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  The research  of  this study  were  to  develop  the computer multimedia instruction   
on  “learning  vocabulary  by  riddles”  in foreign language learning substance group for the 
second  level students and  to  find out  its efficiency according  to the set  of 85/85 criteria. 
  The  samples   were  58  students  selected  by  a  stratified   multistage   random 
sampling  method  from  Anubaan  Prachantakam  School,  in  the  first semester  of  2007 
academic  year. The  statistics  used  for  data  analysis  included  percentage  and  mean. 
  The  result  revealed  that  the  quality  of  the  computer multimedia  instruction on  
“learning  vocabulary  by  riddles”  in  foreign  language learning  substance  group  for  the 
second  level  students as  evaluated  by  both content and  educational technology experts 
was in a very good  level  and  had  its  efficiency  of  91.57/91.10. 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลลุวง ดวยความกรุณาอยางสูง จากผูชวยศาสตราจารยเกษม บุญสง  
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  และผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง     ที่กรุณาใหคําปรึกษาตลอด
ระยะเวลาในการวิจัย และปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด   ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ
กรุณา และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ    ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท    ผูชวยศาสตราจารย 
อลิศรา เจริญวานิช อาจารยประจําภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยพนิดา  มานะตอ อาจารยผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียน
อนุบาลประจนัตคาม  ที่กรุณาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ  ในดานเทคโนโลยีการศึกษาของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย  อาจารยเสาวรัจ ชลารักษ อาจารยผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษา  
ตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง  อาจารยนิภา  บรอสแนน อาจารยผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนบานชงโคสันติสุขวทิยาคาร   อาจารย
จันทรธิมา  เทียนเงิน อาจารยผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  โรงเรียน
อนุบาลประจนัตคาม ที่กรณุาใหคําแนะนําและตรวจแกไขความถกูตองตางๆ ดานเนื้อหา   รวมถึงให
ความอนุเคราะหตางๆ ตลอดระยะเวลาการวิจัย 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อาจารยบุคลากรและนักเรียนทุกทาน
ที่ใหความอนุเคราะห ความรวมมือ และอํานวยความสะดวกในการทดลอง และเก็บขอมูลเปนอยางดี 
 ขอขอบคุณทกุๆทานในครอบครัว และเพื่อนๆเทคโนโลยีการศึกษาที่มีสวนชวยเหลือและให
กําลังใจในการวิจัยครั้งน้ี 
 คุณคาและประโยชนที่พึงมีของสารนิพนธฉบบัน้ี  ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบดิามารดา 
ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ชวยอบรมสั่งสอน และชี้แนวทางการศึกษาตลอดจนสนับสนนุ
และเปนกําลังใจใหผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 ในสังคมโลกปจจุบัน  การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน   ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการ
ติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพ    ตลอดจนเพื่อให
สามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ  เขาใจความแตกตางทางการเมือง และวัฒนธรรม
ในฐานะที่เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวตันการเรียนภาษาตางประเทศ  จะชวยใหผูเรียนมีวิสยัทัศน
กวางไกล    สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสม  และม่ันใจมีเจตคตทิี่ดีตอ
การใชภาษา และวัฒนธรรมตางประเทศ      นอกจากนี้ยังมีความเขาใจ และภาคภูมิใจในภาษา และ
วัฒนธรรมไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรม  และเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก    (กรมวิชาการ, 
กระทรวงศึกษาธิการ.2545) 
 ประเทศไทยไดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  อยางเปนระบบหลักสูตรภาษาอังกฤษได 
รับการพัฒนา  และปรับปรุงไปตามกระแสความตองการของสังคม และตามพัฒนาการของวิทยาการ
เกี่ยวกับการเรียนรูภาษามาโดยตลอด      การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหไดมาตรฐานขั้น
พ้ืนฐาน  อันเปนเรื่องจําเปนสําหรับการวางแผนการศกึษาของชาติ      จึงประสบปญหามาตราบจน
ปจจุบันรัฐตระหนักถึงปญหาของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยและพยายาม
ที่จะปรับปรุงใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอเน่ืองตลอดแนว      ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา  พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถจะติดตอสื่อสารได 
โดยสามารถรับ และสงสาร   มีความรูความเขาใจสารสนเทศตางๆ ไดเปนอยางดี กลาวคือ รูพอที่จะ
เลือกสรรสารสนเทศมากอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาความรูความคิดของตน  ในบริบทโลกไดอัน
จะนําไปสูการพัฒนาประเทศในที่สุด (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธกิาร.2539) 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2544     ภาษาอังกฤษเปนวิชาหลกัของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    ผูเรียนตองเรียนรูสาระที่เปนองคความรู  4  สาระ คือ สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระ 
การเรียนรูอ่ืน และสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลกซึ่งเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แลวผูเรยีนจะมีเจตคตทิี่ดีตอภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวง 
หาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราว  และ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิด และวฒันธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
 สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผล
การเรียนรูที่คาดหวังเม่ือนักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษแลวจะตองมีทักษะทั้ง 4 สาระ  โดยสรุป คือ  
เขาใจและใชทักษะทางภาษาแลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชคําศพัท1,050 -1,200 คํา 
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ประโยคเดี่ยว  ประโยคผสม  ขอความที่เปนความเรียง  ขอความที่ไมเปนความเรียง  บทสนทนา  มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชวีิตความเปนอยูของเจาของภาษา    ใชภาษา
เสนอ   และสืบคนขอมูลความรูตามความสนใจ ในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน    
สิ่งแวดลอมใกลตวั อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และนนัทนาการ สุขภาพ
และสวสัดิการ การซื้อขาย และลมฟาอากาศ ผูเรียนสามารถใชภาษาในหองเรียน และในโรงเรยีนใน
การแสวงหาความรู และความเพลิดเพลนิ 
 การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ นับเปนหัวใจสําคัญ และเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูอ่ืนๆ ใน
วิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะเรียนรู และจําคําศัพทไดดี เม่ือความหมายของคําศัพทน้ันๆ   ไดรับการ
นําเสนออยางแจมชัดเปนรูปธรรม  เชน  ใชรูปแสดงใชการกระทําหรือใชวตัถุของจริงสื่อความหมาย      
คําศพัทที่นํามาสอนถานําเสนอในบริบท  โดยใหเกี่ยวโยงสัมพันธกับคําอ่ืน  จะทําใหผูเรียนจําคํานั้น
ไดดีกวาสอนเปนคําโดดๆโดยที่บริบททีนํ่าเสนอจะตองเก่ียวของกับสิ่งที่ผูเรียน การสอนคําศัพทใหม
ควรนําเสนอในบริบท ไมใชคําโดดๆ   การสอนเปนประโยคผูเรียนจะไดเรียนรูความหมายของคําไป
พรอมๆกับวิธใีชคํานั้นๆ (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.2542) 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2538  ของสํานักทดสอบทางการศกึษา
พบวา    ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในภาพรวมระดับประเทศ  มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 34.74อยูในระดับปรับปรุง (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.2538 : 8-9)  ผลการวิจัย
ดังกลาวชี้ใหเห็นวา   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังไมประสบผลสําเร็จ  ทั้งน้ีมี
สาเหตุหลายประการ  คือ  พ้ืนฐานความรูของนักเรียนที่มาจากสภาพแวดลอมทีต่างกัน     ผูเรียนมี
จํานวนมากเกินไป   ครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไป   ไมมีเวลาเตรียมการสอน    และพัฒนาสื่ออุปกรณ
(ลําพูน มณฑล.2534 : 1-7)    นอกจากนี้ครูยังมีปญหาเกี่ยวกับวธิีการสอน  ขาดความรูความเขาใจ
เทคนิคการสอน  เพ่ือนํามาพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสทิธิภาพ   อันจะสงผลใหการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษซึ่งตองอาศัยทักษะ 4 ดานคือการฟง การพูด การอานและการเขียนประสบผล 
สําเร็จตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 
 รัฐบาลไดใหความสนใจตอปญหาที่เกิดขึน้    และไดพิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น     จึงมีมติใหปรับปรุงการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (กรมวชิาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.2539 : 145)  จึง
มีการนําสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช เพ่ือแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา 
อังกฤษ  เชน  การใชรูปภาพ บัตรคํา ชุดการสอน การตูน บทเรยีนโปรแกรม  ศูนยการเรียนเพ่ือแก 
ปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ    สื่อการเรียนการสอนจึง
กลายเปนสิ่งสาํคญัที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 
ขึ้น (สายทิพย ชลธาร.2531 : 3)   
 ปจจุบันคอมพิวเตอร   ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวติประจําวัน  ทั้งน้ีเพราะคอมพิวเตอร
สามารถประยกุตเขามาชวยในงานตางๆ     ไดเปนอยางดีมีการใชงานหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงความ 
สามารถหนึ่งที่คอมพิวเตอรไดเขามามีสวนชวยใหการทํางานนั้นงายขึ้นก็คือ   งานทางดานการเรียน 
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การสอน     เน่ืองจากคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารในเนื้อหาตางๆ   ที่เปนการเรยีนการสอนไดอยาง
สมบูรณ  ไมวาจะเปนภาพและเสียงรวมทั้งลูกเลนตางๆ ที่นาสนใจทําใหในปจจุบันสถานศึกษาตางๆ 
ไดริเริ่มที่จะนําสื่อการเรียนการสอนตางๆ มาแปลงรูปแบบลงสูคอมพิวเตอร    เพ่ือชวยการเผยแพร
ขอมูลความรูน้ันในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน (วีระพนธ คําดี.2543 : 1) 
 มัลติมีเดียเปนสื่อชนิดหนึ่ง ที่นํามาใชในการทํางานของคอมพิวเตอรชวยการสอน  ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหมกวา     โดยรวมการทํางานของภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศัน เสียง ขอความ ที่ใชรวมกบัระบบคอมพิวเตอร    ทําใหระบบคอมพิวเตอรมี
ชีวติชีวาขึ้นตามความตองการ(ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนท สุขวารี.2539 : 9)   เน่ืองจากมัลติมีเดีย
สามารถนําเสนอบทเรียนไดอยางหลากหลาย มีทั้งภาพ  เสียง  และขอความชวยในการกระตุน และ
เราความสนใจ กอใหเกิดความจํา และสามารถเรียกกลับมาดูซํ้าเม่ือตองการ   นอกจากนี้ยังสามารถ
ถามคําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรยีนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ 
จึงเหมาะกับการเรียนการสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล เพราะผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถ  และตามอัตราความเร็วในการเรียนรูของตน 
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.2528) 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จึงเขามามีบทบาทสาํคัญตอการใชคอมพิวเตอรชวยการเรยีนการสอน 
ในสาขาวชิาตางๆ เพราะเปนความหวังในอันที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาดานความสามารถใน
การเขาถึงขอมูล อันเปนประโยชนจํานวนมากไดทั้งภาพ เสียง และตวัหนังสือในเวลาเดียวกัน ซ่ึงสื่อ
ในลักษณะนี้ยงัชวยใหผูเรยีนที่มีความสนใจใฝหาความรู กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการเรียนการ
สอนมากขึ้นกวาเดิม (มธุรส จงชัยกิจ.2539 :45) 
 จากเหตุผลดังกลาว    จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง
การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชปริศนาคําทายกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับ  
นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เรื่อง การเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับสัตว การเรียนรูคําศัพท
เกี่ยวกับสิ่งของ  และการเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับบุคคล       เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการเรยีนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษซึ่งเปนพ้ืนฐานที่จะทําใหเกิดทกัษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน และพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร  ใหเหมาะสมตามสถานการณ  และ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เปนสื่อที่มีสวนชวยใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพนอกจาก 
น้ียังเปนแนวทาง ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวชิาภาษาอังกฤษในเนื้อหาอ่ืนๆ และ
สําหรับรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   วิชา
ภาษาอังกฤษ  เรื่อง การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑที่กําหนด 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษา 
อังกฤษ  เรื่อง การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเนือ้หาอ่ืนๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งน้ี      เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบรีุ  จํานวน  120  คน   
 2.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปที่ 5    โรงเรียน
อนุบาลประจนัตคาม  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 58 คน ไดมาจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
 3.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เรื่อง    การเรียนรูคําศพัทโดยใช
ปริศนาคําทายเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   วิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 เรื่อง  ดังน้ี 
 เรื่องที่ 1 คําศัพทเกี่ยวกบัสตัว 
  คําศัพทสตัวเลี้ยง 

 คําศัพทสตัวปา 
 คําศัพทสตัวนํ้า 

 เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกบัสิง่ของ 
 คําศัพทสิ่งของในบาน 
 คําศัพทสิ่งของในโรงเรียน 
 คําศัพทสิ่งของที่เปนของเลน 

 เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกบับคุคล 
 คําศัพทเกีย่วกับบุคคลในครอบครัว 
 คําศัพทเกีย่วกับบุคคลทีค่วรรูจัก 
 คําศัพทเกีย่วกับอาชีพ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย     หมายถึง    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียโดยนําปริศนาคาํทายใชเปนสือ่ในการเรียนรูคําศัพท  เรือ่ง คําศัพทเกีย่วกับสตัว  คําศัพท
เกี่ยวกับสิ่งของ  และคําศัพทเกี่ยวกบับคุคล  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    วิชาภาษา 
อังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    หมายถึง    โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรที่นํามาใช
เปนสื่อการเรียนการสอน   บทเรียนจะนาํเสนอเนื้อหาสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   วิชาภาษา 
อังกฤษ    เรื่องการเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  โดยจัดเรียงเน้ือหาอยางเปนขั้นตอนประกอบดวย   คําแนะนําการใชบทเรียน ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง  เรียนรูคําศัพท(เน้ือหา)  แบบฝกหัด  และแบบทดสอบ โดยการใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟก ตัวอักษร ขอความ เสียงบรรยาย และเสยีงดนตรีประกอบ  ซ่ึงเนนการมีปฏิสัมพันธรวม 
กันระหวางผูเรียนกับบทเรยีน 
 3.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   หมายถึง    การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่มีองคประกอบในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตามเนื้อหา  เรื่อง  การเรียนรูคําศัพท
โดยใชปริศนาคําทาย    ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว   โดยการนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพ และนํา 
ไปทดลองกับนักเรียน เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขจนบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 4.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    หมายถึง   ผลการเรียนรูของผูเรียน
จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไมต่ํากวา
เกณฑ 85/85 
 85 ตัวแรก   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยทีไ่ดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของผูเรียนโดย
คิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 
 85 ตัวหลัง   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตละเร่ือง โดยคิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 
 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง   ความรู  ความจํา  ความเขาใจในการเรียนรูคําศัพท
โดยใชปริศนาคําทาย   สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ     ซ่ึงไดจากคะแนนที่
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น 
 6.  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา    หมายถึง    ผูที่สําเร็จการศึกษาทางดานภาษาอังกฤษ  หรือมี
ประสบการณในการทํางานดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑน้ี   ปริญญาตรี มีประสบการณ  
10 ป  ปริญญาโท มีประสบการณ  5 ป  ปริญญาเอก มีประสบการณ  3 ป 
 7.  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศกึษาทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา  หรือมีประสบการณในการทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษา    ตามเกณฑน้ี ปริญญาตรีมี
ประสบการณ 10 ป ปริญญาโท มีประสบการณ  5  ป  ปริญญาเอก มีประสบการณ  3  ป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย   ดังน้ี 
 1. เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 4. เอกสารเกี่ยวกับการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
1.  เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศกึษา 
การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา   หมายถึง   การวิจัย ซ่ึงเกิดจากความพยายามที่จะสราง 

สรรคผลผลิต และกระบวนการบางสิ่งบางอยางตามหลักการเฉพาะ     และตามระเบียบวิธีการวจัิยที่
สามารถรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตผล และกระบวนการเมื่อนําผลนั้นไปใชซ่ึงรูปแบบ
การวิจัย  และพัฒนาเปนการแกปญหาทางดานการศึกษาบางประการ       ซ่ึงผูวิจัยจะตองออกแบบ
สรางสรรค และพัฒนาผลผลิตดวยการทดลองประเมินผล    และปอนขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงผล 
ผลิตนั้นใหพัฒนาขึ้นทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนด  (เปร่ือง กุมุท. 
2536 : 2) 
 การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา   หมายถึง  กระบวนการที่นํามาเพื่อพัฒนา และตรวจ 
สอบความถูกตองของผลิตผลทางการศกึษา  โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัยเปนกลยทุธ  คําวาผลติผลใน
ที่น้ีไมไดหมายถึงสิ่งที่อยูในหนังสือในภาพยนตรประกอบการสอน และในคอมพวิเตอรเทานั้น แตยัง       
หมายรวมถึง ระเบียบ  วิธีการ  เชน  ระเบียบวิธีการในการสอนโปรแกรมการสอน  (Borg and Gall. 
1990 : 782) 
 การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา   หมายถึง   การพัฒนาองคประกอบที่เปนผลติภัณฑที่ใช
ในการศึกษาซึ่งผลิตภัณฑทางการศึกษา  ไดแก อุปกรณที่ใชในการสอน  สื่อการเรียนรู  จุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม  สื่อการสอนประเภทตางๆ   และการจัดระบบการวิจัยและพัฒนาจะตองประกอบดวย
องคประกอบตางๆเชน วัตถุประสงค บคุลากร และเวลาในการทําใหสมบูรณผลของการพัฒนาจะทํา
ใหไดมา เพ่ือตอบสนองความตองการ  และไดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง และจะสมบูรณแบบ  เม่ือ
ผลผลติถูกนําไปทดลองภาคสนาม และหาประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน(Gay.1990 : 8)   
 กลาวโดยสรุป การวิจัยและพัฒนา    เปนกระบวนการ  และการตรวจสอบความถูกตองของ
ผลิตภัณฑและระเบียบวธิีทางการศึกษา  โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัยเปนกลยุทธ ซ่ึงมีองคประกอบใน
การวิจัยและพฒันา คือ วัตถปุระสงค บุคลากร   และระยะเวลาในการทําผลของการพัฒนาจะตองถูก
ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพจนอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด 
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1.2  หลักการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา 
บอรกและกอลล  (Borg and Gall. 1990 : 771-798)  ; มอริช   (Morrish. 1978 : 55-57) ; 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ  (2531 : 21-24)  กลาวถึงหลักการวิจัยและพฒันาทางการศึกษาไวดังน้ี 
การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา(Educational Research and Development หรือ R&D)    

เปนการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัย   (Research Based Education Development)   
เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคญัวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลีย่นแปลง หรือพัฒนาการศึกษาโดย 
เนนหลักเหตผุลและตรรกวทิยา เปาหมายหลัก   คือใชเปนกระบวนการในการพัฒนา และตรวจสอบ
คุณภาพของผลผลติทางการศึกษา(Education Product) หมายถึงวัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก  
หนังสือ  แบบเรียน  ฟลม  สไลด เทปเสยีง เทปโทรทศัน คอมพิวเตอร   และโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ฯลฯ 
 มนตรี จุฬาวฒันฑล  (2537 : 21-22)   ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาไววา  วทิยาการตางๆ 
ในโลกปจจุบนัมีมากมาย และมักไดมาจากการวิจัยคนควาในประเทศที่พัฒนาแลว  และมีความเจริญ 
กาวหนาดีอยางตอเน่ือง มักมีความสนใจแสวงหาความรูใหมและภูมิปญญาใหมๆ  ดวยตนเอง   โดย
การวิจัยและพฒันาซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา หากตองการความรูใหมวิทยาการใหม  ควรตองทํา
การวิจัยและพฒันา  ความมุงหวังของการวิจัย  และพัฒนา มักไดแก  การประยุกตใชความรูใหมน้ัน
ใหเกิดประโยชนอยางใดอยางหนึ่งหรือสรางเทคโนโลยีใหมหรือผลิตภัณฑใหม  แตสิ่งที่ตองคํานงึคือ
เทคโนโลยีใหมๆ น้ันมักตองใชความพยายามคิดเปนหลายรอยพันคน/ป(Man/Year)แตหากตองการ
ผลการวิจัย และพัฒนามาชวยปรับปรุงแกไขผลติภัณฑที่มีอยูเดิม เวลาหรือ  ความพยายามที่จําเปน 
ตองใชอาจนอยกวาการวิจัยและพัฒนาสรางผลิตภัณฑใหม 
 อํานาจ ชางเรียน (2532 : 24-28)   ไดกลาวถึงการวิจัย และพัฒนาการศึกษาไววา  การวิจัย
ทางการศึกษามุงคนหาความรูใหม โดยการวิจัยพ้ืนฐาน หรือมุงหมายคําตอบเกี่ยวกับการปฏบิตังิาน
โดยการวิจัยประยุกต  และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา   แมวาการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธผิลของวิธีการสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจ
พัฒนาสื่อ หรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสาํหรับการสอนแตละแบบ แตผลติภัณฑเหลานี้ไดใชสาํหรับ
การทดลองสมมติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้น     ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 
 อยางไรก็ตาม  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มิใชสิง่ที่จะทดแทนการวิจัยแตเปนเทคนิค
วิธีที่จะเพ่ิมศกัยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการศึกษา คือเปนตวัเชื่อมเพ่ือแปลงไป 
สูผลผลติทางการศึกษาทีใ่ชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไปดังน้ันการใชกลยทุธการวิจัยและพฒันา
การศึกษาจึงเปนการใชผลการวิจัยการศกึษาใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 
 
 1.3  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพฒันา 
  บอรกและกอลล  (Borg and Gall.1996 : 784-785)   ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัยและพฒันาสื่อไว  10  ขั้นตอน ดังน้ี คือ 
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  1.3.1  การคนควาและรวบรวมขอมูล 
  ขั้นน้ีเปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนาม ซ่ึงเกี่ยวของกับการใช 
ผลิตภัณฑการศึกษาที่กําหนด   ถามีความจําเปนผูทําการวิจัย และพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัย
ขนาดเล็ก   เพ่ือหาคําตอบซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบไดกอนที่จะเร่ิมทําการพฒันา
ตอไป 
  1.3.2  วางแผนวิจัยและพัฒนา ขั้นนี้ประกอบไปดวย 
      1.3.2.1  กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลติภัณฑ 

   1.3.2.2  ประมาณคาใชจายกําลังคน     เวลาทีต่องใชเพ่ือศึกษาหาความ 
เปนไปได 

   1.3.2.3  พิจารณาผลสืบเนื่องผลิตภัณฑ 
1.3.3  พัฒนารูปแบบขั้นตอนผลิตภัณฑ 

 ขั้นน้ีเปนการออกแบบ และจัดทําผลิตภัณฑการศึกษา  ตามที่วางแผนไวเชนถาเปน
โครงการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตรอบรมระยะสั้น  ก็จะตองออกแบบหลักสูตรเตรียมวัสดุของหลักสูตร 
คูมือผูฝก อบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการประเมินผล 

1.3.4  ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครัง้ที่ 1 
1.3.5  ปรับปรุงผลิตภัณฑ ครั้งที่ 1 
1.3.6  ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครัง้ที่ 2 
1.3.7  ปรับปรุงผลิตภัณฑ  ครั้งที่ 2    นําขอมูล  และผลการทดลองจากขั้นที่ 6 มา   

พิจารณาปรับปรุงใหม 
1.3.8  ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครัง้ที่ 3 
1.3.9  ปรับปรุงผลิตภัณฑ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดทาย) นําขอมูลจากการทดลองขั้น 8 มา 

พิจารณาปรับปรุงเพ่ือผลิต และเผยแพรตอไป 
            1.3.10 เผยแพรและนําไปใช 
 ขั้นน้ีเปนการเสนอรายงาน  เกี่ยวกับผลการวิจัย    และพัฒนาผลิตภัณฑในที่ประชมุสัมมนา
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ   หรือสงไปพิมพเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษทัเพื่อผลิต
จําหนายตอไป 
 กลาวโดยสรุป การวิจัย และพัฒนาเปนรูปแบบการวิจัย  ที่จะทําใหการวิจัยการศึกษาทั้งการ
วิจัยพ้ืนฐาน   และการวิจัยประยุกตไดรับการนําไปใชในการปรับปรงุหรือพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น      
เพราะการวิจัย และพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา โดยนําเทคนิควิธีการตางๆ มาใช
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษา ใหมีผลตอการจัดการศึกษา คือ เปนตวัเชื่อมเพ่ือแปลงไปสู
ผลผลติทางการศึกษาทีใ่ชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป 
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2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 2.1  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  กาเย (Gagne : 1981)    ไดนิยามการเรียนรูไววาเปนการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ 
(Capability) หรือความสามารถของมนุษย   ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบางประการทีแ่สดง 
ออก  การเปลี่ยนแปลงนี้เกดิจากการที่มนุษย ไดรับประสบการณจากสภาพการเรียนรู  ในระยะเวลา
หน่ึง 
  วิไล องคธนะสุข (2543 : 80)     ไดเสนอความคิดของการเรียนรูดวยตนเองวา การ
เรียนรูดวยตนเองเปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
หรือเรียนตามความสามารถความสนใจของตนเองโดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบคุคล 
ไดแก ความแตกตางในดาน ความสามารถทางสติปญญา  ความตองการ  ความสนใจ  ดานรางกาย
อารมณ และสังคม โดยการเรียนรูดวนตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวางเทคนคิและสื่อการสอน
ใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบคุคล 
 จะเห็นไดวา  การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญตอการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา 
ดังน้ัน  เม่ือนํามาใชรวมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาทาํใหสภาพการเรียนการสอนบรรลวุัตถุประสงค 
และสนับสนุนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ    โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมหรอืลงมือปฏิบัต ิมีการ
ตอบสนองหรือขอมูลยอนกลับในการเรียนอยางฉับพลนั   มีการเสริมแรงเปนระยะทําใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณมีพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ืองตามความสนใจและวฒิุภาวะของตนเอง 
 

2.2  จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
 กาเยและบริกส(Gagne and Briggs.1974:185 -187) เสนอแนวคิดวาการเรียนรูดวยตนเอง
น้ี เปนหนทางที่จะทําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามตองการ (Needs)โดยมีความสอดคลองกับ
บุคลิก (Characteristics) ของผูเรียนแตละคน ตามจดุมุงหมาย 5 ประการ คือ 

1.  เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 
2.  เพ่ือชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคน     ในการจัดลําดับการเรียนตาม 

จุดมุงหมาย 
3. ชวยในการจัดวัสดุ และสื่อ ใหเหมาะสมกับการเรียน 
4. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการประเมินผล   และสงเสริมความกาวหนาทางการเรียน 

ของแตละบุคคล 
5. เพ่ือชวยใหผูเรียน เรียนไดตามศักยภาพของตน 
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3.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3.1  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
 นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายหลายความหมาย  ดังน้ี 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2537 : 104)     กลาววาเปนการประยุกตคอมพวิเตอร ที่รวมกับภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ และขอมูลไวดวยกัน     ทําใหผูใชไดรับขอมูลและขาวสารในรปูแบบ
ตางๆ ไดครบถวนและนาสนใจมากกวาเห็นแตขอความเพียงอยางเดียว 
 ทักษิณา สวนานนท (2529 : 56-67)      หมายถึง    การนําคอมพิวเตอร มาใชในการเรียน
การสอน การทบทวน  การทําแบบฝกหัด หรือการวัดผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะนําเนื้อหาวิชา 
และลําดับวิธกีารสอนที่บันทึกเก็บไวมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน   
 กิดานันท มลิทอง (2540 : 38)     ไดเสนอแนวคิดวา   มัลติมีเดีย  หมายถึง การนําอุปกรณ
ตางๆ เชน  เครื่องเลน CD-ROM  เครื่อง Audio–digitizer  เครื่องเลน Laser–disc มาใชรวมกันเพ่ือ
นําเสนอขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศัน และเสียงในระบบ
สเตริโอ     โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   ชวยในการผลิตการนําเสนอเนื้อหา  และเพื่อเปนตัว
ควบคุมการทาํงานของอุปกรณรวมเหลานี้   เพ่ือใหทํางานตามโปรแกรมที่เขียนไว และผูใชสามารถ
มีปฏิสัมพันธตอบสนองตอคําสั่ง และใหขอมูลยอนกลบัในรูปแบบตางๆ ไดอยางเต็มที ่
 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2542 : 1-3)   ใหความหมายวา    มัลติมีเดีย 
คือ การใชคอมพิวเตอรเพ่ือแสดงผลและนําเสนอในรูปขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  โดย
เชื่อมอุปกรณตางๆ ที่ใชเพ่ือทองไปในเนื้อเรื่อง   โดยมีการปฏิสัมพันธ การสราง การสื่อสารระหวาง
ผูใชและตวัเนือ้หา 
 เกเยสกี้ (Gayeski. 1993 : 4)  ไดเสนอแนวคิดวา มัลตมีิเดีย  คือ การใชคอมพิวเตอรในการ
จัดระบบการติดตอสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ  ในการคิดสรางสรรคจัดเก็บขอมูลการสื่อสาร การแสดง
ขอมูล กราฟก และการเชือ่มโยงขาวสารขอมูลสําหรับผูใชเขาดวยกันอยางเปนระบบ 
 กรีน (Green.1993 : 3)  ใหความหมายของมัลติมีเดียวา  หมายถึง   การใชคอมพิวเตอรมา
ควบคุมสื่อตางๆ    เพ่ือใหทํางานรวมกัน  เชน    การสรางโปรแกรมเพื่อนําเสนองานที่เปนขอความ 
ภาพเคลื่อนไหวหรือมีเสียงบรรยายประกอบสลับกบัเสยีงดนตรี สรางบรรยากาศใหนาสนใจเปนสื่อที่
เขามารวมในระบบมีทั้งภาพและเสียงพรอมๆกันโดยการนําเสนอเนื้อหาวิธีการเรยีน การประเมนิผล 
 จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   ที่กลาวมาขางตน       สรุปไดวาคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียหมายถึง    การนําคอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกัน  เชน  การสราง
โปรแกรมใหมีการนําเสนองานที่เปนขอความ  มีภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว    หรือมีเสียงบรรยาย
ประกอบสลบักันไป   สื่อที่จะเขามารวมในระบบมัลติมีเดียอาจจะเปนทั้งสัญญาณภาพ และเสียงที่ใช
คอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน เปนการสื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใช และ
คอมพิวเตอร 
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 3.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  ออเทนและคณะ   (Auten and others.1983)          กลาวถึงการนาํเสนอเนื้อหาใน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทตางๆ ดังน้ี 
  3.2.1  ประเภททบทวนการสอน     (Tutorial)       เปนโปรแกรมที่สรางในลักษณะ
บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอน     จะมีบทนํา ( Introduction )  คําอธิบาย ( Explanation )  ซ่ึง
ประกอบดวยตัวทฤษฎีกฎเกณฑ     คอมพิวเตอรทําหนาที่สอน  เปนการสอนสิ่งใหมที่ผูเรียนไมเคย
คุนเคยมากอน โดยคอมพิวเตอรจะเสนอเน้ือหาวิชาเปนระบบเรียงกันไปจากเนื้อหางายไปสูเน้ือหาที่
ยากขึ้นและจะมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่เพ่ิงเสนอไป  เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน มี
การแสดงผลยอน กลับ (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) และสามารถใหผูเรียน
ยอนกลับไปบทเรียนเดิม หรือขามบทเรียนที่รูแลวไปกไ็ด 
  3.2.2  ประเภทใชฝกและปฏิบัติ    (Drill and Practice)     โปรแกรมประเภทนี้สวน
ใหญครูผูสอนจะใชเสริมเม่ือไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลวมุงที่จะพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่อง
หน่ึงเรื่องใดโดยเฉพาะ   เพ่ือวัดระดับความสามารถ หรือใหผูเรียนมาฝกจนถึงระดับความสามารถที่
ยอมรับได เปนการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมาแลว   เพ่ือชวยในการจําเนื้อหา หรือเปนการฝก
ทักษะในสิ่งทีนั่กเรียนเรียนในหองเรียน  โปรแกรมประกอบไปดวยคาํถามคําตอบที่จะใหนักเรียนฝก
และปฏบิัติ   มีการเสริมแรง หรือขอมูลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันท ีมีการใชหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนอยากทําแบบฝกหัดและตื่นเตนซึง่อาจจะแทรกรูปภาพเคลื่อนไหว เสียงคาํพูด 
โตตอบ เปนตน  
  3.2.3  ประเภทเพื่อการแกปญหา   (Problem Solving)     โปรแกรมประเภทนี้เปน
การเสนอปญหาใหแกผูเรียน และผูเรียนจะตองพยายามแกปญหานั้นๆ เนนใหผูเรียนฝกการคดิ การ
ตัดสินใจ  โดยมีการกําหนดกฎเกณฑให และใหผูเรียนพิจารณาไปตามกฎเกณฑ มีการใหคะแนนใน
แตละขอ เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจ และมีความสามารถ
ในการแกปญหา เชน  รูจักเลือกสูตรมาใชใหตรงกับปญหา   ผูสอนอาจจะไมไดตองการเพียงคําตอบ
เพียงอยางเดียว   แตจะตองการขั้นตอนที่ผูเรียนทําอีกดวย   เชน  ถาเลือกขอ ข.  แปลวาใชสตูรผิด   
เลือกขอ ค. แปลวาคํานวณผิด เลือกขอ ง. แปลวาไมเขาใจเลยลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบน้ี   
จะคลายๆ กบัโปรแกรมการเรียนแบบจําลองสถานการณแตโปรแกรมการเรียนแบบแกปญหาจะเนน
กระบวนการคดิในระดับที่สูงกวาในเรื่องของกระบวนการใชเหตุผล 
  3.2.4  ประเภทสรางสถานการณจําลอง(Simulation)  เปนการจําลองสถานการณให
ใกลเคยีงกับสถานการณจริง    โดยมีเหตุการณสมมต ิหรือสภาพการณตางๆ    อยูในโปรแกรมใหผู 
เรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลง  วิเคราะห ตัดสินใจ และตอบโต มีตวัแปร หรือตัวเลอืกใหหลายๆ ทาง
จากขอมูลที่กําหนดใหหรือจัดกระทํา  (Manipulate)  โดยใชความคิดหรือเหตุผลของผูเรียนเอง และ
ใชในการฝกปฏิบัตใินสิ่งที่ไมอาจใหผูเรียนฝกดวยความจริงไดเพราะคาใชจายสูงหรืออันตรายเกินไป 
เชนการเคลื่อนที่ของลูกปนใหญ คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือปรากฏการณทางเคมี เชน การแยกสารเคมี 
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หรือรังสีรวมทั้งชีววทิยาทีต่องใชเวลานานหลายวัน จึงจะปรากฏผลโปรแกรมการจําลองสถานการณ
มีลักษณะคอนขางซับซอนและมีนอยมาก 
  3.2.5  ประเภทโปรแกรมการศึกษา (Instructional Games)   เกมคอมพิวเตอรที่ใช
ในการเรียนการสอนนั้นเปนโปรแกรมที่ใชเพ่ือเราใจผูเรียน    เน้ือหาวิชาในรูปแบบของเกมนั้นฝกให
ผูเรียน เรียนรูจากการเลนเกมซึ่งอาจจะเปนประเภทใหแขงขันหรืออาจเปนประเภทเกมความรวมมือ 
คือใหรวมมือกันเปนทีมเพ่ือฝกการทํางานเปนทีมนอกจากนี้จะใชเกมในการสอนศัพทเกมคิดคาํนวณ 
เปนตน  เกมการศึกษาจะออกแบบเพื่อใหทั้งความรู และความบันเทิงแกผูเรียน จึงทําใหดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี 
  3.2.6  ประเภทเรียนแบบสนทนา    (Dialogue)     เปนโปรแกรมที่พยายามใหเปน
การพูดคุยระหวางผูสอน และผูเรียนโดยเลียนแบบการสอนในหองเรียน  เพียงแตแทนที่จะเปนเสียง
ก็จะเปนอักขระบนจอภาพ  การสอนจะเปนการตั้งปญหาถาม   ลักษณะในการใชแบบสอบถาม เชน 
บทเรียนวิชาเคมีอาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนอาจโตตอบโดยการใสชื่อสารเคมีใหเปนคําตอบ 
หรือบทเรียนสําหรับนักเรยีนแพทย    อาจเปนการตั้งสมมติสภาพคนไขแลวใหผูเรียนกําหนดวิธีการ
รักษาก็ได 
  3.2.7  ประเภทการสาธติ  (Demonstration)   จะมีลักษณะการสาธติของครู แตการ
สาธิตของคอมพิวเตอรนาสนใจกวา เน่ืองจากคอมพิวเตอรสามารถแสดงดวยกราฟกที่สวยงามตลอด
ทั้งสี และแสงดวยคอมพิวเตอรจะสาธติแนวคิด  หรือแนวปฏิบตัิใหนักเรียนดูเปนแบบอยางเพื่อจะได
นําไปปฏิบตัิตอไป สวนใหญเปนการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการ เชน การโคจรของดาวเคราะหในระบบ
สุริยจักรวาล  โครงสรางอะตอม การหมุนเวียนโลหิต การยอยอาหารเปนตน  
  3.2.8  ประเภทใชในการทดสอบ   (Tesgting Application)     เปนโปรแกรมที่ใชใน
การทดสอบนักเรียนโดยตรง หลังจากที่นักเรียนไดเรียนเน้ือหา หรือฝกปฏิบตัิแลว  โดยสรางขอสอบ
ที่ตองการสอบไวลวงหนาในแผนโปรแกรม    เม่ือถึงเวลาสอบก็แจกแผนโปรแกรมที่บรรจุขอสอบให
นักเรียนทําขอสอบ   โดยปอนคําตอบลงทางแปนพิมพ   ชวยใหผูสอบมีความรูสึกเปนอิสระจากการ
ถูกผูกมัด ดานกฎเกณฑตางๆ   เกี่ยวกับการสอบ       เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถชวย
เปลี่ยนแปลงการทดสอบ  จากแผนเกาๆ ของปรนัย  หรือคําถามจากบทเรียน    มาเปนการทดสอบ
แบบมีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน    คอมพิวเตอรจะรับคําตอบ  และทําการบนัทึกผล
ประมวลผล ตรวจใหคะแนน และแสดงใหผูเรียนทราบทันทีที่ทําการทดสอบเสร็จ 
  3.2.9  ประเภทการสอบสวนหรือไตถาม     (Inquiry)         คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สามารถใชในการหาขอเท็จจริง มโนทัศน หรือขาวสารที่เปนประโยชน   คอมพวิเตอรมัลติมีเดียจะมี
แหลงเก็บขอมูลที่เปนประโยชนซ่ึงสามารถแสดงไดทันที     เม่ือผูเรียนตองการเรียนดวยระบบงายๆ 
ผูเรียนก็สามารถทําไดเพียงกดหมายเลขหรือใสรหัส หรืออักษรยอของแหลงขอมูลน้ันๆ   การใสรหัส
หรือตัวเลขของผูเรียนนั้น จะทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแสดงขอมูล   ซ่ึงจะตอบคําถามผูเรียนตาม
ตองการ 
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             3.2.10  แบบเรียนรวมวธิีการตางๆเขาดวยกัน(Combination) คอมพิวเตอร  
สามารถสรางวิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอนซึ่งมีความตองการ
วิธีการสอนหลายๆ  แบบตามตองการนี้      จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงค ในการเรียนการสอน        
ผูเรียนหรือองคประกอบและภารกิจตางๆโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหนึ่งๆ อาจจะมีทั้งลักษณะ
ที่เปนการสอนทบทวน เกม การไตถาม รวมทั้งการแกปญหา และการฝกปฏิบตั ิ
 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     จะเลือกสรางแบบใดนั้นขึ้นอยูกับจุดประสงค 
ของการสราง วาตองการจะเนนใหเปนบทเรียนประเภทใด     ซ่ึงตองดูความเหมาะสมในดานเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน วัยของเด็ก และองคประกอบในดานอ่ืน 
  

3.3  ลักษณะของการเรียนดวยคอมพวิเตอรมัลตมิีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เปนการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง   จัดวาเปนการศึกษา
ตามเอกัตภาพ   กลาวคือ   เปนการศึกษาที่พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนตามความสามารถของ
ผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนมีศกัยภาพแตกตางกันทั้งดานรางกาย  ความรู  ความสามารถ และระดับสติ 
ปญญาซึ่งการศึกษาตามเอกัตภาพนี้มีอยู 3ลักษณะคือบทเรียนโปรแกรม(Programmed Instruction) 
บทเรียนโมดูล (Module  Instruction)   และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Multimedia Computer 
Assisted Instruction)   บทเรียนทั้งสามประเภทที่กลาวมาแลวน้ัน   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย
ถือวามีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด  เปนบทเรียนที่พัฒนามาจากบทเรียนโปรแกรมของ บี เอฟ สกินเนอร 
(B.F.Skinner) (บูรณะ สมชัย.  2542 : 22 – 24) ที่นําเอาหลักการของสกินเนอร และเครื่องชวยสอน
ของเพรสซี่ (Pressey) มาผสมผสานกัน(วารินทร รัศมีพรหม.2525 : 6)   โดยมีจุดมุงหมายที่จะตอบ 
สนองในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรยีนเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคทางการศึกษาเปน
รายบุคคลโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อแทนสิ่งพิมพ ทําใหบทเรียนสมบูรณยิ่งขึ้น เชน ความเรว็ในการ
เสนอเนื้อหา  การซอนคําตอบ  การเสริมแรง  เปนตน  ซ่ึงมีลักษณะการเรียนเปนขั้นตอนดังตอไปน้ี 
(วสันต อตศิัพท. 2530 : 77-80) 
 

 ข้ันการนําเขาสูบทเรียน 
 จะเร่ิมตั้งแตการทักทายผูเรยีน  บอกวิธีการเรียน วัตถปุระสงคของการเรียน   เพ่ือใหผูเรียน
ทราบวาเม่ือจบบทเรยีนจะทําอะไรไดบาง     ซ่ึงมัลติมีเดียสามารถเสนอวิธีการตางๆในรูปแบบที่นา 
สนใจ ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร  หรือผสมผสานหลายอยางเขาดวยกัน  เพ่ือเราความสนใจ
เขาสูบทเรียนตอไป     บางโปรแกรมอาจจะมีการทดสอบวัดความพรอมของผูเรียนกอนก็ได  หรือมี
รายการ (Menu)  ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ     โดยการจัดลําดับการเรียนกอนหลังดวย
ตนเอง 
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ข้ันเสนอเนื้อหา 
 เม่ือผูเรียนเลอืกเรียนในหัวเรื่องใด        คอมพิวเตอรมัลติมีเดียก็จะเสนอเนื้อหาออกมาเปน
กรอบๆ (Frame) โดยอาจจะนําเสนอในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงตางๆ  ตลอดจนกราฟกและภาพ 
เคลื่อนไหวเพือ่เราความสนใจในการเรียน และสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดตางๆไดดีอาจจะ 
เนนดวยสีสัน การโยงไปมาระหวางกรอบตางๆ แตละกรอบจะเสนอเนื้อหาทีละประเด็น  โดยเริ่มจาก
งายไปหายากเรื่อยๆ ผูเรียนจะควบคุมความเร็วในการเรียนดวยตนเองเพ่ือใหเรียนรูไดมากที่สุดตาม
ความสามารถของผูเรียน และมีการชี้แนะ (Prompting Cues) หรือจัดเนื้อหาสําหรับชวยเหลือผูเรียน 
(Help Sequence) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่ดี 
 ข้ันคําถามและคําตอบ 
 หลังการเสนอเนื้อหาของบทเรียนแลว    เพ่ือจะวัดวาผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อเรื่อง
ที่ผานมาก็จะมีการทบทวน    โดยใหทําแบบฝกหัดทบทวน  และชวยเพิ่มความรู ความชํานาญ เชน 
เปนคําถามเลอืกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา เปนตน  ซ่ึงคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถ
เสนอแบบฝกหัดแกผูเรียนไดนาสนใจกวาแบบทดสอบธรรมดา   และผูเรียนจะตอบคําถามผานแปน 
พิมพ (Keyboard) นอกจากนี้ยังสามารถจับเวลาในการตอบคําถามของผูเรียนไดถาผูเรียนตอบไมได
ตามเวลาทีต่ั้งไว คอมพิวเตอรจะเสนอความชวยเหลือในทันท ี
 ข้ันตรวจคําตอบ 
 เม่ือไดรับคําตอบจากผูเรียนจะตรวจคําตอบ และแจงผลใหผูเรียนทราบทันที  อาจจะออกมา
ในรูปของขอความ กราฟก หรือเสียงถาผูเรียนตอบถูกก็จะไดรับการเสริมแรง  เชน  คําชมเชย เสียง 
เพลง หรือภาพกราฟก  ถาตอบผิดก็จะบอกใบหรือใหการซอมเสริมเน้ือหาแลวใหตอบใหม  และเม่ือ
ตอบไดถูกตองจึงเขาสูหัวเรือ่งใหมตอไปซ่ึงจะหมุนเปนวงจรอยูจนกวาจะหมดบทเรียนในหนวยนั้นๆ 
 ข้ันปดบทเรยีน 
 เม่ือผูเรียนเรียนจบบทเรยีนแลว    คอมพิวเตอรมัลตมีิเดียจะประเมินผลผูเรียน    โดยใหทํา
แบบทดสอบซึ่งเปนจุดเดนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ   สามารถสุม (Random)  ขอสอบออกมา
จากคลังขอสอบที่สรางไว และเสนอใหผูเรียนแตละคนโดยไมเหมือนกันทําใหผูเรียนไมสามารถจดจํา
คําตอบจากการทําในครั้งแรก หรือแอบไปรูคําตอบมากอนเอามาใชประโยชนได เม่ือทําแบบทดสอบ
เสร็จ ผูเรียนจะไดทราบคะแนนวาสอบผานตามเกณฑที่กําหนดหรือไม  รวมทั้งเวลาที่ใชในการเรียน 
 

3.4  ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลตมิีเดีย 
   นักวิชาการ และนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   รวมทั้งไดมี 
 การทําศึกษาวิจัยถึงประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวมากมาย ซ่ึงพอจะสรุปไดดังน้ี 
   ประโยชนตอผูเรียน   
    1. ผูเรียนสามารถเรียนไดดีกวา   และเร็วกวาการสอนตามปกต ิ  แมจะมีบางแหงไมแสดง 
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ความแตกตางมากนักกับการเรียนในหองเรียน  ผูเรียนจะเรียนไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความรูพ้ืนฐาน
และความสามารถของผูเรียนเองหรือเรียนตามเอกัตภาพ  และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

    2.  เปนติวเตอร (Tutor)  สวนตวัของผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่ขาดการเรียนและประเมิน  
ผลความกาวหนาของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ 

3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางกระฉับกระเฉง (Active Learning)  ตลอดจนเรียน 
การแกปญหาที่สลับซับซอนมากกวาปกต ิฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 

4. ทําใหผูเรียนมีเจตคตทิี่ดีตอวิชาที่เรยีน 
5. ทําใหผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอนจึงเปนการบังคับผูเรียน   ใหเรียนรู 

จริงกอน จึงจะผานบทเรียนนั้นไปได 
6. สามารถใหขอมูลปอนกลับ   (Feedback )  ทันที และใหการเสริมแรงแกผูเรียนทําให 

เกิดเราใจใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียน (ทักษิณา สวนานนท.2529 : 214-215 )  
 ประโยชนตอผูสอน 
             1. ชวยในการสอนในชั้นเรียนทําใหครูทํางานนอยลงในดานการสอนขอเท็จจริงตางๆ เปน
การลดเวลาในการสอน   ครูจึงมีโอกาสที่จะใชเวลาเหลานั้นในการเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ และปรับปรุง
การสอนใหดียิ่งขึ้น  
             2. ครูมีเวลาในการดูแลเอาใจใสในการเรียนของผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น 
    3. ชวยลดเวลาสอนในบทเรียนหนึ่งๆ   จากผลการวิจัยสวนใหญ  พบวาบทเรียนลักษณะ
เปนโปรแกรม   สามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอนแบบอื่นๆ   จึงสามารถเพิ่มเน้ือหา หรือแบบ 
ฝกหัด ไดเต็มที่ตามความเหมาะสม และตามความตองการของผูเรียน   หรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร 
    4.  ทําใหครูมีเวลา และมีโอกาสในการสรางสรรค    และพัฒนานวตักรรมสําหรับหลักสตูร
และวัสดุเพ่ือการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ครรชิต มาลัยวงศ.2537 : 8) 
 
 3.5   ข้ันตอนการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ไดมีผูเสนอความคิดในการออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวหลายประการ   แตมี
ประเด็นสําคญัที่พอสรุปไดเพียง 2 ประเด็น  คือ  (Alessi and Trollip.1991 : 5) 
 1. บทนําของบทเรียน และการนาํเสนอเนื้อหา       สวนประกอบในบทนําของบทเรียน ควร
ประกอบดวย ชื่อเรื่อง บอกจุดประสงคเชงิพฤติกรรม  คําแนะนํา   กระตุนผูเรียนเพื่อทบทวนความรู
เดิม และทดสอบกอนเรียน      สวนประกอบเหลานี้ควรออกแบบใหนําเสนอบนจอภาพคอมพิวเตอร 
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนโดยการใชภาพประกอบอักษร ภาพเคลื่อนไหวการเนนขอความ
ดวยแถบสวาง การใชเสียงประกอบและอื่นๆที่เราความสนใจของผูเรียนแตควรพยายามไมใหเกิดผล
ในทางลบตอผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบกอนเรียน   ซ่ึงเปนการตรวจสอบความพรอมของ
ผูเรียน และใชทดสอบตามความตองการบางอยางของผูออกแบบ ควรแยกสวนออกจากบทเรียนและ
เนนเฉพาะเนือ้หาที่จําเปนกอนเร่ิมเรียน  หรือเน้ือหาที่เปนความรูพ้ืนฐานสําคัญของเน้ือหาที่จะเรียน 
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 2.  ลําดับเน้ือหาในบทเรียน       การออกแบบกําหนดทิศทางการดําเนินเนื้อหาเปนขั้นตอน
หน่ึงที่สําคัญ  เพ่ือสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  โดยทั่วไปนักการศึกษา และผู
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร   ไดแบงการออกแบบการเสนอเนื้อหาของบทเรียนไว 
2 แบบ  คือ  แบบเชิงเสน (Linear) และแบบแตกกิ่ง (Branching) 
 ซ่ึงในการที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีจ่ะใชในการศกึษา     หรือสําหรับการ
ฝกอบรมนั้น     ไมแตกตางกับงานโปรแกรมอยางอ่ืนมากนัก  ที่หลังจากมีการกําหนดเปาหมายของ
โครงการแลววาหัวขอของงานที่จะพัฒนาคืออะไรวัตถุประสงคที่ตองการคืออะไรผูใช  กลุมเปาหมาย
เปนใคร และผลที่จะไดรับคืออะไร   ขั้นตอนตอไปผูพัฒนาจะดําเนินการออกแบบบทเรยีน และสราง
บทเรียนคอมพิวเตอร       ดังขั้นตอนการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  5  ขั้นตอนตอไปน้ี  
(มนตชัย เทียนทอง.2539 : 42-46 ; อางอิงจาก นงนุช วรรธนวหะ.2535 : 4-6) 
 1.  การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา 
 การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา    หมายถึง    การวิเคราะหเน้ือหาวิชาทีต่องการสอนจาก
หลักสูตร เอกสารการสอน  หนังสือประกอบตางๆ  นํามากําหนดวัตถุประสงคทัว่ไป จัดลําดับเนื้อหา 
ใหมีความสัมพันธตอเน่ือง เลือกหัวขอและขอบขายของเรื่อง 
 2.  การออกแบบบทเรียน    หมายถึง  การเขียนบทดําเนินเรื่อง  การเขียนบตัรเรือ่ง (Story 
Card) และผังงาน (Flowchart)  การเขียนบัตรเรื่อง   เพ่ือแบงเรื่องราวของเนื้อหาออกเปนเฟรมตาม
วัตถุประสงค และรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเฟรมยอยๆ   ตั้งแตเฟรมแรกถึงเฟรมสุดทายเพื่อเปน
แนวทางในการสรางบทเรียน สวนผังงานเปนผังภูมิแสดงความสัมพันธของบัตรเรือ่งในการจัดลําดับ
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละสวน 
 3.  การสรางบทเรียน    หมายถึง   การดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซ่ึง
สามารถทําได 2 ลักษณะคือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางบทเรียนโดยเฉพาะในลักษณะ
ของระบบนิพนธบทเรียน   ซ่ึงการใชงานโปรแกรมประเภทนี้เหมาะสาํหรับผูสอนทั่วไปโดยไมจําเปน 
ตองมีทักษะทางดานการเขยีนโปรแกรมมากอนสวน   อีกลักษณะหนึ่งน้ันเปนการใชโปรแกรมภาษา 
คอมพิวเตอร วิธีการสรางบทเรียนแบบน้ี จะเปนการใชภาษาคอมพิวเตอรสรางบทเรียนคอมพิวเตอร         
โดยที่ผูสรางจําเปนตองอาศยัความชํานาญ   และมีประสบการณในดานการเขียนโปรแกรมตางๆ มา 
แลวเปนอยางดี 
 4.  การทดลองใช   หมายถึง   หลังจากที่ไดดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แลวนําบทเรียนไปตรวจสอบเพื่อหาความผิดพลาดของบทเรียน ซ่ึงจําเปนตองมีการทดลองใชกอนที่
จะนําไปใชงานจริงโดยกระทํากับกลุมเปาหมาย และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนการตรวจสอบความถกูตอง 
และความสมบูรณของบทเรียน 
 5.  การประเมินผลบทเรียน    หมายถึง  การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะ
คลายกับการประเมินผลบทเรียนทัว่ไปโดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เพ่ือการประเมินตวับทเรียน 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เม่ือเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    โดยใชสถิติมาเปน
เกณฑในการประเมินผลดานประสิทธิภาพของตัวบทเรียน 
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 3.5  งานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  ธัญญา ตันติชวลติ    (2541 : บทคัดยอ)     พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สําหรับการสอนภาษาไทย เรื่องการเขียนกาพยยานี 11พบวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยใชบทเรยีนมัลติมีเดีย สงูกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาไทยกอนใชบทเรยีนมัลติมีเดีย อยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ธนสิทธิ์ ศรีรัตน     (2543 : บทคัดยอ)        พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ชวยสอนวชิาภาษาไทย ชดุ  เกมคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ   พบวาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 และผูเรยีนมี
ความพึงพอใจ ในการทบทวนความรู  จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    เพราะรูปแบบเกมชวย
กระตุนและเราความสนใจและชวยใหผูเรยีนเกิดความจําอีกทั้งศักยภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ทําใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูไดตามศักยภาพของตน และประมวลผลการเรยีนรูไดทันทีจึงทํา
ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  วิไล องคธนะสุข  (2543 : บทคัดยอ)   พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรือ่ง 
การผลิตรายการโทรทัศน  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
  ศักดา วุนศิริ    (2543 : บทคัดยอ)      ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ระบบมัลตมีิเดียสองรูปแบบ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4     
โรงเรียนสตรวีิทยา  ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมลัติมีเดียรูปแบบที่มี
เสียงบรรยายพรอมอักษร และที่มีรูปแบบที่มีเสียงบรรยายไมมีตัวอักษรมีประสิทธิภาพ 80.27/81.07 
และ 82.93/80.27 ตามลําดับ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองทั้งสองกลุมแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 กลุมตัวอยางจํานวนมากเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่งกับ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งสองรูปแบบในดานเสยีงบรรยายชัดเจนการมีอิสระใน
การเรียน การสื่อความหมายของบทเรียน ความนาสนใจของบทเรยีน  และมีความตองการที่จะเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวชิาอ่ืนๆ 
  มนิศรา ศุภกิจ     (2545 : บทคัดยอ)         พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ชวยสอน  วิชาภาษาไทย  เร่ือง  การผันวรรณยุกตสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2     เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ และเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ 80/80  และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ หลังการเรียน    จากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียน     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  อุษา จงใจเทศ    (2546 : บทคัดยอ)  ทาํการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เพ่ือการฝกอบรม  เรื่อง  การเชื่อมวงจร  เพ่ือหาประสิทธิภาพ  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 90/90  และจากการสังเกตพฤติกรรมผูเรยีน พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสนใจ มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และผูเรียนมีความพงึพอใจ 



 18

  ทวศีักดิ์ บุญเกิด (2538 : 9)ไดศึกษาการจัดทําสื่อประสมคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนามา
จากผลการวิจัยคนควา  เรื่อง  เฟรนที่พบในประเทศไทยเปนเวลากวา 20 ป  ในรูปแบบของซีดี-รอม 
ผูใชสามารถเลือกเรียนรูในสวนตางๆไมวาจะเปนภาพ เสียง หรือขอความไดตามตองการ สื่อประสม
คอมพิวเตอรน้ีเปนตํารา เรือ่ง เฟรนที่พบในประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ประกอบดวยภาพเฟรน
ชนิดตางๆ โดยเฉพาะเฟรนที่คนพบใหม และเฟรนที่หายาก  ตลอดจนมีการทําดัชนีในลักษณะตางๆ 
เพ่ือใหสะดวกในการศึกษา 
  นภดล วรรธนาคม    (2538 : 14)    ไดศึกษาการจัดทําสื่อประสมคอมพิวเตอร เพ่ือ
พัฒนาตํารา  เรื่อง ภาพกับสิ่งพิมพ     ซ่ึงใชสอนในวชิาที่เกี่ยวกบัการถายภาพ   คณะนิเทศศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   รูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการสอนโปรแกรม   เปนการ
ผสมผสานระหวางแอนิเมชันตางๆ   ดนตรีประกอบ   เพ่ือชวยในการอธิบายบทเรยีนใหชัดเจน และ
นาสนใจยิ่งขึน้ผูเรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองอีกดวย 
  ลักษณาพร โรจนพิทักษกุล   (2540 : 94)  ไดศึกษาการพัฒนาหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลตมีิเดียเรื่องโสตทัศนอุปกรณประเภทเครือ่งฉายกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีปที่ 1  โดยใหกลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ระบบมัลติมีเดีย
รวม 4 สัปดาห  8 คาบการเรียน  กลุมควบคุมเรยีน โดยวิธีการสอนแบบปกติ   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี
พบวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวากลุมควบคุม 
  ปริตร แกวสวาง  (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรม ไปสูระบบมัลติมีเดียบนซดีี-รอม   วิชากลุมสรางเสรมิประสบการณชีวิต     โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่เรยีน
จากหนังสือเรียนเลมเล็กเชงิวรรณกรรมระบบมัลติมีเดียบนซีดี-รอมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 
96.53  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  สุริโยทัย สุปญญาพงศ  (2540:70)   ศึกษาวิจัยพัฒนาการสรางและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 1เฟสและ 3 เฟส
ในระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ   โดยใชโปรแกรม Authorware Professional Version 3.5   พบวา
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดดี 
  อดัมสัน  (Adamson.1995 : A)  ทดลองใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสอนภาษา พบวา 
ผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นเม่ือเทียบกับการเรียนแบบเดมิ 
  แอนดริว (Andrews. 1997 : 142-A) ทดลองใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อในการ
สอนการใชภาษาตางประเทศโดยใหนักเรยีนใชสื่อมัลตมีิเดียในการทาํกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการฝก
ทักษะการใชภาษา และนําเสนอผลงานของกลุม     พบวาสื่อมัลติมีเดียชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
การใชภาษาไดดี และนักเรียนที่มีทักษะดีกวายังชวยสอนเพื่อนเรียนออนกวา ในการทํากิจกรรมรวม 
กันดวย 
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  วัตต   (Watts.1997 :A)     ทดลองออกแบบชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียสําหรับ
การเรียนภาษาที่สองโดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาถึงสวนประกอบตางๆที่มีผลตอการออกแบบบทเรียน 
สรุปไดวาการออกแบบบทเรียนลักษณะตางๆ มีผลโดยตรงตอพัฒนาการของผูเรียน 
  จอหน  (Johns.1997)   ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียในการเรยีน
วิชาชางยนต โดยการสรางบทเรียนตัวอยางแสดงใหเห็นเครื่องยนตในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
เพ่ือใหนักเรียนไดทดลองฝกแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนดีขึ้น
เพราะไดเห็นตัวอยางแบบเหมือนจริง  พรอมคําอธิบายรายละเอียดอยางชัดเจน และสามารถทดลอง
แกไขปญหากบับทเรยีนที่สรางขึ้นได 
  พอล   (Paul.1998 : A)    ศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนภาษา 
ตางประเทศในกลุมผูเรียนระดับปริญญาโดยใหศึกษาดวยตนเองพบวาผูเรียนมีความคงทนในการจํา
และสามารถใชภาษาในการทํางานไดถูกตองมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับกอนใชบทเรียน 
  เฟนตัน    (Fenton.1998 : 27-32)     นําคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มาใชในการเรียน
การสอนวิชาดนตรี    โดยใชการสรางสถานการณจําลอง พรอมตัวอยางใหนักเรียนไดเลือกฝกไดผล
พบวาชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆเกี่ยวกบัมัลติมีเดียน้ัน  ทําใหสามารถใชเปน
ขอมูลยืนยันไดวามัลติมีเดียชวยใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรู  เราความสนใจแกผูเรียนไดมาก 
เน่ืองจาก มีการนําเสนอทั้งขอความ ภาพ เสียง กราฟก แอนิเมชันรวมถึงการเรียนดวยวีดิทศัน และ 
ชวยเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียน  ทําใหการเรียนการสอนเนื้อหา  รวมทั้งเทคนคิกระบวนการที่ยาก
ตอการเขาใจมีความงายขึน้    ผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จบรรลุตามจุดมุงหมายของการเรียน
การสอนที่กําหนดไวไดโดยใชเวลาแตกตางกันตามความสามารถของแตละบุคคล 
 
4.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 4.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544      กลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ 
 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจกระบวนการฟง  และการอานสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจาก
สื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึก 
และความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
 มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน  และสื่อสารขอมูลความคิดรวบยอด และ 
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสนุทรียภาพ 
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 สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากบัวัฒนธรรมของเจาของภาษา   และนํา 
ไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือน  และความแตกตาง  ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศ   ในการเชื่อมโยงความรู กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชมุชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1  สามารถใชภาษาตางประเทศ   ตามสถานการณตางๆ   ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2  สามารถใชภาษาตางประเทศ    เปนเครื่องมือในการเรียนรู  การศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
  

4.2  คุณภาพของผูเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศเปน
สาระการเรียนรู ที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย   และสรางศักยภาพในการคิด  และการทํางาน
อยางสรางสรรค  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร ซ่ึงเปน
คุณภาพตามความคาดหวงัของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคณุภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว   หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไดกําหนดองคความรู  กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม   คานิยมที่ผูเรยีนพึงมีเม่ือจบการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปแลว ไวเปนกรอบสาํหรับชวงชั้นที่ 2  ดังน้ี 
 1.  เขาใจ และใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน    และนําเสนอขอมูลขาวสาร    สรางความ 
สัมพันธระหวางบุคคล ในเรือ่งที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวติประจําวัน สิ่งแวดลอมในชุมชน 
 2.  มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเนนการฟง  พูด  อาน    ตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง  
ครอบครัว   โรงเรียน   สิ่งแวดลอม  อาหาร   เครื่องด่ืม   ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และ 
นันทนาการสุขภาพ และสวสัดิการ การซื้อขายลมฟาอากาศภายในวงคําศัพทประมาณ 1,050-1,200 
คํา (คําศัพททีเ่ปนรูปธรรมและนามธรรม) 
 3.  ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตางๆ 
 4.  เขาใจขอความที่เปนความเรียง  และไมใชความเรียงในการสนทนา     ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย 
 5.  มีความรูความเขาใจ   เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา    และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษา ตามบรบิทของขอความที่พบตามระดับชั้น 
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 6.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ    นําเสนอและสืบคนขอมูล ความรู  ในสาระ
การเรียนรูอ่ืนที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น 
 7.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  ภายในหองเรียน   และในโรงเรียน   ในการ
แสวงหาความรูเพ่ิมเติม และความเพลิดเพลิน 
 

4.3  แนวทางการจัดการเรียนรู 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู    ตามพระราชบัญญัตกิาร 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    ถือวาผูเรียนมีความสําคญัที่สุด   ผูเรยีนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได   การจัดกระบวนการเรยีนรูจึงมุงฝกทักษะการปฏบิัติ การแกปญหา และการเรียนรู
จากประสบการณจริง     เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ   โดยจัดใหมี
การประเมินควบคูกบัการเรยีนการสอน ตามสภาพจริง      ใชวิธีพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการรวมกิจกรรม 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง     (Learner-Centred) 
มุงเนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน     โดยมีเปาหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ  เพ่ือการ
สื่อสารไดดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด คอื การจัดที่มุงประโยชนสูงสดุแก
ผูเรียนใหมีทกัษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สามารถนําวิธีการเรยีนรูไปใช
ในชีวติจริงได 
 หลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคญั (Learner-Centred Language Curriculum) 
 หลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     มุงเนนพัฒนาผูเรียน   ใหมีความรูในการใชภาษา 
(Language Use)  และรูจักกระบวนการเรียนรู  (Language Learning) ตามความตองการและความ
สนใจของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูในหองเรียน (Informed Instruction Manner)    และการเรียนรู
ดวยตนเอง  (Self-Directed Manner) 
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญมี  3  ขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
 1.  ข้ันวางแผน  (planning)  ประกอบดวย 
  1.1  การวิเคราะหความตองการของผูเรียน (ภูมิหลังการศึกษา  ระดับอายุ  พ้ืนฐาน 
ความสามารถทางภาษาของผูเรียน ฯลฯ) 
  1.2  การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา 
  1.3  การเลือกเนื้อหา     ตองเลือกเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสวนที่เปนทักษะทางภาษา 
(Language Skills)  และทักษะการเรียนรู  (Learning Skills)  โดยมีแนวทางดังตอไปน้ี 
 ดานทักษะทางภาษา 

1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏบิัติและฝกใชทักษะความรูที่จะนําไปสูผลที่วางไว 
2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในฐานะผูเรยีนภาษา 
3. กิจกรรมที่จัดใหตองสัมพันธ  กับความตองการในชีวติจริงของผูเรียน 
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4. เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ และกระบวนการทางภาษาทีละนอยในลกัษณะที่คอยเปน 
คอยไป 
 ดานทักษะการเรียนรู 

1. เอ้ือใหผูเรียนไดใชกลยทุธในการเรียนภาษาที่มีประสทิธิภาพ 
2. ชวยใหผูเรียนรูจักวิธีเรียนทีต่นพอใจ 
3. สงเสริมใหผูเรยีนไดพัฒนาทักษะที่ชวยใหเรียนตามหลักสูตร ไดอยางราบรื่น 
4. สงเสริมใหผูเรยีนไดรูจักการวางจุดมุงหมายในการเรียนของตน 
5. สงเสริมใหผูเรยีนไดรูจักกําหนดเปาหมาย และชวงเวลาที่จะบรรลเุปาหมาย 
6. ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง 
ทั้งน้ี   โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และกรอบสาระการเรียนรูเปนหลัก และเลือก 

เน้ือหาใหสอดคลองตามหลกัการและแนวทางขางตน 
  1.4 การสรางกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอนกิจกรรม ควรจะเปนกิจกรรมเพื่อฝก
ใหผูเรียนมีความรูดานภาษา(Linguistic Exercises)และกิจกรรมทางการสื่อสาร(Communicative 
Tasks)  ในรปูแบบที่หลากหลาย  เชน 

  -  การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) 
  -  การใชสถานการณจําลอง (Simulation) 
  -  การเรียนรูจากโครงงาน (Project-Based Learning) 
  -  การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) 
  -  การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
  -  การเรียนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
  -  การเรียนแบบสรางความรู  (Constructivist Learning) 
  -  กิจกรรมการแกปญหา (Problem-Solving Activities) 

    ฯลฯ 
   1.5 การสรางแบบทดสอบ 

   2.  ข้ันดําเนินการ (Implementation)  ประเด็นที่ควรพิจารณาในขั้นตอนนี้  ไดแก 
2.1  วิธีการสอนการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคญัเปนไป 

ในลักษณะเดยีวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Communicative Approach) 
  2.2  แหลงความรู     ควรเปนการตกลงรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนและเปนไป
เพ่ือสนองความตองการของผูเรียน ในลักษณะที่เปนสื่อผสมเพ่ือสรางเสริมประสบการณใหแกผูเรียน 
    3. ข้ันการวัดและประเมินผล  (Evaluation) ควรมีการประเมินทัง้รายวิชาและการจัดการ
เรียนการสอน คือ 
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  3.1  การประเมินผลรายวิชา   (Course Evaluation)     เปนการประเมินเพ่ือศึกษา
ประสิทธผิลของแตละวชิาวาบรรลตุามจุดหมายของรายวิชานั้นหรือไม   ซ่ึงการประเมินอาจประเมิน
โดยวิธีการตอไปน้ี 

  -  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
  -  เปรียบเทียบผลการประเมินกอน และหลังเรียนของวิชานั้นๆ      ในดาน 

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  -  ประเมินโดยใชแบบสอบถาม  สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ  จาก 

ผูเรียน 
3.2  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  มีประเด็นที่ควรพิจารณา  ดังน้ี 

  -  จุดประสงคของการประเมินผลควรเปนไป  เพ่ือตรวจสอบความกาวหนา  
ของผูเรียนในการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูรายวชิานั้นๆ และผลการสอนของครู 

  -  ใชวิธีการวดั และประเมินผลที่หลากหลาย     เชน    การประเมินตนเอง   
การสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกการเรียนรูแฟมสะสมผลงาน ฯลฯ 
   -  ควรมีการประเมินพฤติกรรมการเรียน   ความประพฤตขิองนักเรียน และ
การมีสวนรวม 

  -  การวัดและประเมินผล      ควรดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอน 
เปนระยะๆ และตอเน่ือง 
 

4.4  การพัฒนาสื่อการเรียนรู 
4.4.1    การจัดการศึกษา       ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสตูร 

สถานศึกษามุงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต   และใชเวลา
อยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุนสนองความตองการและความจําเปนของผูเรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา  ทกุสถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรู และ
แหลงอ่ืนๆ การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม  จะทําใหผูเรียนได
พัฒนาศักยภาพของตนเอง      ผูเรียนสามารถคนพบตนเอง   สามารถเลือกวธิีการเรียนรูตามความ
ตองการ และ ความถนัด ผูเรียนสามารถเลือกที่จะใชสื่อการเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองได 

4.4.2  สื่อการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง 
รอบตัวผูเรียน  ที่ชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู    เนนสื่อที่ใชสําหรับการคนควาดวยตนเองทั้งผูเรียน  
และครูผูสอน ผูเรียน และครูผูสอนสามารถจัดทํา  พัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสิ่งตางๆ ทีมี่อยู
รอบตัวมาใชในการเรียนรู    สื่อที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาภาษาตางประเทศ มีอยูหลายประเภท  ไดแก        
สื่อสิ่งพิมพ (Published)  สื่อวัสดุอุปกรณ   สื่อเทคโนโลยี   สื่อของจริง (Realia)  และสื่อที่ใชในชีวติ 
ประจําวัน (Authentic Material) 
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  4.4.3  ลักษณะของสื่อการเรียนรู     ที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูควรมีคุณภาพ 
และหลากหลาย  ทั้งสื่อของจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ ซ่ึงชวย
สงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง  มีคุณคา  นาสนใจ  ชวนคิด  ชวนตดิตาม เขาใจไดงาย 
และรวดเรว็ขึน้   รวมทั้งกระตุนใหผูเรยีนรูจักวิธีการแสวงหาความรู   เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 
ลกึซึ้ง และตอเน่ืองตลอดเวลา     เพ่ือใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู  และ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สามารถดําเนินการไดทุกระดับ 
ชั้น  ใน 2 ลักษณะ คือการพัฒนาจากสื่อที่มีอยูเดิม  และการจัดทําสือ่การเรียนรูใหม ดังน้ี 
 1. การพัฒนาจากสื่อที่มีอยูเดิม    เปนการพัฒนาสื่อการเรียนรูจากสื่อ  ที่ผูสอนจดัทําไวเดิม   
หรือสื่อการเรียนรูที่บุคคล หรือหนวยงานอื่นผลิตขึ้น  และครูผูสอนเห็นวามีคุณภาพสอดคลองกับคํา 
อธิบายรายวชิาที่จัดทําไว  
 2.  การจัดทําสื่อการเรียนรูใหม    เปนการจัดทําสื่อการเรียนขึ้นมาใหม    โดยพิจารณาจาก
ความจําเปน  ความตองการ และความสนใจของผูเรียน หรือทองถิ่น  สําหรับขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําสื่อการเรียนรูมีดังน้ี 
  2.1  กําหนดจุดประสงคสื่อการเรียนรู         เพ่ือดูความสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้น และคําอธิบายรายวิชา 
  2.2  กําหนดขอบขายเนื้อหาของสื่อ      เพ่ือใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไวโดย
เน้ือหาของสื่อ ควรทันสมัย   สอดคลองกับความจําเปน  ความตองการ   และความสนใจของผูเรียน 
รวมทั้งเวลาเรยีนที่กําหนดไว 
  2.3  จัดทําลําดับเน้ือหาเปนการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายากหรือซับซอนขึ้น 
หรือใกลตวัไปไกลตวัเพ่ือชวยใหการเรียนรูเปนลําดับขัน้ตอนและมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ในระยะยาว 
  2.4  กําหนดภาระงานดานการสื่อสารและทักษะที่จําเปน  เพ่ือฝกฝนการใชภาษาให
เกิดความคลองแคลว  และเกิดทักษะตรงตามที่คาดหวงั 
  2.5  ออกแบบ และกําหนดวิธีนําเสนอ           เปนขั้นการกําหนดรูปแบบของสือ่ใน
ลักษณะตางๆ รวมทั้งการนําเสนอเนื้อหาของสื่อในภาพรวม 
  2.6  จัดเตรียมขอมูลและวสัดุอุปกรณที่เกี่ยวของ       เพ่ือใหเกิดความพรอมในการ 
จัดทําสื่อ 
  2.7  จัดทําสื่อ เปนขั้นดําเนนิการจัดทําสื่อตามรูปแบบที่กาํหนดไว 
  2.8  ตรวจทาน  แกไข  และทดลองใช 
  2.9  ปรับปรุงสื่อการเรียนรูใหสมบูรณ 
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 4.5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนการสอนใดๆก็ตาม   การสอนกับการวัดประเมินผลมีความเกีย่วของ 

สัมพันธกันมาตั้งแตตนจนอาจกลาวไดวา     เม่ือมีการสอนตองมีการประเมินผล ควบคูไปดวยเสมอ 
เพียงแตวธิีการวัด และการประเมินอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมยั   การประเมินเปนสวนทีส่ําคัญ
และจําเปนของกระบวนการเรียนการสอน     ซ่ึงมีความหมายมากกวาการใหเปนเกรด  หรือคะแนน
รวม  แตเปนการหาคําตอบที่สรางสรรคในทางบวก  และใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)    เกี่ยวกับ
ความกาวหนาของผูเรียนเพื่อตรวจสอบวาการสอนนั้นบรรลุเปาหมายในระดับใดผลจากการประเมิน
จะนําไปสูการตัดสินใจ    ที่มีผลตอโรงเรียนในเชิงบริหาร     และการสรางความเชื่อม่ันในสังคม การ
ประเมินที่ดีสวนหนึ่ง ตองเปนเสมือนเครือ่งชวยในการเรียน  และอีกสวนหนึ่งเปนเสมือนเครื่องมือใน
การวัด  และบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักการสําคญัในการประเมินผลที่พึงพิจารณา     คือ     การประเมินผลควรมลีักษณะเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เนนคุณลักษณะ  และความสามารถของผูเรียนเปนภาพรวม ผล
การประเมิน    ตองชี้ใหเห็นผลการปรับปรุงการสอนของครูผูสอน    และความสําเร็จของผูเรียนตาม
เปาหมายหลักสูตร บงบอกถึงความสามารถที่หลากหลาย ไมแยกขาดจากการเรียนการสอนเปนการ
ใหขอมูลที่ทําใหผูเรียนแตละคนรูจักตนเอง และมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นโดยเนน
ความรวมมือของทุกฝาย    ที่เกี่ยวของในการใหขอมูล   ตรวจสอบ และทบทวนซึ่งกันและกัน เนนที่
กระบวนการ (Process) เทาๆ กับการวัดผลผลติ  (Product) ของกระบวนการ  เนนการวัดที่สะทอน
ใหเห็นถึงการใชความคิดพิจารณาไตรตรอง รวมทั้งการใชเหตุผล และการแกปญหา 
 ขอมูลที่จะนํามาใชประเมิน  จะตองไดมาโดยกระบวนการเก็บรวบรวม     จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย   และสอดคลองกับรูปแบบการประเมินผล    ตามหลักสูตร  โดยใชเครื่องมือและวิธกีาร
ประเมินที่มีหลากหลายรูปแบบ       เลือกนํามาใชใหสอดคลองเหมาะสมกับกระบวนการสอนของครู 
ผูสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ  บางครั้งอาจตองปรับวธิกีาร 
หรือดัดแปลงเครื่องมือวัดเพื่อใชสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ บางกรณีจําเปนตองใชเทคนิค
การประเมินทีผ่สมผสาน หรือหลากหลาย  เพ่ือใหไดภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่กวาง และ
สมบูรณขึ้น 
 จากกระบวนการจัดการเรียนรู  ที่เปลี่ยนแปลงภาระงานดานการประเมินผลการเรียน ระบบ
การวัด และประเมินผลที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการ  จึงตองเปลี่ยนแปลงไปดวยเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกัน   การประเมนิผลตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      จึงเนนไปที่การวัดผลและการ
ประเมินผล ทีจ่ะนําไปสูการชี้ใหเห็นสภาพที่แทจริงของการเรียนการสอน  จากพฤติกรรมที่ผูเรยีนได
แสดงออก  (Student Performance)  สะทอนใหเห็นความสามารถอยางหลากหลายในการพฒันาคน
ที่ชัดเจน สอดคลองกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง    และจากการลงมือปฏิบัติจริง    ซ่ึงชี้ใหเห็นวธิกีาร
ตัดสินใจ และการแกปญหาดวยตนเอง     
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สวนลักษณะภาษาที่นํามาประเมิน   ควรเปนภาษาที่ใชในสถานการณการสื่อสารตามสภาพ
จริง  คือ  เปนขอความสมบูรณในตวัเอง  เปนภาษาทีเ่จาของภาษาใช    มีความเปนธรรมชาตอิยูใน
บริบท ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความสามารถ   และประสบการณของผูเรียนดวยการประเมินความสามารถ
ในการสื่อความหมายจริงๆ    ไมควรแยกการใชภาษาออกจากสถานการณ และควรวัดใหครอบคลุม
องคประกอบทางภาษา     อันประกอบดวยความรูเรือ่งเสียง  คําศัพท  โครงสราง    การใชภาษาใน
สถานการณ  และกลวิธใีนการสื่อสาร    แนวการประเมนิเชนนี้ชวยเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง
หลักสูตร การสอน และการประเมิน 
 



 

 

27

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
4. การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ 
5. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี    เปนนักเรียนชวงชั้นที ่2     ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  3 หองเรียน  จํานวน 120 คน   
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย      เปนนักเรียนชวงชั้นที ่2     ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบรีุ  จํานวน  58  คน   ไดมาจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  ดังน้ี 
  1.  จับสลากหองเรียนทั้ง 3  หองเรียน       ซ่ึงมีนักเรียนหองเรียนละ 40 คน   เปน
หองเรียน ที่ 1, 2 และ 3 
  2.  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน   จากหองเรียนที่ 1 ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดย
การจับสลากจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด  40  คน เพ่ือใชในการทดลองครั้งที่ 1 
  3.  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน     จากหองเรียนที่ 2   ดวยวธิีการสุมอยางงาย 
โดยการจับสลากจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด  40  คน เพ่ือใชในการทดลองครั้งที่ 2 
  4.  ใชนักเรียนทั้งหมด  40  คน   จากหองเรียนที่ 3    เพ่ือใชในการทดลองครั้งที่ 3 
   
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ     วิชาภาษา  
อังกฤษ เรื่องการเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2    ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
 มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการสราง  ดังน้ี 
 1.  ศึกษาสาระ และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  และคูมือการจัดการเรียนรู      กลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ ในชวงชัน้ที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที ่5  เกี่ยวกับคาํศัพท  สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 
  1.1  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตร 
  1.2  เลือกเน้ือหา และจัดแบงเนื้อหาออกเปน 3 เรื่องพรอมเน้ือหายอยในแตละเรื่อง  
ดังน้ี 
   เรื่องที่ 1 คําศัพทเกี่ยวกบัสตัว 

   คําศัพทสตัวเลี้ยง 
   คําศัพทสตัวปา 
   คําศัพทสตัวนํ้า 

   เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกบัสิง่ของ 
   คําศัพทสิ่งของในบาน 
   คาํศัพทสิ่งของในโรงเรียน 
   คําศัพทสิ่งของที่เปนของเลน 

   เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกบับคุคล 
   คําศัพทเกีย่วกับบุคคลในครอบครัว 
   คําศัพทเกีย่วกับบุคคลทีค่วรรูจัก 
   คําศัพทเกีย่วกับอาชีพ 

 2.  ศึกษารูปแบบ  และรายละเอียดของปริศนาคําทาย     เพ่ือนํามาใชในการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
 3.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
 4.  ศึกษาและเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะนํามาสรางในรูปของระบบมัลติมีเดีย   
 5.  นําเนื้อหาที่กําหนดไปเขียนสคริปต    (Script)     ในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียซ่ึงประกอบดวย สวนที่เปนเนือ้หา แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์  
 6.  เขียนผังงาน  (Flowchart)   ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    ซ่ึงเปนการเชื่อมโยง
บทเรียนแตละสวนทั้งหัวขอหลักและหัวขอยอย   เพ่ือความสะดวกในการเชื่อมโยงเนื้อหา แลวนําไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ     ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  และผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกตองทางดานรูปแบบของบทเรียน วิธีการเขียนบทเรียน  เน้ือหา แบบฝกหัด และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ แลวนํามาปรบัปรุงแกไขขอบกพรอง 
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 7.  สรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียดวยโปรแกรม   Director 8.5     และโปรแกรม
Macromedia  Authorware 7  ทั้งน้ีเพราะเปนโปรแกรมที่มีความสามารถในเชิงกราฟก การนําเสนอ
เน้ือหา  การทําแบบฝกหัด  การทําแบบทดสอบ  และการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน   
 8.  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ    เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองทางดานรูปแบบของบทเรยีน วิธีการเขยีนบทเรียน เน้ือหา แบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
แลวนําไปแกไขสวนที่บกพรอง 
 9.  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   ที่แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  จํานวน 3 
ทาน และผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน    ประเมินคุณภาพของบทเรียน ทาง 
ดานรูปแบบของบทเรียน วธิีการเขียนบทเรียน เน้ือหา แบบฝกหัด และแบบทดสอบ แลวนําไปแกไข
สวนทีบ่กพรองกอนนําไปใชจริงกับกลุมตวัอยาง 
          10.  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เร่ือง  การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย ไป
ทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 
 แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการสราง  ดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
2. วิเคราะหสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ   เรื่อง  คําศัพทสําหรับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 3.  ดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 120 ขอ  เรื่องละ 40 ขอ  
ใหครอบคลุมสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละเร่ืองของบทเรียน 
 4.  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาจํานวน 3 ทานตรวจสอบคุณภาพ 
แลวนํามาปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 5.  นําแบบทดสอบ  ที่แกไขปรับปรุงแลว       ไปทดสอบกับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม    ที่เคยเรียนรูคําศัพทชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มาแลว  จํานวน 120 คน 
ตรวจใหคะแนน โดยตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไมตอบ ให 0 คะแนน 
 6.  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ   เพ่ือหาความยากงาย   คาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบ โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis)ใชหลักการจัดกลุม 27% ของจุง เตห ฟาน  
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2536 : 210 – 211)  
 7.  เลือกขอสอบที่มีความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80   และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 
ขึ้นไป ใหครอบคลุมสาระการเรียนรู  และผลการเรียนรูที่คาดหวังเพ่ือใชในการทดลองเรื่องละ 20 ขอ 
รวมเปนจํานวน 60 ขอ 
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 8.  นําแบบทดสอบที่เลือกไว จํานวน 60 ขอ   มาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 ของ 
คูเดอร ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2536 : 197 - 199) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.93
คุณภาพของแบบทดสอบดังแสดงในตาราง 1  ดังน้ี 
 
ตาราง 1 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

เร่ืองที ่ จํานวนขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น 
1 
2 
3 

20 
20 
20 

0.46 – 0.80 
0.46 – 0.72 
0.41 – 0.70 

0.32 – 0.69 
0.28 – 0.78 
0.34 – 0.79 

0.87 
0.84 
0.85 

รวม 60 0.41 – 0.80 0.32 – 0.79 0.93 
  
 แบบประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรบัผูเชี่ยวชาญ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 
 2.  กําหนดคุณลักษณะทีต่องการประเมิน 
 3.  สรางแบบประเมิน 2 ชุด        สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   และแบบประเมินสําหรับ 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา การประเมินเปนขอความที่มีมาตราสวนประมาณคา   (Rating 
Scale)  5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับผลการประเมิน  ดังน้ี 
  คะแนน  5 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
  คะแนน  4 หมายถึง คุณภาพดี 
  คะแนน  3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
  คะแนน  2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
  คะแนน  1 หมายถึง  ใชไมได 
 4.  นําแบบประเมินที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ      เพ่ือปรับปรุง 
แกไข 
 5.  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา   และดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
ดานละ 3 ทาน ประเมินคณุภาพสื่อ 

6. นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ 
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดเกณฑ  ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50  หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
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  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได 
           เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพ   ผูวิจัยกําหนด 
ใหมีคาเฉลี่ยตัง้แต 3.51 ขึ้นไป 
 

การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง จํานวน  3 วัน  วันละ 1 เรื่อง  เรื่องละ 60  นาที ดังน้ี 
 การทดลองครั้งที่ 1 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่สราง และปรับปรุงแลว         ไปทดลองใชกับนักเรียน 
จํานวน 3 คน โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 
1 เครื่อง ในขั้นน้ีเปนการตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชวิธีการ
สังเกตปฏิกิริยาระหวางเรียน ซักถามปญหา และนําขอมูลไปปรับปรงุแกไขบทเรยีน 
 
 การทดลองครั้งที่ 2 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      ที่ไดรับการปรบัปรุงแลว จากการทดลองครั้งที่ 1 ไป
ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน    โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เครื่องใหเรียนเน้ือหาเรื่องที่ 1 และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเม่ือศึกษาจบ
เรื่องที่ 1 แลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวจึงเรียนเร่ืองที่ 2 และเรื่องที่ 3
เชนเดียวกบัเรื่องที่ 1    จากนั้นนําผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนที่ไดมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
 การทดลองครั้งที่ 3 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพ    จากการทดลองครั้งที่ 2 
ไปทดลองกับนักเรียน จํานวน 40 คน โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่องใหเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเม่ือศึกษาจบ
เรื่องที่ 1 แลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวจึงเรียนเร่ืองที่ 2 และเรื่องที่ 3 
เชนเดียวกบัเรื่องที่ 1  จากน้ันนําผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนที่ได     มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตาม
เกณฑ 85/85 
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. สถิติพ้ืนฐาน  คือ  คาคะแนนเฉลี่ย 
2. การหาคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบรายขอ   โดยใชเทคนิค  
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27% ของจุง เตห ฟาน  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2536 : 210–211) 
3. สถิติทีใ่ชหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของ 

คูเดอร  ริชารดสัน (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2536 :197-199) 
4. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ   ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ใชสูตร  

E1/E2  (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต.2528 : 294–295)
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 วิจัยครั้งน้ี    เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย       กลุมสาระการเรยีนรูภาษา 
ตางประเทศ  เรื่อง  การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2   ในรูปแบบ 
CD-ROM   และเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางขึ้นตามเกณฑที่กําหนดไว    มีลักษณะเปน
มัลติมีเดีย  คอื  ประกอบดวยภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟก ขอความ  เสียงบรรยาย  เสียง 
ดนตรีประกอบ  และสามารถตอบโตกบัผูเรียนได  ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
 
ผลการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ      เรื่อง     การเรียนรูคําศัพทโดยใช
ปริศนาคําทาย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 แบงเนื้อหาออกเปน  3  เร่ือง  ดังน้ี 
  เรื่องที่ 1 คําศัพทเกี่ยวกบัสตัว 
   คําศัพทสตัวเลี้ยง 

  คําศัพทสตัวปา 
  คําศัพทสตัวนํ้า 

  เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกบัสิง่ของ 
  คําศัพทสิ่งของในบาน 
  คําศัพทสิ่งของในโรงเรียน 
  คําศัพทสิ่งของที่เปนของเลน 

  เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกบับคุคล 
  คําศัพทเกีย่วกับบุคคลในครอบครัว 
  คําศัพทเกีย่วกับบุคคลทีค่วรรูจัก 
  คําศัพทเกีย่วกับอาชีพ 
2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

2.1  การประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   โดยผูเชี่ยวชาญดาน 
เน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชีย่วชาญ 
       ดานเน้ือหา 
 

รายการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับของคณุภาพ 
 1.  ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา 
 2.  ความถูกตองของเนื้อหา 
 3.  ความครบถวน ครอบคลุมของเน้ือหา 
4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับขั้นการ 
     นําเสนอเนื้อหา 

 5.  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพ 
 6.  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละ 
      หนวย 
 7.  ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 
 8.  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 9.  ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 
10.  ความถูกตองและเหมาะสมในการใหขอมูล 
      ปอนกลับ 

4.66 
4.55 
4.33 
5.00 

 
5.00 
4.44 

 
4.77 
4.77 
4.77 
4.55 

 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดี 
 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

คาเฉลีย่รวม 4.68 ดีมาก 
 
 จากตาราง 2   ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา พบวาคุณภาพของบทเรียนโดยรวม อยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาตามรายการประเมิน
พบวา  คุณภาพตามรายการประเมินสวนใหญอยูในระดับดีมาก คือ  ความสอดคลองของจุดประสงค
กับเนื้อหา   ความถูกตองของเนื้อหา   ความเหมาะสมในการจัดลําดับขั้นการนําเสนอเนื้อหา  ความ
สอดคลองของเนื้อหากับภาพ ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน ความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา   ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง  และความถกูตอง และเหมาะสมในการใหขอมูลปอนกลับ 
สวนรายการทีมี่คุณภาพอยูในระดับดี  คือ ความครบถวน ครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสม
ของปริมาณเนื้อหาในแตละหนวย 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีสิ่งที่ตอง
ปรับปรุงคือแกไขคําบรรยายปริศนาคําทายของคําศัพท ”shark” ขอความทีว่า I am a fish killer.ควร
แกไขเปน  I am a killer fish.  
 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข โดยเปลี่ยนคําบรรยายใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
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ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชีย่วชาญ 
        ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

รายการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับของคณุภาพ 
1.  การจัดการบทเรียน 
    1.1  ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ 
    1.2  ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา 
    1.3  ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 
    1.4  ปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน 
2.  ภาพ ภาษา และเสียง 
    2.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพที่  
          นําเสนอ 
    2.2  ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
    2.3  ความชัดเจน ถูกตองของเสียงบรรยาย 
    2.4  ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบ 
3.  ตัวอักษร และส ี
    3.1  ความชัดเจนของรูปแบบตวัอักษร 
    3.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
    3.3  ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร 
    3.4  ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลังบทเรียน 
    3.5  ความเหมาะสมของสีภาพ และกราฟก 

4.67 
4.00 
5.00 
5.00 
4.66 
4.83 
5.00 

 
5.00 
4.66 
4.66 
4.73 
4.66 
5.00 
5.00 
4.33 
4.66 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
คาเฉลีย่รวม 4.74 ดีมาก 

 
 จากตาราง 3    ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย     โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา  คุณภาพของบทเรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เม่ือพิจารณาตาม
รายการประเมิน พบวา  คุณภาพดานที่ 1 การจัดการบทเรียนอยูในระดับดีมาก โดยมีความตอเน่ือง
ของการนําเสนอเนื้อหา  ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ และปฏิสัมพันธระหวางบทเรยีนกับ
ผูเรียนอยูในระดับดีมาก สวนความเหมาะสมของการออกแบบหนาจออยูในระดับดี คุณภาพดานที่ 2 
ภาพ ภาษา และเสียง คุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีความสอดคลองของเนื้อหากับภาพที่นําเสนอ 
ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา ความชัดเจนถูกตองของเสียงบรรยาย และความนาสนใจ
ของเสียงดนตรีประกอบอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานที่ 3 ดานตัวอักษรและสีมีคณุภาพอยูในระดับ 
ดีมาก  โดยมีความชัดเจนของรูปแบบตวัอักษร  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  ความเหมาะสม
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ของการเลือกใชสีตวัอักษร  และความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก อยูในระดับดีมาก   สวนความ
เหมาะสมของสีพ้ืนหลังบทเรียนอยูในระดับดี 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา    พบวา   บทเรียนคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดียมีสิง่ที่ตองปรับปรุง คือ ปรับปรุงการอานบทบรรยายใหมีความถูกตอง ชดัเจน 
 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขโดยอานคําบรรยายใหมใหถูกตองตามหลักภาษาอังกฤษ   
 
  2.2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย    จากการ
ทดลองกับกลุมตัวอยาง  ผลการทดลองมีดังน้ี 
 การทดลองครั้งที่  1 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ผูวจัิยสราง และปรับปรุงแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5โรงเรยีนอนุบาลประจันตคามที่ไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอนจํานวน 3 คนโดย
ใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียพรอมกัน  จากเครื่องคอมพิวเตอร 1คน ตอ 1 เครื่อง 
ในระหวางการทดลองผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเพ่ือหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ดานตางๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิดและจากการสัมภาษณผูเรียนซึ่งพบปญหาที่ตองทํา
การปรับปรุง คือ  แกไขตัวอักษรของคําศัพทใหมีการเวนวรรคอยางเหมาะสม 

 
การทดลองครั้งที่ 2 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว จากการทดลองครั้งที่ 1  

ไปทดลอง  เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทาํการทดลองกับกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จํานวน 15 คน  นําผล
คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ไดไปวิเคราะหหาแนว 
โนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามเกณฑ 85/85   ไดผลการทดลองดังน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี จากการทดลองครั้งที่ 2 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียน 
คอมพิวเตอร 
มัลติมีเดยี คะแนน

เต็ม คาเฉลีย่ E1 
คะแนน
เต็ม คาเฉลีย่ E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2   

เรื่องที่ 1 
เรื่องที่ 2 
เรื่องที่ 3 

15 
15 
15 

13.93 
13.53 
13.93 

92.86 
90.20 
92.86 

20 
20 
20 

18.00 
17.53 
18.00 

90.00 
87.65 
90.00 

92.86/90.00 
90.20/87.65 
92.86/90.00 

รวม 45 41.39 91.97 60 53.53 89.22 91.97/89.22 
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จากตาราง 4  ผลการทดลองหาแนวโนมของประสิทธภิาพ  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
พบวามีคาเปน 91.97/89.22   เรื่องที่ 1 ประสิทธิภาพเปน 92.86/90.00  เรื่องที่ 2 ประสิทธิภาพเปน 
90.20/87.65  และ เรื่องที่ 3 ประสิทธิภาพเปน 92.86/90.00     ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  และ
แนวโนมประสิทธิภาพของทุกเรื่องเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเชนเดียวกัน 
 
 การทดลองครั้งที่ 3 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   ที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพจากการทดลองครั้งที่ 2 
ไปทดลอง  เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ทําการทดลองกับกลุมตวัอยาง ซ่ึง
เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคามจํานวนทั้งสิ้น 40 คน นําผลคะแนน
แบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปวิเคราะหหาประสิทธภิาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 85/85ดวยสูตร E1/E2 ไดผลการทดลอง ดังน้ี 
 
ตาราง 5 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี จากการทดลองครั้งที่ 3 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียน 
คอมพิวเตอร 
มัลติมีเดยี คะแนน

เต็ม คาเฉลีย่ E1 
คะแนน
เต็ม คาเฉลีย่ E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2   

เรื่องที่ 1 
เรื่องที่ 2 
เรื่องที่ 3 

15 
15 
15 

13.93 
13.73 
13.55 

92.86 
91.53 
90.33 

20 
20 
20 

18.30 
18.13 
18.23 

91.50 
90.65 
91.15 

92.86/91.50 
91.53/90.65 
90.33/91.15 

รวม 45 41.21 91.57 60 54.66 91.10 91.57/91.10 
 
 จากตาราง 5   ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยรวม 
พบวา มีคาเปน  91.57/91.10  เรื่องที่ 1 ประสิทธิภาพเปน 92.86/91.50 เรื่องที่ 2 ประสิทธิภาพเปน
91.53/90.65 และเรื่องที่ 3 ประสิทธิภาพเปน 90.33/91.15  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องการเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้ง 3 เรือ่ง มี  
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี     มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การเรียนรู
คําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    วิชาภาษาอังกฤษ  สาํหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 
ความมุงหมายของวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    วิชา
ภาษาอังกฤษ   เรื่อง การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทายสําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑที่กําหนด 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษา 
อังกฤษ  เรื่อง การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเนือ้หาอ่ืนๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งน้ี    เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2    ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 120 คน   
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย       เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปที ่5  
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบรีุ   จํานวน 58 คน    ไดมาจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
 3.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง   การเรียนรูคําศัพท    
โดยใชปริศนาคําทายเปนเนือ้หา  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ  ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544   โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 เรื่อง  ดังน้ี 
  เรื่องที่ 1 คําศัพทเกี่ยวกบัสตัว 
   คําศัพทสตัวเลี้ยง 

  คําศัพทสตัวปา 
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  คําศัพทสตัวนํ้า 
  เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกบัสิง่ของ 

  คําศัพทสิ่งของในบาน 
  คําศัพทสิ่งของในโรงเรียน 
  คําศัพทสิ่งของที่เปนของเลน 

  เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกบับคุคล 
  คําศัพทเกีย่วกับบุคคลในครอบครัว 
  คําศัพทเกีย่วกับบุคคลทีค่วรรูจัก 
  คําศัพทเกีย่วกบัอาชีพ 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ     วิชาภาษา  
อังกฤษ เรื่องการเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง จํานวน  3 วัน  วันละ 1 เรื่อง  เรื่องละ 60  นาที ดังน้ี 
 การทดลองครั้งที่ 1 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    ที่สราง และปรบัปรุงแลว      ไปทดลองใชกับนักเรียน 
จํานวน 3 คน     โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  จากเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน 
ตอ 1 เครื่อง  ในขั้นน้ีเปนการตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    โดยใช
วิธีการสังเกตปฏิกิริยาระหวางเรียน ซักถามปญหา และนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขบทเรียน 

การทดลองครั้งที่ 2 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      ที่ไดรับการปรบัปรุงแลวจากการทดลองครั้งที่ 1  ไป
ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน    โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่องใหเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1    และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเม่ือศึกษา
จบเร่ืองที่ 1 แลว       ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนแลวจึงเรียนเร่ืองที่ 2 และ
เรื่องที่ 3 เชนเดียวกับเรื่องที่ 1      จากน้ันนําผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน   และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนที่ได       มาหาแนวโนมประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
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การทดลองครั้งที่ 3 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพ จากการทดลองครั้งที่ 2 ไป
ทดลองกับนักเรียนจํานวน 40 คน     โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง ใหเรียนเน้ือหาเรื่องที่ 1   และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเม่ือศึกษา
จบเร่ืองที่ 1 แลว     ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแลว  จึงเรียนเร่ืองที่ 2 และ
เรื่องที่ 3 เชนเดียวกับเรื่องที่ 1      จากน้ันนําผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนที่ได     มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ     ของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ตามเกณฑ 85/85 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เรื่อง  การเรียนรูคําศพัทโดยใช
ปริศนาคําทาย   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 
2  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วชิาภาษา 
อังกฤษ   เรื่องการเรียนรูคาํศัพทโดยใชปริศนาคําทาย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 2 แบงเนื้อหาออก 
เปน 3 เรื่อง  ดังน้ี 
  เรื่องที่ 1 คําศัพทเกี่ยวกบัสตัว 
  เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกบัสิง่ของ 
  เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกบับคุคล 
 2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2.1  ผลจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ      ทั้งดานเทคโนโลยีการศกึษา  และดาน 
เน้ือหา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียมีคณุภาพอยูในระดับดีมาก 
  2.2  ประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย       จากการทดลองกับกลุม
ตัวอยางเปน 91.57/91.10 โดยแตละเรื่อง มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
   เรื่องที่  1  มีประสิทธิภาพเปน 92.86/91.50 
   เรื่องที่  2  มีประสิทธิภาพเปน 91.53/90.65 
   เรื่องที่  3  มีประสิทธิภาพเปน 90.33/91.15 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการเรียนรูคําศพัทโดยใชปริศนาคําทาย  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2       พบวาประสิทธิภาพโดยรวม
ของบทเรียน คือ 91.57/91.10 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด คือ 85/85   สามารถอภิปรายผลไดวา 
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 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น        มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
คือ 85/85     เน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น  เพ่ือใชในการทดลองครั้งน้ีเปน
บทเรียนที่สรางขึ้นโดยผานขั้นตอนการสรางที่มีระบบ ไดรับการตรวจสอบ แกไข   ตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่ปรึกษา     ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา รวมถึงการดําเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัย และพัฒนา             
 2.  บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียน้ี เปนบทเรียนที่ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเองอยางอิสระ   ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนใหมไดเม่ือ
ไมเขาใจ และใชเวลาในการเรียนรูไดตามความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน  ผูเรียนจึงไมมีความ
กดดัน หรือความเครียดในขณะเรียน 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      มีกิจกรรมที่กําหนดใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  
การนําภาพ และภาพเคลื่อนไหวประกอบในบทเรียน     ใชเสียงบรรยาย และเสียงดนตรีที่เหมาะสม
กับเนื้อหาและวัยของผูเรียน   ทําใหผูเรียนสนใจ และไมเกิดความเบือ่หนาย และเขาใจเนื้อหาไดงาย 
การทําแบบฝกหัด    เม่ือทําผิดจะเฉลยคาํตอบที่ถูกตอง และผูเรียนสามารถทราบผลคะแนนไดทันที 
สวนประกอบทั้งหมดนี้ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจและเหมาะสําหรับใชในการเรยีนการสอน 
 4.  ในการวิจัยครั้งน้ี   ผลของคะแนนเฉลีย่จากแบบฝกหัดระหวางเรียน      โดยรวมแลวสูง
กวาผลคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    ทั้งน้ีเปนผลจากการทําแบบฝกหัดผูเรยีนเรียน
เน้ือหาแตละเรื่องจบแลวทําแบบฝกหัดตอเน่ืองทันที      จากความจําที่เพ่ิงเรียนจบ ทําใหคะแนนสูง
กวาการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ นุสรา ทองปอนด 
(นุสรา ทองปอนด.2546)  เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วชิาภาษาอังกฤษ โดยใช
บทสนทนาประกอบภาพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 94.09/91.90 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี        สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1.  ครู นักเรียน หรือผูเกี่ยวของ       สามารถใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง การ
เรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย เปนแหลงเรียนรูที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
 2.  ควรมีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน    ใหแกนักเรียนในระดับประถมศกึษา
เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจและมีทักษะเพียงพอในการใชคอมพิวเตอร 
 3.  ควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      ใหมีรูปภาพหลากหลาย    โดยเฉพาะ
บทเรียนสําหรบัเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา  ควรเปนภาพการตนูที่สามารถเคลื่อนไหวได และมี
สีสันสดใส เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรู   นอกจากนี้ไมควรบรรจุเน้ือหา
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มากเกินไป   หากมีความจําเปนตองมีรายละเอียดครบถวน     ควรจัดแบงเปนตอนยอยๆ เพ่ือทําให
เน้ือหาดูไมแนนจนเกินไป 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัย 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย       กลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ   วิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบอ่ืนๆ เชน รูปแบบเกม รูปแบบการฝกทกัษะเพื่อศึกษาผล
ของการเรียนรู 
 2.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอยางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
เร่ือง การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทายกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  เร่ืองที่ 1 คําศัพทเก่ียวกบัสัตว (Animals) 
คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1)   I am a female chicken. I lay eggs. What am I? 
      a.  a pig   b.  a hen   

c.  a duck   d.  a cock 
2)   I am an animal. I have a fat body. My meat is called pork. What am I? 
      a.  a pig   b.  a cow   

c.  a bird   d.  a horse 
3)   I am a beautiful bird. I can speak, and copy people’s words. What am I? 
       a.  a bird   b.  a horse   

c.  a goose   d.  a parrot 
4)   I am a large animal. I like to eat grass and can help farmers in the field. What am I? 
       a.  a tiger   b.  a sheep   

c.  a parrot   d.  a buffalo 
5)   I am a large animal. I run fast. You can ride me. What am I? 
      a.  a goat   b.  a sheep   

c.  a horse   d.  a cat 
6)   I am a large female animal. You like to drink my milk. What am I? 
       a.  an ox   b.  a cow   

c.  a lion   d.  an elephant 
7)  I am a farm animal. I have white fur. I give wool and meat to you. What am I?       
 a.  a bear   b.  a goat 
 c.  a sheep   d.  a snake 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองที่ 2คําศพัทเก่ียวกับสิ่งของ (Things) 
คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1)  I am a square thing. I use electricity. I receive pictures and sound. What am I? 
 a.  an iron   b.  a lamp 
 c.  a television   d.  a telephone 
2)  I am a thing. You use me to talk to someone in a different place. What am I? 
 a.  a clock   b.  a crayon 
 c.  a telephone   d.  a blackboard 
3)  I  have numbers from one to twelve. I tell the time. What am I? 
 a.  a clock   b.  a bucket 
 c.  a telephone   d.  a computer 
4)  I am used for making clothes smooth. What am I? 
 a.  a shirt   b.  an iron 
 c.  a plate   d.  a radio 
5)  I am round. I have a long handle. I am used for cooking food. What am I? 
 a.  a bowl   b.  a tray 
 c.  a pan   d.  a vase 
6)  You use me at night. I make the room bright. What am I? 
 a.  a room   b.  a lamp 
 c.  a clock   d.  a picture 
7)  I show the days, weeks and months of the year. What am I? 
 a.  a book   b.  a notebook 
 c.  a calendar   d.  a blackboard 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองที่ 3 คําศัพทเก่ียวกบับุคคล (Persons) 
คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1)  I am your mother’s husband. Who am I? 
 a.  your  mother  b.  your  husband 
 c.  your  father   d.  your  grandfather 
2)  I am a daughter of your parents. Who am I? 
 a.  your  sister   b.  your  brother 
 c.  your  mother  d.  your  daughter 
3)  I am a girl. I am your child. Who am I? 
 a.  your  son   b.  your  daughter 
 c.  your  niece   d.  your  nephew 
4)  I am the brother of your mother or father. Who am I? 
 a.  your  aunt   b.  your  uncle 
 c.  your  niece   d.  your  cousin 
5)  I am the son of your daughter or son. Who am I? 
 a.  your  son   b.  your  grandson 
 c.  your  daughter  d.  your  granddaughter 
6)  I am the mother of your father or mother. Who am I? 
 a.  your  father   b.  your  mother 
 c.  your  grandfather  d.  your  grandmother 
7)  I am the niece or nephew of your mother or father. Who am I? 
 a.  your  niece   b.  your  nephew 
 c.  your  cousin  d.  your  grandson 
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตาราง 6 คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
       วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองที่ 1 คําศัพทเก่ียวกบัสตัว 
 

ขอที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.77 
0.68 
0.72 
0.69 
0.76 
0.78 
0.74 
0.51 
0.77 
0.80 
0.58 
0.46 
0.73 
0.62 
0.76 
0.59 
0.59 
0.71 
0.47 
0.63 

0.38 
0.56 
0.53 
0.57 
0.53 
0.32 
0.38 
0.37 
0.35 
0.32 
0.59 
0.65 
0.50 
0.43 
0.53 
0.50 
0.59 
0.50 
0.40 
0.69 

 
คาความยากงาย = 0.46 – 0.80  คาอํานาจจําแนก = 0.32 – 0.69  คาความเชื่อม่ัน = 0.87 
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ตาราง 7 คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
       วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองที่ 2 คําศัพทเก่ียวกบัสิ่งของ 
 

ขอที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.72 
0.55 
0.63 
0.61 
0.54 
0.57 
0.64 
0.58 
0.48 
0.46 
0.57 
0.51 
0.60 
0.54 
0.70 
0.52 
0.56 
0.52 
0.57 
0.51 

0.47 
0.63 
0.46 
0.57 
0.72 
0.63 
0.72 
0.28 
0.78 
0.47 
0.72 
0.63 
0.66 
0.31 
0.53 
0.65 
0.65 
0.35 
0.37 
0.66 

 
คาความยากงาย = 0.46 – 0.72  คาอํานาจจําแนก = 0.28 – 0.78  คาความเชื่อม่ัน = 0.84 
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ตาราง 8 คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
       วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองที่ 3 คําศัพทเก่ียวกบับคุคล 
 

ขอที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.60 
0.63 
0.57 
0.67 
0.54 
0.48 
0.52 
0.51 
0.57 
0.58 
0.48 
0.53 
0.52 
0.59 
0.41 
0.48 
0.49 
0.53 
0.51 
0.70 

0.53 
0.59 
0.57 
0.40 
0.37 
0.38 
0.47 
0.56 
0.34 
0.47 
0.79 
0.43 
0.56 
0.69 
0.53 
0.71 
0.37 
0.56 
0.78 
0.53 

 
คาความยากงาย = 0.41 – 0.70  คาอํานาจจําแนก = 0.32 – 0.79  คาความเชื่อม่ัน = 0.85 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบั = 0.93 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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แบบประเมนิความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเน้ือหา) 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง การเรียนรูคําศพัทโดยใชปริศนาคําทาย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาํหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

 
คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยใสเครือ่งหมาย  /  ลงในชองระดับความคิดเห็น 

ระดับผลการประเมิน 
รายการประเมิน 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ตอง
ปรับปรุง 

ใช
ไมได 

 1.  ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา      
 2.  ความถูกตองของเนื้อหา      
 3.  ความครบถวน ครอบคลุมของเน้ือหา      
4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับขั้นการ 
     นําเสนอเนื้อหา 

     

 5.  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพ      
 6.  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละ 
      หนวย 

     

 7.  ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน      
 8.  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      
 9.  ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      
10.  ความถูกตองและเหมาะสมในการใหขอมูล 
      ปอนกลับ 

     

 
ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.........................................(ผูประเมิน) 
                                      (                                 ) 
                                วันที่......./........................./................ 
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แบบประเมนิความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง การเรียนรูคําศพัทโดยใชปริศนาคําทาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาํหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
 

คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยใสเครือ่งหมาย  /  ลงในชองระดับความคิดเห็น 
ระดับผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
ตอง

ปรับปรุง 
ใช

ไมได 
1.  การจัดการบทเรียน      
1.1  ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ      
1.2  ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา      
1.3  ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ      
1.4  ปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน      
2.  ภาพ ภาษา และเสียง      
2.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพที่        

นําเสนอ 
     

2.2  ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา      
2.3  ความชัดเจน ถูกตองของเสียงบรรยาย      
2.4  ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบ      
3.  ตัวอักษร และส ี      
3.1  ความชัดเจนของรูปแบบตวัอักษร      
3.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
3.3  ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร      
3.4  ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลังบทเรยีน      
3.5  ความเหมาะสมของสีภาพ และกราฟก      
ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................(ผูประเมิน) 
                                  (                                         ) 
                                 วันที่......./........................./................ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

และ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
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รายนามผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
1.  ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย  อินทรสุนานนท  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  อาจารยพนิดา  มานะตอ    ครู คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ 
       โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 
1.  อาจารยเสาวรัจ  ชลารักษ    ครู คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ 
       โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง 
2.  อาจารยนิภา  บรอสแนน    ครู คศ.1 
       โรงเรียนบานชงโคสันติสุขวิทยาคาร 
3.  อาจารยจันทรธิมา  เทยีนเงิน    ครู คศ.1 
       โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เร่ือง การเรียนรูคําศัพทโดยใชปริศนาคําทาย 
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                   ภาพแสดงหนาจอแรกเริ่มตนของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
 
 
 

                 
 
             ภาพแสดงหนาจอการเขาสูบทเรียนของผูเรยีน โดยการคลิกเขาสูเมนูหลัก 
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ภาพแสดงหนาเมนูหลัก   โดยผูเรียนสามารถคลิกทีไ่อคอนเพื่อเลือกหัวขอตอไป 
คําแนะนําการใชบทเรียน  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เรียนรูคําศัพท  แบบทดสอบ   
ผูจัดทํา และออกจากบทเรียน   

 
 

                                 
 
ภาพแสดงหนาจอคําแนะนําสําหรับผูเรียนเพ่ือใหทราบขอมูลเกี่ยวกับบทเรียน และวิธีการเรยีน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 
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             ภาพแสดงหนาจอผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 
 
 

               
 
         ภาพแสดงหนาจอเมนูบทเรียน มีเน้ือหาทั้งหมด 3 เรื่อง คือ คําศัพทเกี่ยวกบัสัตว 
         คําศัพทเกี่ยวกบัสิ่งของ  และคําศัพทเกี่ยวกับบุคคล 
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ภาพแสดงหนาจอเนื้อหายอยของแตละเร่ือง    เม่ือผูเรียนเลือกเรียนเร่ืองใดเรื่องหน่ึงจะพบเนื้อหา
ยอยมีเรื่องละ 3 เรื่อง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนหรือกลบัไปเลือกบทเรียนอ่ืนที่หนาเมนูบทเรียนได 
 
 

            
 
ภาพแสดงหนาจอปริศนาคําทาย จะมีเสียงบรรยายเปนภาษาอังกฤษใหนักเรียนทายคําศัพท 
เม่ือคลิกที่ ANSWER จะปรากฏรูปภาพ และคําศัพททีถู่กตองบริเวณที่มีเครื่องหมายคําถาม 
นักเรียนสามารถคลิกบริเวณขอความปรศินาคําทายเพื่อฟงขอความอีกครั้ง 
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ภาพแสดงหนาจอเฉลยคําศพัทจากปริศนาคําทาย เม่ือคลิกที่ ANSWER แลว คาํตอบจะปรากฏ  
ทั้งรูปภาพจริง และคําศัพท     คลิกที่ภาพจะมีเสียงคําศัพทน้ันๆ สําหรับแถบตัวอักษร A-Z ทาง
ซายมือ ผูเรียนสามารถคลกิลากมาวางตรงบริเวณชองวางที่กําหนด  เปนการฝกทกัษะการสะกด
คําศัพทและเปนการปฏิสัมพันธกับบทเรยีน คลิก NEXT เพ่ือเรียนรูคําศัพทตอไป 
 

             
 
ภาพแสดงหนาจอการเรียนรูคําศัพท    คําศัพทที่ 2 ของแตละเรื่องเปนตนไป จะมีภาพคําศัพทที่
เรียนรูไปแลว จะปรากฏเปนภาพเล็ก นักเรียนสามารถคลิกที่ภาพเพื่อกลับไปเรยีนรูคําศัพทน้ันซ้ํา
ไดถาไมเขาใจหรือจดจําคําศัพทน้ันๆไมได  
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ภาพแสดงหนาจอเขาสูการทําแบบฝกหัด เม่ือเรียนรูคําศัพทครบในแตละเร่ืองแลวจะพบหนาเพื่อ
คลิกเขาทําแบบฝกหัดมีเรื่องละ 15 ขอ 
 
 
 

             
 
ภาพแสดงหนาจอแบบฝกหัด เม่ือผูเรียนคลิกเพื่อเขาสูแบบฝกหัดแลวจะพบกรอบของแบบฝกหัด
เรื่องละ 15 ขอ จะมีคําตอบเปนภาพใหเลอืกขอละ 4 ภาพ    เม่ือคลิกเลือกรูปภาพจะพบกับเฉลย
คําตอบวาถูกตองหรือผิดทันที ถาผิดจะเฉลยคําตอบทีถู่ก คลิกอีกครั้งจะพบกับคาํถามในขอถดัไป 
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       ภาพแสดงหนาจอผลคะแนนแบบฝกหัด 
 
 

                             
 
ภาพแสดงหนาจอแบบทดสอบ เม่ือผูเรียนเรียนเน้ือหาจบในแตละเรือ่งแลวคลิกเลอืกแบบทดสอบใน
หนาเมนูหลัก มีคําถามทั้งหมดเรื่องละ 20 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4 คําตอบ โดยใหผูเรียนคลิกเลือก
คําตอบทีค่ิดวาถูกตอง ถาตอบผิดจะมีเฉลยคําตอบที่ถกูตอง 
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       ภาพแสดงหนาจอผลคะแนนแบบทดสอบ 
 
 
 

                    
 
                       ภาพแสดงหนาจอผูจัดทํา 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล     นางนุษรา  พิมพิคอ 
วันเดือนปเกิด     วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2518 
สถานที่เกิด     เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน    183/1 หมู 2 ถนนศิวบูรณ 
      ตําบลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม 
      จังหวัดปราจีนบุรี  25130 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน  ครูโรงเรียนวดัเกาะมะไฟ 

อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ 
สถานที่ทาํงานปจจุบัน    โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ  ตําบลบานหอย 
      อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   
ประวตัิการศึกษา     
 พ.ศ. 2536    มัธยมศึกษาปที่ 6 
      โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง 
 พ.ศ. 2540    ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
      สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2550    การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา)
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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