  ความตองการ  พูดวิเคราะห  เรื่องราว  

พูดตอหนาชุมชน  และพูดรายงาน 
   -    ใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือการเรียน  การดํารงชีวิต  และการอยูรวมกันใน

สังคม  รวมทั้งใชไดถูกตองเหมาะกับบุคคลและสถานการณ 
   -    เขาใจลักษณะของคํา  คําภาษาถิ่นและคําภาษาตางประเทศที่ปรากฎในภาษาไทย 
   -    ใชทักษะทางภาษาเพื่อประโยชนไดตามจุดประสงค 
   -    ใชหลักการพิจารณาหนังสือ  พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมใหเห็นคุณคาและ 

นําประโยชนไปใชในชีวิต 
   -    ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปใชในการพูดการเขียน 
   -    แตงกาพยและกลอนงายๆ  
   -    เลานิทานพ้ืนบานและตํานานพ้ืนบานในทองถิ่น 
   -    มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด  มีนิสัยรักการอาน  

และการเขียน 
 

ชวงชั้นที่  3  มัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
- อานอยางมีสมรรถภาพ  และอานไดเร็วยิ่งขึ้น 
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-    เขาใจวงคําศัพทที่กวางขึ้น  สํานวนและโวหารที่ซึ่ง  แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห  
ประเมินคาเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผล 

-    เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ 
-    เขียนเรียงความ  ยอความและจดหมาย  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  รายงานเขียนแสดง 

ความคิดเห็น  แสดงการโตแยง  และเขียนสรางสรรค 
-    สรุปความ  จับประเด็นสําคัญ  วิเคราะห  วินิจฉัยขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  และ

จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 
-    รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  จัดลําดับความคิดขั้นตอนใน

การนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตางๆ  
-    พูดนําเสนอความรู  ความคิด  การวิเคราะหและการประเมินเรื่องราวตางๆ อยาง

เหมาะสม 
-    เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
-    ใชภาษาแสดงความคิดเห็น  สรางความเขาใจ  โนมนาวใจ  ปฏิเสธ  เจรจาตอรอง

ดวยภาษาและกริยาทาทางที่สุภาพ 
-    ใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู  การทํางานและใชอยางสรางสรรคเปน

ประโยชน 
-    ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  พิจารณาวรรณคดีและ

วรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนําประโยชนใชในชีวิต 
-    แตงกาพย  กลอน  และโคลง 
-    ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  และนําไปใชกลาวอางในการพูดและการเขียน 
-    รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น 
-    มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด  และมีนิสัยรักการอาน 

การเขียน 
  
 ชวงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปที่  4 – 6 

 -    อานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ 
 -    ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อานอยางลึกซ้ึง  วิเคราะหวิจารณประเมิน

คาเร่ืองที่อาน 
 -    เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู 
 -    เขียนเชิงวิชาการ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  เขียนโนมนาวใจ  เขียนแสดงทรรศนะเขียน

บันเทิงคดีและสารคดี  เขียนเชิงสรางสรรค 
 -    ตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค  เรียบเรียงงานเขียน  โดยมีการอางอิง  

ขอมูล  สารสนเทศไดอยางถูกตอง 
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 -  นําความรูจากการฟงและดูสื่อรูปแบบตางๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา  
และแสดงความคิดเห็น  และสามารถวิเคราะห  วิจารณไดอยางมีเหตุผล 

 -  พูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการพูดโนมนาวจิตใจพูดเพ่ือความ
บันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็น 

 -  ใชภาษาพัฒนาการเรียน  การทํางาน  และการประกอบอาชีพ  สรางสรรคงาน       
เชิงวิชาการและใชอยางสรางสรรค  เปนประโยชน 

 -  เข า ใ จการ เปลี่ ยนแปลงของภาษา   รวมทั้ ง อิทธิพลของภาษา ถ่ิน   และ
ภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย 

 -  แตงกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  และรายได 
 -  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคุณคานําไปใชในการกลาวอางทั้งการพูดและ    

การเขียน 
 -  ศึกษารวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  สํานวนภาษิต ทีมี่

ในวรรณกรรมพื้นบาน  และวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม 
 -  มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด  และมีนิสัยรักการอาน  

การเขียน 
 คุณภาพของผูเรียนที่กําหนดในแตละชวงชั้นน้ัน  เปนคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนจะตองฝกทักษะตางๆ อยางตอเน่ืองตามที่กลาวไวในชวงชั้น
ตางๆ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอยางตอเน่ือง 

 
สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
ลักษณะของหลักสูตร 
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานไดกําหนดเปน

กรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยของสถานศึกษาเชนเดียวกับกลุมวิชาอ่ืนๆ 
สถานศ ึกษาจะนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และเปนแนวทางจัดการ
เรียนการสอนใหเปนแนวทางเดียวกันทั้งประเทศตามมาตรฐานการเรียนรู  ลักษณะสําคัญของ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีดังนี้  (กรมวิชาการ. 2544: 16-17)   

1.  กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (Strand)  ซึ่งเปนแกน
ความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียดและจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน  และ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น  ประกอบดวย  การอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด  
หลักการใชภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 

2.  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู  ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาและมาตรฐาน 
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การเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ  เพ่ือระบุสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนและสมรรถฐานที่ผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนจะยึดเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 

3.  กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้น  ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   
โดยแบงเปน  4 ชวงชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  ชั้นมัธยมศกึษา
ปที่  1 – 3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเน่ือง  ผูสอนตอง
ศึกษาหลักสูตรทุกชวงชั้นมิใชเฉพาะชวงชั้นที่จะสอนเทาน้ัน  เพ่ือเห็นภาพการพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางตอเน่ือง 
 4.  กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1 – 3  กําหนดเวลาเรียนเปนรายป  สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  กําหนดเวลาเรียนเปนราย
ภาคและเปนหนวยกิต 
 ทั้งน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 จัดเวลา
เรียนเฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตรใชเวลาเรียนประมาณรอยละ  50 (เวลาเรียนตลอดป  800 – 
1,000 ชั่วโมง)  เพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูและวางทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการอาน  เขียนและ
การคิดคํานวณ 
 ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6  ใหจัดเวลาเรียน  เฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตรใชเวลา
เรียนประมาณรอยละ  40 (เวลาเรียนตลอดป  800 – 1,000 ชั่วโมง)  ทั้งน้ียังใหความสําคัญตอ
ภาษาไทยและใหความสําคัญตอวิทยาศาสตรมากขึ้น  ภาษาไทยยังตองฝกฝนทบทวนอยูเปนประจํา
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในระดับสูง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป  กําหนดเวลาเรียนทั้ง  8  กลุมสาระ 
การเรียนรูใหมีสัดสวนใกลเคียงกัน  กลุมภาษาไทย  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรยังคงมี
ความสําคัญควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอ่ืน  สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค  คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียน 
เปนหนวยกิต  ใชเกณฑ  40  ชั่วโมงตอภาคเรียน  มีคานํ้าหนักวิชา  1  หนวยกิต  การจัดเวลาและ
สาระการเรียนรู เปนการเร่ิมเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา  จึงใหมีการเลือกเรียนของแตละกลุมสาระ 
การเรียนรูและจัดใหมีรายวิชาเพ่ิมเติมใหม  เปนรายวิชาที่นาสนใจหรือมีความยากในระดับสูงขึ้นไป
จัดเปนรายวิชาสั้นๆ หรือรายวิชาเด่ียว  หรือรวมกันในลักษณะบูรณาการเปนรายวิชาเลือกเฉพาะ
ทาง 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนหลักสูตรมาตรฐาน  (Standard 
– Based  Curriculum)  และมีลักษณะเปนหลักสูตรสมรรถฐาน  (Competency - Based  
Curriculum)  กลาวคือ  หลักสูตรจะมีสาระการเรียน  (Strand)  เปนกลุมเน้ือหาและทักษะที่จะตอง
สอน  แตละสาระการเรียนจะมีมาตรฐานการเรียนรู  (Standard)  เปนตัวกําหนดคุณภาพของการจัด
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แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 การเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่มุงสรางสติปญญาและ
พัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบการคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสามารถ 
ในการคิดระดับสูงและคิดแบบองครวม  สามารถคิดสรางสรรคตนเอง  สังคม  ประเทศชาติและโลก  
นอกจากน้ันยังมุงพัฒนาการทางอารมณใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเองเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  สามารถแกปญหาความขัดแยงในอารมณอยางถูกตองเหมาะสม 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  โดยกําหนดวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการ
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แนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  แนวความคิดที่มุงใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเรียนรูจาก 
การปฏิบัติดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย  ผูสอนจะตองวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยให
ผูเรียนใชแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีครูเปนผูใหคําปรึกษา  
การเรียนรู 
 ปจจุบันบทบาทของผูสอนและผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  กลาวคือผูเรียนจะตองรู
วิธีการเรียนใหประสบผลสําเร็จ  รูวิธีการแสวงหาความรู  รูวิธีการคิดวิเคราะหขอมูลขาวสาร  
สามารถใชทักษะทางภาษาเพื่อการอภิปราย  การรายงาน  การแสวงหาความรู  สามารถจดบันทึก
ความรูจัดหมวดหมูความรูและเชื่อมโยงความรูใหมและขอมูลขาวสารไดอยางเปนระบบ  ผูเรียนจะ
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  สวนตัวผูสอนก็จะปรับบทบาทจากการใหความรู
โดยการบอก  การบรรยาย  เปนการวางแผนจัดกิจกรรมใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรม  ใหวิธีการ
เรียนรู  ใหหลักการของศาสตรที่จะสอน  สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติและสรุปความรู  
ประเมินผลตนเอง  ปรับปรุง ตนเองใหพัฒนากาวหนา  บทบาทของครูจะมีบทบาทวางตนใหศิษย
ไววางใจ  นาเคารพ  และเปนผูทรงความรู  เปนที่ปรึกษาแกศิษย  รับฟงความคิดของศิษย  รับรู
ความรูสึกของศิษย  วางตนเปนแบบอยางที่ดีเปนตัวแบบในการประพฤติปฏิบัติ  การจัดการเรียนรู
ควรคํานึงถึงความสําคัญเรื่องตอไปน้ี  (กรมวิชาการ. 2544: 48-50)   
 1.  การเรียนรูอยางมีความสุข  เปนการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่เปนอิสระแตมี
ระเบียบวินัยในตนเอง  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย  
สงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนของตน  และผูเรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  คือ  บทเรียนมีความหมายและเปนประโยชนตอผูเรียน
กิจกรรมเรียนรูหลากหลาย  ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  มีสื่อการเรียนรูเหมาะกับ
ความสามารถและนาสนใจ  การประเมินผลมุงเนนศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม
ผูสอนกับ  ผูเรียน  และผูเรียนกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
 2.  การเรียนรูแบบองครวมเปนการเรียนรูจากการบูรณาการสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรูเขาดวยกัน  สาระการเรียนรู จะเรียนจากเรื่องใกลตัว  ที่อยูอาศัย  ทองถิ่นของ
ตน  สังคม  ประเทศชาติ  สิ่งแวดลอม  เร่ืองของสังคมโลก  การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่เกิดขึ้น
ในสังคมโลก  การเรียนรูแบบองครวมเปนการบูรณาการความรูความเขาใจเรื่องที่เรียนใหลึกซึ้ง
ครอบคลุมปญหา  และมีความหมายตอการนําไปใชในการดํารงชีวิต  และการแกปญหาของสังคม 
 3.  การเรียนรู จะตองปรับวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน  การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ผูเรียนตองมีลีลาการเรียนรู  (Learning  Styles)  ของตน  มีอิสระในการเรียนรูอยางมีความ
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 4.  การเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรูโดยการประมวลขอม ูลความรู 
จากประสบการณตางๆ มาวิเคราะหใหเปนความรูใหม  วิธีการใหม  เพ่ือนําความรูและวิธีการไปใช
ในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมสอดคลองกัน  ผู เรียนจะแสวงหาขอมูลจากการอาน           
การสัมภาษณ  การดูสื่อทางอิเล็กทรอนิกส  การฟง  แลวจดบันทึกขอมูลนํามาวิเคราะห  คิดอยาง
รอบคอบและนําความรูไปปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู  สื่อ  
เหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัว  นํามาสรุปผลสรางความรูดวยตนเอง 
 5.  การเรียนรูรวมกับบุคคลอ่ืน  เปนการเรียนรูที่ มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวยการ
แลกเปลี่ยนขอมูล  ความรู  ความคิดและประสบการณ  ซึ่งกันและกัน  ดวยการนําขอมูลและ
ประสบการณ  สรุปเปนขอความรู  ทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  เปน
การปลูกฝงคุณธรรมการอยูรวมกันและการทํางานรวมกันทําใหพัฒนาทั้งทักษะทางสังคม  และ
ทักษะการทํางานที่ดี 
 6.  การเรียนรู โดยมีสวนรวมในกระบวนการเรียนและมีสวนรวมในผลงาน  เปนการใช
ผูเรียนรวมกันวางแผนการเรียนรู  และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  เชน การจัดนิทรรศการ
การเขียนความรูเปนบทความ  หรือจัดทําสมุดวิเคราะหความรู  จัดทําแผนภูมิ  การรายงานหนาชั้น  
การจัดอภิปรายความรู การแสดงบทบาทสมมติ  และการแสดงละคร  ฯลฯ  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
ทักษะกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย  รูจักบทบาทหนาที่  แบงความ
รับผิดชอบ  ปรึกษาหารือ  ติดตามผล  ประเมินผลงาน  และบูรณาการความรูจากหลายวิชา 
 7.  การเรียนรูกระบวนการเรียนรู  เปนการเรียนรูลีลาการเรียนรูและความถนัดใน  การเรยีน
ของตนเอง  ผูเรียนจะรูกระบวนการเรียนรูจากการที่ผูสอนเปดโอกาสและจัดสถานการณใหศึกษา 
หาความรูดวยตนเองเปนรายบุคคลและเปนกลุม  เกิดการศึกษาวิเคราะหและสรุปผลการเรียนรูเพ่ือ
นําไปใชเปนประโยชนในการเรียนรูตอไป 
 8.  การเรียนรูเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเปนการ
นําความรูที่ไดจากการเรียน  เชน  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแสวงหาความรู  ทักษะการ
ปฏิบัติงาน  ทักษะการวิเคราะห  ทักษะการสังเคราะห  ทักษะการจัดการ  ทักษะการดําเนินชีวิตและ
การมีมนุษยสัมพันธ  มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลักสูตรแกนกลางสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งสติปญญา  ความรู  รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม และ
คุณธรรม  จริยธรรมในการดํารงชีวิต  มีคานิยมที่ดีสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอย างมี  ความสุข  และ 
เนนการสรางกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาคน  และการดํารงชีวิตในสังคม  มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย  และการสงเสริมภูมิปญญาไทย  ภาษาไทยไมเพียงแตเฉพาะในฐานะ
ภาษาประจําชาติซึ่งคนไทยทุกคนพึงตองรักษาและสืบสานภาษาไทยใหคงอยูตลอดไปเทาน้ันแตยัง
เปนเครื่องมือการสื่อสารของคนในชาติที่จะตองใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพ่ือ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  เกิดความรวมมือกันดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือการดํารงชีวิตและ
การอยูรวมกัน  ดังน้ัน  สถานศึกษาซึ่งทําหนาที่พัฒนาคนในชาติจะตองถือเปนหนาที่ในการพัฒนา  
ผูเรียนใหมีความสามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการใช
ภาษาไทย  ในฐานะเปนวัฒนธรรมของชาติ 
 การวัดและประเมินผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนภารกิจที่มีความ
ยุงยาก  แมวาการทดสอบจะทําการทดสอบตามเกณฑก็ตามแตการวัดและประเมินผลจะตองถือวา
เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลควบคูกันไป  เปน
การบูรณาการหรือประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนเขาดวยกัน  ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาการวัดและประเมินผลจะมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพราะการวัดและประเมินผลกับการเรียนรูมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด  การประเมินผลจะมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการเรียนรูผลทางตรงก็คือ  จะให
ขอมูลยอนกลับที่จะนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูที่ มีประสิทธิภาพ  สวนผลทางออม  คือ            
การประเมินผลจะเปนตัวชี้นําการเรียนการสอน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงสามารถนําผลการ
ประเมินทั้ง  2  ลักษณะมาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษา  
หากพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราที่  22  ระบุวาการจัด
การศึกษาที่ยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพ  ฉะนั้นผลทางตรงจากการประเมินผูเรียนจะเปนขอมูลที่มีคุณคาอันจะนําไปสูการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดโดยแทจริง  สวนผลทางออมมาจากการทางออมมาจาก
การประเมินผูเรียน  จะเปนตัวชี้นําการเรียนการสอนที่ผูสอนจะใชเปนเปนหมายของการสอนที่จะ
พัฒนาผูเรียนและใชเปนตัวกํากับวิธีการเรียนการสอน  และการเตรียมตัวของผูเรียนในการวัดและ
ประเมินผล  ดังนั้นหากมุงพัฒนาการเรียนของผูเรียน  การวัดและการประเมินผูเรียน  ทั้งระหวาง
การเรียนการสอนและหลักการเรียนการสอน  เพ่ือตัดสินผลการเรียนจะตองกําหนดภาระงานให
ผูเรียนไดปฏิบัติการเรียน  ผูสอนจะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดปฏิบัติการ



 22 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

 การวัดและประเมินผล การเรียนรูดานภาษาเปนงานที่ยากซ่ึงตองการความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการพัฒนาทางภาษา  ดังน้ัน  ผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาษาจําเปนตองเขาใจ
หลักการของการเรียนรูภาษา  เพ่ือเปนพ้ืนฐานการดําเนินงาน  ดังนี้  (กรมวิชาการ.  2544: 88-89) 
 1.  ทักษะทางภาษาทั้งการฟง  การดู  การพูด  การอาน  และการเขียนมีความสําคัญเทาๆ 
กัน และทักษะเหลาน้ีจะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทักษะทีละอยางจะตองฝก
ทักษะไปพรอมๆ กัน  และทักษะทางภาษา  ทักษะหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืนๆ 
ดวย   
 2.  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิดเพราะ
ภาษาเปนสื่อของความคิด  ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภาษา  มีประมวลคํามากจะชวย
ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดดวยขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับผูอ่ืน  มีการ
ติดตอสื่อสาร  ใชภาษาในการติดตอกับเพ่ือนกับครูจึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวยเมื่อผูเรียนได
ใชภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททางวิชาการในหองเรียนและในชุมชน  จะทําใหผูเรียนไดใช
ภาษาและไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง 
 3.  ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใชภาษา 
มิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว  การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณหรือหลัก
ภาษา  การสะกดคํา  การใชเครื่องหมายวรรคตอนและนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝนการ
เขียนและพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 
 4.  ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากัน  แตการพัฒนาทางภาษา 
จะไมเทากัน  และวิธีการเรียนรูจะตางกัน 
 5.  ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  หลักสูตรจะตองใหความสําคัญและ
ใชความเคารพและเห็นคุณคาของเช้ือชาติ  จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใชภาษาถิ่นของ
ผูเรียน  และชวยใหผูเรียนพัฒนาภาษาไทยของตน  และพัฒนาความรูสึกที่ดีเก่ียวกับภาษาไทยและ
กระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข 
 6.  ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือของการเรียนรู  และทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใชภาษาไทย
เปนเคร่ืองมือการสื่อสารและการแสวงหาความรู  การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูจะใชภาษาในการ
คิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  การอภิปราย  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงการ  การตอบ  
คําถาม  การตอบขอทดสอบ  ดังนั้นครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาที่เปนแบบ
แผนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนและตองสอนการใชภาษาแกผูเรียนดวยเสมอ 
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หลักการของการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ  (กรมวิชาการ. 2544: 47,89-
91)  
  ประการแรก : การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน 
 การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนของผูเรียนทั้งนี้เพราะ
เปาหมายของการประเมินในชั้นเรียน  คือการไดขอมูลเพ่ือพัฒนาการเรียนของผูเรียนและขอมูล
เก่ียวกับการพัฒนาการสอน  แนวคิดนี้ชี้ใหเห็นวา  การประเมินผลจะตองอยูในกระบวนการ
ดําเนินงานมิใชเหตุการณเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแลวสรุปผลการเรียนรู  ตั้งแตเร่ิมตนบทเรียนเพ่ือ
ตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน  ประเมินผลระหวางการเรียนการสอน  โดยประเมินอยางสมํ่าเสมอตลอด
การสอนแตละหนวย  เพื่อใหไดขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
ผลการประเมินจะใชขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนและระดับการเรียนรูของนักเรียน 
 ในกระบวนการประเมิน  ผูสอนตองตั้งเกณฑไวลวงหนา  เพ่ือรองรับทั้งการสอนและ 
การประเมิน  และตองอธิบายเกณฑที่ตองการใหผูเรียนทราบ  แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ 
อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายตามเกณฑ  หรือใชเกณฑในการ
ประเมินตนเอง 
 
 ประการที่สอง : การประเมินจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
 การประเมินผลในชั้นเรียนที่ดีตองไดจากการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ การวัดเพียง
ครั้งเดียว  อยางเดียว  จะใหขอมูลที่ไมสมบูรณ  เน่ืองจากจะใหขอมูลของผูเรียนเพียงเวลาน้ัน
เทาน้ัน  การใชขอมูลจากหลายแหลงที่ไดมาดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด  
และสภาพที่เปนจริง  มีความสําคัญตอการตัดสินใจโดยรวม  เชนการใหระดับผลการเรียนหรือการ
เลื่อนระดับซึ่งในประเด็นน้ีจะเห็นวาสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตราที่  26   
ที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินดวยวิธีตางๆ และ
สอดคลองกับหลักการในการประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชนกัน 
 
 ประการที่สาม : การประเมินจะตองมีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได  และยุติธรรม 
 ความเที่ยงตรง  และความเชื่อม่ัน  เปนคุณสมบัติสําคัญของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลการ
เรียนรูของผูเรียน  ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเปนผลอันเนื่องมาจากการใชเคร่ืองมือวัดผลการ
เรียนรูที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัด  เชนผูสอนตองการวัดความสามารถในการคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ของผูเรียน  ผูสอนจะตองติดตาม  สังเกตการใชแหลงความรูเพ่ือการคนควา
ขอมูลในสภาพที่เปนจริงของผูเรียน  มิใชการใหผูเรียนสอบโดยการเขียนตอบเพื่อแสดงความรู 
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เก่ียวกับการคนควาขอมูลจากหองสมุด  เพราะถือวาเปนวิธีการโดยออมที่ไมเที่ยงตรงและไม
สามารถสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนไดเพียงพอ 
 สําหรับคุณสมบัติดานความเชื่อม่ัน  เชื่อถือไดของขอมูลน้ัน  หมายถึงความเชื่อถือไดและ 
ความคงเสนคงวาของผลการประเมินที่ได  หากการประเมินผูเรียนคนเดียวกันดวยเครื่องมือ
เดียวกัน  แตใหผลการประเมินที่แตกตางกัน  คําถามที่ถูกถามก็คือ  เคร่ืองมือมีความเชื่อถือได
เพียงใด  การกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนจะชวยใหผลการประเมินมีความเชื่อถือไดมากขึ้น  
ไมวาจะเปนการประเมินโดยผูประเมินคนเดิมหรือหลายคน 
 ความยุติธรรม  หมายถึง  การใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงสิ่งที่เขารูและสามารถทําได
กรณีผูสอนประเมินส่ิงที่ไมเคยสอนหรือใชวิธีการประเมินที่สอดคลองกับการสอน  เชน  ถาม
เก่ียวกับขอเท็จจริง  ในขณะที่การจัดกิจกรรมการสอนเนนการหาเหตุผลและการแกปญหาถือเปน
การประเมินที่ไมยุติธรรม  ความรูสึกสวนตนของผูสอนเก่ียวกับผูเรียนมีอิทธิพลตอการประเมิน
ผูเรียนและสามารถนําไปสูความเปนธรรมตอผูเรียนไดซึ่งผูสอนพึงระมัดระวัง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองเช่ือมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง  จะชวยให
ผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตนศึกษากับสภาพท่ีเปนจริง  ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูการ
ประยุกตใชความรูกับการดํารงชีวิตประจําวันไดโดยงาย 
 การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนดวยวิธีการที่สอดคลอง  สัมพันธกับกระบวนการ
เรียนการสอนดังกลาว  จะทําใหสามารถประเมินความกาวหนาในการเรียนรูผลการเรียนรูไดอยาง
ถูกตอง  แมนยํา  และยุติธรรม 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาไทยและแหลงการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  4  มาตรา  22 – 23  และหมวด  
9  มาตรา  63 – 64  (สํานักงานการศึกษาแหงชาติ.  2545: 25-27, 64-65)  ไดกําหนดแนวทางการ
จัดการศึกษา  กระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีการศึกษาที่เนนถึงบทบาทและความสําคัญของการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  และแหลงการเรียนรู  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผูเรียนและผูสอนให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แนวทางการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาไทย  และแหลงการเรียนรูเพ่ือใชประโยชนในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดังนี้ 
 

สื่อการเรียนรูภาษาไทย   
 กรมวิชาการ (2544: 99)  ไดกลาวถึง  สื่อการเรียนหรือส่ือการเรียนการสอน  เปนเคร่ืองมือ
ที่ครูกําหนดขึ้นเพ่ือใชทําหนาที่ถายทอดและแลกเปลี่ยนเน้ือหาประสบการณ  แนวคิด  ทักษะและ
เจตคติระหวางผูสอนกับผูเรียน  หรือใชเปนเคร่ืองมือการแสวงหาความรูของผูเรียน  โดยใหผูเรียน
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ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนเปนกระบวนการสื่อสารความรู  ประสบการณ  ทักษะ  ความคิดเห็น  
ตลอดจนเจตคติ  ซึ่งอาจจะทําไดหลายวิธี  และอาจใชเคร่ืองมือประกอบการสอนตางๆ อีกมากมาย  
โดยที่การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เนนผูเรียนเปนสําคัญให
ผูเรียนมีทั้งความรูและคุณธรรม  โดยจัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษา  ดังนั้น  การสอนโดยการบรรยายหรือการใชหนังสือเพียงเลมเดียวไมสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดหมายตามที่คาดหวังไว  เพราะในสังคมปจจุบันเปนยุคสมัยที่ขอมูลขาวสาร
ความรูสมัยใหม  ตลอดจนเทคโนโลยีการส่ือสาร  ไดแผขยายกวางขวางอยางไมมีขอบเขตจํากัด  
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่  ใหมีนิสัยใฝรู  แสวงหาความรูดวย
ตนเอง  ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง  โดยใชแหลงความรูที่มีรูปแบบหลากหลาย  
กลาวคือ  การเรียนการสอนจําเปนตองเลือกสรรส่ือการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง  มีโอกาสเรียนรูรวมกับผู อ่ืนและมีความรับผิดชอบที่จะสรางองคความรูดวยตนเอง        
(กรมวิชาการ. 2544: 99-100)   
 

ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนจําแนกตามลักษณะของสื่อที่นํามาใชมี  5  ประเภท  คือ (กรมวิชาการ. 
2544: 100)   
 1.  สื่อส่ิงพิมพ  เปนสื่อที่ ใชระบบการพิมพ  เชน หนังสือเรียน  คู มือหนังสือเสริม
ประสบการณ  ใบความรู  ใบงาน  แผนพับ  แผนภาพ  แบบฝก  วารสารวิชาการ  นิตยสาร  จุลสาร  
ฯลฯ 
 2.  สื่อวัสดุอุปกรณ  เปนส่ือสิ่งของตางๆ เชน  ของจริง  หุนจําลอง  แผนภูมิ  แผนท่ี  
ตาราง  สถิติ  กราฟ  ฯลฯ 
 3.  สื่อโสตทัศนูปกรณ  เปนสื่อที่นําเสนอดวยเคร่ืองมือ  อุปกรณตางๆ เชน  ภาพเลื่อน  
(Slide)  แถบเสียง  แถบบันทึกภาพ  คอมพิวเตอร  อาทิ  คอมพิวเตอรชวยสอนอิเล็กทรอนิกส  และ
สื่อผสมอ่ืนๆ  ฯลฯ 
 4.  สื่อกิจกรรม  เปนสื่อประเภทวีการท่ีใชในการฝกปฏิบัติ  ฝกทักษะ  ซึ่งตองใช
กระบวนการคิด  การปฏิบัติ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูของผูเรียน  เชน  เกม  
เพลง  บทบาทสมมติ  การสาธิต  สถานการณจําลอง  การแสดงละคร  การจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงาน  ทัศนศึกษา  การทําโครงงาน  ฯลฯ 
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5.  สื่อบริบท  เปนสื่อที่สงเสริมการเรียนการสอน  ไดแก  สภาพแวดลอมและสภาวการณ
ตางๆ  เชน  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงวิทยบริการ  หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อาทิ  บุคคล  
หองสมุด  ชุมชน  สังคม วัฒนธรรม  เครือขายคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

 
การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  (กรมวิชาการ. 2544: 101)   

 สื่อการเรียนการสอนแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป  สื่อการเรียนการสอน
ประเภทหน่ึงๆ อาจเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่อง  หรืออาจนําไปใชในการ
เรียนการสอนทั่วไป  นอกจากนี้สื่อการสอนบางอยางจัดทําขึ้นเพ่ือใชเฉพาะตามความตองการของ
ผูสอนในทองถิ่น  หรือมีสื่อการเรียนการสอนสําเร็จรูปที่ผลิตจําหนาย  ผูสอนจึงควรรูจักเลือกใชสื่อ
การเรียนการสอนใหเหมาะสม  และเปนประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด 
 การใชสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ถือเปนความจําเปนอยางยิ่ง
ผูสอนอาจใชเวลาพอสมควรในการเตรียมหรือสรางสื่อ  แตการใชเวลาดังกลาวนั้นเปนการให
ประโยชนที่มีคุมคา  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการเรียนรูภาษาไทยตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรูครอบคลุมทุกดาน  ทั้งความรู  ทักษะ/ กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  
ดังนั้นการใชสื่อจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดที่ทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค  สื่อตอง
มีความเท่ียงตรงในเนื้อหา  ชวยเพิ่มประสบการณใหผูเรียน  สรางงาย  ประหยัดเวลา  และราคาไม
แพง 
 

แนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  สามารถดําเนินการดังน้ี   
(กรมวิชาการ. 2544: 101-102)   
 1.  กําหนดจุดประสงคจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูและไดรับประสบการณดานใดบางจากบทเรียนนั้น  เพ่ือจะไดสรางสื่อหรือเลือกใชสื่อการ
เรียนรูใหสัมพันธกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.  ศึกษาผูเรียน  โดยพิจารณาถึงวัย  ระดับชั้น  ความรูประสบการณและความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เพ่ือใชเปนขอมูลในการเลือกสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 
 3.  ศึกษาธรรมชาติของเน้ือหา/สาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  แตละเรื่องอาจมี
ลักษณะเฉพาะ  บางเรื่องตองเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงหรือเรียนรูจากสภาพจริงดูการสาธิตและบาง
เรื่องตองอาศัยการสืบคนขอมูลจากการฟง  การดูและการอาน 
 4.  พิจารณาประโยชนและความคุมคาของสื่อการเรียนการสอน  สื่อแตละชนิด
สามารถเราความสนใจ  สื่อความหมายและประสบการณ  การเรียนรูแกผูเรียนอยางไรบาง  การจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนในสถานการณซึ่งชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงควร
คํานึงถึงขอจํากัดดานคาใชจาย  และความสะดวกในการใช  ก็อาจเลือกใชสื่อการเรียนรูประเภทอ่ืน
แทน  เชน  ภาพ  สไลดหรือวีดิทัศนแทน  เปนตน 
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 5.  หาประสิทธิภาพของสื่อโดยปรับปรุงและพัฒนาส่ือที่จัดทําไว  เพ่ือเปนการประกัน
คุณภาพของสื่อวามีความเหมาะสมในการนําไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง 
 

การใชสื่อการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนแมผูเรียนจะสรางและพัฒนาส่ือ  ตลอดจนการเลือกใชสื่อ 
อยางหลากหลายแลวก็ตาม  บางครั้งการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนก็ยังไมประสบผลเปนที่
นาพอใจ  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูสอนใชสื่อดังกลาวไมถูกขั้นตอนหรือไมเปนระบบ  เพ่ือใหการใชสื่อ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนควรไดดําเนินการดังนี้  (กรมวิชาการ. 2544: 102-103)   
 1.  ศึกษาเน้ือหาสาระในสื่อการเรียนรูที่ไดเลือกไว  เพ่ือตรวจสอบดูวาเนื้อหามีความ
สมบูรณตามที่ตองการหรือไม  ถาไมสมบูรณจะไดจัดหาหรือจัดทําส่ือชนิดอ่ืนเพิ่มเติม 
 2.  ทดลองใชสื่อบางประเภท  ซึ่งอาจมีความยุงยากในการใชหรือตองทดสอบขั้นตอน 
การใชของส่ือชนิดน้ันๆ เชน  ลําดับขั้นตอนการนําเสนอสรางความเขาใจใหกับผูเรียนเพียงพอ
หรือไมเหมาะสมกับเวลาเรียนเพียงใด  มีสวนไหนที่ตองปรับปรุงแกไขบาง 
 3.  จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องมือ  และสถานที่ใหพรอม  เพ่ือไมใหเสียเวลาในขณะที่ใช
เพราะการใชเวลานานเกินไปในการจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ  จะมีผลใหผูเรียนมีแรงจูงใจ 
ในการเรียนรูนอยลง  นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมจะ
ใชงานดวย 
 4.  เตรียมตัวผู เ รียน   การใชสื่อการเรียนรูบางอยางจําเปนตองชี้แจงใหผู เรียนรู
วัตถุประสงคหรือผลการเรียนรูจากการศึกษาโดยใชสื่อน้ันๆ เปนการใหผูเรียนเรียนรูอยางมี
เปาหมาย  หากไมมีการชี้แจงใหรู  ผูเรียนอาจไดเพียงความเพลิดเพลินหรือเรียนรูไมตรงตาม
เปาหมายยอมเปนการใชสื่อที่ไมคุมคาและเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
 5.  ใชสื่อการเรียนรูตามแผนที่กําหนดไว  เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูที่ตองการขณะที่ใชสื่อ
ใดๆ ก็ตาม  จะตองพิจารณาวาผูเรียนมีปฏิกิริยาอยางไร  ผูเรียนเรียนรูดวยความสนใจ  ตั้งใจและ
กระตือรือรนหรือไม  ปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีผลตอสื่อการเรียนรูสามารถใชเปนเครื่องชี้วัดไดวา    
สื่อการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสมกับผูเรียนเพียงใด 
 6.  ประเมินการใชสื่อการเรียนรู  เปนการทําขอมูลที่ไดจากการใชสื่อมาวิเคราะหใหเกิด
ความชัดเจนวามีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียนในระดับใด  โดยจะตองพิจารณาลักษณะทาง
กายภาพของสื่อและสาระไปยังผูเรียน  บางครั้งสื่อการเรียนรูที่นํามาใชนั้นอาจมีความเหมาะสมดาน
กายภาพ  แตคุณคาในดานสาระยังไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย  การ
ประเมินจะชวยในการตัดสินใจเลือกใชสื่อการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอๆ ไป  
หรือพัฒนาโดยการดัดแปลง  ปรับปรุง  จัดทําเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ทําใหทราบถึงประเด็น
หลัก  22  ประเด็น  ดังน้ี  หลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง  ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรู
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จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยขางตน เปนแนวทาง
ใหแกผูวิจัยไดนําความรูจากการศึกษาไปจัดการเรียนรูเร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย ใหสอดคลอง
กับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ทําการ
วิจัย 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร 

 

ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร 
มีผูใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรไวหลายทานดวยกัน  ดังตอไปน้ี 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542: 65) ใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรวาบทเรียน

คอมพิวเตอร  มาจากคําวา CAI = Computer  Assisted  Instruction  หมายถึง วิถีทางของการสอน
รายบุคคล  โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะจัดหาประสบการณที่มีความสัมพันธ
กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามลําดับที่ตางกันดวย 

 บูรณะ  สมชัย  (2542: 14)  ใหความหมายวา  โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 
ครูสอนเหมือนแผนใส  (Transparent)  สไลด  (Slide)  หรือวิดีทัศน  (Video)  ที่ใชประกอบการ
สอนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายในเวลาอันจํากัด  และตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนนั้น ๆ  แต
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรทําหนาที่ไดครบทุกสื่อในเวลาเดียว  และครอบคลุมการนําเสนอได
ดวยตัวของมันเองจึงเรียกวา  “สื่ออเนกทัศน”  หรือ  “มัลติมีเดีย”  (Multimedia)  ทําใหประหยัดและ
มีประสิทธิภาพกวามาก 
  สเปนเซอร  (Spencer. 1980: 33)  กลาวไววา  บทเรียนคอมพิวเตอร  (Computer  
Assisted  Instruction) คือ  การใชคอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคล  โดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการ
สอนภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอร  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามความสามารถของ
ตนเองเปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2531: 24-28)  ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา 
หมายถึง  ระบบการสอนโดยมีความเชื่อพ้ืนฐานที่ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
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  ยืน ภูวรวรรณ (2535: 121)  ใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรวา  เปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเน้ือหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว  คอมพิวเตอรจะชวย
นําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม  สําหรับนักเรียนแตละคน  
ปจจุบันมีการใชคํายอของบทเรียนคอมพิวเตอรในภาษาอังกฤษหลายคํา  แตคําที่นิยมใชกันมากคือ  
CAI - Computer  - Aided  Instruction  และ  CAL – Computer – Assisted Learning 
  ขนิษฐา  ชานนท  (2532: 7-18)  กลาวถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  การ
นําคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน  โดยที่เน้ือหาวิชา  แบบฝกหัด  และแบบ 
การทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึนในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซึ่งมักเรียกวา Course – ware  
ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร  โดยคอมพิวเตอรจะสามารถเสนอเน้ือหาซึ่งอาจเปนทั้งใน
รูปตัวหนังสือ  และภาพกราฟก  สามารถถามคําถาม  รับคําตอบจากผูเรียน  ตรวจคําตอบ       
และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  ใหแกผูเรียน 

กลาวโดยสรุป  บทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  การนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเปน
เคร่ืองมือในการเรียนการสอน  โดยจะสามารถนําเสนอเนื้อหาวิชาผานคอมพิวเตอร  โดยมีขอความ  
ภาพนิ่ง  เสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีเปนสวนประกอบ  โดยบทเรียนจะนําเสนอเน้ือหาและคําถาม  
สามารถแสดงขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียนไดทันที  เนนการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูเรียน    
กับบทเรียนคอมพิวเตอรและอธิบายการใชบทเรียน  แนะนําผูเรียนเขาสูบทเรียน  การดําเนิน
กิจกรรมการเรียน  ใหเปนไปตามลําดับที่ไดกําหนดไวในบทเรียนคอมพิวเตอร 
  

ประเภทของคอมพิวเตอรทางการศึกษา 
การนําคอมพิวเตอรทางการศึกษามาใชนั้น สามารถจําแนกรูปแบบได 5 ประเภท  (Dutton.  

2002: 9-10)  ดังนี้ 
1. ประเภทการสอนเสริมทางการศึกษา (Tutorials Education) รูปแบบในการสอนโดย

วิธีนี้คอมพิวเตอรจะทําหนาที่คลายผูสอนโปรแกรมที่ถูกออกแบบน้ันปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรโดยตรง ผูเรียนสามารถเดาคําตอบ หรือทดลองกับเคร่ืองตามโปรแกรมที่กําหนด
ไวได รูปแบบของโปรแกรมเปนแบบสาขา (Branching Programed Instrution) ซึ่งคุณภาพของ
โปรแกรมที่ใชหลักการน้ีจะขึ้นอยูกับความสามารถของโปรแกรมเมอรที่เสรางออกมาใหมีความ
สมบรูณในดานเน้ือหา เปดโอกาสใหกผูเรียนมีสวนรวม และปรับใชไดเหมาะกับความแตกตางของ
ผูเรียน ทั้งยังเปนโปรแกรมที่สามารถสรางเพ่ือสอนไดทุกวิชา 

2. ประเภทการฝกและปฏิบัติ (Drill and practice) รูปเเบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบการฝกเเละปฏิบัติ เปนวิธีการสอนโดยสรางโปรแกรมเนนการฝกทักษะเเละการ
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3. ประเภทสถานการณจําลอง (Simulations) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
สถานการณจําลองเปนการจําลองสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหปรากฎเปนรูปราง หรือส่ิงของไม
ซับซอน และยากตอการเขาใจ เพ่ือใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติกับสถานการณจําลองที่มีความ
ใกลเคียงกับสถานการณจริง เพ่ือฝกทักษะและเรียนรูโดยไมตองเส่ียงหรือเสียคาใชจายมากรูปแบบ
ของโปรแกรมบทเรียนจําลอง อาจจะประกอบดวยการเสนอความรูขอมูล การแนะนําผูเรียนเกียวกับ
ทักษะการฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่มพูนความชํานาญและความคลองแคลว และการใหเขาถึงซ่ึงการเรียนรู
ตาง ๆ มักเปนโปรแกรมสาธิต (Demonstration) เพื่อใหผูเรียนทราบถึงทักษะที่จําเปน ตลอดจน
แสดงใหผูเรียนไดชม ทั้งยังเปนการฝกใหัผูเรียนตอบไดอยางถูกตองและแมนยําเม่ือพบกับ
สถานการณจริง 

4. ประเภทเกมการศึกษา (EducationaI Games) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมมี
การออกแบบโดยการใชวิธีการของเกม  ซึ่งมีความเฉพาะของลักษณะวิธีการออกแบบมีวัตถุประสงค
เพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียนมีการแขงขัน โปรแกรมลักษณะนี้อาจจะไมมีการสอนโดยตรงแตให
ผูเรียนมีสวนรวม โดยเปนการฝกที่สงเสริมทักษะเเละความรูทั้งทางตรงและทางออม  ก็ได การใช
เกมในการสอนนอกจากจะใชการสอนโดยตรงอาจออกแบบใหใชในชวงใดชวงหนึ่งของการสอน เชน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน บทเรียน ขั้นสรุป หรือใชเปนการใหรางวัลหรือประกอบการทํารายงานบางอยาง 
ทั้งยังชวยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนรูใหมากขึ้นดวย 

5. ประเภทการคนพบ (Discovery) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแบบการคนพบน้ีมี 
การออกแบบโปรแกรมการสอนดวยวิธีใหคนหาคําตอบเอง โดยจะมีลักษณะที่ใหผูเรียนเรียนจาก
สวนยอยและรายละเอียดตาง ๆ แลวผูเรียนสรุปเปนกฎเกณฑ ซึ่งถือเปนการคนพบ การศึกษาวิธีนี้
เปนการใชการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive) ผูเรียนอาจจะเรียนรูโดยการคนควาจากฐานขอมูล  
แลวลองแกปญหาแบบลองผิดลองถูก เพ่ือคนพบสูตรหรือหลักการไดดวยตนเอง 
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รูปแบบของการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร 
 การนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมีหลายรูปแบบที่สามารถนําเสนอ โดยรูปแบบของ 
การนําเสนอที่ใชกันโดยสวนใหญมีอยู 5 วิธี ดังน้ี (ชเนนทร สุขวารีและธนพัฒน  ถึงสุข. 2538: 107-
109) 

1. รูปแบบเสนตรง (Linear Progression) 
 รูปแบบนี้ใกลเคียงกับแบบหนังสือ ซึ่งมีโครงรางเปนเสนตรงโดยผูใชงานเริ่มจากหนาแรก
ตอไปเรื่อยๆ ถาไมเขาใจก็สามารถเปดยอนกลับไปดูได โดยมากการเสนอผลงานแบบนี้มักจะอยูใน
รูปของไฮเปอรเท็กซซึ่งใชขอความเปนหลักในการดําเนินเรื่อง รูปวีดิโอหรืออนิเมชั่นก็สามารถ
ทํางานไดโดยใสไปในรูปเสนตรงรวมทั้งการใสเสียงเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ อาจเรียกไดวา Electronic 
Stories หรือ ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  รูปแบบโครงสรางเสนตรง 
 

2. รูปแบบอิสระ (Freeform, Hyper jump) 
 รูปแบบอิสระน้ีจะกระตุนใหผูใชงานมีความอยากรูอยากเห็นและประหลาดใจ แตภายใต
ความประหลาดใจนั้นผูพัฒนาโปรแกรมนี้จะตองจัดการโครงสรางภายในใหดี และจะตองเปนผูมี
ความเชี่ยวชาญอยางมาก เพราะตางจากการสรางแบบเสนตรงที่ผูใชเพียงแตเลื่อนจากจอหน่ึงไปอีก
จอหน่ึงเทาน้ัน ในรูปแบบนี้มีการขามไปมาระหวางหนาจอหน่ึงไปอีกหนาจอหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  2  รูปแบบโครงสรางแบบอิสระ 
 

3. รูปแบบวงกลม (Circular Paths) 
 รูปแบบวงกลมประกอบดวยแบบเสนตรงชุดเล็กๆ หลายๆ ชุด มาเช่ือมตอกันและกลับคืนสู 
เมนูใหญ ระบบการฝกฝนหรือการฝกงานที่ใชคอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐานเปนตัวอยางดีสําหรับการใช 
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แอปพลิชัน  (Application)แบบวงกลม โดยจะมีการแยกฝกฝนแตละสวนและกลับคืนสูจุดเร่ิมตนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  3  รูปแบบโครงสรางแบบวงกลม 
 
 4. รูปแบบฐานขอมูล (Database) 
 ในบางกรณีแอปพลิเคชั่นเปนฐานขอมูล เพราะวามีการบรรจุดัชนีเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการคนหา นอกจากนี้รูปแบบน้ีจะใหรายละเอียดจําพวกขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งสามารถออกแบบใหใชงานไดโดยงาย รูปแบบนี้สามารถใชไดทุกสถานการณที่มีการให
รายละเอียดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 
  

5. รูปแบบประสม (Compound Document) 
 ในรูปแบบนี้เปนการประสมรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตน โดยผูใชสามารถไปตามเสนตางๆ 
อยางอิสระ แตในบางครั้งอาจจะเปนในเชิงลักษณะเสนตรงหรือแยกแขนงไปตามลําดับของเนื้อหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ   4  รูปแบบโครงสรางแบบประสม 
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หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เก่ียวของกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
 แนวคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น อาศัยแนวคิดเดียวกับการออกแบบ
บทเรียนโปรแกรม และที่มาของบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น ก็พัฒนามาจากบทเรียนโปรแกรม ซึ่งการ
ที่ไดเกิดความคิดในการนําคอมพิวเตอรมาสรางเปนบทเรียนแบบโปรแกรมก็เพราะวาคอมพิวเตอรมี
ศักยภาพที่เหนือกวาสื่อสิ่งพิมพในหลายประการดวยกัน แตขอไดเปรียบที่สําคัญที่คอมพิวเตอรที่มี
เหนือกวาส่ือสิ่งพิมพก็ไดแก ความสามารถในการนําเสนอในลักษณะของสื่อหลายมิติ และ
ความสามารถในการใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดเปนอยางดีนั่นเอง (กมลรัตน หลาสุวงษ. 
2528) 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบบทเรียนโปรแกรม หรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร ไดแก 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

นัดจิตวิทยากลุมที่มีความเชื่อในทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ สกินเนอร 
(B.F.Skinner) โดยนักจิตวิทยาในกลุมน้ีมีความเช่ือวา การเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกต
ไดจากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีเก่ียวกับการวางเงื่อนไข (Operant conditioning)    
โดยมีแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (S-R Theory) และการให    
การเสริมแรง (Reinforcement) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการที่มนุษยตอบสนองตอสิ่งเรา 
และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้น หากไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม 

สกินเนอรไดสรางเครื่องชวยสอน (Teaching machine) ขึ้น และตอมาไดพัฒนามาเปน
บทเรียนโปรแกรม โดยที่บทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอรจะเปนบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง 
(Linear) ซึ่งเปนบทเรียนที่ผูเรียนทุกคน จะไดรับการเสนอเนื้อหาเรียงตามลําดับตั้งแตตนจนจบ
เหมือนกัน นอกจากน้ัน ก็ตะมีคําถามในระหวางการเรียนเน้ือหาแตละตอนอยางสมํ่าเสมอใหผูเรียน
ตอบ และเม่ือผูเรียนตอบแลว ก็จะมีคําเฉลยพรอมทั้งมีการเสริมแรงโดยอาจจะเปนการเสริมแรง
ทางบวก เชน คําชมเชย หรือเสริมแรงทางลบ เชน การใหกลับไปศึกษาบทเรียนอีกคร้ัง หรือ
คําอธิบายเพิ่มเติม เปนตน   

2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism)  
ทฤษฎีปญญานิยมน้ี มีแนวคิดที่แตกตางไปจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยทฤษฎีนี้จะเนน

ในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล เชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด 
อารมณ ความสนใจ และความถนัด ดังน้ัน ในการเรียนรูก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนแตกตางกัน 
นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในกลุมน้ี ไดแก คราวเดอร (Crowder) โดยคราวเดอรไดออกแบบบทเรียน
แบบโปรแกรมในลักษณะสาขา (Branching) ซึ่งเปนบทเรียนในลักษณะที่ใหผูเรียนมีอิสระในการ
ควบคุมการเรียนของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีอิสระในการเลือกลําดับของการ
นําเสนอเน้ือหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ผูเรียนแตละคนไมจําเปนตองเรียนตามลําดับที่
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 3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) 
ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่อยูภายใตปญญานิยม เพียงแตทฤษฎีโครงสราง

ความรูจะเนนในเรื่องของโครงสรางความรู โดยเชื่อวาโครงสรางภายในของความรูของมนุษยนั้นๆ  
มีลักษณะเชื่อมโยงเปนกลุม หรือโหนด (Node) การที่มนุษยจะเรียนรูอะไรใหมๆ นั้น จะเปนการนํา
ความรูใหมๆ นั้น ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม นอกจากน้ัน ทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อเก่ียวกับ
ความสําคัญของการรับรู โดยเชื่อวาการรับรูเปนสิ่งสําคัญของการเรียนรู ไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้น
โดยปราศจากการรับรู จากการกระตุนจากเหตุการณหนึ่งๆ ทําใหเกิดการรับรู และการรับรูจะเปน
การสรางความหมาย โดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม นอกจากน้ัน โครงสรางความรู
ยังชวยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่งตางๆ ที่เราเคยเรียนรูมาอีกดวย 

แนวคิดตามทฤษฎีโครงสรางความรูนี้ สงผลในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ในลักษณะของการนําเสนอเนื้อหาท่ีมีการเชื่อมโยงกันไปมา คลายใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียน
ในลักษณะที่เรียกวา บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypertext) โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนวา 
การจัดระเบียบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ในลักษณะสื่อหลายมิติจะตอบสนองวิธีการ
เรียนรูของมนุษย ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี 
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 55)  

4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory) 
เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นใหม เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีโครงสรางความรู โดยมีความเชื่อ

เก่ียวกับโครงสรางความรูเชนกัน แตไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางขององคความรูของ
สาขาวิชาตางๆ และไดขอสรุปวา ความรูแตละองคความรูนั้น มีโครงสรางที่แนชัด และสลับซับซอน
มากมายแตกตางกันไป โดยองคความรูบางประเภทสาขาวิชา เชน คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร
กายภาพนั้น จะมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัว ไมสลับซับซอน เน่ืองจากมีความเปนตรรกะและเปน
เหตุเปนผลที่แนนอน ในขณะที่องคความรูบางสาขาวิชา เชน จิตวิทยาหรือสังคมวิทยา จะมีลักษณะ
โครงสรางที่สลับซับซอนและไมตายตัว อยางไรก็ตาม ในสาขาวิชาหนึ่งๆ นั้น มิใชวาจะมีลักษณะ
โครงสรางที่ตายตัวหรือสลับซับซอนทั้งหมด ในบางสวนขององคความรูอาจจะมีโครงสรางที่ตายตัว 
ในขณะที่บางสวนขององคความรูก็อาจจะมีโครงสรางที่สลับซับซอนได 

แนวคิดตามทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญาน้ี สงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบสื่อหลายมิติดวยเชนเดียวกัน เพราะการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนแบบสื่อหลายมิติ 
สามารถตอบสนองความแตกตางของโครงสรางองคความรูที่ไมชัดเจนหรือสลับซับซอนไดเปนอยาง
ดี 
 การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น 
ผูออกแบบควรนําแนวคิดของทฤษฎีตางๆ มาผสมผสานกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสรางขององคความรูในสาขาวิชาตางๆ โดยไมจําเปนตองอาศัยทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียว 
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หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 

 บทเรียนคอมพิวเตอรโดยทั่วไป สวนใหญเปนบทเรียนที่มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูได
ดวยตนเอง ดังนั้น ผูที่ออกแบบบทเรียนจึงจําเปนตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เก่ียวของกับ 
การเรียนดวยตนเอง 
 1. การรับรู (Perception) 
 การรับรูของมนุษยจะเกิดขึ้นไมไดถาปราศจากการรับรู การรับรูจึงเปนบันไดขั้นแรกที่จะ
นําไปสูการเรียนรู ดังน้ัน การเรียนรูที่ดีจะตองเกิดจากการรับรูที่ถูกตอง การรับรูที่ดีและถูกตองของ
มนุษยจะเกิดขึ้นไดโดยการไดรับการกระตุนจากสิ่งเราที่เหมาะสม เพราะมนุษยเราจะเลือกรับรูสิ่งเรา
ที่ตรงกับความสนใจของตนเองมากกวาสิ่งเราที่ไมตรงกับความสนใจ ในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรนั้น ผูออกแบบจะตองออกแบบส่ิงเราที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยคํานึงถึงคุณลักษณะ
ดานตางๆ ของผูเรียน ไดแก อายุ เพศ เปนตน 

2. การจดจํา (Memory) 
การที่มนุษยจะสามารเรียนรูสิ่งใดแลวสามารถจดจําส่ิงนั้นไดดีและสามารถนํามาใชใน

ภายหลังไดดีนั้น ขึ้นอยูกับวาผูเรียนสามารถจัดเก็บความรูนั้นไวอยางเปนระเบียบ โดยการจัด
โครงสราง (Organize) ขององคความรูอยางเปนระเบียบ นอกจากน้ัน การที่ผูเรียนไดฝกหรือทําซํ้า
มากๆ ก็จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญและจดจําไดดีอีกดวย ดังนั้นเทคนิคที่สําคัญของ
การเรียนรูที่ดีที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจดจําไดดี จึงตองอาศัยหลักเกณฑ 2 ทั้ง ประการ คือ 

     2.1 การชวยใหผูเรียนสามารถจัดระเบียบโครงสราง (Organize) ขององคความรู โดย
การจัดโครงสรางของเนื้อหาบทเรียนใหเปนระเบียบและแสดงใหผูเรียนเห็น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
เก่ียวกับแผนภูมิมโนทัศน (Concept Mapping) ในปจจุบันนั่นเอง 

     2.2 การใหผูเรียนฝกและทําซํ้ามากๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะ ความชํานาญและ
สามารถจดจําไดดี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับกฎแหงการฝกและการทําซํ้า (Low of practice 
and repetition) ดังน้ันจึงควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรโดยใหมีแบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติ
ใหผูเรียนไดฝก เพ่ือใหเกิดทักษะและจดจําไดดี  

3. การมีสวนรวม (Participation) และการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ของผูเรียนในการเรียน 
การใหผูเรียนไดมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธซึ่งไดแก การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมหรือ

ปฏิบัติในลักษณะตางๆ รวมถึงการมีการโตตอบกับบทเรียน จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี โดย
นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจบทเรียนอยางตอเน่ือง อันเปนลักษณะการเรียนอยาง
กระตือรือรน (Active Learning) แลว ยังทําใหเกิดความรูและทักษะใหมๆ ในตัวผูเรียนดวย ดังน้ัน
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 4. แรงจูงใจ (Motivation)  
การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี บทเรียนที่สามารถสรางแรงจูงใจ

ที่ดีจะทําใหผูเรียนอยากเรียน และเรียนดวยความสุข สนุกสนาน ดังน้ัน ผูออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร จึงควรใหความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจที่ดีเพ่ือนํามาประยุกตใชกับ
การออกแบบบทเรียนใหสามารถสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับผูเรียนในลักษณะตางๆ 

จากทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของเลปเปอร (Lepper) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกเปนแรงจูงใจที่เปนส่ิงภายนอก       
ตัวผูเรียน เชน คาจาง รางวัล หรือคําชมเชย เปนตน สวนแรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจภายใน     
ตัวผูเรียนเอง เชน ความสนใจอยากเรียนรูเน้ือหาบทเรียน เปนตน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา 
แรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจที่ชวยใหผูเรียน เรียนอยางสนุกสนาน และมีความสนใจตอบทเรียน
อยางแทจริง ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก อาจทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนนอยลง เน่ืองจาก
เปาหมายของการเรียนเปนเพียงการไดเลนเกมสนุกๆ หรือการไดรางวัลหลังจากการเรียนเทาน้ัน 

นักจิตวิทยาหลายคน ไดเสนอแนะเทคนิคในการออกแบบบทเรียน ที่จะชวยสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเรียน ไดแก การมีกิจกรรมที่ทาทาย การใหผูเรียนรูเปาหมายของการเรียน การใหผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนของตนเอง การใหการแสริมแรงทางบวกและลบ การนําเสนอสิ่งแปลกใหม 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น เปนตน 

อยางไรก็ตาม การสรางแรงจูงใจควรจะอยูในระดับที่เหมาะสม เชน การใหการเสริมแรง
ทางบวก ไดแก การใหรางวัลหรือคําชมเชย หากมากเกินไปอาจทําใหผูเรียนไมตื่นเตน และเกิด
ความเบื่อหนายได หรือการใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได หากมากเกินไปอาจทํา
ใหเกิดผลเสียได เนื่องจากผูเรียนอาจใชเวลาไปกับสิ่งอ่ืนที่ไมใชวัตถุประสงคที่แทจริงของบทเรียน
มากเกินไป เปนตน 

5. การถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning)  
การถายโอนการเรียนรูเปนการนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซึ่งเปน

เปาหมายสุดยอดของการเรียนรู บทเรียนที่จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการถายโอนการ
เรียนรูไดดีนั้น จะตองเปนบทเรียนที่มีความใกลเคียงหรือเหมือนกับสถานการณในชีวิตจริงมากที่สุด 

6. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) 
นักจิตวิทยามีความเช่ือเกี่ยวกับทฤษฎีของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเชื่อวามนุษย 

แตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก ความจํา ความถนัด ความสามารถ อารมณ 
สติปญญา เปนตน ซึ่งทําใหในการเรียนรูนั้น ผูเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดเร็วหรือชาแตกตาง
กัน นอกจากน้ันวิธีการเรียนของแตละคนก็แตกตางกัน ดังน้ัน ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร    
จึงจําเปนตองออกแบบบทเรียนใหมีความยืดหยุน เพ่ือที่จะตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
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 จากทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู ดังที่กลาวแลว และจากผลการวิจัยเก่ียวกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร พอจะสรุปคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรที่ดี อันเปนแนวทางในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรได  แฮนนาฟน และเพค (Hannafin and Peck 1988, 17-23 อางถึง
ใน สุขเกษม อุยโต.  2540: 23) ดังนี้ 

1.  สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียน จากบทเรียนนั้น มีความรู 
ทักษะ และทัศนคติ ที่ผูสอนไดตั้งใจไว ผูเรียนสามารถ ประเมินผลดวยตนเองวาบรรลุจุดประสงคแต
ละขอหรือไม  

2.  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะผูเรียน การสรางบทเรียน ตองคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถพ้ืนฐานเดิม อยูในระดับชั้นใดไมควรยากหรืองายเกินไป  

3.  บทเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด เพราะการเรียน จากคอมพิวเตอร
ชวยสอนควรมีประสิทธิภาพมากกวาเรียนจากหนังสือ เพราะสามารถ สื่อสารกับผูเรียนได 2 ทาง 
(Two Way Communication) 

4.  บทเรียนที่ดีควรมีลักษณะเปนการเรียนการสอนรายบุคคล ผูเรียน สามารถเลือกเรียน
หัวขอที่ตนเองตองการและขามบทเรียนที่ตนเองเขาใจแลวได แตถาเรียนบทเรียนที่ตนเองไมเขาใจก็
สามารถเลือกเรียนซอมเสริมจากขอแนะนํา ของคอมพิวเตอรได  

5.  บทเรียนที่ดีควรคํานึงถึงความสนใจของผูเรียน ควรมีลักษณะ เราความสนใจตลอดเวลา
เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนอยูเสมอ  

6.  บทเรียนควรสรางความรูสึกในทางบวกกับผูเรียน ควรใหผูเรียน เกิดความรูสึก
เพลิดเพลิน เกิดกําลังใจและควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ 

7.  ควรจัดทําบทเรียนใหแสดงผลปอนกลับไปยังผูเรียนใหมากๆ โดยเฉพาะการแสดง
ปอนกลับในทางบวกจะทําใหผูเรียนชอบไมเบื่องาย  

8.  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน บทเรียนควร
ปรับเปลี่ยนใหงายตอกลุมผูเรียน เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานที่ติดตั้งเครื่องเหมาะสม
และควรคํานึงถึงการใสเสียง ระดับเสียง หรือ ดนตรีประกอบควรเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ดวย 

9.  บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยาง เหมาะสม ควร
หลีกเลี่ยงคําถามที่งายและตรงเกินไป ควรหลีกเลี่ยงคําหรือขอความใน คําถามที่ไรความหมาย การ
ตัดสินคําตอบควรแจมแจงไมคลุมเครือ ไมสับสนหรือแยง กับคําตอบ 

10.  บทเรียนควรใชกับคอมพิวเตอรซึ่งเปนทรัพยากรทางการเรียนอยาง ชาญฉลาด ไมควร
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11.  บทเรียนที่ดีตองอยูบนพื้นฐานของการออกแบบการสอน คลายกับการ ผลิตสื่อชนิด
อ่ืนๆ การออกแบบบทเรียนที่ดียอมจะเราความสนใจของผูเรียนไดมาก การออกแบบบทเรียนยอม
ประกอบดวยการตั้งวัตถุประสงคของบทเรียน การจัดลําดับ ขั้นตอนของการสอนและสํารวจทักษะ  
ที่จําเปนของผูเรียน เพ่ือใหการเรียนบรรลุ วัตถุประสงคที่วางไว จึงควรจัดลําดับขั้นตอนการสอนให
ดี มีการวัดผลและแสดงผล ปอนกลับใหผูเรียนทราบ มีแบบฝกหัดพอเพียง และมีการประเมินผล 

ขั้นสุดทายเปนตน 

12.  บทเรียนที่ดีควรประมวลผลทุกแงทกุมุม เชน ประเมินผลคุณภาพ ของผูเรียน 
ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็น และตรงกับทัศนคตขิองผูเรียน เปนตน 

 
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 

 การเรียนรูเปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยโสดประสาทตางๆ ของมนุษยหลายทาง
ผสมผสานกัน  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและมีความคงทนตอการจําไดนาน ดังนั้น การเรียน 
การสอนในหองเรียนจึงมักจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูไดหลายๆ 
อยาง โดยอาจใชสื่อหลายอยางผสมผสานกันอยางเปนระบบโดยเรียกส่ือลักษณะนี้วา สื่อประสม 
หรือ Multimedia ในการจัดการเรียนรูรายบุคคลในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรก็เชนกัน     
เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาขึ้นโดยสามารถประยุกตภาพ เสียง และการโตตอบเขาไปใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรได จึงไดมีนักการศึกษาที่ประยุกตบทเรียนดังกลาวเขากับเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เพ่ือสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือใหบทเรียนนั้นสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียนไดหลายๆ ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่เปนธรรมชาติมากที่สุดใน
รูปแบบของภาพ เสียง และการโตตอบ 
 นักการศึกษาหลายดานพยายามออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวความคิดของ
ตนเองโดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักการการเรียนการสอนที่มุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการผสมผสานกิจกรรมและเทคนิคตางๆ เขาไปในองคประกอบของบทเรียน
ซึ่งมีองคประกอบและรูปแบบที่หลากหลาย เปนตน 
 สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2535: 42-48) ไดเสนอเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือให 
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เกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดโดยดัดแปลงจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ของกาเย (Gagne. 1985: 
302-303)  
 
 1. การเราความสนใจ (Gain Attention) 
 ผูเรียนควรไดรับการกระตุนและแรงจูงใจใหอยากที่จะเรียน ดังนั้นบทเรียนจึงควรเริ่มดวย
ลักษณะของการใชภาพ สีและเสียง หรือการประกอบกันหลายๆ อยางโดยสิ่งที่สรางขึ้นมาน้ัน
เก่ียวของกับเนื้อหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผลตอความสนใจของผูเรียนและเปนการเตรียมผูเรียนให
พรอมที่จะศึกษาเน้ือหาไปในตัวตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร การเตรียมตัวและกระตุน
ผูเรียนในขั้นแรก คือ การสราง Title ของบทเรียนนั่นเอง ขอสําคัญประการหน่ึงในขั้นนี้คือ Title  
ควรออกแบบเพ่ือใหสายตาผูเรียนอยูที่จอภาพ แตหากวา Title ดังกลาวตองการการตอบสนองจาก
ผูเรียน โดยผานทางแปนพิมพควรจะเปนการตอบสนองที่งายๆ เชน การกดแคร (Space Bar) หรือ
ดวยการกด Key ตัวใดตัวหน่ึง เปนตน 
 เพ่ือที่จะเราความสนใจของผูเรียน ผูที่ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรควรจะคํานึงถึง
หลักการดังนี้ 
     1.1 ใชกราฟกที่เก่ียวของกับสวนของเนื้อหา และกราฟกน้ันควรจะมีขนาดใหญและ 
ไมซับซอน  
     1.2 ใชภาพเคลื่อนไหว หรือเทคนิคอ่ืนๆ เขาชวยเพ่ือดึงดูดความสนใจ แตควรสั้นและ
งาย 
     1.3 ควรใชสีเขาชวยโดยเฉพาะสีเขียว แดง น้ําเงิน หรือสีเขมอ่ืนที่ตัดกับสีพ้ืนอยาง
ชัดเจน 
     1.4 ใชเสียงใหสอดคลองกับกราฟก 
     1.5 กราฟกควรจะคางบนจอภาพ จนกระท่ังผูเรียนกด Key 
     1.6 กราฟกที่ใชประกอบควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไวดวย 
     1.7 ควรใชเทคนิคการเขียนที่แสดงบนจอไดเร็ว 
     1.8 กราฟกน้ันนอกจากจะเก่ียวของกับเนื้อหาแลวตองเหมาะสมกับวัยของผูเรียนดวย 
 2. การบอกวัตถุประสงค (Specify Objectives)  
 การบอกวัตถุประสงคของการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น นอกจากผูเรียนจะไดรูถึง
ประเด็นสําคัญของเนื้อหาแลวยังเปนการบอกผูเรียนถึงเคาโครงของเนื้อหาอีกดวย และการที่ผูเรียน
ทราบถึงเคาโครงของเนื้อหาอยางกวางๆ นี้เองจะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิด 
ในรายละเอียดหรือสวนยอยของเนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได 
 การบอกวัตถุประสงคนั้นทําไดหลายแบบ ตั้งแตแบบที่เปนวัตถุประสงคกวางๆ จนกระท่ังถึง 
การบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรนั้นหลักการสําคัญอยาง
หนึ่ง คือ ขอความที่เสนอบนจอควรเปนขอความที่สั้น ไดใจความและสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนดวย 
ดังน้ันการบอกถึงวัตถุประสงคในบทเรียนคอมพิวเตอรจึงนิยมใชขอความสั้นและโนมนาวจิตใจของ
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     2.1 ใชคําสั้นๆ และเขาใจงาย 
     2.2 หลีกเลี่ยงคําที่ยังไมเปนที่รูจักหรือเขาใจยากโดยทั่วไป 
     2.3 ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไป 
     2.4 ผูเรียนควรมีโอกาสทราบวาหลังจากเรียนจบแลวจะนําไปใชอะไรไดบาง 
     2.5 หากบทเรียนน้ันมีบทเรียนยอยหลายๆ บทเรียน หลังจากบอกวัตถุประสงคกวางๆ 
แลวควรจะตามดวย  Menu และหลังจากน้ันควรจะเปนวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบทเรียนยอย 
     2.6 การกําหนดใหวัตถุประสงคปรากฏบนจอทีละขอ เปนเทคนิคที่ดีและควรกําหนดเวลา 
แตละชวงใหเหมาะสม หรือใหผูเรียนกดแปนพิมพเพ่ือดูวัตถุประสงคทีละขอ 
     2.7 เพ่ือใหวัตถุประสงคนาสนใจควรใชกราฟกงายๆ เขาชวย เชน กรอบ ลูกศร และ
รูปทรงเรขาคณิต 

3. การทบทวนความรู (Activate Prior Knowledge)  
 กอนที่จะใหความรูใหมแกผูเรียน ในสวนของเนื้อหาและแนวความคิดน้ันๆผูเรียนอาจจะไมมี
พ้ืนฐานมากอน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูออกแบบบทเรียนจะตองหาวิธีการประเมินความรูเติมใน
สวนที่จําเปนกอนที่จะรับความรูใหม เพ่ือเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะรับความรูใหม สําหรับผูที่มี
พ้ืนฐานมาแลวยังเปนการทบทวนหรือใหทบทวนหรือใหผูเรียนไดยอนไปคิดในส่ิงที่ตนรูมากอนเพ่ือ
ชวยในการเรียนรูสิ่งใหม 
 ในขั้นตอนทบทวนความรูเดิมไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป หากเปนบทเรียนที่
สรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอๆ กันไปตามลําดับ การทบทวนความรูเดิมอาจเปนไปในรูปแบบ
ของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงสิ่งที่ไดเรียนมากอนหนาน้ี การกระตุนดังกลาวอาจแสดงดวย
คําพูด ภาพ หรือเปนการผสมผสานกันแลวแตความเหมาะสม จะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับการสอน 
หากผูเรียนไมสามารถเขาใจความรูเดิมของผูเรียนวามีความเขาใจเพียงพอที่จะเรียนหรือไม ลักษณะ
นี้การทดสอบมีความจําเปนมาก หากพบวาผูเรียนไมเขาใจควรแนะนําใหกลับไปเรียนบทเรียนเดิม
กอน หรือผูออกแบบบทเรียนอาจตองเขียนบทเรียนยอยๆ เพ่ือการทบทวนดังกลาว สิ่งที่ผูออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนขั้นน้ี  มีดังนี้ 
     3.1 ไมควรคาดเดาวาผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานกอนศึกษาเนื้อหาใหมเทากัน ควรมีการ
ทดสอบ หรือใหความรูเพ่ือทบทวนใหผูเรียนพรอมที่จะรับความรูใหม 
     3.2 การทบทวนหรือทดสอบควรใหกระชับและตรงจุดตรงประเด็น 
     3.3 ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหมหรือออกจากการทดสอบเพ่ือไปศึกษา
ทบทวนไดตลอดเวลา 
     3.4 หากไมมีการทดสอบความรูเดิม ผูออกแบบบทเรียนควรหาทางกระตุนใหผูเรียน
ยอนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาไปแลว หรือส่ิงที่เคยมีประสบการณแลว 
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     3.5 การกระตุนใหผูเรียนยอนคิด หากทําภาพประกอบคําพูดจะทําใหบทเรียนนาสนใจ
ยิ่งขึ้น 
 4. การเสนอเน้ือหาใหม (Presentation of New Information) 
 การเสนอภาพที่ เ ก่ียวของกับเนื้อหาประกอบกับคําพูดที่สั้น งาย และไดใจความ           
เปนสิ่งสําคัญของการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร การใชภาพประกอบจะทําใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือหางายขึ้นและความคงทนในการจําจะดีกวาการใชคําพูดเพียงอยางเดียว ภาพชวยอธิบายสิ่งที่
เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู บางแนวคิดน้ันมีความยากในการที่จะคิดสรางภาพประกอบ วิธีการ
สรางภาพจากความหมาย จะตองวิเคราะหความหมายของคําหรือเน้ือหาน้ันกอนวา หมายถึงอะไร
และเกี่ยวของกับอะไร จากคําหรือเนื้อหาท่ีสําคัญขั้นตอนตอไปคือหาภาพ สิ่งของหรือวัตถุอะไรก็ได
ที่คิดวาผูเรียนเขาใจดีและมีความหมายแทนการแบงแยกหรือกีดกันได 
 นอกจากการใชภาพเปรียบเทียบ (Analogical Picture) เพ่ือชวยอธิบายความหมาย
นามธรรมดังกลาวแลว การใชแผนภูมิ แผนภาพ หรือแผนสถิติก็เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงดวยการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรในสวนของการเสนอเนื้อหาใหมใหนาสนใจควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้ 
     4.1 ใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมโดยเฉพาะในสวนที่เปนเนื้อหาที่สําคัญ 
     4.2 ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณหรือภาพประกอบ 
     4.3 ในการนําเสนอเนื้อหาท่ียากและซับซอนใชตัวชี้แนะ (Cue) ในสวนของขอความ
สําคัญ อาจใชเปนการขีดเสนใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี 
ฯลฯ การเปนการชี้แนะดวยคําพูด 
     4.4 ไมควรใชกราฟกที่เขาใจยากและไมเก่ียวของกับเนื้อหา 
     4.5 จัดรูปแบบของคําอานใหนาอาน หากเน้ือหายาวควรจัดแบงกลุมคําอานใหจบเปน
ตอนๆ 
     4.6 ยกตัวอยางที่เขาใจงาย 
     4.7 หากการแสดงกราฟกของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชทําไดชา ควรนําเสนอเฉพาะ
กราฟกที่จําเปนเทาน้ัน 
     4.8 หากเปนจอสีไมควรใชเกิน 3 สี ในแตละเฟรม ไมควรเปลี่ยนสีไปมากโดยเฉพาะสี
หลักของ Text 
     4.9 คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับน้ันๆ ไดคุนเคยและเขาใจงาย 
     4.10 นานๆ คร้ังควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนแทนที่จะใหกด Space Bar อยาง
เดียว 
 5. การชี้แนวทางการเรียนรู (Guide Learning)  
 ผูเรียนจะจําไดดีหากมีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาท่ีดี และสัมพันธกับประสบการณเดิม
หรือความรู เดิมของผู เรียน ทฤษฎีบางทฤษฎีกลาววาการเรียนรูที่กระจางชัด (Meaningful 
Learning) นั้น ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นไดคือ การที่ผูเรียนวิเคราะหและตีความในเนื้อหาใหมบนพื้นฐาน
ของความรูและประสบการณเดิมรวมกันเปนความรูใหม 
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 หนาที่ของผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรในขั้นน้ีคือ หาเทคนิคในการที่จะกระตุนใหผูเรียน 
นําความรู เดิมมาใชในการศึกษาความรูใหมของผู เรียนน้ันมีความกระจางชัดเทาที่จะทําได         
บางเน้ือหาผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรอาจใชหลักของ Guided discovery หมายถึง การ
พยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควาและวิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยผูออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร จะชี้แนะจากจุดกวางๆ และแคบลงจนผูเรียนหาคําตอบไดเองและการใชคําพูดกระตุน
ใหผูเรียนไดติดตามไปดวย  ขอควรคํานึงในการสอนขั้นน้ี มีดังนี้ 
     5.1 แสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเน้ือหาความรูและชวยใหเห็นวาส่ิงยอย
นั้นมีความสัมพันธกับสิ่งใหญอยางไร 
     5.2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเรียนมีความรูหรือประสบการณ
มาแลว 
     5.3 ใหตัวอยางที่แตกตางกันออกไปเพ่ือชวยอธิบายมโนทัศนใหมใหชัดเจนขึ้น 
     5.4 ใหตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่ถูกตองเพ่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง เชน ใหดู
ภาพที่กระปองนํ้า  ภาพของจาน และบอกวาภาพเหลาน้ีไมใชถวย เปนตน 
     5.5 การเสนอเน้ือหาที่ยากควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม ถาเปนเนื้อหาที่ 
ไมยากนักใหเสนอตัวอยางจากนามธรรมในลักษณะที่เปนธรรม 
     5.6 กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิม 

6. การกระตุนการตอบสนอง  (Stimulate  Respond) 
 การเรียนรูที่จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น เก่ียวของกับระดับและขั้นตอนของ 
การประมวลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสไดรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เก่ียวกับเน้ือหา         
การซักถามและการตอบคําถาม ซึ่งจะชวยในดานของการจํายอมจะดีกวาการอาน การฟง หรือการ
คัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว การเรียนจากคอมพิวเตอรนั้นมีขอไดเปรียบเหนือกวา
อุปกรณอ่ืนๆ เชน เทปวีดิทัศน  ภาพยนตร สไลด เทป หรือสื่อการสอนอ่ืนๆ ซึ่งจัดเปนสื่อการสอน
แบบปฏิสัมพันธ การเรียนจากคอมพิวเตอรนั้นผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมไดหลายลักษณะ แมจะ
เปนการแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรม และการโตตอบกับเครื่องก็สามารถทําได กิจกรรม
เหลาน้ีทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และเม่ือมีสวนรวมก็จะมีสวนคิด การคิดไมวาจะเปนการคิดนํา
หรือติดตามยอมจะมีสวนผูกประสานใหโครงสรางของการจําดีขึ้น 
 การออกแบบบทเรียนในขั้นตอนนี้มีดังนี้ 
     6.1 พยายามใหผูเรียนไดตอบสนองดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดการเรียนบทเรียน 
     6.2 ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือขอความสั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ
เรียกความสนใจ 
     6.3 ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป 
     6.4 ถามคําถามเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม 
     6.5 เราความคิดและจินตนาการดวยคําถาม 
     6.6 ไมควรถามคําถามเดียวหลายๆ คําถามหรือคําถามเดียวแตตอบไดหลายคําตอบ  
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ถาจําเปนควรใหเลือกตอบตามตัวเลือก 
     6.7 หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําๆ หลายคร้ังเม่ือทําผิด เม่ือผิด 1-2 ครั้ง ควรจะใหผล
ยอนกลับ  (Feedback) และเปลี่ยนทํากิจกรรมอยางอ่ืนตอไป 
     6.8 การตอบสนองที่มีผิดพลาดบางดวยความเขาใจผิด เชน การพิมพตัว L กับเลข 1 
หรือ (Space)  ในการพิมพ อาจเกินไป หรือขาดหาย บางคร้ังใชตัวพิมพใหญอาจจะอนุโลมได 
     6.9 ควรแสดงการตอบสนองของผูเรียนบนเฟรมเดียวกับคําถามและผลยอนกลับ  
(Feedback)  ควรจะอยูบนเฟรมเดียวกันดวย 
 7. การใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback)  
 บทเรียนคอมพิวเตอรนั้น จะกระตุนความสนใจจากผูเรียนมากขึ้น ถาบทเรียนน้ันทาทาย   
ผูเลนโดยการบอกจุดที่ชัดเจนและใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือบอกวาขณะนั้นผูเรียนอยูตรงไหน หางจาก
เปาหมายเทาใด การใหขอมูลยอนกลับเปนภาพจะชวยเราความสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถาภาพน้ัน
เก่ียวของกับเน้ือหาท่ีเรียน การใหขอมูลยอนกลับเปนภาพ  (Visual Feedback)  นี้ อาจจะมีผลเสีย
บางที่ผูเรียนอาจตองการดูวาหากทําผิดมากๆ แลวจะเกิดอะไรขึ้น เชน การประยุกตใชเกมแขวนคอ 
(Hanged Man) ในการสอนศัพทภาษาอังกฤษผูเรียนอาจตอบดวยวิธีการกด  (Space Bar)         
ไปเร่ือยๆ ไมสนใจเน้ือหา ทั้งน้ีเพ่ืออยากดูรูปคนถูกแขวนคอ เปนตน วิธีการหลีกเลี่ยง  คือ       
ควรเปนภาพในทางบวก เชน แลนเรือเขาหาฝง ขับยานอวกาศสูดวงจันทร  และจะไปถึงจุดหมายได
ดวยการตอบถูกเทาน้ัน หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรขึ้น เปนตน หากบทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชกับ
กลุมเปาหมายในระดับสูงขึ้น การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือภาพ เชน กราฟ ก็จะเปนการ
เหมาะสมดี 
 หลักการในการออกแบบบทเรียนใหขอมูลยอนกลับควรพิจารณาดังน้ี 
     7.1  ใหขอมูลยอนกลับทันทีหลังจากผูเรียนตอบสนอง 
     7.2  บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิด 
     7.3  แสดงคําถาม คําตอบและใหขอมูลยอนกลับบนเฟรมเดียวกัน 
     7.4  ใชภาพงายที่เก่ียวของกับเนื้อหา 
     7.5  หลีกเลี่ยงผลทางลบหรือการใหขอมูลยอนกลับที่ตื่นตาที่ผูเรียนทําผิด 
     7.6  อาจใชภาพกราฟกที่ไมเก่ียวของกับเนื้อหาได หากภาพที่เก่ียวของไมสามารถทําได
จริง 
     7.7  อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับเชน คําตอบที่ถูกตอง และคําตอบที่ตอบ
ผิดโดยใชเสียงที่แตกตางกัน 
     7.8  เฉลยคําตอบที่ถูก หลังจากผูเรียนทําผิด 2-3 คร้ัง 
     7.9  อาจใชการใหคะแนนหรือภาพเพ่ือบอกความใกล ไกลจากเปาหมายได 
     7.10  พยายามสุมการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือความเราใจ 
 
 



 44 

 8. การทดสอบความรู (Assessment of Performance)  
 บทเรียนคอมพิวเตอรเปนบทเรียนสําเร็จรูปประเภทหนึ่ง การทดสอบความรูใหมซึ่งอาจจะ
เปนการทดสอบระหวางบทเรียนหรือการทดสอบในชวงทายของบทเรียนที่เรียกวา (Post Test) เปน
สิ่งที่จําเปน การทดสอบดังกลาวอาจเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบตนเอง การทดสอบเพ่ือ 
เก็บคะแนนหรือจะเปนการทดสอบเพ่ือวัดวาผูเรียนผานเกณฑขั้นต่ําสุดหรือไมเพ่ือที่จะศึกษา
บทเรียนตอไป หรืออยางใดอยางหนึ่งก็ได  การทดสอบดังกลาวนอกจากจะเปนการประเมิน      
การเรียนแลว ยังมีผลในการจําระยะยาวของผูเรียนดวย  ขอสอบจึงควรถามเรียงลําดับตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมีหลายสวน อาจจะแยกแบบทดสอบออกเปนสวนๆ ตาม
เน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูออกแบบบทเรียนเองวา
จะตองการแบบใด 
 ขอแนะนําตางๆ ในการออกแบบบทเรียนเพ่ือทดสอบในขั้นน้ีมีดังนี้ 
     8.1 ตองแนใจวาส่ิงที่ตองการวัดน้ันตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน 
     8.2 ขอทดสอบ คําตอบและใหขอมูลยอนกลับอยูบนเฟรมเดียวกัน และขึ้นตอเน่ืองกัน 
อยางรวดเร็ว 
     8.3 หลีกเลี่ยงการใหผูเรียนพิมพคําตอบที่ยาวเกินไป นอกเสียจากวาตองการจะทดสอบ 
การพิมพ 
     8.4 ใหผูเรียนตอบครั้งเดียวในแตละคําถาม ยกเวนในหนึ่งคําถามมีคําถามยอยอยูดวย 
แยกเปนหลายๆ คําถาม 
     8.5 บอกผูเรียนดวยวา มีเลือกอยางอ่ืนดวยหรือไม เชน ปุมชวยเหลือ 
     8.6 คํานึงถึงความแมนยํา และความเชื่อถือไดของแบบทดสอบ 
     8.7 อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาคําตอบไมตรงกับคําส่ัง เชน ถาคําตอบที่ตองการ 
เปนตัวอักษร แตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรจะบอกใหผูเรียนตอบใหมไมใชบอกวาตอบผิด 
     8.8 อยาทดสอบโดยใชขอเขียนเพียงอยางเดียว ควรใชภาพประกอบการทดสอบบาง 
     8.9 ไมควรตัดสินคําตอบวาผิดหากพิมพผิดพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็ก
แทนที่จะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน 
 9. การจําและนําไปใช (Promotion Retention and Transference) 
 ในการเตรียมการสอนสําหรับชั้นปกติตามขอเสนอแนะของกาเย (Gagne) นั้น ในขั้นสุดทาย
นี้จะเปนกิจกรรมสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาส
ทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน ในขั้นนี้เองที่ผูสอนจะไดแนะนําการนําความรูใหมไปใช
หรืออาจจะแนะนําการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ดังน้ันเม่ือประยุกตหลักเกณฑดังกลาวมาใชในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร จึงมีขอควรพิจารณาดังน้ี 
     9.1 บอกผูเรียนวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูหรือประสบการณที่ผูเรียนคุนเคย
แลว 
     9.2 ทบทวนแนวคิดที่สําคัญเพ่ือเปนการสรุป 
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     9.3 เสนอแนะสถานการณที่ความรูใหมอาจถูกนําไปใชประโยชน 
     9.4 บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอเน่ือง 
 สรุปไดวาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรดังกลาว ซึ่งขั้นตอน 9 ขั้นของกาเย (Gagne)  
นี้เปนเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชไดกวางแตโดยวัตถุประสงคของรูปแบบ  
(Model) ดังกลาวน้ีเพ่ือการวางแผนการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
 เทคนิคอยางหนึ่งในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร คือ การพยายามทําใหผูเรียนไดเกิด
ความรูสึกใกลเคียงกับการเรียนรูจากผูสอนโดยตรง ดัดแปลงใหสอดคลองกับสมรรถนะของ
คอมพิวเตอรในปจจุบัน การสอน 9 ขั้นนี้ไมจําเปนตองแยกแยะออกไปเปนลําดับตามที่เรียงไวและ
ไมจําเปนจะตองมีครบท้ัง 9 ขอ การจะออกแบบบทเรียนโดยใชเทคนิคการนําเสนอแบบใดหรือ
ครอบคลุมขั้นการสอนอยางไร ขึ้นอยูกับการนําเสนอและเน้ือหาของบทเรียนนั้นดวยการยึดถือ
ขั้นตอนการสอนทั้ง 9 ขั้นเปนหลัก และในขณะเดียวกันก็พยายามปรับเทคนิคการนําเสนอไมใหซ้ํา
กันจนนาเบื่อจะเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ควรพิจารณาในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรดวย 
 
 การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรที่จะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูในระดับที่ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรจะพึงพอใจวา หากบทเรียนคอมพิวเตอร 
มีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลว บทเรียนคอมพิวเตอรนั้นมีคุณคาที่จะนําไปสอนผูเรียนและคุมคา 
แกการลงทุน (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 291-295)  
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดย การประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 
ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคา
ประสิทธิภาพเปน E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 291-295) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional behavior) คือ ประเมินผลตอเนื่อง  ซึ่ง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรมที่เรียกวา “กระบวนการ” ของผูเรียนที่สังเกตจากการ
ประกอบกิจกรรม ไดแก งานที่มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนที่ผูสอนกําหนดไว 
 2. ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal  behavior) คือ ประเมินผลลัพธโดยพิจารณา
จากการสอบหลังเรียน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร จะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเกณฑของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและ 
การประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังจบบทเรียนของผูเรียน 
นั่นคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ เชน 85/85 หมายความ
วา เม่ือเรียนจากชุดการสอนแลวผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย 85% การท่ีจะ



 46 

 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ เม่ือผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรเสร็จแลวตองนําบทเรียน
คอมพิวเตอรไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. การทดลองขั้นแรก คือ ทดลองกับผูเรียน 3 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง และเกง 
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น การทดลองในขั้นนี้เปนการตรวจสอบความเขาใจของ
เน้ือหาในบทเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานวน ภาษา คําส่ังตางๆที่ใชในบทเรียน แลวนําไปปรับปรุง
แกไขขั้นตอไป 
 2. การทดลองขั้นที่ 2 คือ การทดลองกับผูเรียน 6-10 คน (คละผูเรียนที่เกงกับออน) เปน
ขั้นตอนของการหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน หากยังไมถึงเกณฑจะตองปรับปรุงแกไข 
 3. การทดลองขั้นสุดทายทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 40-100 คน แลวคํานวณหาประสิทธิภาพ
ผลลัพธที่ไดควรไดไมต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว หากไดต่ํากวาเกณฑใหทําการแกไขปรับปรุงแลวทดลอง 
อีกคร้ังหนึ่งกับผูเรียนกลุมอ่ืน ทําเชนน้ีจนกวาจะไดเกณฑ 
 

ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมีขอดีหลายดาน ซึ่ง กิดานันท มลิทอง (2540: 240-241) ไดกลาวถึง
ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้ 
 1. ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เน่ืองจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรเปน
ประสบการณที่แปลกใหม 
 2. ลักษณะโปรแกรมบทเรียนใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนที่เรียนชา
สามารถเรียนไดดวยความสามารถของตนเองและตามความตองการ 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความเหมาะสมกับความสามารถระดับสติปญญา 
อายุ ความชอบ 
 4. สามารถใชทบทวนเนื้อหาที่เรียนผานมาแลวไดดวยตนเอง 
 5. ผูเรียนไมสามารถดูคําตอบลวงหนาได จึงเปนการกําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนไดเรียนรูจริง 
กอนที่จะผานบทนั้นไป 
 6.ชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาที่สลับซับซอนไดดีกวา การสอนปกติจึงเทากับเปนการ 
ชวยฝกทักษะในการแกปญหา 
 7. ผูเรียนที่เรียนชาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8. เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบใหกับผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนแต
เปนการกระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสนใจของตนเอง 
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 9. มีความรวดเร็วในการตอบโตกับผูเรียนแตละคน จึงเปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยากเรียน
มากขึ้น 
 10. บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถจําลองเหตุการณได สามารถสอนหรือแสดงในเรื่องที่ยาก
ใหงานขึ้น 
 11. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสรางความคิดที่มีเหตุผล 
 12. ผูเรียนมีความเปนสวนตัวในการเรียน ทําใหเกิดทัศนะคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
 14. สามารถตรวจความกาวหนาของผูเรียนไดตลอดเวลา เนื่องจากสามารถบันทึกการ
ทํางานและผลการทดสอบของผูเรียนได 
 15. ชวยขยายขีดความสามารถของครูผูสอนในการจัดเก็บขอมูล ในการจัดการสอนเสริม
และสอนซอมเสริม 
 

ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 แมบทเรียนคอมพิวเตอรจะมีขอดีมากมายดังที่กลาวแลวนั้น ก็มีขอจํากัดในการใชงานอยู
ดวยเชนกัน ดังที่ ครรชิต มาลัยวงศ (2532: 64-65) ไดกลาวถึงขอจํากัดตางๆ ดังนี้ 
 1. วิธีการโตตอบระหวางคนกับเคร่ืองยังไมดี ทําใหไมมีความเปนธรรมชาติ 
 2. การนําคอมพิวเตอรมาใชทางการศึกษาตองใชงบประมาณมาก 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบันบางเร่ือง ไมสามารถวิเคราะหไดวาผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและเกิดความเขาใจมากนอยเพียงใด 
 4. จะตองมีการรวมมือกันระหวางผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอน ผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอน ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการเขียนโปรแกรม แตในปจจุบันในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมักใชคนคนเดียวกัน   
ซึ่งเปนการยากที่คนคนเดียวจะสามารถทํางานไดดีทั้ง 4 ดาน 
 5. ครูมีความรูสึกวาคอมพิวเตอรจะมาแทนที่ครูและครูจะหมดความสําคัญลงไป ทําใหครู
บางสวนเกิดความรูสึกตอตานการนําคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน 
 6. เครื่องคอมพิวเตอรมีความกาวหนามากและผลิตซอฟตแวร เพ่ือใชในการเรียนการสอน
จะไมทันตอความตองการของนักเรียนและความสามารถในการทํางานของเคร่ือง 
 7. การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา เปนเรื่องที่เปน
ภาระมากและตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาดวย 
 จากท่ีกลาวมาแลว พอสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรยังมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณใน
การดําเนินการทั้งทางดานการผลิต การนําไปใช และการดูแลรักษา ที่ตองใชงบประมาณสูง การนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาน้ัน ครูผูสอนจะตองมีความสามารถในดานคอมพิวเตอร 
จึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
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 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร  ทําใหทราบถึง  ประเด็นหลัก  8  
ประเด็น  ดังนี้  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร    ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร  รูปแบบ
ของการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร  หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เก่ียวของกับการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร  หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร   
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  
และขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรขางตน  เปนแนวทางแกผูวิจัยใน
การนําความรูจากการศึกษา  มาจัดทํารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชาภาษาไทย  เร่ืองชนิดของคําในภาษาไทย  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 

 ในการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลไมวาจะเปน ความสามารถ 
ความสนใจ ความพรอมหรือความตองการของบุคคล (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 3) ดังน้ัน 
แนวคิดทางการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) 
เรียกการเรียนการสอนลักษณะนี้วา การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (แบบเอกัตบุคคล) หรือ
การเรียนรูดวยตนเอง (Individualized Instruction) โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล โดยมุง
จัดสภาพการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ
และความพรอม 
 
 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
 สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524: 6) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรู 
ดวยตนเองเปนหลัก โดยไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากผูอ่ืน เชน เพ่ือน ครู และผูรูเทาที่
จําเปน การเรียนรูดวยตนเองในที่นี้ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. วิเคราะหและกําหนดความตองการของตนเอง 
 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
 3. การหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล 
 4. การเลือกวิธีการและกิจกรรมการเรียน 
 5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 
 สเคเจอร (Skager. 1978: 13) ไดอธิบายวา การเรียนรูดวยตนเองเปนการพัฒนาการเรียนรู
และประสบการณตนเอง ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลของ
กิจกรรมการเรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่
รวมมือกัน 
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 ทัฟ (Tough. 1979: 114) ผูที่ทําการศึกษาเรื่องน้ีอยางจริงจัง ไดกําหนดหนวยในการวัด
ปริมาณการเรียนรูดวยตนเองออกเปนโครงการเรียน (Learning Project)  โดยกําหนดคา
เปรียบเทียบวา การเรียนดวยตนเองเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่ใชเวลารวมกันตั้งแต 7 ชั่วโมงขึ้นไป ถือวา
เปนหนึ่งโครงการเรียนและเมื่อผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองแลว ผูเรียนควรจะไดรับ
ความรู เกิดเจตคติ ไดรับทักษะหรือสามารถท่ีกอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ อันเปนผล
มาจากการเรียนรูนั้นๆ ดังน้ัน การเรียนรูดวยตนเองอาจจะเกิดไดจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป 
การศึกษาดวยตนเอง เชน การอานเอง คิดเอง ทดลองหรือปฏิบัติหรือคนควาดวยตนเอง เปนตน 
 กริฟฟน (Griffin. 1983: 153) อธิบายวา การเรียนรูดวยตนเอง เปนการจัดประสบการณ 
การเรียนรูเฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนและ
ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลการเรียนรู การจัดการเรียนรูเปนเฉพาะ
บุคคล 
 บรูคฟลด (Brookfied. 1984: 59-71) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การเปนตัว
ของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง มีความอิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลงภายนอก 
นอยที่สุด 
 สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรายบุคคล เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนที่
ผูเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู สามารถวางแผนและเลือกเรียนตามความตองการ 
ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเอง และมีความอิสระ 
ในการเรียน โดยมีครู เพ่ือ และผูที่รูคอยเปนผูชวยเหลือ สนับสนุนตามความเหมาะสม เทาที่จําเปน 
 

ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
 โนลล (Knowles. 1975: 15-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
 1. คนที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเองไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียงผูรับหรือรอให 
ครูถายทอดวิชาความรูใหเทาน้ัน คนที่เรียนดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย และมี
แรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอนแตเพียง
อยางเดียว 
 2. การเรียนดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ
มากกวา คือ เม่ือตอนเปนเด็กธรรมชาติที่ตองพ่ึงพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและ
ตัดสินใจแทนให เม่ือเติบโตขึ้นก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพ่ึงพิงครูผูปกครอง
และผูอ่ืน  การพัฒนานําไปสูความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น 
 3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษามีหลักสูตรใหม หองเรียนเปด ศูนยบริการทางวิชาการ 
การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปด ฯลฯ รูปแบบ
การศึกษาเหลาน้ีลวนผลักภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง 
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 4. การเรียนรูดวยตนเองเปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคล และเผาพันธุมนุษย 
เน่ืองจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดขึ้นเสมอ 
และขอเท็จจริงขอน้ีเปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง
จึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 ทัฟ (Tough. 1979: 116-117) กลาวถึงความสําคัญเก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเองไววา
กิจกรรมการเรียนรู หรือโครงการที่ผูเรียนเก่ียวของ (Learning Project) มาจากการวางแผนดวย
ตนเอง ทัฟ  เนนวา กิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดความสนใจเก่ียวกับการเปนตัวของ
ตัวเองและแนะนําตนเองในการเรียนรู 
 จะเห็นไดวา การเรียนรูดวยตนเองนั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการเรียนรูดวย
ตนเองเกิดจากความตองการของผูเรียนเอง ผูเรียนเปนผูเลือกเอง ผูเรียนมีอิสระในการเรียนทั้งดาน
เวลา สถานที่ ทําใหเรียนไดดีและเปนไปอยางตอเน่ือง เกิดผลการเรียนกับผูเรียนโดยตรง 
 

ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
 สมคิด อิสระวัฒน (2532: 76) กลาววา ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง คือ 
 1. สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to Learn) ไมเกิดจากการบังคับ แตมีเจตนาที่
จะเรียนดวยความอยากรู 
 2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (Self Resourceful) นั่นคือ ผูเรียนสามารถบอกไดวา
สิ่งที่ตนเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนที่ตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนด
เปาหมาย วิธีรวบรวมขอมูลที่ตองการและวิธีประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนตองมีความตระหนัก 
ในความสามารถของตนเองวาสามารถตัดสินใจได มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการ
เปนผูเรียนที่ดี 
 3. ผูเรียนตองรู “วิธีการจะเรียน” (Know How to Learn) นั่นคือ ผูเรียนควรทราบขั้นตอน
การเรียนรูของตนเอง รูวาเขาไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 
 โนลล (Knowles. 1975: 61) ไดสรุปลักษณะของผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองโดยใชสรุปของ 
“สัญญาณการเรียน” ที่จะทําใหเกิดผลดี 9 ประการ คือ 
 1. มีความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเก่ียวกับผูเรียนและทักษะที่จําเปนในการ
เรียนรู นั่นคือ รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูดวยตนเอง 
 2. มีแนวคิดเก่ียวกับตนเองในฐานะที่เปนบุคคลที่เปนตัวของตนเอง มีความเปนอิสระและ
ความสามารถที่นําตนเองได 
 3. มีความสามารถที่จะสัมพันธกับเพ่ือนๆ ไดดี เพ่ือที่จะใชบุคคลเหลาน้ีเปนเหมือนสิ่ง
สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การ
เรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอ่ืน และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลาน้ัน 
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 4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริงโดยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน 
 5. มีความสามารถในการแปลความตองการในการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมายของ       
การเรียนรูในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จน้ันเปนไปได 
 6. มีความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนในการทําเรื่อง
ยากใหงายขึ้นและเปนผูใหความชวยเหลือเปนที่ปรึกษา 
 7. มีความสามารถในการหาบุคคลและแหลงเอกสารวิทยาการ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค 
การเรียนรูที่แตกตางกัน 
 8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชประโยชนจาก 
แหลงวิทยาการและมีความคิดริเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ 
 9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบตางๆ ไปใชอยาง
เหมาะสม 
 สเคเจอร (Skager. 1978: 24-25) ไดอธิบายคุณลักษณะของผูเรียนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง
ควรมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. เปนผูยอมรับตนเอง (Self acceptance) หมายถึง มีทัศนะคติตอตนเองในดานการเปน
ผูเรียน 
 2. มีความสามารถในการวางแผนการเรียน (Painfulness) ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ คือ 
     2.1 สามารถวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
     2.2 วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการที่ตั้งไว 
     2.3 มีความสามารถในการใชกลยุทธ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน 
 3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เปนผูเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนอยูในตนเอง 
จะสามารถเรียนรูโดยปราศจากสิ่งที่ควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ การถูกลงโทษ หรือ
เรียนเพ่ือตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง 
 4. มีการประเมินตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถที่จะประเมินตนเองไดวาจะเรียน
ไดดีแคไหน ซึ่งอาจจะขอใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนเองก็ได โดยผูเรียนจะตองยอมรับ 
การประเมินผลภายนอกวาถูกตอง ก็ตอเม่ือผูประเมินมีความคิดอยางอิสระ และการประเมินตอง
สอดคลองกับสิ่งตางๆ ที่ปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น 
 5. การเปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience) ผูเรียนที่นําประสบการณเขา
มาใชในกิจกรรมชนิดใหมๆ อาจจะสะทอนการเรียนรูหรือการจัดวางเปาหมายโดยจะมีเหตุผลหรือไม
ก็ไดในการที่จะเขาไปทํากิจกรรมใหมๆ ความใครรู ความอดทนตอปญหาที่ยังสงสัย การชอบในสิ่งที่
ยุงยากสับสนและการเรียนอยางสนุกจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมใหมๆ และทําใหเกิด
ประสบการณใหมๆ อีกดวย 
 6. มีความยืดหยุน (Flexibility) มีความยืดหยุนในการเรียนรู มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
เปาหมายหรือวิธีการเรียนและใชระบบการเขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ การลองผิดลองถูก 
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 7. การเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) ผูเรียนที่ดูแลตัวเองได เลือกที่จะผูกพันกับรูปแบบ
ของการเรียนรูแบบใดแบบหนึ่ง ผูเรียนสามารถจัดการกับปญหาตามเวลาที่กําหนดโดยพิจารณาถึง
สิ่งที่ตองการวาลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได 
 กลาวโดยสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะที่สําคัญ คือ ผูเรียนพรอมและเต็มใจที่จะ
เรียนรูแบบใดแบบหนึ่ง ผูเรียนสามารถออกแบบหรือเลิกวิธีการเรียน วิธีการประเมินตนเองได ซึ่งจะ
สงผลใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเรียน  

 
หลักการเรียนรูดวยตนเอง 

 กิบบอนส (Gibbons. 1980: 41-46) ไดศึกษาชีวประวัติของผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทางดาน 
การแสดง นักประดิษฐ นักสํารวจ นักอักษรศาสตร และผูบริหารจํานวน 20 คน ซึ่งไมไดรับ
การศึกษาตามชั้นเรียนปกติสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาลักษณะของการเรียนรู
ดวยตนเองของบุคคลดังกลาว แลวนํามาประมวลเปนหลักการเรียนรูของตน 
 1. ในการศึกษาดวยตนเอง ผูศึกษาเปนผูควบคุมตนเอง ในขณะที่การศึกษาอยางเปน
ทางการ (Formal Education) จุดควบคุมอยูที่สถาบันการศึกษา ตัวแทนเปนส่ิงกํากับการสอนเพ่ือ
ชวยใหการศึกษาดวยตนเองชวยนักศึกษาใหรูจักควบคุมสิ่งที่อยูภายในตนเองเพื่อการเรียนรูของ
ตนเอง 
 2. การศึกษาดวยตนเอง มักจะเปนความพยายามที่แนวแนในความรูเฉพาะดานอยางใด 
อยางหน่ึง มากกวาการศึกษาหลายๆ แขนงวิชา การสอนใหรูจักศึกษาดวยตนเองจะชวยให
นักศึกษาสามารถแยกแยะและมีความชํานาญในกิจกรรมบางอยางหรือหลายอยางที่จําเปนตอชีวิต 
 3. การศึกษาดวยตนเอง มักจะเปนการประยุกตการศึกษา คือ การเรียนรูเพ่ือการนําไปใช
งาน การสอนการเรียนรูดวยตนเองเก่ียวของกับการศึกษาทางทฤษฎีที่สัมพันธกับการฝกฝนทาง
เทคนิค และการนําไปดัดแปลงใชอยางเหมาะสม 
 4. ผูศึกษาดวยตนเอง เปนคนที่เรียนรูดวยแรงจูงใจของตนเอง นั่นคือ การผูกพันตนเองกับ
เน้ือหาวิชาที่ตนเองเลือกแมจะพบวามีอุปสรรคก็ตาม การศึกษาดวยตนเองชวยใหผูเรียนรูตระหนัก
ถึงความตองการของตนเองและมีเปาหมายของตนเองมากกวาที่จะใหผูอ่ืนมาวางเปาหมายให 
 5. สิ่งจูงใจสําหรับการศึกษาดวยตนเอง ไดแก ความสําเร็จซ่ึงเปนรางวัลที่ประเมินคุณคาได
ดวยตนเอง การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนการใหประสบการณเพ่ือดําเนินไปสู
เปาหมายที่ตองการ รูจักวางแผนและการเลือกใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจะทํางานนั้นสําเร็จ 
 6. ผูศึกษาดวยตนเองมักจะตัดสินใจใชรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
และวิธีเฉพาะตน ซึ่งสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางดีที่สุด ซึ่งขอสรุปอาจจะใชไดจากการศึกษา  
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 7. การเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวของกับการพัฒนาความเชื่อโดย ปกติจะเก่ียวของสัมพันธกับ
บุคลิกลักษณะของคน การประสานสัมพันธ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความบากบั่น ขยันขันแข็ง  
ไมเห็นแกตัว ความรูสึกเกรงใจผูอ่ืนและมีหลักการอยางเขมแข็ง 
 8. ผูที่เรียนรูดวยตนเอง จะมีแรงขับ (Drive) ความคิดอิสระ มีสติปญญาเฉลียวฉลาด การ
สอนการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับการเสริมแรงขับ ความกระตือรือรน โดยรวมความคิดอิสระไม
ขึ้นอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความเปนผูริเร่ิมมากกวาที่จะประพฤติตามผูอ่ืน และมักจะทําอะไรเปน
แบบของตนเองมากกวาทําคลายๆ ผูอ่ืน 
 9. ผูที่เรียนรูดวยตนเอง มักจะใชการอานและกระบวนการทักษะอื่นๆ ในการเขาถึงขอมูล
และคําแนะนําที่เขาตองการเพ่ือโครงการเหลาน้ัน การสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับ
การฝกฝนทักษะ เชน การอานและจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่นักศึกษามีความตองการอยาง
เต็มที่ในการเขาถึงขอสนเทศ 
 10. การเรียนรูดวยตนเอง เปนทวงทีที่เกิดจากประสบการณสําคัญหลายประการตั้งแตวัย
เด็กประสบการณและการพัฒนาจนกระทั่งกลายเปนจุดของการเลือกในชีวิตของตน การสอนเพ่ือ
การศึกษาดวยตนเองจึงเปนการชวยเหลือผูเรียนที่จะจําแนกทวงทีแนวทางที่เกิดขึ้นในชีวิต       
เพ่ือกําหนดวิถีทางที่ตนเลือกและสรางวิถีทางใหมที่ตนปรารถนา 
 11. การเรียนรูดวยตนเองจะเกิดขึ้นไดดีที่สุดในสิ่งแวดลอมที่อบอุน มีลักษณะของการ
สนับสนุน มีบรรยากาศใกลชิดเปนกันเอง ซึ่งคนมักจะกระตือรือรนและมีความสัมพันธใกลชิดกับ
บุคคลอยางนอย 1 คน การสอนใหเกิดการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับการสรางบรรยากาศที่
กระฉับกระเฉง ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดวยตนเองนี้จะไดรับการสนับสนุนอยางอบอุนและมีโอกาส
หลายดานที่จะสรางความสัมพันธในการทํางานอยางใกลชิดใหเกิดขึ้น 
 12. ผูที่เรียนรูดวยตนเอง จะชอบผูอ่ืนเหมือนกับที่จะทําใหผูอ่ืนชื่นชอบตน บุคคลเหลาน้ีจะ
มีสุขภาพจิตที่ดี มีเจตคติที่ดีทั้งกายและใจ การสอนใหศึกษาดวยตนเองจึงสนับสนุนวิธีการเรียนรู
โดยผูเรียนไมเพียงแตเรียนรูทักษะเทาน้ัน แตยังไดพัฒนาจิตใจของตนเองและผูอ่ืนอีกดวย 
 
 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
 การเรียนรูดวยตนเองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 
 โนลล (Knowles. 1975: 40-47) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูดวยตนเองไว  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหความตองการของตนเอง เร่ิมจากการใหผูเรียนแตละคนบอกความตองการ
และความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียนใหเพ่ือนอีกคนหน่ึงทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเพ่ือนอีกคนหน่ึงทําหนาที่จดบันทึก กระทําเชนนี้หมุนเวียนกันไปจนครบทั้ง 3 คน ไดแสดง
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 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเร่ิมตนจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 
     2.1 ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงเริ่มเขียนจุดมุงหมายในการเรียน 
     2.2 ผูเรียนควรเขียนจุดมุงหมายใหชัดเจน เขาใจได ไมคลุมเครือ คนอ่ืนอานแลวเขาใจ 
     2.3 ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวัง 
     2.4 ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได 
     2.5 การกําหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับ มีความแตกตางอยางชัดเจน 
 3. การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเร่ิมตนจากการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู
ดวยตนเอง 
     3.1 ผูเรียนจะตองกําหนดเก่ียวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 
     3.2 การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายการเรียน 
ดวยตนเอง 
     3.3 ผูเรียนเปนผูจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของผูเรียน 
     3.4 ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนเพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
 4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ เปนกระบวนการศึกษาคนควาที่มีความสําคัญตอการศึกษา 
ในปจจุบันอยางมาก ดังนี้ 
     4.1 ประสบการณการเรียนแตละดานที่จัดใหผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความมุงหมาย 
ความหมายและความสําเร็จของประสบการณนั้น 
     4.2 แหลงวิทยาการ เชน หองสมุด วัด สถานีอนามัย ถูกนํามาใชอยางเหมาะสม 
     4.3 เลือกวิทยาการใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
     4.4 มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสม กิจกรรมบางสวนผูสอนจะเปนผูจัดเองตามลําพังและ
บางสวนเปนกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 
 5. การประเมินผล เปนขั้นตอนสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนทราบถึง
ความกาวหนาในการเรียนของตนเปนอยางดี การประเมินผลจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติและคานิยม ซึ่งขั้นตอนในการประเมินผล  
มีดังนี้ 
     5.1 กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด 
     5.2 ดําเนินการทุกอยางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ขั้นตอนนี้สําคัญในการใช
ประเมินผลการเรียนการสอน 
     5.3 รวบรวมหลักฐาน การตัดสินใจจากการประเมินจะตองอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่
สมบูรณและเชื่อถือได 
     5.4 รวบรวมขอมูลการเรียนเพ่ือเปรียบเทียบกับหลังเรียนวาผูเรียนกาวหนาเพียงใด 
     5.5 แหลงขอมูล จะหาขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการประเมินผล 
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 บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง 
 การเรียนการสอนดวยการเรียนรูดวยตนเองจะเนนบทบาทของผูเรียน ซึ่งไดสรุปบทบาท
ของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ 
 โนลล (Knowles. 1975: 47) ไดสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ 
 1. การเรียนรูดวยตนเอง ควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนในสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
เพ่ือการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตน 
 2. การเตรียมตัวของผูเรียน คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมายและโครงสราง
หลักสูตรรายวิชาและจุดประสงคของรายวิชาที่เรียน 
 3. ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเองตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสราง และ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวาบรรลุผลในดานใด เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูเรียนได
เกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ แลว และมีความคิดหรือเจตคติในการนําไปใชในชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
 4. ผูเรียนเปนผูวางแผนการสอนและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดวยตนเอง โดย
อาจขอคําแนะนําใหชวยเหลือจากครูหรือเพ่ือนในลักษณะของการรวมมือกันทํางานไดเชนกัน 
 5. การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองควรเปนการประเมินผลรวมกันระหวางครูผูสอนกับ
ผูเรียน โดยครูและผูเรียนรวมกันตั้งเกณฑการประเมินผลรวมกัน 
 เวนบอรก (สิริรัตน สัมพันธยุทธ. 2540: 23; อางอิงจาก Wenburg. 1972: 116) ไดสรุป
ความสําคัญและบทบาทของผูเรียนดวยการนําตนเองไวดังนี้ 
    1. ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ หมายถึง ผูเรียนเปนตัว
ของตัวเองไมถูกควบคุมจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วขึ้น 
    2. ผูเรียนเรียนไดจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหผูเรียนคนพบความจริงดวยตนเอง 
    3. ผูเรียนเรียนไดจากการรวมมือกัน การรวมมือไมไดหมายถึงการเขากลุมอยางเดียว
เทาน้ัน แตยังหมายถึงการที่แตละฝายชวยเหลือสงเสริมซ่ึงกันและกันในสถานการณการเรียน โดย
สั่งการปอนกลับ (Feedback) ใหสมาชิกอ่ืนๆ ทราบ สิ่งที่ชวยใหผูเรียนรวมมือกัน คือ กระบวนการ
กลุม 
    4. ผูเรียนเรียนจากภายในตัวออกมา หมายถึง การที่ผูเรียนเรียนโดยการสรางความรูสึก
บางอยางเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียน ไมใชเรียนโดยถูกกําหนดบางสิ่งบางอยางเขาไปในผูเรียน 
 ซึ่งสามารถสรุปไดวา ในการเรียนรูดวยตนเองนั้น ผูเรียนจะเรียนไดดีเพราะมีอิสระในการ
เรียน ผูเรียนเปนกลไกสําคัญที่จะตองกําหนดวิธีการเรียน จุดมุงหมาย หลักการและสรุปผลการเรียน
ดวยตนเอง ซึ่งอยูภายใตการดูแลและชี้แนะของครู 
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การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง 
 เมชิโรว (Mezirow. 1981: 1) เสนอวิธีการที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง 
ตองดําเนินการ  ดังนี้ 
 1. ลดการใหผูเรียนพ่ึงพาผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก 
 2. ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการใชแหลงวิทยาการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณจาก
ผูอ่ืน รวมทั้งครูหรือผูอํานวยความสะดวกซึ่งตองใชความสัมพันธอันดีตอกัน 
 3. ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรู เน่ืองจากการรับรูความตองการของ
ตนเองอันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4. ชวยใหผูเรียนเพ่ิมความรับผิดชอบในการหาเปาหมายของการเรียนรู การวางแผนและ 
การประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 
 5. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปญหาของแตละบุคคล 
 6. ชวยใหผูเรียนตัดสินใจในวิชาตางๆ ที่เสนอทางเลือกใหผูเรียนตัดสินใจที่จะเรียนรูตอไป 
 7. กระตุนใหผูเรียนใชเกณฑหรือบรรทัดฐานในการตัดสินใจ หรือพินิจพิเคราะหสิ่งตางๆ ที่
เก่ียวกับตนและประสบการณทั้งหมดที่ผานมา 
 8. ชวยใหผูเรียนเขาไปสูการเรียนรูดวยการมองตนเองอยางถูกตอง 
 9. ชี้ปญหาและแกไขปญหาโดยงาย ซึ่งตองตระหนักถึงความสัมพันธของปญหาสวนบุคคล
และสวนรวมดวย 
 10. เสริมแรงมโนมติของผูเรียนวาตองเปนทั้งผูเรียนและผูจัดการชีวิตของตนเอง โดยจัด
บรรยากาศที่นาสนับสนุนและรับปฏิกิริยาตอบกลับของผูเรียน เพ่ือเปนการกระตุนความสามารถของ
ผูเรียนใหปรากฎ 
 11. เนนการนําประสบการณการมีสวนรวมและวิธีการสรางโครงการอยางเปนระบบโดยทํา
ในรูปลักษณ “สัญญาการเรียน” (Learning Contract)  
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองนั้น ตองใหผูเรียน
ตระหนักถึงความจําเปน ความตองการในการเรียนรู ใหผูเรียนมีบทบาทสูงสุดในการเรียน ลด
บทบาทของครูและผูชวยตางๆ ผูเรียนตองมีความพรอมในการเรียนซึ่งจะสามารถสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น 
 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ัน ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับหลักจิตวิทยาตางๆ ดังที่ ปรัชญา ใจสอาด (2522: 117-129) ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีของธอรนไดค เปนหลักการดานจิตวิทยาของเครื่องชวยสอน ดังนี้ 
     1.1  กฎแหงผล (Low of Effect) เปนกฎที่กลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราและ
ตอบสนอง ทั้งสองสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกันไดถาเราสามารถสรางสภาพอันพึงพอใจแกผูเรียนได         
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     1.2 กฎแหงการฝกหัด (Low of Exercise) เม่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูจะมีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง ผูเขียนบทเรียนอาจสรางปญหาแบบเดียวกันขึ้นอีก เพ่ือเสริมสราง 
การเรียนรูนั้นใหม่ันคงขึ้น 
     1.3 กฎแหงความพรอม  (Low of Readiness) เม่ือรางกายพรอมที่จะกระทําหรือแสดง
พฤติกรรมใดๆ ออกมา ถามีโอกาสไดกระทํายอมเปนที่พึงพอใจ แตถาไมมีโอกาสไดกระทํายอม
กอใหเกิดความไมพอใจ หรือถารางกายยังไมพรอมที่จะกระทํายอมกอใหเกิดความไมพอใจได
เชนกัน 
 2. หลักการเรียนรู (Principle of Learning) การเรียนรูจากเคร่ืองชวยสอนเปนการเรียนรู 
อยางหน่ึง ดังน้ันในการทําบทเรียนจะตองคํานึงถึงหลักการเรียนรู ความอยากรูอยากเห็นและเสนอ
ผลใหรูทันที มีหลักการดังนี้ 
     2.1 ความงาย ตามหลักการเรียนรูทั่วไปการเรียนจะตองเร่ิมตนจากงายไปหายาก ดังน้ัน
ในการจัดทําบทเรียนเราจึงควรเริ่มจากส่ิงที่ผูเรียนรูแลวเขาใจแลว จากน้ันจึงคอยๆ ยากขึ้น
ตามลําดับ จะทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น ถาการเรียนเร่ิมจากสิ่งที่ยากผูเรียนก็จะทํา
ไมได ทําใหหมดกําลังใจ ทอถอย ไมอยากเรียน 
     2.2 การเรียนโดยการกระทํา ตามหลักการเรียนรูพบวา ถาผูเรียนไดลงทําดวยตนเองจะ 
ทําใหสนใจมากและจดจําไปไดนาน ดังนั้นโปรแกรมของเครื่องชวยสอนจึงเปดโอกาสใหผูเรียนได 
ตอบคําถาม โดยใหเขียนขอความลงไป บังคับเคร่ืองดวยตนเอง จึงนับวาตอบสนองจิตวิทยาดานน้ี 
     2.3 เคร่ืองลอใจในการเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรูและไดทดลอง ปรากฏวาการเรียนรูนั้น 
ถามีการเสริมแรงหรือลอใจในการเรียนแลวจะทําใหความถี่ของการเรียนสูงขึ้น การลอใจ (ใหรางวัล)  
แกผูเรียนโดยใหผูเรียนสามารถรูผลจากการกระทําที่ตนเองไดรับการตอบสนอง ทําใหผูเรียนอยาก
เรียนยิ่งขึ้น 
 3. ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Gagne’) 
 กาเยไดเนนบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ตางๆ และไดเสนอแนวทางในการจัดลําดับขั้นการสอนเปน 9 ขั้น  ดังนี้ 
     3.1 การเรียนดวยความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนเพื่อใหนักเรียนพรอมที่จะเรียน 
โดยการเลือกเรียนสิ่งเรา เชน รูปภาพ ภาพยนตร การใชคําถาม การสาธิต และการนําเสนอสิ่งเรา
นั้นๆ เพ่ือเรียกความสนใจ 
     3.2 การบอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคการสอน เพ่ือใหผูเรียนทราบจุดประสงค
ปลายทางของการเรียนการสอน และเปนแนวทางไปสูจุดประสงคนั้น การบอกจุดประสงคอาจบอก
ใหทราบโดยตรงหรือบอกโดยใชคําถามก็ได 
     3.3 การกระตุนใหผูเรียนระลึกความรูเดิมที่ตองมีกอน อาจใชคําถามหรือบรรยาย 
เพ่ือทบทวนความรูเดิม แลวนําไปเชื่อมโยงกับความรูใหมใหมีความพรอมที่จะเรียนตอไป 
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     3.4  การเสนอสิ่งเรา สิ่งเราที่ใชประกอบการสอน ไดแก วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียน 
การสอนอ่ืนๆ 
     3.5  การชี้แนะการเรียนรู อาจใชคําถามนําไปสูการเรียนรู การแนะนําการใชวัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือตางๆ 
     3.6  จัดใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม คือ ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม การทดลอง 
ผูสอนคอยใหความสะดวก จัดเตรียมเคร่ืองมือใหพรอมสําหรับการปฏิบัติการ 
     3.7  ใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับผลการทํากิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนทราบวาการทํากิจกรรม
ปฏิบัติการทดลองไดผลถูกตองหรือตองแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามจุดประสงคที่
กําหนด 
     3.8  การวัดผลการเรียน การวัดผลการเรียนรูของผูเรียนในการทํากิจกรรมอาจทําไดโดย 
การใชคําถาม ใหทําแบบฝกหัด หรือทําขอสอบวัดในขณะที่เรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนเพื่อ
ปรับปรุงแกไขได 
     3.9  การทําใหผูเรียนคงการเรียนรูและถายโยงการเรียนรู คือ การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
ซ้ําๆ กัน เพ่ือใหมีความคงทนของความรู ใหมีการทบทวนและนําความรูไปใชในสถานการณใหม 
เพ่ือฝกฝนการถายโยงการเรียนรูทั้งทฤษฎีทางจิตวิทยาและการเรียนรูจะมีความสําคัญมากในการ
สรางบทเรียนสําหรับเครื่องชวยสอน โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะจะเปนปจจัย
อยางหน่ึงที่จะทําใหผูเรียนสนใจบทเรียน และจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง  ทําใหทราบถึงประเด็นหลัก   
8  ประเด็น  ดังน้ี  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  
ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง  หลักการเรียนรูดวยตนเอง  องคประกอบของการเรียนรูดวย
ตนเอง  บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง  การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง  
และทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเองขางตน  เปนแนวทางใหแกผูวิจัย
ไดนําความรู  หลักการ  และทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเอง  มาปรับใชใหเหมาะสม
กับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งเปนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่
นักเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง 
 
4.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดังน้ี  วรรณี  โสมประยูร  (2537: 
262)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง  ความสามารถหรือพฤติกรรมของ
นักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน  ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับการอบรมสั่งสอนและฝกฝนโดยตรง  
นอกจากน้ี  สมหวัง  พิริยานะวัฒน  (2537: 71)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลที่เกิดจากการเรียนการ
สอนการอบรม  การฝกฝน  ทําใหนักเรียนมีความสามารถ  ประสบความสําเร็จและมีความชํานาญ  
และผูเรียนมีพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น  3  ดาน  ไดแก  ดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย  และดานทักษะ
พิสัย 
 

ประเภทของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 บลูม  (Bloom.  1976:  70)  ไดจําแนกวัตถุประสงคทางการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  3  ดาน  คือ 
 1.  ดานพุทธิพิสัย  (Cognitive  domain)  คือ  มุงพัฒนาการเรียนรูที่เก่ียวกับความสามารถ 
ทางสมองหรือสติปญญา  ดานความรู  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  
และการประเมินคา 
 2.  ดานจิตพิสัย  (Affective  domain)  คือ  มุงพัฒนาคุณลักษณะดานจิตใจหรือความรู
เก่ียวกับความสนใจ  เจตคติ  และการปรับตัว  เปนตน 
 3.  ดานทักษะพิสัย  (Psychomotor  domain)  คือ  มุงพัฒนาความสัมพันธระหวางรางกาย  
และสมองที่มีความสามารถในการปฏิบัติจนมีทักษะ  มีความชํานาญในการดําเนินงานตางๆ  
 
 หลักเบื้องตนในการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักการศึกษาตางๆ มีดังนี้ 
 เกตุแกว  ลาวัณยวุฒิ  (2534: 46)  ไดกลาววาประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการ
ฝกอบรมหรือจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้นเปนการตรวจสอบความสามารถ  หรือความสัมฤทธิ์ผล  
(Level  of  Accomplishment)  ของบุคคลวาเรียนรูไปแลวเทาไรมีความสามารถในดานใด          
ซึ่งสามารถวัดได  2  แบบตามจะมุงหมาย  และลักษณะวิชาที่สอน  คือ 
 1.  การวัดดานปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือลักษณะ 
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ของนักเรียน  โดยเนนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริงใหออกเปนผลงาน  เชน  
วิชาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง  เปนตน  การวัดแบบนี้จึงตองใช  “ขอสอบภาคปฏิบัติ”  
(Performance  Test) 
 2.  การวัดดานเน้ือหา  เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาซ่ึงเปน
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน  รวมทั้งพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได
โดยใช  “ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์”  (Achievement  Test) 
 ชวาล  แพรัตกุล  (2520: 22)  ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement  Test)  ไววา  หมายถึงแบบทดสอบที่วัดความรูทักษะ  และสมรรถภาพสมองในดาน
ตางๆ ที่นักเรียนไดรับจากประสบการณ  ทั้งจากโรงเรียนและทางบาน ยกเวน  การวัดทางรางกาย  
ความถนัด  และทางบุคคลกับสังคม 
 จากที่นักการศึกษากลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่ใชวัดความรู  ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของ
นักเรียนที่ไดรับจากประสบการณทั้งจากโรงเรียนและบาน  เพ่ือวัดส่ิงที่ไดเรียนไปแลว  ซึ่งอาจเปน
ขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษดินสอ  และใหนักเรียนปฏิบัติจริง 
 

ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ชวาล  แพรัตกุล  (2520: 123-136)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีไว  10  ประการ  คือ 
 1.  ตองเท่ียงตรง  (Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติที่จะทําใหครูบรรลุถึงวัตถุประสงค
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง  คือ  แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดส่ิงที่เราจะวัดไดอยาง
ถูกตองตามความมุงหมาย 
 2.  ตองยุติธรรม  (Fair)  คือ  โจทยคําถามทั้งหลายไมมีชองทางแนะใหนักเรียนเดาคําตอบ
ไดไมเปดโอกาสใหนักเรียนเกียจครานที่จะดูตําราแตตอบไดดี 
 3.  ตองถามลึก  (Searching)  วัดความลึกซ้ึงถึงวิทยาการตามแนวด่ิงมากกวาที่จะวัดตาม 
แนวกวางวารูมากนอยเพียงใด 
 4.  ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง  (Exemplary)  คําถามที่มีลักษณะทาทาย  เชิญชวนใหคิด  
นักเรียนสอบแลวมีความรูเร่ืองราวไดกวางยิ่งขึ้นอีก 
 5.  ตองจําเพาะเจาะจง  (Definite)  เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัด  วาครูถามถึง
อะไร  หรือ  ใหนักเรียนคิดอะไร  ไมถามคลุมเครือ 
 6.  ตองเปนปรนัย  (Objectivity)  หมายถึง  คุณสมบัติ  3  ประการ  คือ 
        6.1  แจมชัดในความหมายของคําถาม 
        6.2  แจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
        6.3  แจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน 
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 7.  ตองมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรงแลเชื่อถือไดมาก
ที่สุดโดยใชเวลา  แรงงาน  และเงินที่นอยที่สุดดวย 
 8.  ตองยากพอเหมาะ  (Difficulty)   
 9.  ตองมีอํานาจจําแนก  (Discrimination)  คือ  สามารถแยกนักเรียนออกเปนประเภทๆ 
ไดทุกระดับตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 
 10.  ตองเช่ือม่ันได  (Reliability)  คือ  ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอน 
 ดังนั้นสรุปไดวา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบความรูที่ผูเรียนไดรับจาก
การสอนวาสามารถประสบความสําเร็จทางการเรียนตามที่ผูสอนไดตั้งเปาหมายไวหรือไม  ซึ่งมีการ
ใชเครื่องมือในการวัดผลเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติ  และ
สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาทางการเรียนซึ่งถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
ตามเปาหมายที่ผูสอนไดกําหนดไว 

 
5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

 
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 นักวิชาการไดใหความหมายของ”ความพึงพอใจ” ไวหลายประการดังนี้ 
 กูด (Good. 1973:  320) ใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนระดับความรูสึกพอใจ  
ซึ่งเปนผลจากความพึงพอใจ  และเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ 
 วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971: 256)  ใหความหมายของความพึงพอใจไววา        
เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  และอธิบายวา ความพึงพอใจ      
เปนกระบวนการทางจิตวิทยา  ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน  แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี
จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทาน้ัน  การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและ
องคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจเทาน้ัน 
 กิติมา  ปรีดีดิลก (2529: 321)  ใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกพอใจ
ผลงานที่ทํา  เม่ืองานนั้นใหประโยชนตอบแทนทั้งดานวัตถุและทางดานจิตใจ  ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความตองการพ้ืนฐานของเขาได  และกลาวถึงแนวคิดที่เก่ียวกับพื้นฐานความตองการของมนุษย 
ตามทฤษฏีของมาสโลววา  หากความตองการพ้ืนฐานของมนุษยไดรับการตอบสนอง  ก็จะทําใหเกิด
ความพึงพอใจ  ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการพ้ืนฐานออกเปน  5  ขั้น คือ 

1) ความตองการทางรางกาย 
2) ความตองการความปลอดภัย 
3) ความตองการทางสังคม 
4) ความตองการที่จะไดการยกยองจากสังคม 



 62 

5) ความตองการความสมหวังในชีวิต 
สมรภูมิ  ขวัญคุม (2530: 9)  ใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนผลรวมของ

ความรูสึกชอบของบุคคลอันเกิดจากทัศนคติที่มีตอคุณภาพและสภาพของหนวยงาน  อันไดแก  การ
จัดองคกร  การจัดระบบงาน  การดําเนินงาน  สภาพแวดลอมของการทํางาน  ประสิทธิภาพของ
หนวยงาน  ตลอดจนการบริหารงานบุคคล  ซึ่งคุณภาพและสภาพของหนวยงานดังกลาวมี
ผลกระทบตอความตองการของบุคคลและผลตอความพึงพอใจของบุคคลน้ัน   

จากความหมายของความพึงพอใจในบุคคลตางๆ ไดกลาวไว  สรุปไดวา ความพึงพอใจ 
หมายถึง สิ่งที่บุคคลเกิดความชอบ  รูสึกสนใจและสบายใจ  เม่ือไดรับส่ิงที่ทําใหตนรูสึกดี  หรือไดรับ
ความสําเร็จตามความมุงหมาย 

 
5.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางมากระตุนใหเกิด

ความรักที่ดีตอการเรียนน้ัน  บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะตองมีการจูงใจใหเกิดขึ้น 
สมรภูมิ  ขวัญคุม (2530: 9)  โดยการสรุปเน้ือหามาจากแนวคิดของ เซเลสนิค(Zalesnich) 

สรุปไดวาถึงความพึงพอใจ มาจากแนวคิดของ เซเลสนิค(Zalesnich)  เกิดจากการตอบสนองความ
ตองการของบุคคล ซึ่งแบงออกเปน 2 อยาง ดังนี้ 

1)  ความตองการภายนอก  หรือความตองการทางกายภาพ  เชน ความสะดวกสบายใน
สถานที่ทํางาน  ความม่ันคงในหนาที่การงาน  การไดทํางานที่ตนถนัด  เปนตน 

2)  ความตองการภายใน  หรือความตองการทางจิตใจ  เชน  ความเปนเพ่ือน  การเปนที่
ยอมรับและไดรับความไววางใจจากผูรวมงาน  การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เปนตน 

ความตองการของคนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ยากที่จะกําหนดลงไปตายตัวได        
การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ฯลฯ ซึ่ง
มิไดอยูคงที่  รวมทั้งสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน 

เฮอรซเบิรก และคนอ่ืนๆ (Herzberg;& others. 1959: 60-65)  ไดเสนอทฤษฏีเก่ียวกับการ
จูงใจคนในการทํางาน  โดยที่เขาและคณะเพ่ือนรวมงานที่สถาบันจิตวิทยาบริการแหงพิตสเบอรก 
(Psychological  Service  of  Pittsburg) ไดสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี 200 คน จากธุรกิจและ
อุสาหกรรม 11 แหง ณ เมืองพิตสเบอรก  คําถามที่เขาใชในการสัมภาษณนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให
คนงานพอใจและมีความสุขในการทํางานและเปนสิ่งที่คนงานไมพอใจและไมมีความสุขในการทํางาน  
จากการวิเคราะหคําตอบที่ไดรับ  เฮอรซเบิรก  ไดขอสรุปวา  คนเรามีความตองการท่ีแยกออกจาก
กันโดยอิสระอยู 2 ประเภท  และแตละประเภทมีผลตอพฤติกรรมของคนในทางที่ตางกัน คือเม่ือคน
รูสึกไมพอใจในงานเขาจะมองในสภาพแวดลอมของงานที่เขาทํา  และเมื่อเขารูสึกพอใจในงาน    
เขาจะมองในเรื่องของงานที่ทํา 

เฮอรซเบิรก  มีความเห็นวาส่ิงที่ตรงกันขามกับความพอใจ (Satisfaction) ไมใชความพอใจ 
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ดังที่เชื่อกันแตเดิม  การขจัดส่ิงที่ทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นแทนที่  เปนแตเพียงทําใหเปนกลาง    
ก็คือยังยินดีที่จะทํางานตอไปอยางเดิมเทาน้ัน  เขาใหความเห็นวา  สิ่งที่ตรงขามกับความไมพอใจ 
คือไมมีความไมพอใจ  
 

5.3 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุผลและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน  

จุดที่นาสนใจจุดหน่ึงคือ  การสรางความพอใจในการเรียนตั้งแตเร่ิมตนใหแกเด็กทุกคน  ซึ่งในเรื่องนี้
มีผูใหแนวคิดไวหลายทานดังน้ี 

สกินเนอร (Skinner. 1972: 1-59,96-120) มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคน
ไมอาจทําไดเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพเทาน้ัน  แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม   
ซึ่งหมายถึงเสรีภาพ  และความภาคภูมิ  จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา คือ การทําให
คนเปนตัวของตัวเอง  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน  เสรีภาพและความภาคภูมิ  เปน
ครรลองของการไปสูการเปนคนดังกลาว 

เสรีภาพในความหมายของสกินเนอรหมายถึง  ความเปนอิสระจากการควบคุม 
การวิเคราะหและเปลี่ยนและปรับปรุงรูปแบบใหมใหแกสิ่งแวดลอมน้ัน  โดยทําใหอํานาจการควบคุม
ออนตัวลงจนบุคคลเกิดความรูสึกวาตนมิไดถูกควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่เน่ืองมาจาก
ความกดดันภายนอกบางอยาง  บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับในผลสําเร็จของการกระทํา     
แตการกระทําที่ควรไดรับการยกยองยอมรับมากเทาไร  จะตองเปนการกระทําที่ปลอดจากการบังคับ
หรือสิ่งควบคุมใดๆ  มากเทาน้ัน  นั่นคือสัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับที่ใหแกการกระทําจะ
เปนสวนกลับกันกับความเดนหรือความสําคัญของสาเหตุที่จูงใจกระทํา 

สกินเนอร  ไดอางคํากลาวของ จอง – จาค รุสโซ (Jean – Jacques Rousseau)   
ที่แสดงความคิดในแนวเดียวกันจากหนังสือ “เอมีล” (Emile)  โดยไดใหขอคิดแกครูวา  จงทําใหเด็ก
เกิดความเชื่อวาเขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง  แมผูที่ควบคุมแทจริงคือครู  ไมมีวิธีการใดดี
ไปกวาการใหเขาไดแสดงดวยความรูสึกวา  เขามีอิสระเสรีภาพ  ดวยวิธีนี้คนจะมีกําลังใจดวยตัวเอง   
ครูควรปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะในสิ่งที่เขาอยากทํา  แตเขาควรจะอยากทําเฉพาะส่ิงที่ครูตองการให
เขาทําเทาน้ัน 

แนวคิดของสกินเนอร สรุปไดวา เสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิ  และความภาคภูมิ 
นําบุคคลไปสูความเปนตัวของตัวเอง  เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิดตัดสินใจการกระทํา  และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง  และนั่นคือ เปาหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา  สิ่งที่ 
สกินเนอรตองการเนน คือ  เทคโนโลยีของพฤติกรรมน้ีกับใคร  อยางไร  ดวยวิธีไหน  ถือเปนเรื่อง
ของการตัดสินใจใชศาสตร  ซึ่งตองอาศัยภูมิปญญาของผูใชเทาน้ัน 

ไวทเฮด  มีแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองนี้ในทํานองเดียวกัน (Whitehead. 1976: 1 - 41)  
เขากลาวถึง  จังหวะของการศึกษา  และขั้นตอนของการพัฒนาวามี 3 ขั้น คือ จุดยืน จุดแยง และจุด



 64 

1.  การสรางความพอใจ  – นักเรียนรับสิ่งใหมๆมีความตื่นเตน  พอใจในการไดพบ
และเก็บส่ิงใหม 

2.  การทําความกระจาง  – มีการจัดระบบระเบียบ  ใหคําจํากัดความ  มีการ
กําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

3.  การนําไปใช  – นําส่ิงใหมที่ไดมาไปจัดส่ิงใหมๆ  ที่จะไดพบตอไป  
 เกิดความตื่นเตนที่จะเอาไปจัดส่ิงใหมๆ ที่เขามา 

ไวทเฮด  กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา  ไดปฏิบัติกันอยาง
ผิดพลาดมาตลอด  โดยการใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ ธรรมดาๆ แลวคาดเอาวาจะทําใหเกิดภูมิ
ปญญาได  ถนนที่มุงสูการมีภูมิปญญามีสายเดียวคือ เสรีภาพในการแสดงความรู  และถนนที่มุงสู
ความรูมีสายเดียวเชนกันคือ วิทยาการที่จัดไวเปนระบบ  ดังนั้น  เสรีภาพและวิทยาการ  เปน
สาระสําคัญสองประการของการศึกษาประกอบเปนวงจรการศึกษา 3 จังหวะ คือ เสรีภาพ – 
วิทยาการ – เสรีภาพ ซึ่งเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ ขั้นตอนการสรางความพอใจ  วิทยาการใน
จังหวะที่สองคือ ขั้นทําความกระจาง  และเสรีภาพในชวงสุดทายคือ ขั้นการนําไปใช  วงจรเหลาน้ี
ไมไดมีวงจรเดียว  แตมีลักษณะเปนวงจรซอนวงจร  วงจรหนึ่งเปรียบไดกับเซลลหน่ึงหนวย      
และขั้นตอนการพัฒนาอยางสมบูรณของมันคือ  โครงสรางอินทรียของเซลลเหลาน้ัน  เชนเดียวกับ
วงจรเวลาที่มีวงจรเวลาประจํา  ประจําสัปดาห  ประจําเดือน  ประจําป  ปะจําฤดูกาล เปนตน  วงจร
ของบุคคลตามชวงอายุ  จะเปนระดับ ดังนี้ 

ตั้งแตเกิด  จนถึง  อายุ 13 ถึง 14 ป  เปนขั้นของความสนใจ 
อายุ 14 – 18 ป          เปนขั้นของการคนหาทําความกระจาง 
อายุ 18 ป ขึ้นไป          เปนขั้นของการนําไปใช 

นอกจากน้ีวิทยาการทั้งหลายในแขนงตางๆ  ก็มีวงจรของการพัฒนาการและระดับของ
พัฒนาการเหลาน้ีเชนกัน 

บลูม (Bloom. 1976: 73-76)  มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา  ถาสามารถจัดใหนักเรียน
ไดทํากิจกรรมท่ีตนเองตางการ  คาดวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเลือกน้ันดวย
ความกระตือรือรนพรอมทั้งความมั่นใจ  เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมดาน
จิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที่เปนวิชาบังคับกับวิชาเลือก  หรือจากสิ่งนอก
โรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เชน  การขับรถยนต  การเลนดนตรี เกม  หรือเปนสิ่งที่นักเรียนสมัคร
ใจและตัดสินใจไดโดยเสรีที่จะเรียน  การมีความกระตือรือรนและความสนใจเมื่อเริ่มเรียน  จะทําให
นักเรียนเรียนไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง  อยางไรก็ตามบลูมเห็นวาวิธีนี้คอนขางเปนอุดมคติที่
จัดไดลําบาก 
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ชวงสําคัญของการจัดประสบการณเพ่ือสรางความรูสึกที่ดีตอการเรียน  ทั้งไวทเฮดและบลูม 
เห็นวา  ตองทําในระดับประถมศึกษา  เพราะบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 14 ปลงมา  มีพัฒนาการอยูใน
ขั้นตอนของความสนใจ  ความพึงพอใจ  (Whitehead. 1976:  33)  และเปนชวงการสรางฐานของ
การสะสมความรูสึกที่ดีตออดีตประสบความสําเร็จในชั้นเรียนที่สูงชึ้นไป  หรือในเด็กที่อายุมากขึ้น  
การสรางหรือการเปลี่ยนแปลงความรูสึกอยากจะทําไดยาก (Bloom. 1976:  95,  104 - 105) 

อาจกลาวไดวา  ความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนนั้นเกิดขึ้นจาก
องคประกอบตางๆ เหลาน้ีคือ คุณสมบัติของครู  วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัด
และการประเมินผลของครู  จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน  ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
และครูในโรงเรียนที่จะสรางความสุขในการเรียนใหกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีความพึงพอใจ  มี
ความรักและมีความกระตือรือรนในการเลาเรียน  โดยการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ของครู มีการ
ใหกําลังใจแกนักเรียนที่กระทําความดี  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนมี
ความกาวหนา  การสรางสภาพแวดลอมเก่ียวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสม  เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งรับฟงและใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนมีปญหาทุกขรอน  ปจจัย
ความพึงพอใจนี้จึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลา
เรียน 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  ทําใหทราบถึง
ประเด็นหลัก  3  ประเด็น  ดังน้ี  ความหมายของความพึงพอใจ  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความ
พึงพอใจ  และวิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับความพึงพอใจขางตน  เปนแนวทางใหแกผูวิจัยได 
นําความรูจากการศึกษามาใชในการทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการวิจัยครั้งน้ี 
  

6.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาในปจจุบันไดพัฒนากาวหนาขึ้นมากซึ่งมีความมุงหมาย
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและลดชองวางระหวางการวิจัยพื้นฐานกับกระบวนการนําไปใช 
ใหเกิดประโยชนตอการศึกษา ซึ่งขอกลาวถึง ความหมายของการวิจัยและพัฒนา องคประกอบของ
การวิจัยและพัฒนา ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ความแตกตางของการวิจัยและ
พัฒนากับการวิจัยประเภทอ่ืนๆ และกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติ 
 

ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development (R&D)) 
 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Education Research and 
Development) เปนการวิจัยทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้  
 บอรกและกอลล (Borg and Gall. 1989: 782) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาวา
เปนกระบวนการพัฒนาและนํามาซ่ึงเหตุผลของผลผลิตทางการศึกษา โดยผลผลิตน้ีจะไมได
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 เกย (Gay. 1992: 10-11) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลผลิตสําหรับใช
ภายในโรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชใน     
การฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน 
และระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคล
และระยะเวลาและผลผลิตที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับ
รายละเอียดที่ตองการ 
 

องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนา มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ 
 1. ผูตองการใชผลการวิจัยและพัฒนา ไดแก ผูที่ตองการวิทยาการใหมจากการวิจัยและ
พัฒนาไปใชงาน ซึ่งผูตองการใชผลการวิจัยจะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละครั้ง 
 2. นักวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความตองการของผูใช 
ในการหาคําตอบ เพ่ือแกปญหาแกผูที่จะนําไปใช 
 3. สถาบันที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัย ไดแก หนวยราชการ องคการธุรกิจเอกชนตางๆ  
 4. สงเสริมการการวิ จัยและพัฒนา ไดแก ปจจัยสงเสริมตางๆ เชน หองสมุดและ
แหลงสารนิเทศสําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 
 
 ข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
 บอรก (Borg. 1981: 222-223) ไดอธิบายขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัยและพัฒนาไว 10 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลที่จะทําการพัฒนา (Research and Information Collecting) 
โดยรวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ และสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ 
 2. ขั้นการวางแผนการวิจัยและพัฒนา (Planning) รวบรวมทักษะที่ตองการ กําหนด
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต ประมาณการคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาที่ตองการใชเพ่ือศึกษา
ความเปนไปไดและพิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลผลิต 
 3. ขั้นพัฒนารูปแบบของผลผลิตเบื้องตน (Development of Preliminary Form of Product) 
ในขั้นการพัฒนารูปแบบนี้จะเปนขั้นตอนการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาที่ไดกําหนด
เอาไว เชน ตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุอุปกรณ คูมือ เอกสารและแบบทดสอบ 
 4. การทดสอบภาคสนามเบื้องตน (Preliminary Field Testing) โดยการนําเอาผลผลิตที่
ออกแบบและจัดเตรียมไวไปทําการทดลองใชเพ่ือทดสอบคุณภาพโดยทดสอบกับโรงเรียนจํานวน 1-
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 5. ขั้นปรับปรุงผลผลิต (Main Product Revision) นําผลผลิตซ่ึงไดรับการเสนอแนะจากผล
ของการทดสอบภาคสนามเบื้องตนมาพิจารณาปรับปรุงใหม เชน การปรับดานภาษา กระบวนการ 
หรือขอบกพรองอ่ืนๆ ที่คาดไมถึง 
 6. การทดสอบภาคสนาม (Main Field Testing) การดําเนินตามขั้นตอนนี้ จะนําผลผลิตที่ 
ทําการปรับปรุงไปแลวไปทําการทดลอง เพ่ือการทดสอบหาคุณภาพของผลผลิตตามวัตถุประสงค 
โรงเรียนที่ใชจํานวน 5-15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 30-100 คน ทําการประเมินผลในเชิง
ประมาณในลักษณะทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต อาจจะมีกลุมควบคุมการทดลองหรือไมก็ได 
 7. ปฏิบัติการปรับปรุงผลผลิต (Operational Product Revision) ดําเนินการปรับปรุงผลผลติ
ตามขอคนพบปญหาอุปสรรค จากผลการทดสอบภาคสนาม 
 8. ปฏิบัติการทดสอบภาคสนาม (Operational Field Testing) ทําการทดลองเพื่อทดสอบ
คุณภาพของการใชงานผลผลิต โดยการทําในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 40-
200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ รวบรวมขอมูลแลว
วิเคราะหผล 
 9. ปรับปรุงผลผลิตครั้งสุดทาย (Final Product Revision) ปรับปรุงผลผลิตโดยอาศัยขอมูล
จากปฏิบัติการทดสอบภาคสนามในสถานการณจริง 
 10. สรุปผลการพัฒนาผลผลิตและเผยแพร (Dissemination and Distribution) จัดทํา
รายงานเพื่อนําเสนอผลการพัฒนาผลผลิต เพื่อเผยแพรตอที่ประชุมใหญและวารสารวิชาการ 
นอกจากน้ันควรดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยเพ่ือเผยแพรใหกวางขวาง แตจะตองคอยควบคุม
คุณภาพใหมีลักษณะเชนเดิม 
 

 เอสพีชและวิลเลียมส (Espich & Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การทดสอบทีละคน (One to One Testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนระดับต่ํา
กวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพ่ือใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจากการศึกษาผูพัฒนา
จะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองและส่ือจากกลุมตัวอยางนั้น 
 2. การทดลองกับกลุม (Small Group Testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-8 คน ดําเนินการคลาย
ขั้นตอนที่ 1 แตใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพ่ือนําผลไปวิเคราะห
ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดย 90 ตัวแรก หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมด สามารถทําขอสอบขอหน่ึงๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะหเปนไปตาม
เกณฑดังกลาว ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่บกพรอง เพ่ือนําไปทดลองใชในตอนที่ 3 ตอไป 
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 3. การทดลองภาคสนาม (Field Testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมายจริงโดย
ผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเก่ียวของกับการทดลองดวย แตอาจจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทนโดยใช
วิธีการดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2 

จากขอความขางตน สามารถสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนรูปแบบการ
วิจัยที่สามารนําไปใชปรับปรุง พัฒนา ใชในสถานการณจริงได การพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ชวยลดชองวางของปญหาผลผลิตทางการศึกษา และสามารถ 
นําผลการวิจัยและการพัฒนาไปใชในสถานศึกษาทั่วไปได 

 
ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนากับการวิจัยประเภทอ่ืนๆ 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามีความแตกตางจากการวิจัยการศึกษาประเภทอ่ืนๆ อยู 2 
ประการ (พฤทธิ์    ศิริบรรณพพิทักษ. 2531: 21-24) คือ 
 1. เปาประสงค/จุดมุงหมาย (Goal) 
 การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัยพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบ
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการได
มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรือ
อุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทางการศึกษา สําหรับการสอนแตละแบบแตละ
ผลิตภัณฑเหลาน้ีไดใชสําหรับสถานศึกษาทั่วไป 
 2. การนําไปใช (Utility) 
 การวิจัยทางการศึกษา มีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริง คือ ผลการวิจัย
ทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทาง
ลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา การวิจัยและพัฒนา 
 อยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มิใชสิ่งที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษาแต
เปนเทคนิควิธีที่จะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยทางการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือ 
เปนตัวเชื่อมเพ่ือแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังน้ัน  
การใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึง
เปนการใชผลการวิจัยทางการศึกษา ไมวาจะเปนการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกตใหเปน
ประโยชนมากย่ิงขึ้น สามารถสรุปความสัมพันธและความแตกตาง  (ดังภาพประกอบ  5) 
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 การวิจัยพ้ืนฐาน 
 

ความรูพ้ืนฐาน 
 
         - ทฤษฎีการเรียนรู 
         - ทฤษฎีการสื่อสาร 
                   ฯลฯ 

การวิจัยประยุกต 
 

ความรูประยุกตบางสวน 
 
    - เครื่องมือทดสอบ 
    - วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร 
                   ฯลฯ 

การวิจัยและพัฒนา 
 

นวัตกรรมท่ีผานการ
ทดลองใชไดผลดี 

          - หลักสูตรใหม 
          - วิธีการสอนใหม 
          - ครูแนวใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  5  แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษา    
      กับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติ 

 บอรกและกอลล (Borg & Gall. 1989: 222-223) ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
เชิงปฏิบัติวามีประเด็นที่ควรกลาวถึงในรายละเอียดเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การเลือกผลผลิต (Product Selection) กอนตัดสินใจวาจะดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตทางการศึกษา ควรกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาคืออะไร โดยจะตองกําหนด 1) ลักษณะทั่วไป 2) รายละเอียดของการใช 3) วัตถุประสงคของ
การใช 
 เกณฑที่จะใชในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนา
อาจจะใชเกณฑ 4 ขอ ดังนี้ คือ 
     1.1 มีความจําเปนหรือตรงกับความตองการ 
     1.2 มีความกาวหนาในทางวิชาการเพียงพอในการที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไดกําหนดขึ้น 
     1.3 มีบุคลากรที่มีทักษะความรูและมีประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา 
อยางเพียงพอ 

    1.4 ผลิตภัณฑนั้นสามารถจะพัฒนาขึ้นไดโดยใชเวลาอันสมควร 
 2. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยจะตองมีความรู 
ความเขาใจวามีองคความรูใดบางที่เก่ียวของและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลผลิตน้ัน
ไดบาง การใชวิธีการสัมภาษณและการสังเกต จะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหผูวิจัยสามารถมองเห็น
แนวทางของการปฏิบัติที่เปนจริง หรือบางครั้งผูวิจัยอาจจะใชวิธีการศึกษานํารอง เพ่ือทดสอบกับ
สถานการณจริงอันทําใหไดแงคิดอันเปนประโยชนอยางยิ่ง แตบางคร้ังหลังจากที่ทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวของแลว ผูวิจัยพบวามี “ชองความรู” ที่ขาดหายไปอาจทําใหการวิจัยและพัฒนากระทําไดไมดี
หรือไมสมบูรณก็เปนได 
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 3. การวางแผน (Planning) ประเด็นสําคัญที่สุดของการวางแผนการวิจันและพัฒนาผลผลิต 
คือ การกําหนดวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงถึงผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง จากการใชผลผลิตนั้น           
มีบอยคร้ังที่วิกฤติการณทางการศึกษาเกิดขึ้นก็เพราะไมมีวัตถุประสงคหรือเกณฑที่ชัดเจนสําหรับ
ตัดสินใจวาแคไหน คือ ประสิทธิภาพที่ตองการ เชน มีหลักสูตรใหมบางหลักสูตรที่มีองคประกอบ 
ประกอบดวยเน้ือหา ปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งไดรับการยอมรับทั้งจากครูและนักเรียน แตหลักสูตร
ดังกลาวขาดวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจนในสวนที่เก่ียวกับผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
(Student Outcome) 
 ในระหวางขั้นตอนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม มักจะเขียนแบบ
หยาบๆ แตเม่ือผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา และเม่ือมีประสบการณในการพัฒนามากขึ้น     
การเขียนวัตถุประสงคจะเพ่ิมความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
 ในการทํางานดานการวิจัยและพัฒนานั้น สิ่งที่ตองพิจารณาและระมัดระวัง คือ เรื่อง
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินงาน จะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการวางแผนเผื่อเหลือเผ่ือขาด 
เร่ืองเวลาสําหรับการทดสอบภาคสนาม แมวานักวิจัยและพัฒนาควรที่จะตองยอมรับกับการใชเวลา
สําหรับการวิจัยและพัฒนาก็ตาม แตการวางแผนท่ีรัดกุมจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ชวยลด
เวลาในวงจรของการวิจัยและพัฒนาไดเปนอยางมาก 
 4. พัฒนารูปแบบของผลผลิตเบื้องตน (Development of the Preliminary from of the 
Product) หลังจากการวางแผนสมบูรณแลว ลําดับขั้นตอมาของวงจรการวิจัยและพัฒนาคือ        
การสรางตนแบบผลผลิตทางการศึกษาเบื้องตน เพ่ือนําไปทดสอบภาคสนาม หลักการที่สําคัญของ
การพัฒนาตนแบบควรจะเปนตนแบบที่มีโครงสรางที่จะสามารถทําใหไดรับขอมูลยอนกลับจากการ
ทดสอบในภาคสนามกลับคืนมาอยางชัดเจน ตนแบบผลผลิตซึ่งปกติมักจะมีขอบกพรองอยูบาง   
ควรจะไดรับขอมูลยอนกลับจากการทดลองใชแลวนําผลการทดลองใชมาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงตอไป  
 5. ทดสอบภาคสนามเบื้องตนและการปรับปรุงผลผลิต (Preliminary Field Test and 
Product Revision) วัตถุประสงคของการทดสอบภาคสนามเบื้องตน คือ การตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตนของผลิตภัณฑใหมทางการศึกษา โดยท่ัวไปแลวจํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ
ผลผลิตตนแบบในทุกขั้นตอน และพยายามรวบรวมขอมูลใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได เพ่ือที่จะ
คนหาวาผลผลิตดังกลาวมีประสิทธิภาพหรือไม 
 ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลผลิตนั้น สิ่งที่สําคัญของการทดสอบ
ภาคสนามนั้น จะตองพยายามกระทําใหสภาพการณของการทดสอบภาคสนามมีความใกลเคียง 
กับสภาพความเปนจริง เม่ือผลผลิตจะนําไปใชภายหลังการพัฒนาแลว ถาการทดสอบภาคสนาม
กระทําผิดไปจากธรรมชาติของการใชงานจริง การดําเนินการวิจัยและพัฒนาจะประสบปญหา     
การตีความดานคุณภาพที่ผิดไปจากความเปนจริง ปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได เชน การสังเกต           
การสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลดวยวิธีอ่ืนๆ ถามีวิธีการเหลาน้ันกระทํามากจนสรางความ
สนใจเปนพิเศษแกกลุมตัวอยาง จนทําใหกลุมตัวอยางมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบางประการ
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     5.1  เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินความสําเร็จของผลผลิตทางการศึกษา 
สมควรจะมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนที่จะบอกไดวาพฤติกรรมอยางใดปรากฏขึ้นที่เปนผลมาจากการใช
ผลผลิต 
     5.2  การประเมินจะตองอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ระบุไวใน 
ขอ 1 
 หลังจากการทดสอบภาคสนามเบื้องตนแลว ขอมูลที่ไดรับมาท้ังหมด ควรจะตองไดรับ 
การจัดกระทํา และผลการวิเคราะหขอมูล จะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ผลผลิตใหมีขอบกพรองหรือจุดออนนอยที่สุด 
 6. ทดสอบภาคสนามและการปรับปรุงผลผลิต (Main Field Test and Product Revision) 
วัตถุประสงคของการทดสอบภาคสนามในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาน้ันกระทําไปจนกวาผลผลิต
ทางการศึกษาที่กําลังพัฒนาแสดงผลออกมาบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยทั่วไปการกระทํา 
ในขั้นตอนนี้การออกแบบการทดลองจะเขามามีสวนชวยเปนอยางมาก 
 อาจกลาวไดอีกอยางหน่ึงวา วัตถุประสงคประการแรกของการทดสอบภาคสนามกระทําไป
เพ่ือใหผลผลิตใหมไดบรรลุตามวัตถุประสงค วัตถุประสงคประการที่สอง คือ ตองการที่จะเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จะชวยพัฒนาผลผลิต ในขั้นการปรับปรุงผลผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังน้ัน  
การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนรวมในกระบวนการทดลองใชผลผลิตทุกสวน ไมวาจะโดยการใช
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ นับเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการปรับปรุงผลผลิต 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  ทําใหทราบถึง
ประเด็นหลัก  5  ประเด็น  ดังน้ี  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา  องคประกอบของการวิจัยและ
พัฒนา  ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนา  ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนากับ
การวิจัยประเภทอ่ืนๆ และกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาขางตน  เปนแนวทาง
ใหแกผูวิจัยไดนําความรูจากการศึกษามาใชในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ 
 

7.  เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
งานวิจัยเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร 

 นับตั้งแตมีการเร่ิมนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอน มีผูทําการศึกษาคนควา
และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการคนควาวิธีใหมๆ เขามา
ชวยใหการเรียนการสอนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวาการเรียนดวย
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งานวิจัยในประเทศ 

 นวลสกุล  พวงบุบผา  (2545:  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง   
การจําแนกคําในภาษาไทย  วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 
เขมาภิรตาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 48 คน  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  
ผลการศึกษาพบวา  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทย  วิชา
ภาษาไทย  ที่มีประสิทธิภาพ  91.22/88.33  เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  ผลการประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก  และคุณภาพดานสื่ออยูในระดับดี 
 นิสา  กรีหิรัญ  (2543: 30-31) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องอวัยวะรองรับฟน   
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา 2542 จํานวน 38 คน ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่  
กําหนด คือ 90/90 เน่ืองจากบทเรียนสามารถโตตอบไดตลอดเวลาระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร 
คือมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ทําใหนิสิตมีความสนใจในการเรียนเปนพิเศษมีความ
พึงพอใจ ตั้งใจเรียน สนุกสนาน และแสดงออกถึงความตื่นเตน ที่ไดสัมผัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
และสามารถทบทวนไดทันที มีภาพเคลื่อนไหวใหเห็น และเม่ือเกิดการสงสัย ก็สามารถยอนกลับไป 
ดูเนื้อหาใหมได โดยไมตองเกรงกลัวเหมือนถามอาจารยผูสอนปกติ 

นิ่มนวล  บุญยะดิเรก  (2539: 49)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา
คณิตศาสตร  เรื่อง  รูปเลขคณิต  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โดยการใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร
ชวยสอนกับการสอนปกติ  ผลปรากฏวา  1)  โปรแกรมคณิตศาสตรชวยสอน  ชั้นประถมศึกษาปที่  
4  เรื่อง  รูปเรขาคณิต  มีประสิทธิภาพ  83.80/84.40  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  เร่ือง  รูปเรขาคณิต  ที่เรียนโดยการใชไมโครคอมพิวเตอรชวย
สอนกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

กรกานต  อรรถวรวุฒิ  (2541: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ภาษาไทย  เร่ืองการอานเพ่ือจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สังกัดสํานักงาน        
การประถมศึกษาอําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2540  จํานวน  2
หองเรียน  หองเรียนละ  20 คน  รวม  40 คน  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอานเพ่ือจับใจความ  
จํานวน  4  หนวยการเรียน  แผนการสอนวิชาภาษาไทย  8  แผน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ดานการอานเพ่ือจับใจความ  ผลการวิจัย  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางและ
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ณัฐกานต  หองนาค  (2541:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 
การเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เรื่อง  จักรวาลและอวกาศ  ชั้นประถมศึกษาปที่  
3  ผลการทดลอง  ปรากฏวา  1)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   
ชั้นประถมศึกษาปที่  3  มีประสิทธิภาพ  81.03/80.63  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  เร่ือง  จักรวาลและอวกาศ  ที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนโดยปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 

เยาวลักษณ  วรรณมวง (2544:  บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการจํา พยัญชนะไทย
ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จากการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาเปนเด็กนักเรียนชาย-หญิงที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเล็ก  ป
การศึกษา 2543 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน 6 
คน ใชระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 30 นาที รวมทั้งส้ิน 24 ครั้ง เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการจําพยัญชนะไทย ผลการวิ จัยสรุปไดวา 
ความสามารถในการจําพยัญชนะของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนหลังจากการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปรียา  สมพืช. (2545:  64-64) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเซนดอมินิก  จํานวน 45 คน  ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 85/85  ผลปรากฎวาประสิทธิภาพบทเรียนน้ีมีความเหมาะสมตอการเรียนรูดวยตนเอง  
สามารถศึกษาเนื้อหาไดชัดเจนเปนไปตามความตองการของตนเองโดยไมตองเสียเวลามี
ประสิทธิภาพ 89.93/88.93  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

สุวิมล พิบูลย.  (2546:  65) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ปฏิบัติการเคมี
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน Macromedia Authoware 5 Attain สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกชางยนต ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 100 คน พบวา  
ผลการเรียนเร่ืองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน           
มีคาเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (Post - test) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกรใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องปฏิบัติการเคมี พบวา นักศึกษาสวนใหญ
มีความคิดเห็นวา เน้ือหาและการนําเสนอบทเรียนในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
ปฏิบัติการเคมี มีความเหมาะสมในระดับมาก ทําใหนักศึกษามีความสนุกในการเรียน มีความแปลก
ใหมขณะเรียน รวมทั้งรูสึกผอนคลาย และสบายใจขณะเรียนดวย 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showresult
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 ธนพงศ  แข็งขัน. (2547:  60) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การทดสอบ 
ความงอกของเมล็ด สําหรับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 30 คน ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 86.36/85.53 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ (p < .05)   
 นันทวรรณ  วิบูลยศักด์ิชัย. (2548: 76)   ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง
อุปกรณคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  สํานักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน 
48 คน  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ในครั้งน้ีมีประสิทธิภาพเปน 89.89/85.61 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
 ขจรฤทธิ์  ภักดีพันธ. (2549: 63) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สํานักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 80 คน  ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 85/85  ปรากฎวาประสิทธิภาพเปน 89.91/88.08 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
  

ครอสบี้ และสตีโวฟสกี้ (Crosby& Stelovsky. 1995) ไดประเมินประสิทธิภาพของมัลติมีเดีย 
โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนจากการสอนโดยใชมัลติมีเดียและการสอนแบบเดิมของ
นักเรียนสาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร พบวา มีการใชโปรแกรมมัลติมีเดียในการสอนวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรมากขึ้น และมัลติมีเดียจะปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนใหดีขึ้น 
 คอลลาเว (Callaway. 1996) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความรูและลักษณะการเรียนรูจาก
การใชชุดมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่องการสังเคราะหแสง สําหรับนักเรียนไฮสคูล จํานวน 54 
คน โดยนักเรียนกลุมควบคุมจะเรียนจากวีดิทัศน และกลุมทดลองเรียนจากชุดมัลติมีเดีย     แบบมี
ปฏิสัมพันธ ทําการประเมินนักเรียนทั้งสองกลุมดวยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียน
กลุมทดลองมีพฤติกรรมดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไอเชล  (Eichel. 1988: 3032-A)  ไดศึกษาผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนตอ
การเรียนของนักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในวิทยาลัยชุมชน  38  แหง  พบวา  การ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมมีความแตกตางกับการเรียนการสอนตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและนักเรียนสเปนกับนักเรียนจีนก็ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 คารฟอริโอ  (Caforio.  1994: 422)  ทําการวิจัยเรื่อง  “คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเคร่ืองมือ 
ในการเสริมการเรียนรูในลักษณะติวเตอร  (Tutorial)”  สําหรับนักเรียนวิชาชีพเสริมสวย  การศึกษา 
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ครั้งน้ี  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแบบการนําเสนอเนื้อหา  (Tutorial)  การทดลองโดย
ใชกลุมตัวอยางของนักเรียนวิชาชีพเสริมสวย  ผลการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งเปนกลุมทดลอง  มีคะแนนสูงกวากลุมที่ไมไดเรียนจากคอมพิวเตอรชวย
สอนถึงแมวาไมมีคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล  แตจากการสังเกต  พบวา  นักเรียนที่ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะที่เปน  Tutorial  มีความรูความเขาใจมากขึ้นกวาที่เรียนในบทเรียน
เพียงอยางเดียว  ขอเสนอแนะ  คือ  ครูผูสอนควรใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนและ
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 เคจี  เมเยอรและคนอ่ืน ๆ   (K.G.  Mayer;  et al.  2004:  353)  ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางการฝกแบบธรรมดาและการฝกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับผูปวยโรคในชองทอง
(CD)  ผลการทดลองพบวา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความรูเก่ียวกับโรคในชองทอง(CD)  
เพ่ิมขึ้น แตทั้งน้ีพบวาในกลุมทดลองหรือกลุมที่ใชการฝกดวย CBITP ผลของความรูมากกวากลุม
ควบคุมหรือกลุมที่ใชการฝกแบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยสรุปไดวา กลุม
ผูปวยโรคซีดีที่ผานการฝกดวย CBITP มีความรูและความยั่งยืนในการปฏิบัติสูงกวากลุมที่ฝกดวย
วิธีธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาการใช CBITP มีผลตอการฝกฝนและการรักษา
ของผูปวยกลุมซีดีเพิ่มขึ้น 
 เอล  เจกาและคนอ่ืน ๆ   (L.  Gega;  et al.  2007:  397)  ไดศึกษาการฝกดวยตนเองจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร  กับการฝกดวยการสอนตัวตอตัวของการบําบัดโดยการแสดงออกและทําการ
เปรียบเทียบผลของการฝกระหวางวิธีใดวิธีหนึ่งกับทั้งสองวิธีรวมกัน  ผลการศึกษาพบวาการ
ฝกสอน 2 วิธีรวมกัน มีผลตอการปรับเปลี่ยนความรู ทักษะ และความพึงพอใจเหมือนกัน และเม่ือใช
วิธีการอภิปราย พบวาไมเกิดประโยชนตอการฝก แตในการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรพบวามี
ประสิทธิภาพมากกวาทั้งในสวนของการประหยัดเวลาในการเตรียมตัว การสงตอขอมูล และ        
ไมจําเปนตองใชผูฝกหัด  สรุปผลการวิจัย  การเรียนรูดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรมีผลดีทั้ง
ในการประหยัดเวลาในการเตรียมตัว การถายทอดขอมูลและไมตองใชผูเชี่ยวชาญ และเม่ือ
เปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผานมาในกลุมนักเรียนแพทยพบวาใหผลที่ไมแตกตางกันกับนักเรียน
พยาบาลเรื่องของการฝกการแสดงออกในการแกปญหาโรคกลัวและวิตกกังวล 
   
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัยเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร  ทั้งประเทศและ
ตางประเทศ  ลวนแตจะใหประโยชนแกผูเรียน  ไมวาจะเปนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมี
ระดับสูงขึ้น  หรือดานการประหยัดเวลา  ทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําบทเรียน
คอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน  เพ่ือเปนการตอบสนองตอการเรียนการสอนรายบุคคล     
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง   



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยมีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
5. การดําเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชวงชั้นที่  2  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 

ปการศึกษา  2550  โรงเรียนบานนาทวี จังหวัดสงขลา  จํานวน  6  หอง ๆ ละ  41  คน  รวม  246  
คน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชวงชั้นที่  2   ระดับชั้นประถมศึกษา  
ปที่  5  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนบานนาทวี จังหวัดสงขลา  จํานวน  130  คน  กลุมตัวอยาง
แยกเปน  2  กลุม  ดังนี้ 

2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  จํานวน  48  คน  
ไดมาจากการสุมหลายขั้นตอน  (multistage  random sampling)  โดยการจับสลากนักเรียนมา
จํานวน  2  หองเรียน  จากนักเรียนทั้งหมด  6  หองเรียน  แลวจับสลากอีกคร้ังเพ่ือกําหนดเปน
หองเรียนที่  1  และ  2  แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

2.1.1  จับสลากนักเรียนจํานวน  3  คน  จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด  41  คน  ของ
หองเรียนที่  1  เพ่ือทําการทดลองครั้งที่  1 

2.1.2  จับสลากนักเรียนจํานวน 15  คน  จากจํานวนนักเรียนที่เหลือ  38  คน  ของ
หองเรียนที่  1  เพ่ือทําการทดลองครั้งที่  2 

2.1.3  จับสลากนักเรียนจํานวน 30  คน  จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด  41  คน  ของ
หองเรียนที่  2  เพ่ือทําการทดลองครั้งที่  3 

2.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์องนักเรยีนที่เรียนจากการ
เรียนบทเรยีนคอมพิวเตอรกับการสอนปกติ  จํานวน  2 หอง  จากนักเรียนหองที่เหลือจากการหา
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2.2.1  กลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร  จํานวน  41 คน 
2.2.2  กลุมควบคุมเรียนจากการสอนปกติ  จํานวน  41  คน 

  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เรื่อง         

ชนิดของคําในภาษาไทย 
3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระ        

การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย 
 

การสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 สําหรับเคร่ืองมือในการวิจัยมีรายละเอียดในการสราง  และการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย  ดังนี้ 
 1.  การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร   
    1.1  ศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  และเอกสารที่เก่ียวของ 
   1.2  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการ  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ 
การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม  Macromedia  Authorware  6.5  
    1.3  เลือกเน้ือหาสําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย  
และไดแบงเน้ือหาออกเปน  3  เร่ือง  ดังนี้ 

เรื่องที่  1  คํานามและคําสรรพนาม 

เรื่องที่  2  คํากริยาและคําวเิศษณ 
เรื่องที่  3  คําบุพบท  คําสนัธานและคําอุทาน 

  1.4 กําหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวังใหสอดคลองกับเนือ้หาและมาตรฐานการเรียนรู  
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่  2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 
  1.5 นําชนิดของคําในภาษาไทยที่ไดแยกเปนเรื่องยอย ๆ ของแตละเรื่องมาจัดทํา 



 78 

บทดําเนินเรื่อง  (Scrip)  บทเรียนคอมพิวเตอร  โดยกําหนดรูปภาพ  เนื้อหา  เสียง  ประกอบ  
รูปแบบการโตตอบระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร   
  1.6  นําบทดําเนินเร่ือง  (Scrip)  บทเรียนคอมพิวเตอร  ใหประธานผูควบคุม
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตรวจสอบความถูกตอง
ของเน้ือหาและความเหมาะสมของบทเรียนแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม 
  1.7  นําสคริปตที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวมาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอร   
ดวยโปรแกรม  Macromedia  Authorware  6.5  แลวบรรจุในแผนคอมแพคดิสก 
  1.8  นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางเสร็จแลวไปใหประธานและกรรมการผูควบคุม 
การวิจัยตรวจสอบความถูกตองในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของรูปแบบของบทเรียน
คอมพิวเตอร  แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม 
  1.9  นําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  จํานวน  3 ทาน  และดานเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน  3 ทาน  ประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร 

 1.10  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไปหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชวงชั้นที่  2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 48 คน โดยทดลองคร้ังที่ 
1 จํานวน 3 คน เพ่ือทําการปรับปรุงแกไข ทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน เพ่ือหาแนวโนมของ
ประสิทธิภาพของบทเรียนและปรับปรุงแกไข และดําเนินการทดลองคร้ังที่ 3 จํานวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร    
 

2.   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  
  2.1 ศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2544  และเอกสารที่เก่ียวของ 
   2.2  วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรู  เพ่ือเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.3  ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาไทย 
  2.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย   

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 ชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ  ใหครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรูที่
คาดหวังแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไข 
ตามคําแนะนํา 

  2.5  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ภาคเรียนที่  2   
ปการศึกษา  2550  โรงเรียนบานนาทวี  จังหวัดสงขลา  จํานวน  80  คน  เพื่อตรวจหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ 

  2.6.  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ  เพ่ือคํานวณหาคาความยากงาย  
และหาคาอํานาจจําแนก  โดยเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงาย  อยูระหวาง  0.20 - 0.80  
และคาอํานาจจําแนก  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  โดยเลือกขอสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู  
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2.7  คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบที่คัดเลือกไวโดยใชสูตร  KR-20  
ของ  Kuder  &  Richardson  (ลวน  สายยศ;  อังคณา  สายยศ.  2538: 197-198)   
ปรากฏผลดังตาราง  1  

 

ตาราง  1  คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     

เรื่องที่ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน 

1 
2 
3 

10 
10 
10 

0.31-0.80 
0.35-0.74 
0.31-0.78 

0.22-0.52 
0.22-0.56 
0.22-0.63 

0.52 
0.53 
0.58 

รวม 30 0.31-0.80 0.22-0.63 0.78 

 
3.  การสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

3.1  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสรางแบบประเมินเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.2  วิเคราะหคุณสมบัติที่ควรประเมินของบทเรียนคอมพิวเตอร   
3.3  สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร  2  ดาน  คือ  แบบประเมินดาน

เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และแบบประเมินดานเทคโนโลยีการศึกษา  โดยใช
แบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  โดยกําหนดความหมาย
ของคะแนนตวัเลือกในแบบประเมินในแตละขอดังน้ี 

คะแนน     5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
คะแนน     4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
คะแนน     3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
คะแนน     2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
คะแนน     1 หมายถึง ใชไมได 
3.4  นําแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหประธานและกรรมการที่ควบคุมการวิจัย

ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา  
จํานวน  3  ทาน  และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  จํานวน  3  ทาน 
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร     
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3.5  นําผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยมาหาคาเฉลี่ย  เพ่ือใชประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร  โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของ  บุญชม  ศรีสะอาด;  บุญสง   
นิลแกว  (2535 : 24)   

คาเฉลี่ยตั้งแต   4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได 
เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีคุณภาพ  ผูวิจัยกําหนดให

มีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.51  ขึ้นไป 
 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
         การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับรปูแบบการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจ   

4.2  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตามนิยามศัพทที่กําหนด 
ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  เพ่ือสอบถามความ 

พึงพอใจของผูใชโปรแกรม  โดยใชเกณฑคะแนนดังน้ี 
 คะแนน  5 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับนอย 
 คะแนน  1 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

โดยใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ  ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับมาก  

  คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
4.3  นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ

ประเมินผลตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและไปเรียนปรึกษากับประธานผูควบคุมปรญิญา
นิพนธและกรรมการ  เพ่ือแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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4.4  เม่ือปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวนําแบบสอบถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยาง  จากการเก็บขอมูลระหวางการทดลองกันนักเรียน  41 คน  ซึ่งพบวาแบบสอบถาม
มีความเชื่อม่ัน  0.84   

 

การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
   ในการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรไดดําเนินการ  ดังตอไปน้ี 

การทดลองคร้ังที่ 1  
ในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรในดานตางๆ เชน 

ความความถูกตองของสาระการเรียนรู ความชัดเจนของการนําเสนอสาระการเรียนรู ความชัดเจน
ของภาษา คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร ความชัดเจนของตัวอักษรและรูปภาพ โดยการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ในกลุมทดลองที่ 1 
จํานวน 3 คน โดยใหเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองแลวสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด และ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร  เพื่อนําขอบกพรองนั้นมาปรับปรุง
แกไข 
  การทดลองคร้ังที่  2   
 เพ่ือทําการหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร 
ที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 15 คน โดยให
เรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง โดยเริ่มเรียนเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนนักเรียนจะตองทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย และเม่ือเรียนจบเร่ืองที่ 1 นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบหลัง
เรียนทันที ทําเชนนี้จนเรียนครบเนื้อหาทั้ง 3 เรื่อง แลวผูวิจัยนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน   
กับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแตละเรื่องที่ได  ไปหาแนวโนมประสิทธิภาพ 
 การทดลองคร้ังที่  3   
 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกลุมทดลองที่ 3 จํานวน 30 คน โดยใหเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 
เคร่ือง โดยเร่ิมเรียนเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนนักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย 
และเม่ือเรียนจบเรื่องที่ 1 นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบหลังเรียนทันที ทําเชนน้ีจนเรียนครบเน้ือหา
ทั้ง 3 เรื่อง แลวผูวิจัยนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแตละเรื่อง
ที่ได ไปหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
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การดําเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 

 1.  จัดเตรียมสถานที่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับทั้ง  2  กลุม  (กลุม
ทดลอง,กลุมควบคุม)  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับกลุม
ทดลอง 
 2.  ดําเนินการเรียนทั้ง  2  กลุม  ซึ่งแตละกลุมมีวิธีเรียน  ดังนี้ 
  2.1  กลุมทดลอง   เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร  ที่ผูวิจัยสราง  เรียนเรื่องละ  50  
นาที  ใชเวลา  3  คาบ  โดยจัดใหใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง  เรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1  จบ  
นักเรียนจะทําแบบทดสอบหลังเรียนของเรื่องที่  1  ทันที  ทําอยางน้ีจนครบ  3  เรื่อง  เม่ือเรียนจบ 
เรื่องที่  3  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ   
  2.2  กลุมควบคุม  เรียนจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยผูสอน
ดําเนินการเรียนการสอนปกติตามแผนการจัดการเรียนรู  เรียนเรื่องละ  100  นาที  ใชเวลา  6  คาบ  
เรียนเน้ือหาเรื่องที่ 1  จบ  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนของเรื่องที่  1  ทันที  ขอสอบเปนชุด
เดียวกันกับกลุมทดลอง  ทําอยางน้ีจนครบ  3  เรื่อง   

3.  นําขอมูลจากขอ  2.1  และ  2.2  ไปวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยใชสถิติที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1  หาคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนโดยใชเทคนิค  27 %  ของจุง  เตห  ฟาน 
  1.2  หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  โดยคํานวณจากสูตร  KR-20  ของ  Kuder  &  Richardson   
   1.3  หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชสัมประสทิธิแอลฟา  
(Coefficient  Alpha) 
   1.4  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยใชเกณฑ  E1/E2  (เสาวณีย   
สิกขาบัณฑิต.  2528: 291) 
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1  หาคาเฉลี่ย  (X)  

2.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) 
 2.3  คํานวณคาสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ใชสถิติ t – test  for Independent  

sample 
    



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยนี้  มีจุดประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรกับการสอนปกติ  และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร  
ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยการแยกตามตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี้ 

1. วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
2. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 

  
สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 N      แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X      แทน  คะแนนเฉลี่ย  

S.D   แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 E1     แทน  รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัด 
 E2     แทน  รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบ 
 t       แทน  คาสถิตทิี่ใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 **      แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย  ดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย 
2. การหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของ

คําในภาษาไทย 
3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  

85/85 
4. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
5. การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรู  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  
ประกอบดวย  ขอความ  ภาพนิ่ง  เสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีเปนสวนประกอบ  โดยบทเรียนจะ
นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติและสามารถแสดงขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียนได
ทันที  ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร  มีขอมูลอธิบายการใช
บทเรียน  แนะนําผูเรียนเขาสูบทเรียน  การดําเนินกิจกรรมการเรียน  และมีการแจงผลการเรียน    
ที่ชวยใหกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปอยางตอเน่ือง 

 
2.  การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เรื่อง     

ชนิดของคําในภาษาไทย  ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
  
ตาราง  2  ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง 
     ชนิดของคําในภาษาไทย  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 
   รายการประเมิน        X         ระดับของคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา          4.84      ดีมาก 
   1.1  เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง     5.00      ดีมาก 
   1.2  ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรยีนมีความเหมาะสม     4.60                ดีมาก 
   1.3  เน้ือหามีความถูกตอง        5.00                ดีมาก 
   1.4  การนําเสนอเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน    5.00                ดีมาก 
   1.5  เน้ือหามีการอธิบายชัดเจน       4.60       ดีมาก 
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ        5.00                   ดีมาก 

คําชี้แจงแบบฝกหัด และแบบทดสอบมีความชดัเจน     5.00                ดีมาก    2.1  
    2.2  ขอคําถามมีความชดัเจน         5.00                ดีมาก 

จํานวนขอแบบฝกหัด และแบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา     5.00                ดีมาก    2.3  
   2.4  แบบทดสอบสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      5.00                ดีมาก 
    2.5  ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียนรู        5.00                ดีมาก 
 

คาเฉลีย่โดยรวม         4.92       ดีมาก 
 
 จากตาราง  2  สรุปไดวาผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย   โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  มีความเห็นวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก  โดยมีคุณภาพในแตละดาน  ดังน้ี  
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ตาราง  3  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง   
     ชนิดของคําในภาษาไทย  โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
  รายการประเมิน                    X         ระดับของคุณภาพ 
1.  เน้ือหา            4.37            ดี 
   1.1  โครงสรางเน้ือหาชัดเจนมีความสมัพันธตอเน่ือง        4.60        ดีมาก 
   1.2  ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม       4.60        ดีมาก 
   1.3  ความชัดเจนของเสียงบรรยาย       4.30          ดี 
   1.4  ความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ      4.00          ดี 
2.  การออกแบบระบบการเรียนการสอน       4.05            ดี 
    2.1  ความเหมาะสมของโครงสราง/องคประกอบ      
ในการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร             4.30                    ดี 
   2.2  การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคล           4.30                   ดี 

ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนรูอยางเหมาะสม    4.00                    ดี    2.3  
การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม      3.60                        ดี    2.4  

3.  การออกแบบหนาจอ         4.36                        ดี 
   3.1  การจัดวางองคประกอบไดสัดสวน  สวยงาม  งายตอการใช    4.30                    ดี 
   3.2  รูปแบบตวัอักษร  อานงาย  และเหมาะสมกับผูเรียน    4.60        ดีมาก 
   3.3  ความเหมาะสมในการเลือกใชส ี       4.30                    ดี 
   3.4  ภาพประกอบส่ือความหมายสอดคลองกับเนื้อหา     4.30           ดี 
   3.5  ปุม (botton) สัญรูป (icon) ขอความหรือแถบขอความ       
หรือรูปภาพชัดเจน  ถูกตอง  และส่ือสารกับผูใชได     4.30           ดี 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 
   รายการประเมิน        X         ระดับของคุณภาพ   
 
 4. การออกแบบปฏิสัมพันธ         4.60            ดีมาก 

บทเรียนคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม    4.60           ดีมาก    4.1 
   4.2 การเชือ่มโยงไปยังจุดตางๆ ของบทเรียน                
มีความสะดวกและรวดเรว็         4.60           ดีมาก 
    4.3 การใหความชวยเหลอืมีความเหมาะสม       4.60           ดีมาก 
    4.4 วธิีการโตตอบแบบฝกหัด และแบบทดสอบ 
กับผูเรียนมีความเหมาะสม             4.60           ดีมาก 
 

คาเฉลีย่โดยรวม   4.34                ดี 

  
จากตาราง  3  พบวาผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย   โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  มีความเห็น
วาบทเรียนคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมมีคุณภาพระดับดี  โดย          
มีคุณภาพในแตละดานดังน้ี  ดานเนื้อหาโดยรวมมีคุณภาพระดับดี  โดยมีคุณภาพในเรื่อง  
โครงสรางเน้ือหาชัดเจนมีความสัมพันธตอเนื่อง   ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม  อยูในระดับดีมาก  

ความชัดเจนของเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ  อยูในระดับดี  ดานการออกแบบระบบ    
การเรียนการสอนโดยรวมมีคุณภาพระดับดี  โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินทุกรายการอยูใน
ระดับดี  คือ  ความเหมาะสมของโครงสราง/องคประกอบในการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร    
การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนสามารถควบคุม
ลําดับการเรียนรูอยางเหมาะสม  การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม  ดานการออกแบบ
หนาจอโดยรวมมีคุณภาพระดับดี  โดยมีคุณภาพในเรื่อง  รูปแบบตัวอักษร  อานงาย  และเหมาะสม
กับผูเรียน  อยูในระดับดีมาก  การจัดวางองคประกอบไดสัดสวน  สวยงาม  งายตอการใช       
ความเหมาะสมในการเลือกใชสี  ภาพประกอบสื่อความหมายสอดคลองกับเน้ือหา  ปุม (botton)   
สัญรูป (icon) ขอความหรือแถบขอความ  หรือรูปภาพชัดเจน  ถูกตอง  และส่ือสารกับผูใชได  อยูใน
ระดับดี  และดานการออกแบบปฏิสัมพันธโดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก  โดยมีคุณภาพตามรายการ
ประเมินทุกรายการอยูในระดับดีมาก  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยาง
เหมาะสม    การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆ ของบทเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว  การใหความ
ชวยเหลือมีความเหมาะสม  และวิธีการโตตอบแบบฝกหัด และแบบทดสอบกับผูเรียนมีความ
เหมาะสม 
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 ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คือ  นาจะมีเพลง
เก่ียวกับชนิดของคําในภาษาไทยเขามาสอดแทรกในบทเรียนคอมพิวเตอร  สวนผูเชี่ยวชาญ     
ดานเทคโนโลยีการศึกษาไดเสนอแนะใหปรับหนาบทเรียนคอมพิวเตอรใหอยูกลางหนาจอ  เพื่อทุก
ครั้งที่เปดบทเรียนคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรเคร่ืองไหนบทเรียนจะอยูกลางหนาจอ  เพิ่ม
ขอมูลอางอิงเน้ือหา  ขอมูลยอนกลับที่ใชระหวางแบบฝกหัดกับแบบทดสอบทายบทเรียน          
ควรแตกตางกัน  การเลือกเพลงและสีสัน ใหเหมาะกับวัยของผูเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะ  
มาทําการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 3.  การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
85/85  ไดทําการทดลอง  3  คร้ัง  สรุปไดดังนี้ 
 
 การทดลองคร้ังที่ 1 เปนการทดลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ผลปรากฏวา  นักเรียนตองการใหมีภาพประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอรใหมากขึ้น  ปรับเสียงบรรยายใหดังขึ้น  ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงโดยการเพ่ิม
ภาพประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรใหมากขึ้น  และเพิ่มระดับความดังของเสียงบรรยาย 
  

การทดลองคร้ังที่  2  เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพ  จากการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  
โดยกลุมตัวอยางที่ใชจํานวน  15  คน  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองคร้ังที่  2  ดังตาราง  
 
ตาราง  4  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของคํา 
     ในภาษาไทย  จากการทดลองคร้ังที่  2   
 

 
จากตาราง  4  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของ

คําในภาษาไทย  โดยรวมมีแนวโนมประสิทธิภาพ  86.48/86.22  โดยเรื่องที่  1  คํานามและ    
สรรพนาม  มีแนวโนมประสิทธิภาพ  86.67/87.33  เรือ่งที่  2  คํากริยาและคําวิเศษณ  มีแนวโนม

แบบฝกหัด แบบทดสอบ เร่ือง
ที่ 

ประสิทธิภาพ 

E1 คะแนน คา E2 
 

 คะแนน คา 
เต็ม เฉลีย่ เต็ม เฉลีย่ 

(E1/ E2) 

1 
2 
3 

10 
10 
15 

8.67 
8.60 
13.00 

86.67 
86.00 
86.67 

10 
10 
10 

8.73 
8.60 
8.53 

87.33 
86.00 
85.33 

86.67/87.33 
86.00/86.00 
86.67/85.33 

รวม 35 30.27 86.48 30 25.87 86.22 86.48/86.22 
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การทดลองคร้ังที่  3  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เรื่อง  

ชนิดของคําในภาษาไทย  โดยกลุมตัวอยางที่ใชจํานวน  30  คน  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
ทดลองคร้ังที่  3   
 
ตาราง  5  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิด    
     ของคําในภาษาไทย  จากการทดลองคร้ังที่  3   
 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ เร่ือง
ที่ 
 

 คะแนน 
เต็ม 

คา 
เฉลีย่ 

E1 คะแนน 
เต็ม 

คา 
เฉลีย่ 

E2 

ประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) 

1 
2 
3 

10 
10 
15 

8.70 
8.67 
13.10 

87.00 
86.67 
87.33 

10 
10 
10 

8.73 
8.67 
8.67 

87.33 
86.67 
86.67 

87.00/87.33 
86.67/86.67 
87.33/86.67 

รวม 35 30.47 87.05 30 26.07 86.89 87.05/86.89 

 
จากตาราง  5  ในการทดลองคร้ังที่  3  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  โดยรวมมีประสิทธิภาพ  87.05/86.89  โดยเรื่องที่  1  

คํานามและสรรพนาม  มีประสิทธิภาพ  87.00/87.33  เรื่องที่  2  คํากริยาและคําวิเศษณ   
มีประสิทธิภาพ  86.67/86.67  และเรื่องที่  3  คําบุพบท  คําสันธานและคําอุทาน  มีประสิทธิภาพ  
87.33/86.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85  ที่กําหนดไว 
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4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมควบคมุและกลุมทดลอง 
 
ตาราง  6  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมควบคมุและกลุมทดลอง 
 

เร่ือง          กลุมตัวอยาง       N                X             S.D       t  
  กลุมควบคุม          41             6.12              1.25   

 1                              5.66** 
  กลุมทดลอง          41      7.80     1.44 

 
  กลุมควบคุม          41             5.24             1.73   

 2                    6.85** 
   กลุมทดลอง          41      7.98     1.88 

 
  กลุมควบคุม          41             5.37              2.01   

 3                     4.08** 
    กลุมทดลอง           41       7.22       2.10 

 
             กลุมควบคุม     41            16.73              2.82 

 
รวม                      8.96** 

    กลุมทดลอง           41      23.00       3.47 
        
 จากตาราง  6  พบวา  นักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติและกลุมทดลองที่
ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันทั้งโดยรวมและราย
เร่ือง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ   
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5.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรยีนคอมพิวเตอร 
 

ตาราง  7  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
 
   รายการ                X     S.D       ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร         3.98    0.78       มาก 
2. ตัวอักษรงายตอการอาน            4.32    0.71                 มาก 
3. ภาพประกอบชวยใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น                 4.34    0.75                 มาก 
4. ความพึงพอใจในการแจงผลการเรียน                     4.20    0.80        มาก 
5. การออกแบบหนาจอโดยรวมสวยงาม                     4.41    0.62        มาก 
6. ผูเรียนสามารถควบคุมวธิีการเรียนได                    4.10    0.76        มาก 
7. ภาษาที่ใชเขาใจงาย                      4.34    0.72        มาก 

เสียงบรรยายมีความชัดเจน                       4.10     0.69        มาก 8. 
 

คาเฉลีย่โดยรวม             4.22     1.43                            มาก 

 
จากตาราง  7  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  พบวามีความพึงพอใจโดยรวมและทุก
รายการอยูในระดับพึงพอใจมาก  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการออกแบบหนาจอโดยรวม
สวยงาม  เปนอันดับแรก  รองลงมาคือเร่ือง  ภาพประกอบชวยใหเขาใจเนื้อหามากขึ้นและภาษาที่
ใชเขาใจงาย  ความพึงพอใจในอันดับถัดมาคือเร่ือง  ตัวอักษรงายตอการอาน  ความพึงพอใจอันดับ
สุดทายคือเรื่อง  ความสะดวกในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  ใหมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑที่กําหนด 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  
เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  กับการสอนปกติ 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  เร่ือง   
ชนิดของคําในภาษาไทย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของ

คําในภาษาไทย 
3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย 

 
การดําเนินการทดลอง 
 
  1.   การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  มีขั้นตอนดังน้ี 
   การทดลองคร้ังที่  1 

ในขั้นตอนนี้  ผูวิ จัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับนักเรียนชวงชั้นที่  2        
(ชั้นประถมศึกษาปที่  5)  จํานวน  3  คน  โดยนักเรียนแตละคนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ในขณะทดลองสังเกตและบันทึกพฤติกรรมอยางใกลชิด และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร  เพ่ือนําขอบกพรองนั้นมาปรับปรุงแกไข 
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    การทดลองคร้ังที่  2   
           ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่  1  ไป
ทดลองกับนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ชั้นประถมศึกษาปที่  5)  จํานวน  15  คน  โดยนักเรียนแตละคน
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละเรื่องควบคู  ไปดวย  
และทําแบบทดสอบหลังเรียนทันทีเม่ือเรียนจบบทเรียนในแตละเร่ือง  แลวผูวิจัยนําคะแนน
แบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง  3  เร่ือง  มาหาแนวโนมประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข 
  การทดลองคร้ังที่  3   
           ผูวิจัยนําบทเรียนคอมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากการทดลองคร้ังที่  2  ไปทดลองกับ
นักเรียนชวงชั้นที่  2  (ชั้นประถมศึกษาปที่  5)  จํานวน  30  คน  โดยนักเรียนแตละคนเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละเรื่องควบคูไปดวย  และทํา
แบบทดสอบหลังเรียนทันทีเม่ือเรียนจบบทเรียนในแตละเรื่อง  นําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน  
และแบบทดสอบหลังเรียน  มาตรวจสอบประสิทธิภาพ   
 
  2.  การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจโดยมี
ขั้นตอน  ดังนี้ 
   2.1 ใหกลุมทดลอง  จํานวน  41  คน  เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  ที่ผูวิจัยสราง  เรียนเรื่องละ  50  นาที  ใชเวลา  
3  คาบ  โดยจัดใหใชคอมพิวเตอร  1  คน  ตอ  1  เคร่ือง  เรียนเนื้อหาเรื่องที่  1  จบ  ใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียนของเรื่องที่  1  ทันที  ดําเนินการดังน้ีจนครบ  3  เร่ือง  เม่ือเรียนจบทั้ง  3
เรื่องใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  2.2  ใหกลุมควบคุม  จํานวน  41  คน  เรียนจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  
เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  โดยผูสอนดําเนินการเรียนการสอนปกติตามแผนการจัดการเรียนรู  
เรียนเรื่องละ  100  นาที  ใชเวลา  6  คาบ  เรียนเนื้อหาเรื่องที่  1  จบ  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของเรื่องที่  1  ทันที  ขอสอบเปนชุดเดียวกันกับกลุมทดลอง  ดําเนินการเชนเดียวกันจน
ครบ  3  เรื่อง   
  2.3  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
  1.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยตามเกณฑที่กําหนดคือ  85/85  โดยใช
เกณฑ  E1/E2   

  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
กับการสอนตามปกติ  โดยใชสถิติ  t – test  for Independent  sample 
   3.  หาความพึงพอใจจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย  ดังนี้ 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  
มีเน้ือหา  ดังนี้   
      เรื่องที่  1  คํานามและคําสรรพนาม 
      เรื่องที่  2  คํากริยาและคําวิเศษณ 
      เรื่องที่  3  คําบุพบท  คําสันธานและคําอุทาน 
 2.  คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร    ดังนี้ 
      2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย มีคุณภาพระดับดีทั้งดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
      2.2  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  มีประสิทธิภาพ  87.05/86.89  ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว  โดยแตละเรื่องมีประสิทธิภาพดังน้ี 
             เรื่องที่  1  คํานามและคําสรรพนาม มีประสิทธิภาพเปน    87.00/87.33 
    เรื่องที่  2  คํากริยาและคําวิเศษณ มีประสิทธิภาพเปน    86.67/86.67 
    เรื่องที่  3  คําบุพบท  คําสันธานและคําอุทาน มีประสิทธิภาพเปน 87.33/86.67    
 3.  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา  นักเรียนที่
ไดรับการสอนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  โดยรวมและทุกรายการ 
อยูในระดับพึงพอใจมาก  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการออกแบบหนาจอโดยรวมสวยงาม
เปนอันดับแรก  รองลงมาคือเรื่อง  ภาพประกอบชวยใหเขาใจเน้ือหามากขึ้นและภาษาที่ใชเขาใจงาย  
ความพึงพอใจในอันดับถัดมาคือเร่ือง  ตัวอักษรงายตอการอาน  ความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ
เรื่อง  ความสะดวกในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
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อภิปรายผล  

  
 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  เร่ืองชนิดของคําในภาษาไทย  หลังจากไดดําเนินการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรและทําการพัฒนาอยางเปนระบบแลวจึงได เ ก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบ              
หาประสิทธิภาพ  ซึ่งผลของการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  สามารถอธิบายได
ดังนี้ 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  
เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย  ในดานเน้ือหามีคุณภาพระดับดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษา   
มีคุณภาพระดับดี  โดยมีประสิทธิภาพ  87.05/86.89  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ  85/85  ที่กําหนดไว 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบตามขั้นตอนของการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวย  การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2544  การศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  การศึกษาและ
เลือกเนื้อหาสําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  การวิเคราะหเนื้อหาบทเรียน  การดําเนินการ
สราง  การหาประสิทธิภาพและการปรับปรุง  นอกจากนี้ในบทเรียนคอมพิวเตอรยังประกอบดวย  
ขอความ  ภาพน่ิง  เสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีเปนสวนประกอบ  โดยบทเรียนจะนําเสนอเนื้อหา
และกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติและสามารถแสดงขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียนไดทันที  สงผลให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร   
            นอกจากนี้  บทเรียนยังมีขอมูลอธิบายการใชบทเรียนและแนะนําผูเรียน  การดําเนิน
กิจกรรมการเรียน  และมีการแจงผล  การเรียน  ที่ชวยใหกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปอยางตอเน่ือง  
สอดคลองกับแนวคิดของ  กิดานันท   มลิทอง  (2539: 187)  ที่กลาววา  การเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยเสริมความรูใหแกนักเรียน  อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรมีตัวอักษร  ภาพกราฟก  
ภาพน่ิง  สีสัน  ดนตรี  และเสียงประกอบ  ทําใหนักเรียนสนุกไปกับบทเรียน  ไมรูสึกเบื่อหนาย  
และแนวคิดของ  ประสาท  อิศรปรีดา  (2538: 220)  ที่กลาววา  บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถชวย
เพ่ิมแรงจูงใจใหแกนักเรียนและยังชวยครูใหมีโอกาสดูแลนักเรียนอยางใกลชิด  การสรางแรงจูงใจ
นับวามีความสําคัญมาก  เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความพอใจเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการหรือรางวัล
เปนการเสริมแรง  การเสริมแรง  รางวัล  หรือความสําเร็จจะสงเสริมการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  
หรือกอใหเกิดการเรียนรูขึ้น  บทเรียนคอมพิวเตอรเปนเปนสื่อที่สงเสริมการเรียนรูแบบเอกัตบุคคล  
ดวยเหตุผลดังกลาวอาจทําใหนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น   
  2.  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
กับการเรียนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  . 01  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว  จากการวิจัยครั้งนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช
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3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  พบวานักเรียน 
มีความพึงพอใจโดยรวมและทุกรายการอยูในระดับมาก  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว          
โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการออกแบบหนาจอโดยรวมสวยงาม  เปนอันดับแรก  
รองลงมาคือเรื่อง  ภาพประกอบชวยใหเขาใจเน้ือหามากขึ้นและภาษาที่ใชเขาใจงาย  ความพึงพอใจ
ในอันดับถัดมาคือเ ร่ือง  ตัวอักษรงายตอการอาน  ความพึงพอใจอันดับสุดทายคือเ ร่ือง           
ความสะดวกในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุมทดลองเปนผูเรียนที่ไมเคย
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในลักษณะนี้มากอน  บทเรียนมีความแปลกใหมสามารถกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนุกและสนใจในบทเรียน  สวนความพึงพอใจอันดับสุดทายเร่ืองความสะดวก     
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ขอเสนอแนะ 
 
 การ วิจัยนี้  มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรกับการสอนปกติ  และศึกษาความพึงพอใจ
ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคําในภาษาไทย  
ซึ่งจากการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังตอไปน้ี 
 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  การเลือกหัวขอเร่ืองและเนื้อหาที่จะนํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรควรเปน
เน้ือหาที่เปนปญหาตอการเรียนการสอน 
  1.2  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น   
ไปใชควรเตรียมความพรอมและจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เหมาะสม  เชน  มีความพรอม   
ในเรื่องอุปกรณของเคร่ืองคอมพิวเตอร  ความพรอมของผูเรียนทางดานทักษะการใชคอมพิวเตอร  
เปนตน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรรูปแบบอ่ืน ๆ   

  2.2  ควรวิเคราะหและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรรูปแบบใหม ๆ  เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  
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ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ก 
 

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)  
และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  จํานวน  60  ขอ 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ  จํานวน  8  ขอ 
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       ตาราง 8   แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
             
       เรื่องที่ 1  คํานามและคําสรรพนาม 

 

ขอที่ คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) 

1 0.78 0.22 

2 0.44 0.37 

3 0.78 0.30 

4 0.59 0.37 

5 0.56 0.52 

6 0.72 0.33 

7 0.80 0.26 

8 0.31 0.26 

9 0.56 0.22 

10 0.78 0.22 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  =  0.52 

 
       ตาราง 9  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
             
       เรื่องที่ 2  คํากริยาและคําวิเศษณ 
 

ขอที่ คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) 

1 0.44 0.30 

2 0.41 0.22 

3 0.35 0.41 

4 0.63 0.52 

5 0.74 0.37 

6 0.59 0.22 

7 0.61 0.48 

8 0.57 0.33 
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ตาราง 9  (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) 

9 0.50 0.56 

10 0.43 0.41 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  =  0.53 

 
       ตาราง 10   แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชือ่ม่ันของ  
             แบบทดสอบ 
 
       เรื่องที่ 3   คําบุพบท  คําสันธานและคําอุทาน    

 

ขอที่ คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) 

1 0.31 0.26 

2 0.44 0.37 

3 0.35 0.26 

4 0.37 0.22 

5 0.59 0.52 

6 0.50 0.63 

7 0.33 0.37 

8 0.63 0.37 

9 0.78 0.44 

10 0.54 0.48 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  = 0.57 
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          ตาราง  11  แสดงคาอํานาจจําแนก  (t)  ของแบบสอบถามความพึงพอใจ   
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก (t)     
1 7.80 

2 7.59 

3 7.07 

4 6.52 

5 2.63 

6 7.80 

7 9.49 

8 3.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         คาความเชื่อม่ัน  สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient  Alpha)  =  0.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 เกณฑการประเมิน  
5 = ดีมาก    4 = ดี    3 = พอใช    2 = ตองปรับปรุง    1 = ใชไมได 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ดานเน้ือหา 
เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง    1.1 

     

   1.2 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม      
   1.3 เน้ือหามีความถูกตอง      
   1.4 การนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของ
ผูเรียน 

     

   1.5 เน้ือหามีการอธิบายชัดเจน      
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 คําชี้แจงแบบฝกหัด และแบบทดสอบมีความ
ชัดเจน 

     

   2.2 ขอคําถามมีความชัดเจน      
   2.3 แบบทดสอบสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      
   2.4 จํานวนขอแบบฝกหัด และแบบทดสอบครอบคลุม
เน้ือหา 

     

   2.5 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียนรู      
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูประเมิน 
                                                           ( ...................................................) 

                                                           วันที่ ........../.........../........... 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  เร่ือง  ชนิดของคําในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
เกณฑการประเมิน  
5 = ดีมาก    4 = ดี    3 = พอใช    2 = ตองปรับปรุง    1 = ใชไมได 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. เน้ือหา  
   1.1 โครงสรางเน้ือหาชัดเจนมีความสัมพันธตอเน่ือง 

     

   1.2 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม      
   1.3 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      
   1.4 ความชดัเจนของเสียงดนตรีประกอบ      
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
    2.1 ความเหมาะสมของโครงสราง/องคประกอบในการ
นําเสนอบทเรยีนคอมพิวเตอร 

     

   2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล 

     

   2.3 ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนรูอยางเหมาะสม      

   2.4 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม      

3. การออกแบบหนาจอ 

   3.1 การจัดวางองคประกอบไดสัดสวน  สวยงาม  งายตอการ
ใช 

     

   3.2 รูปแบบตวัอักษร  อานงาย  และเหมาะสมกับผูเรียน      

   3.3 ความเหมาะสมในการเลือกใชสี      
   3.4 ภาพประกอบส่ือความหมายสอดคลองกับเนื้อหา      
    3.5 ปุม (botton) สัญรูป (icon) ขอความหรือแถบขอความ
หรือรูปภาพชัดเจน  ถูกตอง  และสื่อสารกับผูใชได 
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ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
4. การออกแบบปฏิสัมพันธ 
   4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยาง
เหมาะสม 

     

    4.2 การเชือ่มโยงไปยังจุดตางๆ ของบทเรียนมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

     

    4.3 การใหความชวยเหลอืมีความเหมาะสม      

    4.4 วธิีการโตตอบแบบฝกหัด และแบบทดสอบกับผูเรียน
มีความเหมาะสม 

     

 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

                           ลงชื่อ ................................................... ผูประเมิน 
                                                             ( ...................................................) 

                                                              วันที่ ........../.........../........... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  

1.   อาจารยเจนติมา  พรหมทอง 
     ตําแหนงครู  คศ.  2  ชํานาญการ  โรงเรียนบานนาทว ี
2. อาจารยสุลีพร  อินทรพันธ 

ตําแหนงครู  คศ.  2  ชํานาญการ  โรงเรียนบานนาทว ี
3. อาจารยประภา  ชัวชมเกตุ 

ตําแหนงครู  คศ.  2  ชํานาญการ  โรงเรียนบานนาทว ี
 

ผูเชี่ยวชาญดานส่ือ 
 

ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช 1.   
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ฤทธิชัย  ออนม่ิง 
     อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.   อาจารย  ดร.นฤมล  ศิระวงษ  

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

สําเนาหนังสือขอเชิญผูเชีย่วชาญ 
สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางหนาจอ บทเรียนคอมพิวเตอร 
เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร  วิชาภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศกึษาปที่  5  เรื่อง     
ชนิดของคําในภาษาไทย 
 
เม่ือเขาสูโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาจอเม่ือเขาสูโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาจอลงทะเบียนเรียน 
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หนาจอคําแนะนําการใชบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนาจอคําแนะนําการใชปุมตาง ๆ ในบทเรียน 

 

 



 122
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนาหลักบทเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาจอผลการเรียนรูที่คาดหวังในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร 
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หนาตัวอยางบทเรียนเรื่องคํานามและสรรพนาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนาตัวอยางบทเรียนเรื่องคํากริยาและคาํวิเศษณ 
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หนาตัวอยางบทเรียนเรื่องคําบุพบท สันธาน และอุทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 
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ตัวอยางแบบฝกหัดระหวางเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแบบทดสอบหลังเรียน 
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ผลการประเมินจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การยืนยันการออกจากโปรแกรม 
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การทดลองใชบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวนัทลยีา  กํานล 
วันเดือนปเกิด   9  พฤศจิกายน 2524 
สถานที่เกิด   สงขลา 
สถานที่อยูปจจุบัน  1/5 หมู 3 ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2539  มัธยมศึกษาตอนตน 

จาก โรงเรียนสะบายอยวทิยา จ.สงขลา 
พ.ศ. 2542   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จาก โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จ.สงขลา 
พ.ศ. 2547   ศศ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑติ (การประถมศึกษา)  

    จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน 
พ.ศ. 2551   กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑติ (เทคโนโลยกีารศึกษา) 

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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