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The purposes of this study were to develop computer multimedia instruction on  

Free time in English substance for the second level students and to find out its efficiency 

according to the set of 85/85 provided criterion.  

The sample used in this study  were 48 the second level students, Watbangkae 

Nua (Chun-Jumnong  Chongsuanoi) school, in the second semester of 2006 academic year 

by   using multistage random sampling. The study instruments were the computer multimedia 

instruction on Free time, rating scale questionnaires and achievement tests. The statistics 

used for data analysis included percent and mean. 

  The study results revealed that  of  the computer multimedia instruction  Free time 

in English substance for the second level students as evaluated by content and techniques 

experts had a very good quality and had its efficiency 89.44/87.61,which was corresponding 

with the 85/85 provided criteria. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
          ในยคุปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน  และความเจริญกาวหนาของ 
ศิลปวิทยาการและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว วทิยาการใหมๆทีม่ีแนวโนมวาจะสงผลกระทบอยาง
มากตอวถิีทางการดํารงชวีิตในทุกๆดานไดแก เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ นาโนเทคโนโลย ี
เปนตน มนุษยจึงตองมีการติดตอส่ือสารระหวางชนชาตติางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเหน็ เพื่อประโยชนในการศึกษา การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม และเพื่อ              
การประกอบอาชีพ ภาษาอังกฤษกลายเปนภาษาสากลทีม่นษุยสามารถใชเปนสื่อกลางในการ
ติดตอส่ือสารระหวางประเทศ 
 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 ไดกําหนดเปาหมายของการเรียนรู
ภาษาตางประเทศไว โดยไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของสาระที่เปนองคความรูของสาระ    
การเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งประกอบดวย 4 สาระ ไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวฒันธรรม 
ภาษากับความสัมพนัธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชมุชนโลก  
(กรมวิชาการ.2544:6) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหบรรลผุลตามวัตถุประสงคดังกลาวตอง
ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยเกีย่วกับตัวผูเรียนเอง ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือการเรียนการสอน การฝกฝนทกัษะการใชภาษา รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ เชน 
เจตคติตอภาษา และวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษา (สิรจิตต  เดชอมรชัย. 2546 : 70) แตจาก
สภาพการณในปจจุบันนีพ้บวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษอยูในเกณฑทีไ่มนาพอใจและมีเจตคติที่ไมดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ (วัลยา วองวีระ. 2547:1)     อีกทัง้ผลจากการวิจยัของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พบวาคนไทยเรียนภาษาอังกฤษไมนอยกวา 15 ป แตไมสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดเทาที่ควรปญหาที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของไทยเปนอยางมาก(เกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์.2548. ออนไลน) เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสมกบัวัย ความพรอมของนักเรียนแตละคน และผูสอนตอง
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เลือกใชส่ือใหเหมาะสมเพื่อฝกทกัษะใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเองไดตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนทุกประเภทตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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สงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนทกุประเภทสําหรับใชในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในสาขาวิชา
ตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง อันจะชวยเพิ่มพูนประสทิธิภาพในการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถปุระสงค
(กระทรวงศึกษาธิการ :2546) เพื่อเปนการแกปญหาในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และมีความ
เปนรูปธรรมมากขึ้น คือการนําเอาเทคโนโลยีเขามาประยุกตเพื่อแกปญหาดังกลาวโดยใชส่ือการสอนที่
เรียกวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เมื่อมกีารนาํคอมพวิเตอรมาใชเปนสื่อในการสอนจะทําใหการเรียน  
การสอนมกีารโตตอบกันไดในระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้คอมพวิเตอรยังมีความสามารถ
ในการตอบสนองขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซึง่เปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน ผูเรียน
สามารถเรยีนจากโปรแกรมบทเรียนรูปแบบตางๆ ในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้เสียงประกอบดวย ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบือ่หนาย 
คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เปนสื่อที่สามารถนํามาสอนรายบุคคลไดเปนอยางดี เพราะเปนสื่อที่สามารถ
นําเสนอหลายรูปแบบ เชน ตัวอักษร ขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากวีดิทัศน เสียงประกอบ 
เพื่อสรางบรรยากาศสมจริง และนาสนใจเสียงบรรยายประกอบดวยการนําเสนอเนื้อหา นอกจากนี้
คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ยังใชในการทบทวน การทําแบบฝกหัด และการวัดผลการเรียน มกีารตอบโตกัน
ระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ ผูเรียนสามารถศึกษาไดตาม
ความสามารถและพื้นฐานความรูของแตละบุคคล ซึ่งเปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อใน      
การเรียนการสอน โดยที่เนือ้หาวิชา แบบฝกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึน้ในรูปของโปรแกรม
คอมพิวเตอร ผูเรียนจะเรยีนจากคอมพิวเตอร ตลอดจนถามคําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ
และแสดงผลการเรียนรูในรูปของขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหแกผูเรียนไดทนัที ชวยใหผูเรียนคงไว
ซึ่งพฤติกรรมการเรียนไดนาน   นอกจากนั้นการเรียนดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียยัง
เปนการสรางลักษณะที่ดีใหเกิดแกนักเรียน นั่นคือ การรูจักรับผิดชอบในตัวเอง เพราะการเรียนรูไมเปน
การบังคับแตเปนการเสริมแรงอยางเหมาะสม (ยนื   ภูวรวรรณ. 2529 : 1-11 ; ทักษิณา  สวนานนท. 
2530 : 207 ; นิพนธ  สุขปรีดี. 2531 : 41-42 และขนิษฐา  ชานนท. 2532 : 8) 
 ดังนัน้การใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอนจงึนบัวามีความเหมาะสม
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนสื่อที่รวมเอาสื่อหลายอยาง เชน ขอมูลตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และอื่นๆ มาใชรวมกันได จึงชวยใหการนําเสนอขอมูลมคีวามสมบูรณ และ
ดึงดูดความสนใจมากขึ้น ผูวิจัยจงึสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ 
การวิจยัและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่2 เพื่อใหไดบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีม่ีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการศึกษาในเรื่องดังกลาวตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
   เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที2่  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 85/85 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้  มีความสําคัญ ดังนี ้
1.    ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 2 ทีม่ีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 

2.    เปนแนวทางพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในระดับการศึกษา  สาระวิชา
และเนื้อหาอ่ืน ๆ ตอไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

  ประชากร   
       ไดแกนกัเรียนชวงชัน้ที ่2 ชั้นประถมศกึษาปที ่4 ภาครียนที ่2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียน

วัดบางแคเหนอื (ชั้น-จํานง  ฉองสวนออย) สํานกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  จํานวน 3 หองเรียน 
รวม 120 คน 
  
 กลุมตัวอยาง  

       ไดแกนกัเรียนชวงชัน้ที ่ 2   ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 )  ภาครียนที่ 2     ปการศึกษา 2549           
โรงเรียนวัดบางแคเหนือ   (ชัน้-จํานง  ฉองสวนออย)      สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร   ไดมา
โดยวิธกีารสุมแบบหลายขัน้ตอน(Multistage Random Sampling) จาํนวน  48 คน โดยมีกลุมตัวอยาง 
ดังนี ้
        การทดลองครั้งที ่1 ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน 
   การทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 15 คน 
         การทดลองครั้งที ่3 ใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 คน 
 

 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
       เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

ชวงชัน้ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2544 เร่ือง Free time โดยแบง
เนื้อหาเปน   3  เร่ือง ดังนี ้
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 เร่ืองที่ 1  Hobbies 
  เร่ืองที่ 2  Shopping 
  เร่ืองที่ 3  Sports 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
    1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรือ่ง Free 

time ที่นําเสนอเนื้อหาดวยคอมพิวเตอร โดยบทเรียนนั้นมีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของสื่อหลาย
ประเภท ซึ่งมีทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมีบรรยายและเสียงประกอบ 
โดยจัดเรียงเนื้อหาอยางเปนขั้นตอน มีแบบเรียน  แบบฝกหัด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
บทเรียนทั้งหมดบรรจุในแผนซีดีรอม  แสดงผลทางจอภาพผานโปรแกรมวินโดว 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย หมายถึงการสรางบทเรียคอมพวิเตอร
มัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม Macromedia Flash 8.0 Professional    สรางเนื้อหาบทเรียนเรื่อง      
Free time สําหรับผูเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชวงชัน้ที ่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 โดยสรางสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพจากนัน้นาํไป
ทดลองและปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

3. การหาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย หมายถงึผลการเรียน
ของนักเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไมตํ่ากวาเกณฑ 85/85 

    85 ตัวแรก หมายถงึ รอยละของคาเฉลี่ยจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
   85 ตัวหลัง หมายถงึ รอยละของคาเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบภายหลงัจากที่เรียน
ดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 4. ผลสัมฤทธทางการเรียน หมายถึง ความรู  ความเขาใจ และความจํา   ในเรื่อง  
Free  time ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   ผูวิจยัไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการวจิัย โดย
แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

1.  เอกสารเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1.2 จุดมุงหมายของการวิจัยและพัฒนา 
1.3 ข้ันตอนของการวิจัยและพฒันา 
1.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวจิัยและพัฒนา 

 
2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับบทเรยีนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

2.1  ความหมายของคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
2.2  องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.3  ประโยชนของคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
2.4  รูปแบบคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
2.5  รูปแบบการนาํเสนองานมัลติมีเดีย 
2.6 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของเกีย่วกบัคอมพวิเตอรมลัติมีเดีย 

 
3. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 

3.1   ความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคล 
3.2   ลักษณะของการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.3   ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.4   วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.5   ขอดีและขอจํากัดการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.6   งานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 

 
4. เอกสารที่เกีย่วของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

4.1   ความสําคัญ ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
4.2   โครงสรางของหลกัสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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4.3   วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
4.4   คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
4.5   สาระของหลกัสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
4.6   มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
4.7   การวัดผลประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
        ความหมายของการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา 
             การวิจัยและพฒันา เแปลมาจากมาจาก Research and Development ซึ่งคํายอคือR&D 
การวิจยัและพฒันานี้เปนการวิจัยประยกุตเนนการแสวงหาผลิตภัณฑใหม (New Product) ส่ิงประดิษฐ
ใหม (New Invention) พฒันากระบวนการ (Process) พัฒนาระบบและวิธีการทาํงาน (System and 
Procedures) และเทคโนโลยีใหมๆ (New Technology) โดยใชการวจิยัเปนพื้นฐาน (Research Based 
Development) เพื่อพฒันาสิ่งที่ตองการ (อุทัย บุญประเสริฐ.2542:48)    การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
(Research Based Education Development) เปนกลยทุธหรือวิธีการสําคญัหนึง่ทีน่ิยมใชในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาการศึกษา โดยเนนหลกัเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลักคอื ใช
เปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา (Education 
Product)   อันหมายถึงครุุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนงัสือ แบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสยีง เทป
โทรทัศน คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวิธีการและกระบวนการทางการศึกษา 
เชน ระบบการเรียนการสอนและเทคนิควิธกีารสอนแบบตางๆ    (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ.2531 : 21)  

   การวิจยัและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวจิัยทางการศึกษาใน  2 ประการ ดังนี ้ 
คือ (Borg. 1987 : 223) 

        1.  เปาหมาย (Goal) การวิจยัทางการศึกษามุงที่จะคนควาหาความรูใหม โดยการวจิัย
พื้นฐานหรือมุงที่จะหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวจิัยประยุกตแตการวิจยัและพัฒนาทาง
การศึกษามุงที่จะพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศกึษา เชน การวิจยัเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของวิธีสอน หรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาส่ือหรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับ
การสอนแตละแบบ แตละผลิตภัณฑเหลานัน้ใชไดสําหรับการสมมุติฐานของการวจิัยในแตละครั้งนัน้ๆ 
เทากัน ไมไดมีการพัฒนาเพือ่นําไปสูการใชโดยทัว่ๆ ไป 

        2.  การนําไปใช  การวิจัยทางการศึกษามีชองวางที่เกิดขึ้นในระหวางผลการวิจัยกับการ
นําผลการวจิยัไปใชจริง ผลการวิจยัจํานวนมากไมไดนาํไปใช นักวจิัยและนกัการศึกษาจงึหาทางลด
ชองวางดวยวธิีการที่เรียกวา“การวิจยัและพัฒนา” แตถึงกระนัน้ก็ตามการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา
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ก็ไมสามารถทดแทนการวิจัยทางการศึกษาได เพียงแตสามารถเพิ่มประสทิธิภาพของการวิจยัทาง
การศึกษาใหมผีลดีข้ึนตอการจัดการศึกษา เปนตัวเชื่อมเพื่อนําผลผลิตหรือผลิตภัณฑทางการศกึษาที่
ได ไมวาจะเปนการวิจัยในระดับการวิจยัพืน้ฐานหรือการวิจยัประยกุตก็ตาม จะใหประโยชนไดมาก
ยิ่งขึ้น สามารถสรุปความสมัพันธและความแตกตางดงัภาพประกอบ ดังนี ้
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1    แสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยทางการศึกษากับการวิจัย                 
และพัฒนาการศึกษา   

                  ที่มา : บุญสืบ พันธุดี. (2537) หนา 80 
 
                    ดังนัน้การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาจงึหมายถงึกระบวนการพฒันาและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑทางการศึกษา โดยอาศัยหลกัการและวธิีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ จนอยูในมาตรฐานที่
กําหนด 
 

จุดมุงหมายของการวิจยัและพัฒนา 
       บอรกและกอลล  (Borg; & Gall. 1989:782) กลาววาการวิจัยทางการศึกษามจีุดมุงหมาย

ในการคนหาความมรูใหม ซึ่งเกีย่วของกบัการวิจยัพืน้ฐาน และเกีย่วกับการนาํไปใชในการศึกษาหรือ
การวิจยัประยกุต มิไดเพื่อพัฒนาผลผลติ และถึงแมวาการวิจยัประยุกต จะมีการผลิตสื่อหรือผลผลิต
ข้ึนมา แตก็เพียงเพื่อทดสอบสมมติฐานของผูวิจัยเทานั้น ซึง่คอนขางยากที่จะนําผลผลิตเหลานั้นไปใช
จริงในโรงเรียน ดังนัน้การวิจัยและพัฒนาจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเชื่อมชองวางระหวางการวิจยัและ
การใชจริงในการศึกษา โดยจะใชส่ิงที่คนพบในการวิจยัพืน้ฐานและการวิจยัประยกุตพรอมทัง้ผลการ
ทดสอบผลผลิต มาใชเปนขอมูลในการพฒันาผลผลิต หรือกลาวโดยสรุปคือ การวิจัยและพฒันาเปน
การรวมเอาการวิจัยพืน้ฐาน การวิจัยประยุกต และการใชจริงในโรงเรียนมาแปลงลงในผลผลติทาง
การศึกษาที่ไดผลิตขึ้น นอกจากนี ้ เกย (Gay. 1976 : 8) ไดกลาวเพิ่มเติมวา ผลของผลผลิตจะมี

  การวิจยัพื้นฐาน 
ความรูพืน้ฐาน 
- ทฤษฎีการเรยีนรู 
- ทฤษฎีการสือ่สาร 
            ฯลฯ 

   การวจิัยประยุกต 
ความรูประยกุต
บางสวน 
- เครื่องมือทดสอบ 
- วัสดุอุปกรณ หลักสูตร 
                 ฯลฯ 

 การวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมที่ผานการ
ทดลองใชไดผลดี 
- หลักสูตรใหม 
- วิธีการสอนใหม 
- ครูแนะแนว 
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คุณภาพตามที่ตองการ และโรงเรียนจะเปนผูใชผลผลิต จากการวิจยัและพัฒนาอยางแทจริง ซึง่จะทํา
ใหเปนการวิจยัทางการศึกษาที่มีคุณคามากขึ้น 

       ดังนัน้การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา เปนเทคนิคในการเพิ่มศักยภาพของการวิจัย
การศึกษาใหมผีลตอการจัดการศึกษาสามารถนาํไปใชประโยชนไดจริงในสถาบันการศึกษาทั่วไป 

  
ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
       ข้ันตอนทีสํ่าคัญของการวิจัยและพฒันาม ี 10 ข้ันตอน (Borg; & Gall. 1979 : 222-223) 

ดังนี้คือ 
 ข้ันที ่1  การวจิัยและรวบรวมขอมูล 
       1.  กําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาทีจ่ะทาํการพัฒนา 

     ข้ันตอนแรกที่จาํเปนที่สุด คือ ตองกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะ
ทําการวิจยัและพัฒนาคืออะไร โดยจะตองกําหนด (1)ลักษณะทั่วไป (2)รายละเอียดของการใช
(3)วัตถุประสงคของการใช โดยเกณฑที่จะใชในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะทําการ
วิจัยและพฒันามี 4 ขอดังนี ้

1) ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
2) ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะทําการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ไดกําหนดขึ้นหรือไม 
3) บุคลากรที่มีอยูเปนผูที่มทีักษะความรู และประสบการณที่จําเปนตอการ

วิจัยและพัฒนาหรือไม 
4) ผลิตภัณฑนั้นจะพัฒนาขึน้ในเวลาอันสมควรหรือไม 

 
             2.  รวบรวมขอมูลและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
                 ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนามซึ่งเกี่ยวกับการใช

ผลิตภัณฑทางการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปน ผูวิจัยและพัฒนาอาจจะตองทําการศึกษาวิจัย
ขนาดเล็กเพื่อที่จะหาคําตอบซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูนั้นไมสามารถที่จะตอบได กอนทีจ่ะเริม่ทาํการ
พัฒนาตอไป 

 
       ข้ันที่ 2   วางแผนการวิจัยและพัฒนา 

1) กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ 
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2) ประมาณคาใชจาย กําลงัคน และระยะเวลาที่จะตองใชเพื่อการศึกษาความเปนไป
ได 

3) พิจารณาผลสบืเนื่องจากผลติภัณฑ  
 

       ข้ันที่ 3   พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ 
             ข้ันนี้ จะเปนการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาตามทีว่างเอาไว  เชน ถา

เปนโครงการการวิจัยและพฒันาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสตูร เตรียมวัสดุ
อุปกรณกลักสตูร คูมือฝกการอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือในการประเมินผล 

 
       ข้ันที่ 4   ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังที่ 1 
             โดยการนําเอาผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขัน้ตอนที่ 4 ไปทาํการทดลอง

ใช เพื่อทําการทดสอบคุณภาพ ข้ันตอนของการทดลองผลิตภัณฑนี้ใชโรงเรียนจํานวน 1-3 โรงเรยีน ใช
กลุมตัวอยางขนาดเล็กประมาณ 6-12 คน ทําการประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต การ
สัมภาษณ แลวรวบรวมขอมลูวิเคราะห 

 
       ข้ันที่ 5   ปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังที่ 1 
            นําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นตอนที่ 5  มาใชในการพิจารณาปรับปรุง 
 
       ข้ันที่ 6   ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังที่ 2 
            การดาํเนนิการขั้นตอนนี ้ จะนาํผลิตภัณฑทีท่ําการปรับปรุงแลวไปทาํการทดสอบหา

คุณภาพของผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค โรงเรียนที่จะใชจํานวน 5-15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง
ประมาณ 30-100 คนทาํการประเมินผลในเชิงปริมาณในลักษณะทําการทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน นาํผลทีไ่ดไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ อาจจะมกีลุมควบคุมการทดลอง
ถาจําเปน 

 
        ข้ันที ่7  ปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังที ่2 
            นําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นตอนที่ 7 มาปรับปรุงแกไข 
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ข้ันที่ 8  ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังที ่3 
            ข้ันตอนนี้จะนาํผลิตภัณฑที่ไดปรับปรุงแลวไปทาํการทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพของ

การใชผลิตภัณฑ โดยการใชตามลําพังในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 40-200 
คน ประเมนิผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวทําการรวบรวมขอมูลมาทาํ
การวิเคราะห 

        
 ข้ันที่ 9  ปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังที่ 3 
            นําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นตอนที่ 9 ที่ผานมา นาํมาปรับปรุงแกไข 
 
       ข้ันที่ 10  เผยแพร  และนําไปใช 
 

                การนําเสนอรายงานเกีย่วกับผลการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ ในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวชิาชีพ สงไปเผยแพรทางวิชาการและติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา เพือ่จัดทํา
ผลิตภัณฑทางการศึกษา เผยแพร ไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษัทเพื่อผลิตและจําหนายตอไป 

    ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการวจิยัและพฒันาของไพโรจน เบาใจ (2537) มีข้ันตอน 6 
ข้ันตอน ดังนี ้

        1.  กําหนดจุดมุงหมาย 
        2.  วิเคราะห 

  -  วิเคราะหผูเรียน 
   -  วิเคราะหเนื้อหา 
   -  วิเคราะหส่ือการเรียนการสอน 
        3.  การออกแบบสื่อ 
   4.  การผลิตสื่อ  
        5.  การทดลองและปรับปรุงแกไข 

        -  การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
        -  การทดลองเปนรายกลุมยอยและปรับปรุงแกไข 

                    6.  การเผยแพร 
 

 ทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเพื่อใหไดแนวคิดในการทดลอง
ใชและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีถ่กูตองและเหมาะสม อาธิเชน แนวคิดของ 
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  เอสพิชและวลิเลียมส (Espich; & Willams.1967 : 75-79) ไดอธิบายถงึการทดลองใชและ
ปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูปไว 3 ข้ันตอนดังนี ้
                    1.  การทดสอบทีละคน (One to one Testing)  จากกลุมตัวอยางทีม่ผีลการเรียนระดับที่
ตํ่ากวาปานกลางเลก็นอย จํานวน 2-3 คน เพื่อใหศึกษาส่ือทีพ่ัฒนาขึน้และหลงัจากการศึกษา ผูที่
พัฒนาสื่อจะทาํการสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อจากกลุมตัวอยาง 
                    2.  การทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Testing)   ในขั้นนี้จะใชผูทดลองเปนกลุม
ประมาณ 5-8 คน จะดาํเนนิการที่คลายกบัข้ันตอนที ่1 แตจะใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนดวยเพื่อทีจ่ะไดนําผลไปวิเคราะห   ทดสอบหาประสทิธิภาพของสือ่     โดยอาศยั
เกณฑมาตรฐาน  90/90  ซึง่ 90 ตัวแรก หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ของผูเรียนทัง้หมด  คิดเปนรอยละ 90 
ข้ึนไป   สวน 90 ตัวหลงั หมายถงึผูเรียนรอยละ 90 ของผูเรียนทัง้หมดที่สามารถทําขอสอบขอหนึ่งๆ ได
ถูกตอง  หากผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑดังกลาว  ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะขอทีพ่บพรองเพื่อนําไป
ทดลองในขัน้ที่  3 ตอไป และถาหากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามกฎเกณฑดังกลาว ก็จะดําเนินการ
ตามวิธกีารเดมิกับกลุมตัวอยางใหมจนกวาจะไดตามกฎเกณฑตามทีก่าํหนด 
                    3.  การทดสอบภาคสนาม(Field Testing)  ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปนประชากร
เปาหมายจรงิ โดยผูพัฒนาสือ่จะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการ
แทนโดยใชวิธกีารดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2 

 
          โดยสรุป การวจิัยและพัฒนาเปนรูปแบบทีท่ําใหการวิจัยการศึกษาทัง้การวิจัยพื้นฐาน

และการวิจยัประยุกตไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากขึ้นซึ่งเนนการพฒันา
ผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษาอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับการวิจัยและพฒันา 
     พอตเตอร (Porter. 1996) ทําการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบพัฒนาและทดสอบโปรแกรม

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับใชในการเรียนรูหลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑ โดยประเมินประสิทธิผล
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑของคณะการจัดการและการตลาด 
วิทยาลัยธุรกิจแหงมหาวิทยาลัยลามาร ในป 1995 พบวาคาเฉลี่ยของการทดสอบกอนและหลังเรียนใน
ฤดูใบไมผลิแตกตางกัน ในภาคฤดูรอนไมแตกตางกัน โดยความแตกตางระหวางการทดสอบกอนและ
หลังเรียน มีตงแต 60 เปอรเซ็นต ถึง 100 เปอรเซ็นต นอกจากนี้นักศึกษายังมีความคาดหมายทางบวก
ตอประสิทธิภาพของมัลติมีเดีย และอุปกรณืที่ใชในหลักสูตรดวย 
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     เวลสและคลิก (Well; & Klick. 1997) ไดเสนอวา การนํามัลติมีเดียมาใชประกอบการเรียน
การสอนใหประสบความสาํเร็จนั้นจะตองมีความสมบูรณในดานกราฟก การจงูใจในดานเทคนิคและ
เอฟเฟคทดนตรี เสียง และภาพอนิเมชัน่ ภาพ 3 มิติ และภาพเสมือนจริง โดยยกตัวอยางการใชมัลตีเดีย
ดวยนระบบ MIS (Management Information Systems) ของภาคธุรกิจในมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ที่
ออกแบบโปรแกรมเพื่อมีปฏิสัมพันธระหวางครูและนกัเรียนดวยมัลติมีเดีย ซึง่ทําใหนกัเรยีนสามารถ
เรียนรูเนื้อหาอยางกาวหนาไดดวยตนเอง 

      โดยสรุปแลว  การวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบที่จะนําการวิจัยการศึกษาทั้งการวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยประยุกต นําไปใชในการปรับปรุง หรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษา ซึ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญเหมือนขั้นตอนการวิจัย
การศึกษา ดังนั้นหากวงการวิจัยการศึกษาไทยใหการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ก็จะทําให
การศึกษาพัฒนาไดอยางรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    ความหมายของคอมพวิเตอรมัลติมีเดียและบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดมีผูให

ความหมาย ไวดังนี ้
    ราชบัณฑิตยสถาน (2540: 86) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา เปนรูปแบบของการ

นําเสนอขอมูลที่คลายคลงึกบัไฮเปอรเทกซ แตมัลติมีเดียมิไดจํากัดอยูเฉพาะการนาํเสนอในรูปแบบของ
ขอความเทานัน้ แตจะรวมถึงการนาํเสนอในรูปแบบของเสียงและภาพวีดิทศัน (Video) โดยมีการ
เชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกนั ในลักษณะซบัซอน ในรูปแบบที่ไมเปนเสนตรง (Non-Sequential Web of 
Association) ผูใชสามารถที่จะคนหาหวัขอที่เกี่ยวของ การนําเสนอเนื้อหาจะไมมกีารเรียงลาํดบัหัวขอ
เอาไว 
              อีกทัง้ยังมีนกัการศึกษาไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวตางๆ กันอาธิเชน 

       กิดานนัท  มลิทอง (2539 : 292) คอมพิวเตอรมัลติมเีดีย หมายถงึ วธิีการที่ใชคอมพิวเตอร
เปนฐานในการเสนอสารสนเทศ โดยการใชส่ือมากกวาหนึง่อยางในการนําเสนอ เชน ภาพกราฟก 
ขอความ และเสียง โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและสื่อดวย 
  สุกัญญา  ทองรักษ (2539 : 31) คอมพิวเตอรมัลติมเีดีย คือ การนําเอาคอมพวิเตอรมา
ควบคุมส่ือตางๆ เพื่อใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยางเปนระบบ โดยเปนการ
รวบรวมการทาํงานของเสยีง(sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (still image) ไฮเปอรเท็กซ 
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(Hypertext) และวีดิโอ ที่ใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหระบบคอมพิวเตอรมีชีวิตชีวาขึ้นตาม
ตองการ 
 สถาพร สาธกุาร (2540 : 3) มัลติมีเดียหรือส่ือประสม (Multimedia)วาเปนสื่อตัวกลาง 
(Media) หลายๆ ชนิดที่ผานประสาทสัมผัสตางๆ เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน ขอความ 
ฯลฯ มาสมัพันธกัน ซึ่งแตละชนิดมีคุณคาสงเสริมกนัและกนั กอใหเกิดความรูความเขาใจที่ลึกซึง้
ปองกนัการเขาใจความหมายผิด เปนการใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสที่ผสมผสาน สามารถตอบสนอง
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ 
 สมพงษ บุญธรรมจินดา (2541 : 163) กลาววา มัลติมีเดีย เปนการเรียกทับศัพย
ภาษาอังกฤษของคําวา Multimedia ซึง่แปลเปนคําไทยไดหลายอยาง เชน ส่ือประสม สรรพสื่อหลายสื่อ 
เปนตน และไดใหความหมายของคํานี้ไววา ซอฟแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรทีแ่สดงสื่อไดหลายสื่อ
และสามารถตอบโตได 
 วิชาญ ใจเถิง (2543:31) คอมพิวเตอรมลัติมีเดียหมายถึง การนําคอมพิวเตอรหรือเครื่อง
อิเล็กทรอนกิสแบบอัตโนมัติ ทาํหนาทีเ่สมือนสมองกลมาเปนสื่อชวยครูในการเรียนการสอนนกัเรียน
เรียนรูเนื้อหาบทเรียนซึ่งประกอบดวยขอความภาพนิง่ภาพเคลื่อนไหว เสยีงบรรยายเสียงดนตรีประกอบ 
ทําแบบทดสอบกอน-หลังเรยีน และฝกทกัษะจากคอมพิวเตอรการเรียนการสอนจากคอมพิวเตอรจะถูก
ดําเนนิไปอยางเปนระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
 อเลสซี่และทรอลลิ (Aless; & Trollip. 1985) ; ยืน  ภูวรวรรณ (2535) ไดกลาวความหมาย
ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถงึ การใชคอมพิวเตอรสามารถใชเปนสื่อประสมในตัวเอง กลาวคือ 
ดานสีสัน คอมพิวเตอรสามารถแสดงสีบนจอภาพไดหลายส ี และหลายลักษณะ ทําหนาที่สีพืน้หลัง  สี
พื้นหนา  สีของกรอบภาพ  และกําหนดใหเปลี่ยนสีหรือสลับสีได  หรือกราฟกที่มสีีสันชวยดึงดดูความ
สนใจของผูอาน และชวยใหเกิดความคงทนในการจํา ทางดานเสยีง โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถ
กําหนดใหมีเสยีง เปนสิ่งเราชวยเพิ่มความสนใจของผูอาน และเปนขอมูลยอนกลบั และดานกราฟก
สามารถเสนอภาพและขอความใหเกิดการเคลื่อนไหวได  นอกจากนี้คอมพวิเตอรยังสามารถใชเปนสื่อ
ประสมรวมกบัส่ืออ่ืนไดอีกดวย ซึ่งเปนการผสมผสานเทคโนโลยีของวีดิโอหรือวีดิโอดิสกเขากับ
ไมโครคอมพิวเตอร โดยที่โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถควบคุมการแสดงบนจอภาพทีม่ีทัง้ตัวอักษร 
ภาพและเสียง การเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันกย็อมรับคําสั่งจากผูใชในลักษณะเดียวกับการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรโดยทั่วไป   
 เจฟฟไคท (Jeffcoate. 1995) กลาวถึงมัลติมีเดีย วาคือ ระบบสื่อสารขอมูลหลายชนดิ โดย
ส่ือผานทางคอมพิวเตอรซึง่ประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพ เสยีง และ  
วีดิทัศน 
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 สลอสส (Sloss. 1997 : 2) ใหความหมายวา มัลติมเีดียมาจากสองคํา คือ Multi หมายถงึ
มากหลากหลาย และคําวา Media หมายถึง ส่ือหรือขาวสารขอมูล ซึ่งรวมกนัแลว หมายถงึการใชส่ือ
อยางหลากหลายโดยการมองเหน็ และการฟง ซึง่เนนหนักเพื่อการสื่อสารขอมูล 

 คาโรล (Carol. 1997) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชภาพ เสียง และ
การเคลื่อนไหวที่แสดงไดมากกวาวิธกีารสอนแบบเดิมทีใ่ชชอลกกับการบอกกลาว 
  จากความหมายของคอมพวิเตอรมัลติมีเดียสรุปไดวาบทเรียนมัลติมีเดียหมายถงึ การนาํเอา
คอมพิวเตอรมาใชในการรวบรวม และควบคุมส่ือตางๆ เขาดวยกันใหสามารถทํางานประสานกนัที่
ส่ือสารไดทั้งทีเ่ปนขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เสยีงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ โดยทําให
การเรียนการสอน การนําเสนอขอมูล การฝกอบรม การประเมินผลใหมีความนาสนใจ เราใจ ไมนาเบื่อ 
มีชีวิตชีวาตามที่ผูสนใจตองการ  

 
 องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย อาจจําแนกได 3 ประการหลกั คือ (ยืน  ภูวรวรรณ.  2541 :1-2 ; บุปผชาติ  ทฬัหกิรณ.  2538 
: 25-35 ; ทักษิณา  สวนานนท. 2539 : 207 ; ไพโรจน  เบาใจ.  2539 : 24-26 ; Rathbone. 1991 : 2-3; 
Gayeski.  1993 : 8) 
       1.  ส่ือ (Media) คือ การนําเสนอขอมูลในลักษณะของการผสมผสานตั้งแตสองประเภทขึ้น
ไป บนคอมพวิเตอร เชน การนําเสนอขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
       2. ขอมูลดิจิตอล (Digital Information) คือ ขอมูลที่ถูกจัดเก็บอยูในรูปของเลขฐานสองทาํ
ใหคอมพวิเตอรสามารถอานและประมวลผลขอมูลได การเก็บขอมูลในรูปดิจิตอลมีขอดี คือ ขอมูลไม
เสื่อมสภาพงาย เพราะขอมลูจะถูกเก็บในรูป 0 กับ 1 ในขณะที่ขอมูลที่ถูกเก็บในรูปอนาลอก ถกูเก็บอยู
ในลักษณะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งจะถกูรบกวน และเสื่อมสภาพไดงาย 
       3. ความสามารถตอบโตได (Interactivity) คือการชวยใหผูใชคอมพิวเตอร สามารถควบคุม
การทาํงานและเลือกใชขอมลูไดตามตองการ ความสามารถในการโตตอบไดทําใหการรับรูขอมูลไดตาม
ความสนใจของผูใช ไมจําเปนตองรับขอมลูเปนลําดับข้ันตอนอีกตอไป 
   กิดานนัท  มลิทอง (2543 : 271-272) กลาววา ส่ือที่นาํมาประกอบรวมเปนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย มีองคประกอบ ดังนี ้
       1.  ขอความ  (Text)  ตัวหนังสือ  และขอความ   สามารถสรางไดหลายรูปแบบ   หลาย
ขนาดออกแบบใหเคลื่อนไหวไดอยางนาสนใจ    สวยงามตามความตองการ   หรือเนนใหสามารถ
เชื่อมโยงในลกัษณะไฮเปอรเท็กซ (Hypertext)  ไดอีกดวย 
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  2. เสียง (Sound) เชน เสียงดนตร ี เสียงบรรยาย เสียงจากธรรมชาต ิ เสียงในระบบ
มัลติมีเดียเปนสัญญาณดิจิตอล ดังนั้นจงึตองเปลี่ยนรูปแบบเสียงจากสญัญาณอนาลอ็กมาเปนดิจติอล
กอน แฟมเสียงนระบบแมคอินทอชนิยมใชชื่อลงทายดวย AIF หรือ  SND สวนในระบบวิโดว นยิมใช 
MID หรือ WAV แฟมประเภท  MID นั้นจะเปนการสังเคราะหเสียงเพือ่สรางเสียงขึ้นมาใหมจงึจะทําให
แฟมมขีนาดเล็กกวาแฟม WAV แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา 
  3.  ภาพ (Picture) มี 2 ประเภท 
  3.1  ภาพนิง่ (Still Images) กอนที่ภาพวาด ภาพถายหรือภาพตางๆ จะเปนภาพนิง่ 
นําเสนอบนคอมพิวเตอรนัน้ ภาพเหลานัน้ตองเปลี่ยนรปูแบบกอน ซึง่สามารถสรางโดยใชเครื่องสแกน
ภาพ หรือจะใชโปรแกรมสรางภาพขึ้นมา รูปแบบภาพทีน่ิยที่ใชมี 2 รูปแบบ คือ แบบกราฟกแผนที่บิต 
ซึ่งชื่อแฟมลงทายดวย .gif , .tiff และ .bmp และแบบกราฟกเสนสมมติ ชื่อแฟมลงทายดวย .eps , .wmf 
และ .pict 
  3.2  ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) การนาํภาพนิง่ที่ตอเนื่องกนัมาแสดงติดตอกัน
ดวยความเร็วที่สายตาไมสามารถจับได เนื่องจากการสรางภาพสีตองใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก 
จึงไดมีการคิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจํานอยลง เรียกวา Video Compression 
หรือที่รูจักกนัดี คือ MPEG Moving Picture Expert Group ซึ่งสามารถบีบอัดไดทั้งภาพและเสียง 
   4.  การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หรือสวนประสาน เมื่อนําขอมูลตางๆ มา
รวบรวมสรางเปนแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสรางคอมพวิเตอรมัลติมีเดียแลวจําเปนตองสรางสวน
ประสานเพื่อผูใชเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึง่ของการนาํเสนอเพื่อศึกษาตามความพอใจ 
   5.  วีดิทัศน (Video) การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนาํเอาภาพยนตร วีดิ
ทัศน ซึ่งอยูในรูปของดิจติอลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตที่เขยีนขึ้น โดยทั่วไปของวีดิทศันจะ
นําเสนอดวยเวลาจริงที่จาํนวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนีจ้ะเรียกวา วีดิทศันดิจิตอล (Digital 
Video) คุณภาพของวีดิทัศนดิจิตอลจะทดัเทียมกับคุณภาพทีเ่หน็จากจอโทรทัศน ดังนัน้วีดิทัศนดิจิตอล
และเสียงจงึเปนสวนที่ผนวกเขาไปสูการนาํเสนอ และวีดิทัศนสามารถเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย วีดิทัศน
สามารถนําเสนอไดทันทีดวยจอคอมพิวเตอร ในขณะที่เสียงสามารถเลนออกไปยังลําโพงภายนอกได
ผานการดเสียง (Sound Card)  

 
 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
      ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะประเทศที่

พัฒนาแลวเพราะสามารถนาํมาใชเปนสื่อในการสอน หรือจะใชเปนสื่อชวยในการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2549. ออนไลน)             
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1. ผูเรียนเรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทาํใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการ
เรียนได 

2. การตอบสนองที่รวดเรว็ของคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงที่รวดเร็ว 
3. สามารถเอาเสยีงดนตร ี สีสัน กราฟก และภาพเคลื่อนไหว ซึง่ทาํใหดูเหมือนของ

จริงและนาเราใจในการทําการฝกปฏิบัติหรือสถานการณจําลองไดเปนอยางด ี
4. ครูผูสอนสามารถควบคุมการเรียนของผูเรียนได เพราะคอมพิวเตอรจะบันทึกการ

เรียนของผูเรียนแตละบุคคลไว 
5. ความใหมแปลกของคอมพวิเตอรจะเพิม่ความสนใจความตั้งใจของผูเรียนมากขึ้น 
6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ คือ ในแงที่ลดเวลา ทุนแรง

ผูสอนและประสิทธิผลในแงที่ทาํใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย 
7. ดานความรูสึก ผูเรียนมีความรูสึกวาตนเองกําลงัเรียนหรือกําลงัพูดคุยกับใครคน

หนึง่ทีม่ีความรูสึก มีอารมณขันมคีวามชอบไมชอบใจ ส่ิงเหลานีท้าํใหผูเรียนเกิดความอยากจะเรียน
อยากทราบวาเฟรมตอไปจะเปนอะไรถามวาอยางไรจะชมหรือติอยางไร 

8. บทเรียนคอมพิวเตอรดีกวาสื่ออ่ืนในดานความสามารถปฏิสัมพันธกับผูเรีย 
9. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยใหเกิดการเรียนรูในลักษณะการเรียนรูรายบคุคลไดดี

สนองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการของตนเอง 
10. ความประหยดัในการใชบทเรียนคอมพวิเตอร ซึ่งมีการลงทุนเพียงครัง้เดียว

สามารถใชงานไดหลายครั้งเปนเวลายาวนานและถูกมากในการทําสาํเนาบทเรียน 
11. สามารถเก็บบันทกึผลการเรยีนของผูเรียนไดงาย 
12. ใหโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนาวัตกรรมสําหรับหลกัสูตร และวัสดุ

การศึกษา 
13. เพิ่มวชิาสอนตามความตองการของนกัเรยีน 
14. ชวยใหมีเวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรวิชาการ 
15. ชวยเพิ่มวัตถุประสงคของการสอนไดเทาทีจ่ะเปนไปได เชน การฝกฟงดนตรี ฯลฯ 
16. เราความสนใจของผูเรียน เพราะนําเสนอไดทั้งภาพและเสียง ตลอดจน มีการ

เสริมแรงใหผลยอนกลับในทันที เมื่อผูเรียนตอบคําถาม 
17. ชวยแบงเบาภาระของครูผูสอน 

  
 นอกจากนี ้ สุรเชษฐ เวชชพิทกัษ (2546 : 30-31) ไดสรุปประโยชนของการเรียนการดาน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยอางอิงสถาบนัฝกอบรมแหงหนึ่งในออสเตรเลียวา 
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1. ใหเนื้อหาความรูแกผูเรียนทกุคนผูเรียนจะไดรับความรูอยางเทาเทยีมกัน
(Consistently clear message)  

2. การเรียนรูแบบเปนสวนตัว (Personalized learning) เพราะเครื่องคอมพวิเตอรวาง
พรอมใหใชตลอดเวลา ผูเรียนแตละคนรูตัวเองดีวาสะดวกทีจ่ะเรียนเวลาใด สามารถจัดเวลาของตัวเอง
ได และสามารถที่จะเรียนรูในแตละเรื่องชาเร็วตางกนั บางคนจะตองใชเวลาหนึง่ชัว่โมง ในการทําความ
เขาใจในเรื่องๆหนึง่ หรือการฝกทกัษะในเรื่องนัน้ แตผลสุดทายคือทกุคนเขาใจ (Ensure every has 
Mastered key Concepts and Content) การเรียนการสอนระบบมลัติมีเดียจึงสอดคลองกับความเปน
จริงของคนที่มปีฏิภาณไหวพริบไมเทากนั 

3. การลดคาใชจาย (Cost effective) ถึงแมวาการสรางหองเรียนหรอืหองฝกอบรมใน
ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia training room) จะมีคาใชจายสูงกวาการสรางหองเรียนแบบเดิม 
(Classroom training) เพราะตองลงทนุในอุปกรณคอมพิวเตอร แตในระยะยาวแลวจะลดคาใชจายลง
ไปไดมาก 

4. กระตุนความสนใจ และความตื่นเตนในการเรยีนรู (Motivation) เพราะเปนการเรียนรู
แบบ ตาด ูหฟูง มือทาํตามสิง่ที่คอมพิวเตอรสอน ทําผิดซ้าํแลวซ้ําอกีกี่คร้ังก็ได ทําเสรจ็แลวก็รูทนัทวีาถกู
หรือผิด 

5. เปนเคื่องมือสาธิตเรื่องที่ยาก (Superior demonstration facilities) เชนการสราง
เครื่องมือสําหรับจําลอง (Simulate) การทํางานของสิ่งเล็กๆ ที่มองเห็นดวยตาเปลา เชน โมเลกุล หรือ
อะตอม รวมทั้งเครื่องจกัรเครื่องยนตตางๆ มาอธิบายใหผูเรียนเขาใจ นอกจากนี้ยงัเปนการสาธติที่ลด
การเสียหาย หรือสูญเสยีที่อาจเกิดขึ้น หากใชของจริงมาสาธิต เชน การสาธิตวาหากแผนกบรรจุ
สัมภาระผูโดยสารจัดสิ่งของเขาใตทองเครือ่งบิน โดยไมเกลี่ยน้าํหนกัใหพอดี จะมีผลตอการขึน้ลง
ของครื่องบินอยางไร หากใชเครื่องบินจริงๆ ทําคงเปนไปไดยากลําบาง 

6. การแกไขปรับปรุงใหทนัสมยัไดงาย (Current courseware) เมื่อมีอุปกรณ
คอมพิวเตอรอยูแลว การเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงอยูที่ตัวโปรแกรม (Software) ที่จะทาํขึ้นมาใหมเองหรือ
จะเชาซื้อมาดัดแปลงใหสอดคลองกับความตัองการ (Customized for your special need)  
 จากที่กลาวมาพอสรุปถึงประโยชนของคอมพวเตอรมัลติมีเดีย ไดวา 

1. ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เปนการสนับสนนุการเรียนรูเปนรายบุคคล 
2. ชวยในการเรียนรูไดดีมีการนาํเสนอขอมูลไดหลายรูปแบบทําใหผูเรียนเกิดความ

ต่ืนเตนไมนาเบื่อ  
3. สามารถเรยีนซ้ําไดตามตองการ 
4. จําลองสถานการณ หรือวัตถทุี่เปนอนัรายได 
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5. สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ 
6. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหมคีวามทันสมัยไดงาย 
7. ประหยัด ลดคาใชจาย 

 
รูปแบบคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย       

         บทเรียนคอมพวิเตอรที่ใชกนัอยูในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบ นักวิชาการ และนักการ
ศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศไดแบงประเภทตามลักษณะการใชออกเปนประเภทตางๆ        
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2549 : ออนไลน)             

1. ใชเพื่อการสอน (Teaching) เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นมาในลักษณะของบทเรียน
โปรแกรม เปนการเรียนการสอนของครู กลาวคือ จะมีบทนํา ( Introduction ) และมีคําอธิบาย
(Explanation) ซึ่งประกอบดวยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ  คําอธิบาย และแนวคิดทีจ่ะสอน หลงัจากที่
นักเรียนศึกษาในแงตาง ๆ แลวมีการแสดงผลยอนกลับ (Feedback) การกระทาํของนักเรียนวา ทาํได
เพียงไรอยางไรเพื่อใหครูผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนกัเรยีนบางคนได 

2. ใชในการฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝกและแบบปฏิบัตินี้สวน
ใหญจะใชเสริม เมื่อครูผูสอนไดสอบบทเรียนบางอยางแลว จากนัน้ใหนักเรียนทาํแบบฝกหัดเพื่อวัด
ระดับหรือใหนกัเรียนมาฝกจนถงึระดับที่ยอมรับได บทเรียนประเภทนี้จึงประกอบดวยคําถามคาํตอบที่
จะใหนกัเรียนทําการฝกและปฏิบัติ การเตรียมคําถามจึงจะตองเตรียมไวมากๆ ซึ่งผูเรียนควรจะไดสุม
ข้ึนมาเอง โดยสามารถจาํคําตอบหรือแอบไปรูคําตอบมากอน หรือจําไดจากการทําในครั้งแรก อาจตอง
ใชหลักจิตวทิยาเพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากทาํและตื่นเตนกับการทาํแบบฝกหัดนัน้ ซึ่งอาจแทรกรูป
ภาพเคลื่อนไหวหรือคําพูดโตตอบรวมทั้ง อาจจะมกีารแขงขัน เชนจับเวลา หรือสรางรูปแบบใหต่ืนเตน
จากการมีเสียง เปนตน 

3. สถานการณจาํลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทนี ้ เปนโปรแกรมที่จําลอง
สถานการณใหใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริงของผูเรียน โดยมีเหตกุารณสมมติตางๆ อยูใน
โปรแกรม และนักเรยีนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทํา (Manipulate) ได สามารถมีการโตตอบ 
และมีตัวแปรหรือทางเลือกใหหลาย ๆ ทาง เพื่อใหนกัเรียนสามารถเลือกได อยางสุมเพื่อศึกษาผลที่เกิด
จากทางเลือกเดียวเหลานั้น นอกจากนัน้ ในบางบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิ่งสาํคัญและ
จําเปน การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอน จงึมีความสําคัญแตหลายวิชาไมสามารถ
ทดลองใหเหน็จริงได เชน การ เคลื่อนที่ของลกูปนใหญ การเดนิทางของแสง การหักเหของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือปรากฏการณทางเคมี รวมทัง้ชวีวทิยาที่ตองใชเวลานานหลายวนัจงึปรากฏผล 
ปญหาเหลานี้ สามารถใชคอมพิวเตอรจาํลองแบบใหผูเรียนไดเหน็จริงและเขาใจไดงาย 
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4. ใชในการสนทนา (Dialogue) เปนการเรียนการสอนแบบการสอนในหองเรียน 
คือพยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอนและผูเรียน เพยีงแตวาแทนที่จะใชเสียงก็เปนอกัษรบน
จอภาพแลวมกีารสอนดวยการตั้งปญหาถาม ลักษณะการใชแบบทดสอบถามกเ็ปนการแกปญหาอยาง
หนึง่ เชน บทเรียนวิชาเคม ีอาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนอาจโตตอบดวยการใสชื่อสารเคมีใหเปน
คําตอบ 

5. ใชในการไตถาม (Inquiry) บทเรียนคอมพวิเตอรสามารถใชในการคนหา
ขอเท็จจริงมโนทัศน หรือขาวสารที่เปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารนี้ บทเรียนคอมพวิเตอรจะมี
แหลงเก็บขอมลูที่มีประโยชน ซึ่งสามารถแสดงไดทันท ีเมื่อผูเรียนตองการ ดวยระบบงายๆ ที่ผูเรียน
สามารถทําไดเพียงแตกดหมายเลข หรือใสรหัส หรือใชตัวยอยของแหลงขอมูลนั้น ๆ การใสรหสัหรือ
หมายเลขของผูเรียนนี ้ จะทําใหคอมพวิเตอรแสดงขอมูล ซึ่งจะตอบคําถามของผูเรียนไดตามความ
ตองการ 

6. ใชในการสาธติ (Demonstration) การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอร มีลักษณะ
คลายกับการสาธิตของครู แตการสาธิต โดยใชคอมพิวเตอรจะนาสนใจกวาเพราะคอมพิวเตอรให
เสนกราฟที่สวยงาม ตลอดทั้ง สี และเสียง ครูสามารถนาํคอมพวิเตอร มาใชเพื่อสาธิตเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ไดหลายแขนง เชน สาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห ในระบบ
สุริยะ การหมนุเวยีนของโลหิต การสมดุลของสมการ เปนตน 

7. การแกปญหา (Problem Solving)   บทเรียนคอมพวิเตอรประเภทนี้จะเนนใหฝก
คิดตัดสินใจ ซึ่งจะมกีารกาํหนดเกณฑแตละขอ เชน ในวิชาวทิยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตรผูเรียน
จําเปนอยางยิง่ที่จะตองเขาใจ และมีความสามารถในการแกปญหา คือผูเรียนจะตองเลือกสูตร มาใชให
ตรงกับปญหา ผูเรียนอาจตองทดเลขในกระดาษคําตอบกอนที่จะเลอืกขอที่ถูกได ซึ่งการทําเชนนี้ผูสอน
อาจไมไดตองการเพยีงคาํตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดียว ยังตองการขั้นตอนที่ผูเรียนทาํ เชน ถาเลือก
ขอข. แปลวา ใชสูตรผิดถาเลือกขอ ค. แปลวา คํานวณผิด ถาเลือกขอ ง. แปลวา ไมเขาใจเลย เปนตน 
การแกปญหาบางขอ กวาที่ผูเรียนจะตอบได จะตองใชคอมพิวเตอรนั้นชวยแกปญหาดวย เพราะเปน
การคํานวณทีส่ลับซับซอนซึง่เทากับเปนการวัดดวยวา ผูเรียนมีความรูทางคอมพิวเตอรมากนอยเพียงไร 

8. ใชเปนเกม (Games) เกมสคอมพิวเตอรทีใ่ชเพื่อการการเรียนการสอนนั้นเปนสิง่
ที่ใชเพื่อเราใจผูเรียนไดเปนอยางดีโปรแกรมประเภทนี้ เปนแบบพิเศษของแบบจําลองสถานการณ โดย
มีเหตุการณทีม่ีการแขงขัน ซึ่งสามารถที่จะเลนได โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแขงขัน
และการรวมมอื มีการใหคะแนน มีการแพชนะ อยางไรกต็ามการเขียนโปรแกรมประเภทนี้ตองระวังใหมี
คุณคาทางการศึกษา โดยตองมีจุดมุงหมายเนื้อหาและขบวนการที่เหมาะสมกับหลกัสูตร 
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9. การทดสอบ (Testing Application) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมักตองรวมการ
ทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานงึถึงหลักการตางๆ คือ การสราง
ขอสอบ การจัดการสอน การตรวจใหคะแนนการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และ
การจัดใหผูสอนสุมเลือกขอสอบเองได จะเห็นไดวา บทเรียนคอมพวิเตอรที่นําไปใชกบัการเรียนการสอน
แตละประเภทนั้น จะตองคาํนึงถึงวัตถุประสงคในการนําไปใช 

10. แบบรวมวิธีการตางๆเขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกนัไดตามธรรมชาติของการเรยีนการสอน ซึ่งมีความตองการวิธีการสอน
หลาย ๆ แบบ ความตองการนี ้ จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ผูเรียนหรือ
องคประกอบและภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมหนึง่ ๆ อาจจะมทีั้งลักษณะที่ใชเปนการ
สอน (Teaching) เกมส (Games) การไตถาม (Inquiry) รวมทั้งการแกปญหา  (Problem Solving) และ
การฝกปฏิบัติ (Drill and Practice) ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

 
   รูปแบบการนําเสนองานมัลติมีเดีย 
         การออกแบบนํามัลติมเีดียไปใชงานตางๆ ตองพิจารณาตามวัตถุประสงคของงานนัน้วา

ตองการนาํเสนอขอมูลในรูปแบบใด มีการจัดภาพ เสยีงใหกลมกลนื และมีความสมบูรณในเนื้อหาและ
เทคนิคการนาํเสนอ เพื่อใหบริการแกผูใชบริการหรือนาํไปใชในการเรียน การออกแบบใหผูใชเขาสู
มัลติมีเดียจึงเปนศิลปะอีกดานหนึง่ที่ผูออกแบบใหความสะดวก ชวยใหส่ือมัลติมีเดียนาสนใจ ผูใช
คนควาหาความรูอยางสนกุสนาน ไดเสนอรูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียทีน่ิยมใชกันมา 5 วธิี 
(Green.1993) ดังนี ้

 1. รูปแบบเสนตรง (Linear Progression) มีลักษณะคลายกับหนังสือ ซึ่งมีโครงสราง
แบบเสนตรง โดยเริ่มจากหนาแรกตอไปเร่ือยๆ ถาไมเขาใจก็สามารถเปดยอนกลบัไปดูไดอีก การเสนอ
ผลงานแบบนี ้ มักจะอยูในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซซึง่ใชขอความเปนหลกัในการดําเนนิเรื่องดวยวีดิโอ
หรือแอนิเมชัน่ สามารถทาํงานไดโดยใสไปในรูปเสนตรง รวมทัง้การใสเสียงเพือ่เพิ่มความนาสนใจ 
เรียกวาเปน electronics stories หรือไฮเปอรมีเดีย ซึ่งเหมาะกับตลาดผูบริโภค และสามารถทํางานไดดี
ทางธุรกิจในรูปแบบของการเสนอผลงานมัลติมีเดีย 

 
 
 
 

          
  



 21

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  รูปแบบเสนตรง (Linear Progression) 
ที่มา : Rosenborg and Others. (1993). P. 368. 

  
 2.  รูปแบบอิสระ (Free, hyper jumping) รูปแบบนี้ใหอิสระในการใชงานทาํให

ผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น เพราะระบบโครงสรางภายในสามารถเชื่อมโยงจากเรื่องหนึง่ไปยังอีก
เร่ืองหนึ่งได ฉะนัน้ ผูสรางโปรแกรมจะตองมีความเชีย่วชาญในการออกแบบขอความ ภาพนิง่ และ
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวดิีโอ เพื่อใหเชือ่มโยงและสมัพันธกัน การชีน้ํา เพื่อใหผูใชเขาไปหาขอมลูหรือ
ศึกษาไดอยางงาย สะดวก   การออกแบบไมดีอาจทําใหผูเรียนหลงทาง ไมสามารถศึกษาเนื้อหาไดตาม
จุดประสงคที่วางเอาไว 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 3  รูปแบบอิสระ (Free, hyper jumping) 
                  ที่มา : Rosenborg and Others. (1993). P. 369. 

 

 3.  รูปแบบวงกลม (Circular path) เปนรูปแบบการนาํเสนอมัลติมีเดยีแบบวงกลม 
แบบเสนตรงชดุเล็กๆ หลายชุดมาเชื่อมตอกันกลับคืนสูเมนูใหม 
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ภาพประกอบ 4  รูปแบบวงกลม (Circular path) 

 ที่มา : Rosenborg and Others. (1993). P. 371.  
  
 4.  รูปแบบฐานขอมูล (Database)   เสนอมัลติมีเดียแบบฐานขอมลู โดยการเพิม่
ดัชนี  (Index) เพื่อเพิ่มความสามารถในการคนหา    รูปแบบนี้สามารถใหรายละเอียดจากขอความ   
ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เ สียง  ออกแบบใหใชงานไดงาย      ใชไดทุกสถานการณที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยเพิ่มความสามารถมัลติมีเดยีเขาไป 

 5. รูปแบบผสม (Compound Document) เปนรูปแบบการนาํเสนอมัลติมีเดยี
ผสมผสานทั้ง 4 รูปแบบที่อธิบายมาขางตน ผูผลิตตองอาศัยความชํานาญในการสราง และบรรจุขอมูล
ส่ือตางๆ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลใหทํางานรวมกับชารตและสเปรดชีดไดอีกดวย 

         นอกจากนี ้ บุปผชาติ ทฬัหิกรณ (2538: 33-34) ไดกลาวถึงการจัดผังโครงสรางในงาน
มัลติมีเดีย ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน 4 รูปแบบ ดังนี ้

1. แบบเชิงเสน (Linear) ผูใชเดินไปตามเสนทางอยางเปนลําดับ จากกรอบหนึง่ไป
กรอบหนึง่ จากสารสนเทศหนึ่งไปอีกสารสนเทศหนึง่ ดังภาพ 

 
 
 

ภาพประกอบ 5  แบบเชิงเสน (Linear) 
 ที่มา : บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2538) . วรสาร สสวท.  หนา 33-34. 
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2. แบบลําดับข้ัน (Hierarchical) ผูใชเดินไปตามเสนทางที่แยกแขนงออกตาม
ธรรมชาติของเนื้อหา มีลักษณะผังดังแสดงในภาพ 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  แบบลําดับขั้น (Hierarchical) 
 ที่มา : บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2538) . วรสาร สสวท. หนา 33-34. 
 
 3. แบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear) ผูใชเดินไปตามเสนทางตางๆ อยางอิสระ ไม
กําหนดขอบเขตของเสนทาง มัลักษณะดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 7  แบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear) 

 ที่มา : บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2538) . วรสาร สสวท. หนา 33-34. 
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4.  แบบผสม (Composite) ผูใชสามารถไปตามเสนทางตางๆ อยางอิสระ แตใน
บางครั้งอาจไปในลักษณะเชิงเสนตรง หรือแยกแขนงไปตามลําดับเนื้อหา มีลักษณะดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 8  แบบผสม (Composite) 
  ที่มา : บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. (2538). วรสาร สสวท. หนา 33-34. 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
       การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเปนการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษาอีก

รูปแบบหนึ่งซึง่เปนบูรณาการศาสตรเขาดวยกนั เชน การพฒันาการเรียนการสอนจิตวทิยาการเรียนรู 
การสื่อสาร บทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ  ตลอดจนหลักการและเทคนคิทางคอมพิวเตอร เปนตน (ยืน  
ภูวรวรรณ.  2531 : 123-124) ซึ่งศาสตรทั้งหลายดังกลาวขางตนคือ พื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
นั่นเอง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยใชหลักการของวิธีระบบเปนแนวทางเพื่อที่จะไดแนวความคิดในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมลัติมีเดียที่เหมาะสม    (บุญสืบ   พนัธุดี.  2537 : 85-91)  

     ในการพัฒนางานดานมลัติมีเดียเพื่อการนําไปใชนั้น ข้ันตอนที่สําคัญกอนการสรางงาน
มัลติมีเดีย คือ ข้ันตอนของการสํารวจเกี่ยวกับฮารดแวรทีต่องนําไปใชและองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เชน งบประมาณ เวลา และอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการวางแผนในการออกแบบโครงสรางบทเรียนวา
ตองการรูปแบบงานในลกัษณะใด ใหเหมาะสมกับการนําไปใช ซึ่งขัน้ตอนเหลานีผู้สรางควรมีการศึกษา
รายละเอียดทีช่ัดเจนกอนการสราง 

 

 



 25

1.  การพฒันาโปรแกรมมัลติมีเดีย (ณัชชา  จองธุระกิจ.  2542 : 30-31)  
      การพฒันาโปรแกรมมัลติมีเดีย  ใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชในการเรียนการสอน
อยางประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ตองไดรับการออกแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพในทุกๆ 
ดานเพื่อความถูกตองในเนื้อหาที่ตองการจะสอน หรือทกัษะที่ตองการจะใหผูเรียนฝกการพัฒนาตอง
เปนไปอยางรอบคอบ ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะการพฒันาโปรแกรมมัลติมีเดียจงึตองอาศัย
องคประกอบสําคัญๆ หลายประการ ไดแก 

1.1 ผูเชี่ยวชาญดานหลกัสูตรและเนื้อหา   หมายถงึบุคคลที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณทางดานการออกแบบหลักสูตร  การพัฒนาหลกัสตูรรวมถึงการกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางของหลักสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน ขอบขายเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 
ขอบขาย รายละเอียด คําอธิบายของเนื้อหาวิชา  ตลอดจนวิธกีารวัดและการประเมินผลของหลกัสูตร 
บุคคลกลุมนี้จะเปนผูที่มีความสามารถใหคําแนะนําไดเปนอยางดี เปน Resource person 

1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการสอน   หมายถงึ บุคคลที่ทาํหนาทีใ่นการเสนอเนือ้หาวิชาใด
วิชาหนึง่เปนผูที่มีความรู ประสบการณ และความสําเร็จในการสอนเปนอยางด ี สามารถจัดลําดับ
เนื้อหาตามความยากงาย ความสัมพนัธทีต่อเนื่องของเนื้อหา เทคนคิตางๆ ในการนําเสนอเนื้อหาและ
วิธีการวัดและการประเมนิผล 

1.3 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน หมายถงึ ผูทีท่ําหนาที่ออกแบบและให
คําแนะนําปรึกษาดานการวางแผนการออกแบบบทเรียน  การวางรปูแบบหนาจอหรือเฟรมตางๆ การ
เลือกและวิธกีารใชตัวอักษร เสน  รูปทรง กราฟก แผนภาพ สี แสง เสยีง การจัดทํารายงานและสือ่การ
สอนอ่ืนๆ ที่จะชวยทําใหบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจมากขึ้น 

1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรทีน่ิยมใชมี 2 แบบ คือ 
1.4.1 การสรางบทเรยีนมัลติมีเดยีดวยโปรแกรมสําเร็จรูประบบนิพนธบทเรยีน 

(Authoring  System) โปรแกรมระบบนี้ถกูเขียนและพฒันาดวยผูชาํนาญการ และผูเชี่ยวชาญทางดาน
การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรโดยตรง     โปรแกรมนี้ออกแบบไวสําหรับการสรางและการนาํเสนอ 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียโดยเฉพาะ     ดังนัน้การใชงานจงึงายและสะดวกตอครูและผูไมมีทักษะ
ทางดานการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางผละผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรมระบบนิพนธบทเรียน นิยม
ใชในปจจุบัน เชน Authorware Professional, Ten CORE, PINE, Icon Author โปรแกรมที่พฒันาโดย
คนไทย  ไดแก Thaishow, Thaias เปนตน 

1.4.2 การสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรดวยภาษาคอมพิวเตอร (Computer 
Language) การใชภาษาระดับสูงและระดับตํ่า เชน ภาษาซี   ภาษาปาสคาล   ภาษาแอสแซมปลี  และ
อ่ืนๆ สามารถใชสรางบทเรียนได แตผูที่ผลิตบทเรียนมักจะเปนนักคอมพิวเตอรโดยตรง หรือทีเ่รียกวา 
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โปรแกรมเมอร เปนสวนใหญ เนื่องจากครูไมมีความถนัดในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร  
การใชภาษาคอมพิวเตอรสรางบทเรียนประเภทจําลองสถานการณ ทัง้นี้เนื่องจากภาษาคอมพวิเตอรจะ
สนับสนนุฟงกชันคณิตศาสตรทุกระดับซึ่งระบบนิพนธบทเรียนไมสามารถสนับสนุนฟงกชันคณิตศาสตร
ระดับสูงได 

การสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ ตองผานกระบวนการออกแบบซึ่งเปนกระบวนการที่
สําคัญที่สุด ตองอาศัยทฤษฎีการเรียนการสอนและแนวคิดกระบวนการทางจิตวิทยา ซึง่เนนการะบวน
การคิดและใชวิธีการสังเคราะหการเรียนรูขาวสารของมนุษย (พัลลภ  พิริยะสุรวงค. 2539 : 46) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูในตวัผูเรียน 

  1.  สรางความตั้งในในตัวผูเรียน   เกิดความสนใจมากขึ้น 
  2.  บอกเปาหมายของการเรียนบทเรียน   กอใหเกิดความตั้งใจมากขึน้ในตัวผูเรียน 
  3. กระตุนความทรงจําในบทเรียนที่เรียน
มาแลว   เกิดการระลกึความรูเดิม 

  4.  เสนอสิ่งเราที่หลากหลาย   คัดเลือกสิ่งทีน่าสนใจตอลักษณะของแตละ
เนื้อหารายวิชา 

  5.  แนะนาํการเรียนระหวางบทเรียน   เกิดขอสรุปในเนื้อหาวิชา 
  6.  ใชวัสดุการเรียนชวยเราในระหวางบทเรียน   เปดโอกาสใหตอบคําถาม 
  7. มีการบอกขอมูลหรือเนื้อหาซ้าํๆ อยาง
เพียงพอในขณะเรียนบทเรยีน   ชวยย้าํการจดจําเกี่ยวกับการเรียน 

8. กําหนดความสําเร็จของการเรียนในระหวาง
เรียนบทเรียน 

 

การเรียนรูจะเกิดขึ้นและอางอิงถึงเปาหมายของ
การเรียนได 
 

9. สนับสนนุใหเกิดความคงทนและความจําใน
การเรียนเพื่อถายโยงการเรยีนรูไปสูความเขาใจ
ในสังกัปนัน้ๆ 

ถายโยงการเรยีนรู หรือ Concept ได สูงานหรือส่ิง
ที่คลายๆ กันได 
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 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมีข้ันตอน สรุปไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา 
2. การออกแบบบทเรียน 
3. การสรางบทเรยีน 
4. การทดลองใช 
5. การประเมนิผลบทเรียน (จิรวรรณ สุวรรณเนตร.2543 : 16) 

 
การวิเคราะหเนื้อหา 

 

 
การทดลองใช 

 

 การออกแบบ
บทเรียน 

 
 
 
  

ภาพประกอบ 9  ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ที่มา : จิรวรรณ สุวรรณเนตร. (2543) หนา16. 
  
 รายละเอียด ของแตละขั้นตอนมีดังนี ้
        1. การวิเคราะหหลักสตูรและเนื้อหา 
              การวเิคราะหหลักสตูรและเนื้อหาปนขั้นตอนแรกของการสรางบทเรียน ซึง่มี
ความสาํคัญอยางยิ่ง เนื่องจากผลที่ไดจากขั้นตอนนี้จะสงผลถึงขัน้ตอนตอไป ซึ่งจะมีกิจกรรมทีจ่ะตอง
กระทาํดังนี ้
                         1.1   การวิเคราะหหลักสตูรและเนื้อหา 
                           เนื้อหาบทเรียนที่ไดมาจากการศึกษาและวิเคราะหรายวิชา และเนื้อหาของ
หลกัสูตรรวมถึงแผนการเรยีนการสอน และคําอธิบายรายวิชา หนังสอื ตํารา และเอกสารประกอบการ
สอนในแตละวิชา หลงัจากที่ไดรายละเอยีดของเนื้อหามาแลว ใหกระทําดงันี ้

การประเมินผล 

การสรางบทเรียน 
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1.1.1   นาํมากาํหนดวัตถุประสงคทั่วไป 
1.1.2   จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนือ่งกัน 
1.1.3 เขียนหัวเรื่องตามลําดับเนื้อหา 
1.1.4 เลือกหวัเรื่องและเขียนหัวเรือ่งยอย 
1.1.5    เลือกหวัเรื่องที่จะนาํมาสรางบทเรียน 
1.1.6 นําเรื่องที่เลือกมาแยกเปนหัวขอยอย แลวจัดลําดับความตอเนื่องและ

ความสัมพันธในหวัขอยอยของเนื้อหา 
1.2   การกาํหนดวัตถุประสงคของบทเรียน 

                                     วัตถุประสงคของบทเรียนจะเปนตัวกาํหนดแนวทางที่บทเรยีนคาดหวงัไวเมื่อ
จบบทเรียนแลว ผูเรียนจะตองสัมฤทธผลอยางไร โดยกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดังนี ้

         1.2.1 เขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมตามหัวเรื่องที่คัดเลือกโดยพิจารณาจาก
เนื้อหาประกอบ  

1.2.2 จัดกลุมวัตถุประสงคตามลักษณะของเนื้อหาและหัวเรื่องยอย 
1.2.3 จัดลําดับความสัมคัญและความตอเนื่องของวัตถุประสงคตามเนื้อหา

ของหวัเรื่องยอย     โดยยึดจากสิง่ทีง่ายไปยาก และสิ่งที่รับรูแลวไปยังไมรู 
                   1.3   การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนและสื่อการสอน 
                           การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนในขั้นตอนนี้จะยึดตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวเปนหลกั โดยทาํการพิจารณาตามวัตถุประสงคทีละขอๆ ตามหวั
เร่ืองโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.3.1 เขียนเนื้อหาใหสอดคลองตามสิ่งที่คาดหวังตามวัตถุประสงคแตละขอ 
1.3.2 กําหนดกิจกรรมการเรียนที่สนับสนนุเนื้อหาแตละวัตถุประสงค 
1.3.3 กําหนดสื่อการเรียนที่ใชในแตละกิจกรรมตามวัตถุประสงคในหัวเรื่อง 
1.3.4 พิจารณาการใชคําถาม การตรวจปรับเนื้อหาและการสรุปเนื้อหา 
1.3.5 พิจารณาความตอเนื่องของเนื้อหา กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน 

1.4 การวิเคราะหแนวทางการประเมินผลการเรยีน 
                      เมื่อถึงขัน้นี้จะไดแบบรางของบทเรียนที่จะพัฒนาเปนบทเรียนประกอบดวยหวั

เร่ืองซึ่งอาจจะแบงเปนเรื่องยอยๆ แตละหวัเรื่องยอยจะมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งมีแบบรางเนื้อหา
กิจกรรมการเรยีนและสื่อการเรียนทีม่ีความสัมพันธกนั สําหรบัข้ันตอนการวิเคราะหแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนพอสรุปไดดังนี้ 
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1.4.1 กําหนดแนวทางการประเมนิผลการเรียนในแตละวัตถปุระสงค โดย
พิจารณาภารกิจของวัตถุประสงค และรางเปนรายงานคาํถาม (List of Question) ทลีะประเด็น 

1.4.2 กําหนดวธิีการประเมินผลตามที่กาํหนดไวแลว เชน การถามตอบ การ
เติมคํา การเขียน และอืน่ๆ 

1.4.3 จัดลําดับความตอเนื่องและความสัมพันธของคําถาม 
1.5 การวิเคราะหวธิีการนําเสนอบทเรียน 

                       ข้ันตอนนี้เปนการสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหหลักสตูร เนื้อหาและความ
ตองการเพื่อกาํหนดเปนวิธกีารนําเสนอบทเรียนตามหวัเรื่อง โดยจะตองพิจารณาถงึความเปนไปไดใน
การนาํเสนอบทเรียนในลักษณะของการเรยีนรูรายบุคคล (Individual Learning) ซึ่งวธิีการนาํเสนอ
เนื้อหาเปนเฟรมในเวลาสั้นๆ ประกอบกับการใชคําถาม การตรวจปรับเนื้อหา การเสริมแรงและการสรปุ
เนื้อหา โดยอาจจะพิจารณาถึงความเปนไปไดในการใชส่ืออ่ืนๆ ผสมผสาน เชน ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว 
เสียง หรือการนําเสนอบทเรียนดวยวิธกีารอยางอืน่ เชน การสรางสถานการณจาํลอง เปนตน 
  
 
 
 
 

 
    
 

ภาพประกอบ 10  รูปแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตรมัลติมีเดีย 
 ที่มา : จิรวรรณ สุวรรณเนตร.  (2543) หนา 18. 

 
2. การออกแบบบทเรียน (Course Designing) 

         การออกแบบบทเรียน เปนขั้นตอนหลงัจากการวิเคราะหหลกัสูตร เนื้อหาและความ
ตองการ ข้ันตอนนี้จะเปนการนําผลที่ไดมาออกแบบบทเรียนเพื่อใชเปนเนื้อหาทีจ่ะสรางบทเรยีนโดย
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

2.1 การออกแบบบทเรื่อง (Story board) 
       การออกแบบบทเรื่องของบทเรียนหมายถึง เร่ืองราวของบทเรียนประกอบดวย

เนื้อหาที่แบงเปนเฟรม ส่ือ รูปแบบการนาํเสนอและสวนประกอบอื่นๆ ที่ไดรางไวตามวัตถุประสงคแตละ
ขอๆ นอกจากนัน้ยังระบุถึงลักษณะของแตละเฟรม พรอมเงื่อนไขตางๆ โดยรางเปนเฟรมยอยๆ เรียง

Task Analysis Define Objective Activites Analysis

Evalution Analysis

Presentation Analysis
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ตามลําดับต้ังแตเฟรมที่ 1 จนถงึเฟรมสุดทายของบทเรียน โดยมีลักษณะเชนเดียวกบับทสคริปทของการ
ถายทําสไลดหรือภาพยนต การเขียนบทดําเนนิเรื่องจะยึดหลักของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาที่
ผานมาเปนหลัก 

2.2 การออกแบบแผนผังการดําเนินงาน (Flowchart) 
                 ผังงาน หมายถงึ แผนภูมิทีแ่สดงความสมัพันธของบทดําเนนิเรื่อง ซึ่งเปนการ

จัดลําดับความสัมพนัธของเนื้อหาแตละเฟรมหรือแตละสวน ดังนั้นการเขียนบทดําเนนิเรื่อง และผังงาน
จะตองทาํควบคูกันไป ข้ึนอยูกับผูออกแบบบทเรียนวาจะพิจารณาสิง่ใดกอน อาจจะเขียนไปพรอมกันก็
ได  ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมทีจ่ะตองกระทําดังนี ้

  เขียนผังงานและบทดําเนนิเรื่อง 
- แสดงการเริ่มตนและการจบของเนื้อหา 
- แสดงการเชื่อมตอและความสัมพนัธ 
- แสดงการปฏิสัมพันธของเฟรมตางๆ ของบทเรียน 
- แสดงเนื้อหา โดยใชแบบสาขาแตกขยายหรือแบบเชิงเสน 
- แสดงการดําเนินบทเรียน วธิีการเสนอเนือ้หาและกจิกรรม 

    การออกแบบจอภาพและแสดงผล มีสวนที่จะตองพจิารณาดังนี ้
- บทนาํและวธิีใชโปรแกรม 
- การจัดเฟรมหรือแตละหนาจอ 
- การใหสี เสียง แสง ภาพ และกราฟกตางๆ 
- การพิจารณารปูแบบของตัวอักษร 
- การตอบสนองและการโตตอบ 
- การแสดงผลบนจอภาพและเครื่องพิมพ 

   
    การกําหนดความสัมพันธ ไดแก 

- ความสัมพันธของเนื้อหา 
- กิจกรรมการเรยีนการสอน 

    การวิเคราะหเนื้อหาในขัน้ตอนที ่1 และการออกแบบในขั้นตอนที ่2 นบัวาเปนกระบวนการ  
การสรางตวับทเรียน และตัวเนื้อหาบทเรยีนที่อยูในลกัษณะของเอกสารเปนสวนใหญ ทัง้สองขัน้ตอนจงึ
รวมเรียกวา เปนขั้นตอนของการออกแบบบทเรียนหรือสรางคอรสแวร (Courseware Design) ของ
บทเรียน หลังจากไดออกแบบคอรสแวร ข้ันตอไปจะเปนการสรางบทเรียนโดยใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร  (มนตชัย เทยีนทอง. 2539 : 45) 
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3. การสรางบทเรยีน 
               การสรางบทเรียนในขั้นนีจ้ะยึดตามขั้นตอนทีดํ่าเนนิการมาแลวทั้งหมด เพื่อสราง

บทเรียนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึง่ทาํได 2 ลักษณะตามที่กลาวมาแลวคือ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับสรางบทเรยีน โดยเฉพาะในลกัษณะของระบบนพินธบทเรียน ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้
เหมาะสําหรับผูสอนโดยทั่วๆ ไป โดยไมจําเปนตองมทีกัษะทางดานการเขียนโปรแกรมมากอน สวนอีก
ลักษณะหนึง่กคื็อ การใชโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร โดยที่ผูสรางจะตองอาศัยความชาํนาญและมี
ประสบการณในดานการเขยีนโปรแกรมตางๆ มาแลวเปนอยางด ี

              การสรางบทเรียนประกอบดวยขั้นตอนดังนี ้
3.1 การเตรียมการ   ไดแก 

3.1.1 การเตรียมขอความ 
3.1.2 การเตรียมภาพ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก 
3.1.3 การเตรียมเสียง 
3.1.4 การเตรียมสิ่งอื่นๆ ประกอบการสรางบทเรยีน 

3.2 การใสเนื้อหาและกิจกรรม ไดแก 
3.2.1 ปอนขอมูลที่จะแสดงบนจอภาพ 
3.2.2 ส่ิงที่คาดหวงัและการตอบสนอง 
3.2.3 ขอมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง 
3.2.4 การใสขอมูลเพื่อบันทึกการสอน 

 
4. การทดลองใช 

                หลังจากสรางบทเรียนคอมพวิเตอรเสร็จส้ินแลว ข้ันตอไปเปนการทดลองใชบทเรียน
ซึ่งเปนขัน้ตอนที่จําเปนอยางยิ่งกอนทีจ่ะนาํเอาบทเรียนไปใชในการเรียนการสอน โดยมีขอควรปฏิบัติ
ดังนี ้

4.1   การตรวจสอบ  ในการตรวจสอบจะตองกระทําตลอดเวลา ซึ่งรวมถงึการตรวจสอบ
ในแตละขั้นตอนการออกแบบและการพฒันาบทเรียน 

4.2 การทดลองใชงานบทเรยีน จําเปนตองมีการทดลองใชงานกอนจะมีการนาํไปใช
งานจริง โดยกระทาํกับกลุมเปาหมาย และผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง และควม
สมบูรณของบทเรียน 
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5. การประเมนิผลบทเรียน 
     การประเมนิผลบทเรยีนคอมพิวเตอร จะคลายกับการประเมินบทเรยีนทั่วไป 

โดยทัว่ไปมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เพื่อการประเมินผลตัวบทเรียน และประเมินผลสมัฤทธิ์ของ
ผูเรียนเมื่อเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร โดยใชสถิติมาเปนเกณฑในการประเมนิผลดานประสิทธิภาพ
ของตัวบทเรียน  
 

ทฤษฎกีารเรยีนรูที่เกี่ยวกบัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
                ชัยยศ เรืองสุวรรณ (2544 : ออนไลย) ทฤษฎกีารเรียนรูที่เกีย่วกับการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร ไดแก 

1. ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เชือ่วา มนุษยและการเรียนรูของมนษุยเปนสิ่งที่
สามารถสงัเกตไดจากพฤตกิรรมภายนอกโครงสรางบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) โดยผูเรียน
ทุกคนจะไดรับการเสนอเนือ้หาในลาํดับที่เหมือนกันและตายตัว 

2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) พฤติกรรมมนุษยเปนเรื่องของจติใจ ทําใหเกิด
แนวคิดเกี่ยวกบัการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร (Crowder) 

3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Thory) โครงสรางภายในของมนุษยจะมีลักษณะ
เปนเหมือนโหนดหรือกลุมทีม่ีการเชื่อมโยงกนัอยู มนุษยจะนาํความรูใหม ๆ ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรู
เดิม (Pre-existing Knowledge) 

4. ทฤษฎีความยดืหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory) เพื่อตอบสนอง
โครงสรางขององคกรความรูที่แตกตางกัน  
 
 สรุปเอกสารเกีย่วกับมัลติมีเดีย 

1. มัลติมีเดีย เปนการผสมผสานระหวางการทํางานของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิง่ 
ไฮเปอรเท็กซ และวีดิโอ ซึ่งนํามาเชือ่มตอกันโดยใชระบบคอมพวิเตอร พรอมกับนาํเสนออยางมี
ปฏิสัมพันธเพือ่ใหเกิดการสื่อสาร 

2. องคประกอบที่สําคัญของมลัติมีเดีย คือ ส่ือ ขอมูลดิจิตอล ความสามารถโตตอบได 
3. การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย  เปนสวนหนึง่ของกระบวนการออกแบบ

การสอนโดยใชหลักการของวิธีระบบเปนแนวทางเพื่อที่จะไดเปนแนวความคิดในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมลัติมีเดียที่เหมาะสม 

4. การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย ตองไดรับการออกแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพใน
ทุกๆ ดานเพือ่ความถกูตองในเนื้อหาที่ตองการจะสอน ตองอาศัยองคประกอบสําคัญหลายๆ ประการ 
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ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูเชีย่วชาญดานการสอน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการ
สอน และโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
 งานวจิัยที่เกีย่วของเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

งานวจิัยภายในประเทศ 
     นิรันดร  เปยมวัฒนาทรัพย (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเพื่อเปนสื่อการสอนภาษาอังกกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6   
ผลการวิจยัพบวา บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียเพื่อเสื่อการสอนภาษาอังกกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพ 86.38 / 89.35 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มัลติมีเดีย สูงกวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนดวยวิธีสอนตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 
.01 

จุฬารัตน นาควิโรจน (2545) ทาํการวิจยัเรื่อง พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
วิชาศิลปศึกษา เร่ือง องคประกอบศิลป สําหรับนักเรยีนมธัยมศึกษาปที่ 1 และหาประสทิธิภาพตาม
เกณฑ 85/85 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนแม
พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร  จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชคือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบประเมนิบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการศึกษา
คนควา คุณภาพดานเนือ้หาอยูในระดบัดี มีคุณภาพดานสื่อในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 
89.78/89.43 

นันทวรรณ วิบูลยศักดิ์ชัย. (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง อุปกรณคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงาน อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชวงชัน้ที ่2 กลุมตัวอยาง เปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5     โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
จํานวน 48 คน   ผลจากการศึกษาคนควาปรากฏวาคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย       
จากการประเมินของผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา อยูในระดบัดีมาก ดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดี
มาก และมีประสิทธิภาพ 89.89/85.61 
 

ทศลักษณ  เข็มทอง (2549) ไดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คํา
ศัพยภาษาอังกฤษพื้นฐานทีใ่ชในชีวิตประจําวนั สําหรับนักเรียนชวงชั้นที1่ (ประถมศึกษาปที ่ 3) 
โรงเรียนวัดสารอด จํานวน 45 คนผลการศึกษาคนควาปรากฏวาคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียจากการประเมนิของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับดี ดานเทคโนโลยกีารศึกษาอยูใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพ 90.67/90.50   
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งานวจิัยตางประเทศ 
        ริดเดล (Theal. 2995 : Abstracts) ไดศึกษาการใชโปรแกรมมัลติมีเดียในหองเรยีนซึง่
พบวา มัลติมีเดียที่มปีระสิทธิภาพจะทําใหนกัเรียนไดเรียนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว นักเรียนสามารถใช
โปรแกรมมัลติมีเดียไดโดยงายและรวดเร็วดวยตนเองซึ่งผลดีกวาการเรียนแบบดั้งเดมิในหองเรียน 
นักเรียนทีเ่รียนจากคอมพวิเตอรมัลติมีเดียจะพัฒนาในเรือ่งความคิด ความรูสึก สามารถใชภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการเสริมความคิดได นักเรียนจะสนใจในกิจกรรมเหลานี้มากกวาการสอน
ในหองเรียนแบบธรรมดา 
 

โซลทาน ี (Soltani. 1995 : Abstracts) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการใชส่ือ 3 ชนิด 
คือ มัลติมีเดยีแบบปฏิสัมพันธ วีดิโอและตํารา ไดทดลองกับประชากรนักศึกษาสาขาประถมศึกษา
จํานวน 92 คน และทําการสุมตัวอยางออกมา 23 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 3 กลุม และกลุม
ควบคุม 1 กลุม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ความพยายามและแรงจูงใจ   ผลการวิจัยพบวามีความแตกตาง
ระหวางผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้ง 4 กลุม คือ กลุมมลัติมีเดียแบบปฏิสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุม
ควบคุม ตํารา และวีดิโอ นอกจากนีน้ักเรียนที่เรียนจากมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธมีความคงทนในการ
เรียนรูนานกวากลุมควบคมุ ตํารา และวีดิโอ 

   เวน  เจยีง (Wen-Jieng. 1996 : Abstracts) ไดทดลองใชมัลติมีเดียจาํลอง
สถานการณ จําลองการชวยเหลือคนไขในสถานการณตางๆ ในหองฉุกเฉนิของการฝกนักเรียนแพทย 
การทดลองพบวา สามารถชวยใหนกัเรยีนแพทยฝกการตัดสินใจในการใชยาชวยเหลือคนไข และเพื่อ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ผิดพลาด ซึ่งมีผลตอชีวิตของผูปวย ทาํใหนักเรียนมีผลการฝกที่ดี และมีเจตคติที่ดี
ตอการฝก 

พอตเตอร (Porter. 1996 : Abstracts) ทําการศึกษาวจิัยเพื่อออกแบบ พัฒนาและ
ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับใชในการเรียนรูหลักสตูรการจัดการผลิตภัณฑ โดย
ประเมินประสทิธิผลจากนกัเรียนที่ลงทะเบยีนเรียนหลกัสตูรการจัดการผลิตภัณฑของคณะการจัดการ
และการตลาด วิทยาลยัธุรกจิแหงมหาวิทยาลัยลามาร ในฤดูใบไมผลิและภาคฤดูรอนป 1995 พบวา 
คาเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียนในฤดูใบไมผลิแตกตางกนั แตในภาคฤดูรอนไมแตกตาง
กัน   โดยความแตกตางระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีต้ังแต 60 เปอรเซ็นต ถงึ 100 
เปอรเซ็นต นอกจากนีน้ักเรียนมีความคาดหมายทางบวกตอประสทิธิภาพของมลัติมีเดียและอุปกรณที่
ใชในหลักสูตรดวย 

ฟลลิป  เดวนิและแอบบี้ โรบิน (Phillip, Devin; & Abby Robyn. 1997 : Abstracts) 
ไดรวมกันประเมินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียซึงใชมาตลอดระยะเวลา 10 ป สําหรับ
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นักเรียนในศนูยฝกระดับมัธยมศึกษา จาํนวน 124 คน ทีโ่รงเรียน Sanger High School รัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งผูเรียนเหลานี้ตองเรียนและฝกใหไดประสบการณในการเปนผูนําทาง
การทหาร ผลของการประเมินพบวา บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมปีระสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด
ไว และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยงัชวยประหยัดเวลาในการสอน และมีคาความเชื่อมัน่ในการที่
จะนาํไปใชในโรงเรียนอืน่ได ดังนัน้การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียยอมจะไดรับประโยชนคุมคา
ตอการเรียนการสอน 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
   ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล   
 กิดานนัท  มลิทอง (2536 : 164) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล หรือ
การศึกษารายบุคคลไววา หมายถึง การจัดการศึกษาที่พิจารณาถงึลักษณะความแตกตางความ
ตองการ และความสามารถ เพือ่ใหผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจไดตามกําลังและ
ความสามารถของตน คามวธิีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการเรียนที่กาํหนด
ไว 

 วิไล  องคธนะสุข (2543 : 80) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา การ
เรียนดวยตนเองเปนรูปแบบหนึง่ของการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน หรือ
เรียนตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่ง
ไดแก ความแตกตางในดานความสามารถทางสติปญญา ความตองการ ความสนใจ ดานรางกาย 
อารมณ และสังคม โดยการเรียนรูดวยตนเอง เปนการประยุตรวมกนัระหวางเทคนคิและสื่อการสอนให
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

โนลส (Knowles. M.S.  1975) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล หรือ
การศึกษารายบุคคลไววา เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนแตละคนมีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง (โดยอาศัย
ความชวยเหลอืจากผูอ่ืน หรือไมตองการกไ็ด) ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรยีนรูของตน 
กําหนดเปาหมายในการเรยีนรู แยกแยะ แจกแจง แหลงขอมูลในการเรียนรู ทัง้ทีเ่ปนคนและเปนอุปกรณ
คัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรูนัน้ๆ  
               สรุปไดวา การเรยีนการสอนรายบุคคล เปนการจัดการศึกษาทีพ่ิจารณาถึงลักษณะของความ
แตกตาง ความตองการ และความสามารถของผูเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียน เรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ
ไดตามกําลังความสามารถของตน โดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคล  โดยมีครูผูสอน
เปนผูเตรียมโครงการเรียน พรอมทัง้ชวยเหลือหรือแนะนําใหผูเรียนหากเกิดอุปสรรคและปญหาตางๆ  
ตามวิธกีารและสื่อการเรียนที่เหมาะสมเพือ่บรรลุถึงวัตถปุระสงคการเรยีนที่กําหนดไว 
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 ลักษณะของการเรยีนการสอนรายบุคคล 
    การสอนแบบรายบุคคลนัน้ ยอมประกอบดวยประสบการณในการเรียนทีอ่อกแบบ

เฉพาะสําหรับนักเรียแตละคน โดยอาศัยรากฐานมาจากการวเิคราะหความสนใจ และความตองการ
ของแตละคน และเมื่อไดกําหนดแลว ประสบการณในการเรียนรูนัน้จะถกูควบคุมโดยนักเรียนเอง   
นักเรียนจัดการควบคุมเวลาเองตามความสนใจและความสะดวกของนักเรียน  หากสรุปแลวจะไดดังนี ้
(ชม  ภูมิภาค. 2524 : 94) 

1. ครูจัดการเกี่ยวกับเหตุการณของการสอนนอยอยางลง 
2. วัสดุจะเปนผูจดัการใหเหตุการณในการสอน 
3. ครูจะใชเวลาสวนใหญทํางานเปนสวนตัวกับนักเรียนมากขึ้น เพื่อจะดูวานักเรยีน

จะเรียนอะไรและเรียนอยางไร ครูจะตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางใกลชิดดวยการวินิจฉัย
มากขึ้น เมื่อการวิเคราะหความยุงยากและปญหาตางๆ ตลอดจนการสอนซอมเสริม 

4. ผูเรียนมีโอกาสตางๆ มากขึ้นในเรื่องสิ่งที่เรียน วิธีการเรียน ตลอดจนวัสดุในการ
เรียน 

5. เวลาการเรียนสําหรับแตละคนนัน้ยอมแตกตางกันไป ไมจําเปนทีทุ่กคนจะตอง
ไปในจังหวะเดียวกนั 
    การจัดการเรียนการสอนราบบุคคลอาจจะจัดในรูปแบบตางๆ กนัขึ้นอยูกับความตองการ 
และความพรอมของผูจัด ดังนี ้(เสาวณีย   สิกขาบัณฑิต. มปป. : 27)  

1. จัดบทเรียนใหผูเรียนทําการศึกษาดวยตนเอง โดยที่ครูกับผูเรียนจะกําหนดเวลา
ในการพบปะกันไดแนนอน อาจพบปะเปนราบคนหรือเปนกลุม จัดเปนแบบอภิปราย หรือสัมมนาและว
แตความเหมาะสม ครูจะกาํหนดเวลาเพื่อตรวจสอบดูผลความกาวหนาของผูเรียนเปนระยะๆ  

2.  จัดสวนใดสวนหนึง่ของวิชาที่เรียนตามปกติใหเรียนตามลาํพงั ผูเรียนเลือกตอน
ใดตอนหนึง่ หรือหัวขอใดหวัขอหนึง่ที่ตนสนใจมาทําการศึกษาดวยตนเอง จะมีครูเปนผูใหคําแนะนํา
ปรึกษาในดานการกําหนดจุดประสงค แนวทางในการทํางานการศึกษาคนควา และการแกปญหา 

3. จัดแบบอิสระเสรีมากที่สุด  แบบนี้ผูเรียนจะวางแผนการเรียนและวิธีการเรียนดวย
ผูเรียนเอง ผูเรียนพอใจที่จะปรึกษาหารือกับครูคนใดหรือไมก็ได 
 
   ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 

          การจัดการเรียนการสอนรายบุคคล มุงสอนใหผูเรียนตามความแตกตาง โดยคํานงึถงึ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความพรอม  ทฤษฎีทีน่าํมาใชในการจัดการเรียนการสอน
รายบุคคล คือ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528 : 159-160) 
     1.  ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability Difference) 
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    2.  ความแตกตางในดานสติปญญา (Intelligent Difference) 
  3.  ความแตกตางในดานความตองการ (Need Difference) 
  4.  ความแตกตางในดานความสนใจ (Interest Difference) 
  5.  ความแตกตางในดานรางกาย (Physical Difference) 
  6.  ความแตกตางในดานอารมณ (Emotional Difference) 

 7. ความแตกตางในดานสงัคม (Social Difference) 
จะเหน็ไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เปนการจัดที่รวมแนวทางใหมในการปฏิรูประบบ

การเรียนการสอนและการจัดหองเรียน จากแบบเดิมทีม่ีครูเปนผูนาํแตผูเดียว มาเปนระบบที่ครูและ
นักเรียนมีสวนรวมกันรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนจะเปนแบบเปด (Open education) ผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติดวยตนเอง จนสามารถบรรลุเปาหมายไดเมื่อจบบทเรยีนแตละหนวยหรือ
แตละบทแลว โดยจะมีการทดสอบ หากผูเรียนสามารถสอบผาน จงึจะสามารถเรยีนบทเรียนหรอืหนวย
เรียนบทตอไป บทเรียนนัน้อาจทาํในรูปของชุดการเรียน บทเรียนสําเรจ็รูป หรือโมดลู   สาเหตุที่ตองจัด
ใหมีการเรียนการสอนราบยคุคลขึ้นเนื่องจาก 

   1.  ความไมพอใจของคนทั่วไปในคุณภาพการศึกษาที่มีอยู 
   2.  การเนนถึงความตองการที่จะปรับปรุงใหไดมาซึง่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทีย่ังไมพรอมหรือ

นักเรียนทีม่ีปญหา 
    3.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งจะพัฒนาโปแกรมการเรยีน 
    4.  ความสามารถที่เปนไปไดของคอมพิวเตอรที่จะจดัโปรแกรมการเรียนรายบุคคล 
    5.  การขยายตัวอยางรวดเร็วของโสตทศันวัสดุ 
    6.  การขยายตัวของทนุตางๆ เพื่อใชในกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 โดยเราจะใชการเรียนการสอนรายบุคคลสําหรับเปนการฝกฝน ซึ่งเปนสวนหนึง่ของขบวน

การศึกษา การเรียนการสอนแบบนี้จะใชเมื่อเราตองการชวยผูเรียนใหเรียนทักษะเบื้องตน เชน ทักษะ
ทางดานการชาง ทักษะการเขียนอานคํา เปนตน และใชในเนื้อหาวิชาที่ตอเนื่องกนั เชน วิชาชาง วิชา
วิทยาศาสตร เปนตน 

 วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
      การเรียนการสอนรายบคุคล ยึดหลักปรัชญาทางการศึกษา และอาศัยพืน้ฐานจากทฤษฎี

จิตวิทยาพฒันาการ และจิตวทิยาการเรียนรู วัตถปุระสงคในการจัดการเรียนการสอนรายบคุคลจึง
มุงเนน (เสาวณีย  สิกขาบณัฑิต. 2528 : 161-162) 

 1.  การเรียนการสอนรายบุคคล มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจัก
แกปญหาและตัดสินใจเอง การเรียนการสอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสรมิการศึกษาตลอดชีวิต 
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และการศึกษานอกโรงเรียน ครูและผูเรียนเชื่อวา การศึกษาไมใชมหีรือส้ินสุดอยูเพยีงในโรงเรียนเทานัน้ 
การเรียนการสอนรายบุคคลสนับสนนุใหผูเรียนรูจักแสวงหาและเรียนรูในสิ่งทีเ่ปนประโยชนตอสังคม
และตนเอง ใหรูจักแกปญหา รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคดิในทางสรางสรรค
มากกวาทาํลาย 

 2.  การเรียนการสอนรายบคุคล สนองความแตกตางของผูเรียนใหไดเรียนบรรลุผลกบั
ทุกคน การเรยีนการสอนรายบุคคลสนับสนุนความจรงิทีว่า คนยอมมคีวามแตกตางกันทุกคน ไมวาจะ
เปนดานบุคลกิภาพ สติปญญา หรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอการเรียนรูที่สําคัญ 
4 ประการ คือ 

2.1 ความแตกตางในเรื่องอตัราความเร็วของการเรียนรู (Rate of learning) ผูเรียน
แตละคนจะใชเวลาในการเรยีนรู และทําความเขาใจในสิง่เดียวกัน ในเวลาที่แตกตางกัน 

2.1 ความแตกตางในเรื่องความสามารถ (Ability) เชน ความฉลาด ไหวพริบ 
ความสามารถในแงของความสําเร็จ ความสามารถพิเศษตางๆ  

2.2 ความแตกตางในเรื่องวธิีการเรียน (Style of learning) ผูเรียนเรียนรูในทางที่
แตกตางกนั และมีวิธีเรียนทีแ่ตกตางกนัดวย 

2.3 ความแตกตางในเรื่องความสนใจและสิ่งทีช่อบ (Interests and Preference) 
เมื่อผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกนัในหลายดานเชนนี้ ครูจึงตองจัดบทเรียนและอุปกรณการเรียน
และทบเรียนในระดับและลกัษณะตางๆ ใหผูเรียนไดเลอืกดวยตนเอง เพื่อสนองความแตกตางดงักลาว 

 3.  การเรียนการสอนรายบคุคล เนนเสรภีาพในการเรยีนรู เชื่อวาถาผูเรียนเรียนดวย
ความยาก เรียนดวยความกระตือรือรนทีไ่ดเกิดขึ้นเอง ผูเรียนจะเกดิแรงจูงใจและกระตุนไหพฒันาการ
เรียนรู โดยทีค่รูไมจําเปนตองทาํโทษหรือใหรางวัล และผูเรียนก็จะรูจักตนเอง มีความมัน่ใจในการกาว
ไปขางหนา ตามความพรอมและขีดความสามารถ (Self-pacing) 

 4.  การเรียนการสอนรายบคุคล  ข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้น
ใหแกผูเรียน การเรียนการสอนรายบุคคลเชื่อวา การเยนรูเปนปรากฏการณสวนตัวที่เกิดขึ้นในแตละ
บุคคล การเรียนรูเกิดขึ้นเรว็หรือชาและจะเกิดขึ้นอยูกับนักเรียนไดนานหรือไม นอกจากจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถ ความสนใจของผูเรียนแลว ยังขึน้อยูกบักระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนัน้ใหแก
ผูเรียน การกาํหนดใหผูเรียนรูเร่ืองหนึ่งในระยะเวลาหนึง่ และเรียนรูเร่ืองหนึง่ดวยวธิีการเดียว ไมเปน
การยุติธรรมแกผูเรียน ผูเรียนควรจะไดเปนผูกาํหนดเวลาดวยตนเองและควรจะมโีอกาสเรียนรูหรือมี
ประสบการณในการเรียนรูดวยขบวนการและวิธีการตางๆ  

 5. การเรียนการสอนรายบคุคล มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการ
สนองตอบทีว่า การศึกษาควรมีระดับแตกตางกนัไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนัน้งายก็ทําให
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บทเรียนสั้นขึน้ ถาบทเรียนนั้นยากมาก ผูสอนกจ็ะสามารถจัดยอยเนื้อหานั้นออกเปนสวนๆ และ
ปรับปรุงใหเขาใจไดงายขึน้ อาจจะเพิ่มเวลาที่เรียนใหไดสัดสวนกับความยากโดยเรยีงลําดับจากเรื่องที่
งายไปสูเร่ืองราวที่ยากขึ้นตามลําดับ 

 
  นอกจากนี ้กาเย และบรกิส (Gagne’ and Briggs. 1974 : 185-187) ไดกลาวถึงการเรียน

ดวยตนเองวา เปนหนทางทีท่ําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ และสอดคลองกับ
บุคคลิกของผูเรียนแตละคน โดยมีจุดมุงหมายสาํคัญ 5 ประการ คือ 

1.  เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 
2.  เพื่อชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคนในการจัดลาํดับการเรียนตาม

จุดมุงหมาย 
3.  ชวยในการจัดวัสดุหรือส่ือใหเหมาะสมกับบทเรียน 
4.  เพื่อสะดวกตอการประเมินผลและสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของนักเรยีนแต

ละคน 
5.  เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนตามอัตราความสามารถของตน 

 สรุปไดวาวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลเพื่อชวยแกปญหาในเรื่องความ
แตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งชวยใหผูเรียนสามารถเรยีนรูตามความสามารถ ควบคุมอัตราเรงในการ
เรียนตั้งแตตนจนจบกระบวนการเรียนรูโดยไมมีใครบังคับ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับบุคคลในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 
 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 
       การเรียนการสอนรายบคุคล หรือการศึกษารายบคุคล เปนวิธกีารเรียนการสอนมารเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน โดยคาํนึงถึงลักษณะความแตกตางของผูเรียนเปนสาํคัญ วธิีการเรียน
ในลัษณะนี้ยอมมีทัง้ขอดีและขอจํากัดคือ (กิดานนัท  มลิทอง. 2539 : 166-167) 

      ขอดี 
1.  ผูเรียนสามารถเรียนไดเร็ว หรือชาตามอัตราความสามารถ และความสนใจของ

แตละบุคคล 
2. ส่ือที่ใชในการเรียนไดรับการทดลองและทดสอบมากอนแลว วาสามารถจะใช

เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพดีจึงจะนาํมาใชกับผูเรียน เชน ชุดการเรียน ชุดสื่อประสม และโมดูลวิชา
ตางๆ  
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3.  ส่ือที่ใชในการเรียนมีหลายชนิดใหเลือก และมกัจะใชในรูปของสื่อประสม ส่ือบาง
รูปแบบจะเปนสื่อที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย เชน Interactive video และการเรียนดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน 

4.  บทเรียนมักจะเปนหนวย (Unit) ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดดวยชุดการเรียนที่
จัดเปนแตละเนื้อหาบทเรยีนตามหนวยนัน้ 

5.  เปนการเรยีนที่ผูสอนเปนผูชวยเหลือ แนะนาํ และใหคําปรึกษาแกผูเรียน จึงทาํ
ใหผูสอน และผูเรียนมีมนุษยสัมพนัธตอกนัมากกวาการเรียนในวิธีอ่ืน 

 
      ขอจํากัด 

1. ถาผูเรียนมอีายุยงันอย และยังมมีีประสบการณเพยีงพอที่จะควบคุมการเรียนของ
ตนไดก็อาจจะทําใหยากแกการเรียนใหสําเร็จได 

2.  ผูสอนตองเปนผูทีม่ีความรู ในการจัดเตรียมสื่อการเรียนในแตละวชิาใหเหมาะสม
กับผูเรียน โดยตองดูถึงบุคลกิภาพและความแตกตางของผูเรียนแตละคนดวย 

3.  วชิาที่จะเรยีนดวยการศกึษารายบุคคลอาจมีจํานวนจํากัด เนื่องจากวชิาบางวชิา
ไมสามารถใหผูเรียนเรียนไดอยางลกึซึ้งดวยตนเอง 

4. ในกรณทีี่ผูสอนไมมีเวลาใหแกผูเรียนมากพอ ยอมทาํใหผูเรียนรูสึกวาถูกปลอยให
อยูโดดเดี่ยวเปนผลอาจจะทําใหการเรียนลมเหลวลงได 
 
   งานวิจัยงานวิจัยเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนรายบคุคล 
          ธีตา  เธียรกุลไพบูลย (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชรายการวีดิทัศน
ประกอบกิจกรรมการศึกษารายบุคคลและแบบกลุมรวมมือ ผลการวิจยัพบวา นกัศึกษาที่เรียนจากการ
ใชวีดิทัศนประกอบกิจกรรมการศึกษารายบุคคล และแบบกลุมรวมมอื มีผลการเรยีนรูและเวลาในการ
เรียนแตกตางกัน 
  เชษฐา  บุญชวลิต (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การสรางชุดการเรียน
ดวยตนเอง เร่ืองการใชเครื่องมือวัดไฟฟา ช 0278 ชางเดินสายไฟภายในอาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการศึกษาคนควาปรากฏวาประสิทธิภาพของหนวย
การเรียนเฉลี่ยทั้ง 6 หนวยการเรียน มีประสิทธิภาพ 91.12 / 88.35 สูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว 
  ทอมสัน  (Tomson. 1980 : 361-375)       ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนรูเปน
รายบุคคลกับการเรียนในหองเรียนปกติ          สําหรับวชิาแคลคูลัส      ระดับวิทยาลัยการวจิัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ ผลการใชกลวิธีการเรียนรูเปนรายบุคคล         กับการเรียนแบบบรรยาย 
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อภิปราย ทองจํา ดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตขิองการใชกลวิธีการเรียนรูเปนรายบุคคล สูง
กวาระบบการเรียนแบบบรรยาย อภิปราย ทองจํา 
 เฮคส (Hakes.1986 : 1590-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากการสอนรายบุคคล โดยใชครูกบัใชคอมพิวเตอรชวย
สอน โปรแกรมคอมพิวเตอรทีน่ํามาใชในการทดลองสอนในครัง้นี้เปนโปรแกรมการสอนอัตโนมัติ 
(PLATO) ผลการศึกษาพบวา 
  1.    ในดานทกัษะการคํานวณ กลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชครูเปนผูสอน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ    แตในดานทกัษะการใช
กฎเกณฑทางคณิตศาสตรพบวา การเรียนโดยวิธีสอนทัง้สองวิธีไมแตกตางกนั 
  2.    สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   โดยพิจารณาที่เพศของผูเรียน  
พบวา ไมแตกตางกนั 

3.  ในเรื่องอัตราการหยุดเรียนกลางคนั หรือการขาดเรียนของนักเรียน พบวา  
การสอนรายบคุคลทั้งสองวิธไีมแตกตางกนั 
    จากแนวคิดดังที่กลาวมาแลว สรุปไดวา การเรียนรูแบบรายบุคคลหรือการสอนตาม
เอกัตภาพนั้น เปนวิธกีารเรียนที่ตองคาํนงึถงึความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเนนการ
แกปญหาในเรือ่งความแตกตางระหวางบคุคล โดยมีการจัดวัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผูเรียน และสอดคลองกับเนือ้หา เพื่อสนองตอความตองการของผูเรียน และจุดมุงหมาย 
หรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
 
เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 ความสําคัญ ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
        ในสังคมโลกปจจุบัน การรูภาษาตางประเทศเปนสิง่จําเปนที่เลี่ยงไมได เพราะภาษามิใช
เปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลที่ตองการและเพื่อการประกอบอาชพีเทานัน้เทานัน้ ยงั
สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร การเจรจาตอรองเพื่อการแขงขันและความรวมมือทัง้
ทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ (การรูภาษาตางประเทศ) ยังชวยสราง
สัมพันธภาพทีดี่ระหวางผูคน เพราะมีความเขาใจวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกนัแตละเชื้อชาติ ทําให
สามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมคีวามเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน เนื่องจากผูเรียนไมได
เรียนภาษาเพือ่ความรูเกีย่วกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมอืในการ
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ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจาํวนั และการงานอาชพี 
การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึน้อยูกับทักษะการใชภาษา  
ดังนัน้การเรียนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทกัษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของการ
เรียนภาษาจงึควรประกอบไปดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกจิกรรมการฝกทักษะทางภาษา และ
กิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวธิีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไป ดวยอันจะนาํไปสูการเรียนที่
พึ่งตนเองได (Learner-independence) และสามารถเรยีนรูไดตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งดาน
ภาษาตางประเทศและการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนวชิา
อ่ืนๆ ในการศกึษาตอ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซึง่เปนจุดหมายสําคัญประการหนึง่ของการปฏิรูป
การศึกษา (กรมวิชาการ.2544:1-2)  
  
  โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
       โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและ
พัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-Based) เปนสาํคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับคือ (กรมวิชาการ.
2544:2) 
  1.  ชวงชัน้ ป.1-3   ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
  2.  ชวงชัน้ ป.4-6   ระดับตน (Beginner Level) 
  3.  ชวงชัน้ ม.1-3   ระดับกําลังพัฒนา (Development Level) 
  4.  ชวงชน ม.4-6   ระดับกาวหนา (Expanding Level) 
 
 วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คาดหวงัวาเมือ่ผูเรียน เรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนือ่งตั้งแตชั้นประถมศึกษาถงึมัธยมศึกษา 
ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ 
แสวงหาความรูประกอบอาชพี และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามาถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการ.2544:2-3) 
 
 คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศเปน
สาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทาํงานอยาง
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สรางสรรค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การเรียน
ภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมวีิสัยทศันกวางไกลและเกิดความมัน่ใจในการที่จะสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ โดยยังคงความภาคภูมิใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 การที่จะใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดงักลาว หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ักําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมและจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพงึมเีมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงชั้น ดังกลาว 
          ชวงชัน้ที่ 1 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3) 
                  1.    เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลีย่น    และนาํเสนอขอมูลขาวสารใน
เร่ืองที่เกีย่วกับตนเอง ชีวิตประจําวนัและสิง่แวดลอมใกลตัว 
                  2.   มทีักษะการใชภาษาตางประเทศในการ   ฟง-พูด ตามหวัขอเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธกับบุคคล   ภายใน
วงคําศพัท 300-450 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม) 
                  3.   ใชประโยคคําเดี่ยว (one word sentence)   และประโยคเดี่ยว (simple 
sentence) ในการสนทนาโตตอบตามสถานการณในชีวติประจําวนั 
  4.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวฒันธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษาตามระดับชั้น 
  5.   มีความสามารถในการใชภาษาองักฤษ ในการเสนอขอมลูที่เปนความรูในวิชา
อ่ืนตามความสนใจและวัย 
   6.   มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน      และในโรงเรียนในการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและความเพลิดเพลิน 
 
  ชวงชั้นที่ 2 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
  1.    เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสารในเรื่องที่
เกี่ยวกับตนเอง ชวีิตประจําวนัและสิ่งแวดลอมใกลตัว 
   2.    มทีักษะการใชภาษาตางประเทศใน   การฟง-พูด-อาน       ตามหวัขอเร่ือง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม  และความสัมพนัธกับบุคคล   
เวลาวางและ นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-ขาย  ลมฟา อากาศ   ภายในวงคําศพัท 
1,050-1,200  คํา (คําศพัทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 
   3.    ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ 
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   4.   เขาใจขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรยีงในการสนทนาทัง้ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการในบริบทที่หลากหลาย 
   5.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวฒันธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษาตามระดับชั้น 
   6.   มีความสามารถในการใชภาษาองักฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชา
อ่ืนตามความสนใจและวัย 
   7.  มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียนและในโรงเรยีนในการแสวงหา
ความรูเพิม่เตมิและความเพลิดเพลิน 
 
  ชวงชั้นที่ 3 (จบชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3) 
   1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสาร สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชน้ําเสียง ทาทางและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
   2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียนตามหวัขอเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพนัธกับบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดนิทาง
ทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศพัท 2,100-2,250 คํา 
(ศัพยที่เปนนามธรรมมากขึน้) 
  3.   ประโยคประสม(Compound sentence) และโยคซับซอน(Complex sentence) 
ที่ใชส่ือความหมายตามบรบิทตางๆ ในการสนทนาทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 4.  อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการที่มีตัวเชื่อมขอความ (discourse markers) 
 5. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษาตามระดับชั้น 
 6.  มีความสามารถในการใชภาษาองักฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชาอื่น
ตามความสนใจและวัย 
 7.   มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน       และในโรงเรยีนในการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและความเพลิดเลนิ 
 
 ชวงชั้นที่ 4 (จบชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6) 
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1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสาร สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกีย่วกับการศึกษา
งานอาชพี  ชมุชน และสงัคมโลก ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียนตามหัวขอเร่ือง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลา
วางกและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชพี การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที ่ ภาษา วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ภายในวงคาํศัพท 3,600-
3,750 คํา (ศัพยที่มีระดับการใชแตกตางกัน) 

3. ใชประยคผสมและประโยคซบัซอนที่ใชส่ือความหมายตามบริบทตางๆในการ
สนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการที่มีตัวเชื่อมขอความ (discourse markers) 

5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวติความเปนอยูของ
เจาของภาษาตามระดับชั้น 

6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวชิา
อ่ืนตามความสนใจและวัย 

7. มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหา
ความรูเพิม่เตมิและความเพลิดเลิน (กรมวชิาการ.2544:6) 
    สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

        สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถงึองคความรูที่เปนสากลสําหรับ
ผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวยสาระดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวฒันธรรม ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก 
         สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) หมายถงึ การใชภาษาตางประเทศ
เพื่อทาํความเขาใจ แลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูล ขาวสาร แสดงความคิดเหน็ เจตคติ อารมณ และ
ความรูสึกในเรื่องตางๆทัง้ที่เปนภาษาพูดและภาษาเขยีน 
          สาระที ่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ชีวิต ความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 
          สาระที ่ 3 ภาษากบัความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connection) หมายถงึ 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่มีความสัมพันธกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน 
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      สาระที่ 4  ภาษากับความสมัพันธกับชมุชนโลก (Communities) หมายถึง ความสามารถ
ในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพืน้ฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอด
ชีวิต (กรมวชิาการ.2544:6) 
 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ 
           มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ หมายถงึผลของการ
เรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นตวัผูเรียน เปนมาตรฐานกลาง ซึ่งเปนกรอบดานการเรียนรู ทักษะกระบวนการ
และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่สถานศึกษาสามารถนําไปปรับและพัฒนา เพือ่กําหนดเปนผลการ
เรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดเกีย่วกับผลการเรียนที่คาดหวังของผู
รียน อันจะนําไปสูการจดักระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนแบงออกเปน 8 
มาตรฐานตามสาระทัง้สี่ดังตอไปนี้ 

สาระที ่1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1     เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องทีฟ่งและอานจากสื่อ
ประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมวีจิารณญาณ 

มาตรฐาน ต 1.2       มทีักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลีย่นขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกโดยใช
เทคโนโลยี และการจัดการทีเ่หมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรฐาน ต 1.3       เขาใจกระบวนการพูด การเรียน และสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบ
ยอด  

สาระที ่2   ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1     เขาใจความสมัพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชได 
มาตรฐาน ต 2.2     เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมวีจิารญาณ 
 สาระที ่3   ภาษากับความสัมพันธกบักลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1      ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปน

พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
สาระที ่4    ภาษากับความสัมพันธกบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1       สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทัง้ในสถานศกึษา ชุมชนและ
สังคม 

มาตรฐาน ต 4.2       สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมอืในการเรียนรูการทาํงานการประกอบ 
อาชีพ การสรางความรวมมอื และการอยูรวมกันในสังคม 
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 การวัดผลประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
        มีจุดมุงหมายเพื่อไดทราบความกาวหนาของผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวของแตละรายวิชา ดังนั้นการประเมนิความสามารถในการใชภาษาจึง
ตองเนนวิธกีารและเครื่องมือวัดที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูกับการจัดการเรียน
ของผูเรียน เชนการวัดภาคปฏิบัติ การสงัเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การบันทึกพฤตกิรรม 
แฟมสะสมงาน ฯลฯ ทัง้นีว้ธิีการและเครือ่งมือวัดที่เลือกใชตองสอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะที่ตองการ
วัดดวย 

 ผลการประเมนิในระดับชัน้เรียน ทาํใหผูเรียนไดทราบความกาวหนาและความสาํเรจ็ของ
ตน สามารถนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูและควบคุมการเรยีนรูของตนเอง ทําใหผูสอนไดรูถึง
ความสามารถและเขาใจความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล ตลอดจนมองเหน็ภาพความ
เปลี่ยนแปลงของผูเรียนอยางตอเนื่อง สามารถชวยเหลือแกไขขอบกพรองไดทันทวงที และนํามาจัด
กลุมผูเรียนได รวมทั้งใชประเมินผลการจัดกิจกรรมของตนเอง ทาํใหผูปกครองไดทราบระดับ
ความสาํเร็จของผูเรียน สามารถใหการสนับสนุนสงเสริมเพื่อพัฒนาผูเรียนได (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.2544:175-176) 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที2่   ซึ่งผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยและพฒันา ซึ่งมี
รายละเอียดวธิีการดําเนนิการตรมหัวขอดังนี ้

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.   การสรางและหาประสทิธภิาพเครื่องมือที่ใชในการวจิยั 
4.   การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย 
5.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนทีก่ําลงัศกึษาอยูในชวงชั้นที ่ 2       
(ชั้นประถมศึกษาปที ่4)    โรงเรียนวัดบางแคเหนือ (ชัน้-จํานง  ฉองสวนออย)     สํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 3 หองเรียน รวม 120 คน 
 

กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการวจิัยครั้งนี้เปนนกัเรียนระดับชวงชัน้ที ่2     ชัน้ประถมศกึษาปที ่4   
โรงเรียนวัดบางแคเหนือ (ชั้น-จํานง  ฉองสวนออย)    ซึง่กําลังศกึษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2549  จํานวน   48 คน   ซึง่ไดมาโดยวธิีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)   
จํานวน  48 คน  ดังนี ้

1. จับฉลากหองเรียนทัง้ 3 หอง ใหเปนหองเรียนที่ 1,2 และ 3 เพือ่กําหนดเปน
หองเรียนที่ใชในการทดลอง 

2. สุมนักเรียน   3 คน จากหองเรียนที่ 1 เพื่อใชในการทดลองครั้งที ่1 
3. สุมนักเรียน 15 คน จากหองเรียนที่ 2 เพื่อใชในการทดลองครั้งที ่2 
4. สุมนักเรียน 30 คน จากหองเรียนที่ 3 เพื่อใชในการทดลองครั้งที ่3 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time   แบบฝกหัดระหวางเรียน   
2.    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3.   แบบประเมินดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 
การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย   มีข้ันตอนในการสราง
บทเรียน ดังนี ้

1.1 ศึกษาจุดมุงหมายและเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตาม 
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544  ระดับชวงชัน้ที ่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4)             
เร่ือง Free time เพื่อทําความเขาใจวัตถปุระสงคการเรยีนรู เนื้อหาวชิา แนวการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมนิผล 

1.2 วเิคราะหเนื้อหา เร่ือง Free time และจัดเนื้อหาแบงออกเปนหนวยยอย เพื่อความ
สะดวกของผูเรียนที่จะไดเลือกศึกษาแตละเรื่องไดตามอัธยาศัย ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1  Hobbies 
  เร่ืองที่ 2  Shopping 
  เร่ืองที่ 3  Sports 
1.3 กําหนดผลการเรียนที่คาดหวังของบทเรียนที่จะสราง 
1.4 ศึกษาโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียคือโปรแกรม 

Macromedia Flash 8.0 Professional โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 และโปรแกรม Sound 
Forge 8.0  ซึ่งใชสําหรับบันทึกเสยีงเพลงและเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 

1.5 กําหนดเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหอยูในรูปของ Flowchart 
1.6 นําเนื้อหาที่กําหนดไปจัดทําเปน Storyboard แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

และดานเทคโนโลยีทางการศึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแกไข 
1.7 สรางเนื้อหา ภาพประกอบเนื้อหา สรางภาพกราฟก บันทึกเสียงดนตรี และเสียง

บรรยาย นํามาประกอบเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
1.8 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึน้เสนอใหผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน และเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถกูตองและประเมินคณุภาพ กอนนาํมาปรับปรุงแกไข 
 

 2. การสรางและหาประสิทธิภาพแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
2.1 ศึกษาหลักสูตรเนื้อหาและหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ 
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธกีารสรางแบบทดสอบ ใชหลักการสรางขอสอบของ    

ชวาล  แพรัตกลุ (2520 :  11-402) 
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2.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคของเนื้อหาแตละเรื่องเพือ่เขียนจุดมุงหมายเชงิ
พฤติกรรม 

2.4 สรางแบบทดสอบ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย
เชิงพฤติกรรม ในแตละเรื่อง ทั้งหมด 3 เร่ือง เร่ืองละ 30 ขอ รวม 90 ขอ 

2.5 นําแบบทดสอบที่ได ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตอง ความ
ชัดเจนความชัดเจนของภาษาและการครอบคลุมเนื้อหา  นํามาปรับปรุงแกไข 

2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดสอบกับ
นักเรียนทีเ่คยเรียนเนื้อหานี้มาแลว จาํนวน 100 คน เพื่อนาํมาคาํนวนคาสถิติ 

2.7 คะแนนจาก ขอ 2.6 มาวเิคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r)  เปน
รายขอ(ลวน สายยศ; อังคณา สายยศ. 2538 : 179-181) โดยคัดเลือกหรือปรับปรุงแบบทดสอบที่มีคา
ความยากงายระหวาง 0.38-0.77 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.69 เลือกมาเปนแบบทดสอบเร่ือง
ละ 20 ขอ  รวม 60 ขอ 

2.8 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 Kuder – Richardson 
(ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 168) คาความเชื่อมัน่ 0.78 
 
 3.  การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย   

3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมอืที่ใชในการวจิัยตางๆ 
3.2 วิเคราะหคุณสมบัติที่ควรประเมินของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เพื่อสราง

แบบประเมินคุณภาพใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติทีต่องการประเมิน 
3.3 สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบ

ประเมินจาํนวน 2 ฉบับ คือแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาและแบบประเมิน
คุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีลักษณะเปนแบบอัตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5,4,3,2 และ 1 โดยการกําหนดความหมายของคะแนนของตวัเลือกใน
แบบสอบถามแตละขอ ดังนี ้

ระดับที่ 5  หมายถงึ มีคุณภาพดีมาก 
ระดับที่ 4  หมายถงึ มีคุณภาพด ี
ระดับที ่3  หมายถงึ มีคุณภาพปานกลาง 
ระดับที่ 2  หมายถงึ ตองปรับปรุง 
ระดับที่ 1  หมายถงึ ใชไมได 
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และผลการประเมินจากผูเชีย่วชาญใชเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่ ต้ังแต 4.51-5.00    หมายถงึ    มีคุณภาพระดับดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ ต้ังแต 3.51-4.50    หมายถงึ    มีคุณภาพระดับดี 
คะแนนเฉลีย่ ต้ังแต 2.51-3.50    หมายถงึ    มีคุณภาพระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ ต้ังแต 1.51-2.50    หมายถงึ    ตองปรับปรุง 
คะแนนเฉลีย่ ต้ังแต 1.00-1.50    หมายถงึ    ใชไมได 

 เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีส่รางขึ้นมีคุณภาพ ผูวิจัยใชคาเฉลี่ย
ต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 
 
การดําเนินการทดลอง   

ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
       ขั้นการทดลองครั้งที1่ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 3 คน โดยเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง นักเรียนจะเรียนทีละเรื่อง ขณะที่เรียนเรื่องที่ 1 
นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวยจนครบ 3 เร่ือง ในขณะทีน่ักเรียนเรียนผูวิจัยจะ
สังเกตและสอบถาม เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนมัลติมีเดียในดานเทคนิค ความชัดเจนของภาพ 
และสี ความพอใจของผูใชบทเรียน เพื่อนาํผลที่ไดมาปรบัปรุงแกไข 

 
ขั้นการทดลองครั้งที่2 นาํบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 15 คน โดยเรียน 1 คนตอคอมพวิเตอร 1 เครื่อง นักเรียนจะเรียนทีละเร่ือง ขณะที่เรียนเรื่องที ่1 
นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย เมื่อเรียนจบเรือ่งที ่ 1 นักเรยีนจะทาํแบบทดสอบ
หลังเรียนทันท ีทาํอยางนี้นครบ 3 เร่ือง และผูวิจัยจะนาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละเรื่อง มาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1/ E2   

 
ขั้นการทดลองครั้งที่3  นาํบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดียไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน โดยเรียน 1 คนตอคอมพวิเตอร 1 เครื่อง นักเรียนจะเรียนทีละเร่ือง ขณะที่เรียนเรื่องที ่1 
นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย เมื่อเรียนจบเรือ่งที ่ 1 นักเรยีนจะทาํแบบทดสอบ
หลังเรียนทันท ีทาํอยางนี้นครบ 3 เร่ือง และผูวิจัยจะนาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละเรื่อง มาหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดย
ใชสูตร E1/ E2   
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1) หาคาเฉลี่ย (Mean) 
2) หาคาความยากงาย (P) และอํานาจจาํแนก (r) (ลวน  สายยศและอังคณา สายยศ. 

2539 : 182 – 196)   
3) หาคาความเชือ่มั่น  โดยใชสูตร KR – 20(Kuder Richardson - 21) (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 

123) 
4) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร โดยใชสูตร E1/E2  (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 

294 - 295) 
 



บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนีเ้ปนการพัฒนาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเรื่อง Free time กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) สําหรับนกัเรียน
ชวงชัน้ที ่ 2 (ระดับประถมศึกษาปที่ 4) โดยใชโปรแกรม Macromedia Flash8.0 Professional 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 และโปรแกรม Sound Forge 8.0 ซึ่งใชสําหรับบันทกึเสียงบรรยาย 
ภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP ซึ่งบรรจุอยูใน CD-ROM บทเรียนมีความจ ุขนาด 67 
เมกกะไบต  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 85/85  ในบทเรยีนประกอบดวยคําชีแ้จง จุดประสงคการ
เรียนรู เนื้อหาบทเรียน จาํนวน 3 เร่ือง ไดแก 

เร่ืองที่ 1  Hobbies 
เร่ืองที่ 2  Shopping 
เร่ืองที่ 3  Sports 

ลักษณะเปนบทเรียนสาํเร็จรูปแบบนําเสนอเนื้อหา การนําเสนอบทเรียนจะเปนแบบไมเปน
เสนตรง (Non Linear) คือ ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใดก็ได  กอนหรือหลังตามความสนใจของ
ตนเอง รูปแบบการนาํเสนอเปนขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ มี
แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนในแตละเรื่อง มกีารโตตอบกับผูเรียนเพื่อแจงผลการ
ประเมินทันที  
 
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ผลการประเมนิคุณภาพบททเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time ที่พัฒนาแลวขึน้ 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยทีางการศึกษา จาํนวน 3 
ทาน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดผลตามตาราง ดังนี ้
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ตาราง 1 ผลการประเมนิคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time กลุมสาระการ
เรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2  โดยผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
 

1. ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค 
2. ความถกูตองของเนื้อหา 
3. ความเหมาะสมของลําดับข้ันตอนในการนําเสนอเนื้อหา 
4. ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา 
5. ความนาสนใจในการดําเนนิเรื่อง 
6. ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน 
7. ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
8. ความเหมาะสมของการปฏสัิมพันธระหวางบทเรียนกับ

ผูเรียน    

 
4.67 
4.67 
4.33 
4.33 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

           รวมเฉลี่ย 4.58 ดีมาก 

 
 จากตาราง 1 ผลประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time กลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา โดยรวมมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยพิจารณาแตละรายการประเมินพบวา ความสอดคลองของเนื้อหากบั
วัตถุประสงค ความถูกตองของเนื้อหา ความนาสนใจในการดําเนนิเรื่อง ปริมาณของเนื้อหาในแตละ
บทเรียน  ความเหมาะสมกบัระดับของผูเรียน และความเหมาะสมของการปฏิสัมพนัธระหวางบทเรียน
กับผูเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ยกเวนการประเมินความเหมาะสมของลําดับข้ันตอนในการ
นําเสนอเนื้อหา และมีความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดี 
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ตาราง 2 ผลการประเมนิคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time กลุมสาระการ
เรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2  โดยผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
 

1.  การจัดการบทเรียนและปฏิสมัพันธ 
1.1 การออกแบบหนาจอบทเรียนโดยรวม 
1.2 รูปแบบในการดําเนนิการเรียน 
1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคในการนําเสนอ 
1.4 รูปแบบการรายงานผลคะแนน 
1.5 ความเหมาะสมของจํานวนกรอบ 

 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
2.  ตัวอักษรและสี                                                   

   2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนาํเสนอ 
   2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 

2.3 ความเหมาะสมการใชสีของตัวอักษร 
2.4 ความเหมาะสมการเลือกใชสีพืน้หลงั 

 
4.83 
5.00 
5.00 
4.67 
4.67 

 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
3.   ภาพ เสยีง และการใชภาษา 

3.1 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ  ความหมาย 
3.2 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 
3.3 เสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน 
3.4 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

 
4.33 
4.00 
4.33 
4.00 
5.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
 รวมเฉลี่ย 4.61 ดีมาก 

 
จากตาราง 2 ผลประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time  

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 2 โดยผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา คุณภาพของบทเรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก  
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 โดยพิจารณาแตละรายการประเมินพบวา การจัดการบทเรียนและปฏิสัมพันธมีคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก ตัวอักษรและสีมีคุณภาพ อยูในระดับดีมาก และรายการประเมินดานภาพ เสียง การใช
ภาษามีคุณภาพอยูในระดับดี  
 
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนนิการทดลองและวเิคราะหขอมูลตามวิธกีารทางสถิติ เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 85/85 และสรุปผลดังนี้  
  
  ผลการทดลองครั้งที่ 1 
                  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง Free time ไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึง่
เปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4 จํานวน 3 คน โดยใหนกัเรียนเรียนจากคอมพิวเตอร 1 คน ตอ
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียน ในขณะที่ผูเรียนเรียนผูวิจยัจะสงัเกตและ
สอบถามถงึปญหาของบทเรียนดานเสียง ภาพประกอบ การดําเนินเรื่อง ซึง่ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวา 
ผูเรียนใหความสนใจและตั้งใจเรียนทีจ่ะเรยีนรูในบทเรียนเปนอยางด ี โดยผูเรียนใหเหตุผลวา 
ภาพประกอบมีความสอดคลองกับเนื้อหา สามารถสื่อความหมายไดดีรวมถงึมีกราฟกพืน้หลังสีสัน
สวยงามด ี เสยีงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม ในสวนของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน ผูเรียนแสดงออกถึงความรูสึกทีพ่ึงพอใจที่บทเรียนมีการเสริมแรงใหผลยอนกลับทันที แตยัง
พบขอบกพรองที่ตองทาํการแกไขคือ 

1.   เสียงบรรยายคําศัพย เร่ือง Shopping ไมตรงกับภาพ ในเฟรมที่ 23  
2.   แบบฝกหัดเรื่อง Sports ขอที่ 4  คําตอบเฉลยผิด 
3.   ขนาดของตัวอักษรยังไมชัดเจนทําใหผูเรียนอานยาก 

 ผูวิจัยไดนาํบทเรียนไปปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียกอนนาํไปทดลองครั้งที2่ 
ดังนี ้

1.   แกไขเสียงบรรยายคําศัพย เร่ือง Shopping ใหสัมพันธกับภาพ 
2.   ตรวจหาสาเหตุ และแกไขเฉลยใหถกูตอง 
3.   เพิ่มขนาดของตัวอักษรใหใหญข้ึน 

 
ผลการทดลองครั้งที่ 2 

                 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง Free time ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
กับกลุมตัวอยางซึง่เปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 15 คน  โดยใหนักเรียนเรยีนจาก
คอมพิวเตอร 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  ผูวิจัยรวบรวมผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
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เรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละเรื่อง นาํมาวิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ  85/85 โดยใชสูตร E1/ E2  ไดผลการ
ทดลองตามตารางดงันี ้
 
ตาราง  3  ผลการทดลองบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time จากการทดลองครั้งที่ 2  
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง
ที ่ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 

ประสิทธิภาพ 

1 
2 
3 

10 
15 
10 

  8.87 
13.47 
  8.87 

88.67 
89.78 
88.67 

20 
20 
20 

17.27 
17.67 
17.07 

86.33 
88.33 
85.33 

88.67 / 86.33 
89.78 / 88.33 
88.67 / 85.33 

รวม 35 31.21 89.04 60 52.01 86.67 89.04 / 86.67 
  
 จากตาราง 3 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
เร่ือง Free time  คร้ังที ่ 2    พบวาบทเรยีนทั้ง 3  เร่ือง       มีแนวโนมของประสิทธิภาพโดยรวมเปน  
89.04 /86.67  โดย 

เร่ืองที่ 1 Hobbies        มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 88.67 / 86.33   
เร่ืองที่ 2 Shopping      มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 89.78 / 88.33  
เร่ืองที่ 3  Sports          มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 88.67 / 85.33  

 แสดงวาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทกุเรื่องมีแนวโนมประสทิธิภาพเปนไปตามเกณฑ
ที่ต้ังไวคือ 85/85 แตจากการสังเกตและสอบถามผูเรียนในขณะทดลองพบสิง่ที่ตองปรับปรุงดังนี ้

1. คําชี้แจงกอนที่ผูเรียนจะทําแบบทดสอบในแตละเรื่องไมชัดเจน 
2. เสียงดนตรีประกอบรบกวนสมาธิของผูเรียน 

ผูวิจัยไดนาํบทเรียนไปปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียกอนนาํไปทดลองครั้งที3่  
ดังนี ้

1. เพิ่มเสียงบรรยายคาํชี้แจงกอนที่ผูเรียนจะทําแบบทดสอบวาผูเรียนจะตองทําดวย
ความตั้งใจ 

2. เพิ่มปุมปดเสยีงดนตรีประกอบสําหรับผูเรียนที่ไมตองการฟง 
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ผลการทดลองครั้งที่ 3 
           นําบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 จํานวน 30 คน  โดยใหนกัเรียนเรียนจาก
คอมพิวเตอร 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  ผูวิจัยรวบรวมผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละเรื่อง นํามาหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ตามเกณฑ  85/85 โดยใชสูตร E1/ E2  ไดผลการทดลองตามตารางดงันี ้
 
ตาราง  4   ผลการทดลองบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time จากการทดลองครั้งที่ 3  
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง
ที ่ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 

ประสิทธิภาพ 

1 
2 
3 

10         
15 
10 

  8.83 
13.40 
  9.07 

88.33 
89.33 
90.67 

20 
20 
20 

17.37 
17.43 
17.77 

86.83 
87.17 
88.83 

88.33 / 86.83 
89.33 / 87.17 
90.67 / 88.83 

รวม 35 31.30 89.44 60 52.57 87.61 89.44 / 87.61 
 
 จากตาราง 4 ผลการทดลองหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free 
time คร้ังที่ 3 พบวาบทเรยีนทั้ง 3 เร่ือง มีประสิทธิภาพโดยรวมเปน  89.44 / 87.61   โดย 
  เร่ืองที่  1 Hobbies         มีประสิทธิภาพ  88.33 / 86.83   
  เร่ืองที่  2  Shopping      มปีระสิทธิภาพ  89.33 / 87.17  
  เร่ืองที่  3  Sports           มปีระสิทธิภาพ  90.67 / 88.83  
 แสดงวาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทกุเรื่องมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 
คือ 85/85  
 
 



บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time กลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2 (ระดับประถมศกึษาป
ที่ 4) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ซึ่งสามารถ
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
   เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 85/85 

ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้  มีความสําคัญ ดังนี ้

1.    ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2.    เปนแนวทางพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในระดับการศกึษา  สาระวิชา
และเนื้อหาอ่ืน ๆ ตอไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร   
         ไดแกนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที ่4 ภาครียนที ่2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียน

วัดบางแคเหนอื (ชั้น-จํานง  ฉองสวนออย) สํานกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  จํานวน 3 หองเรียน 
รวม 120 คน 
  

กลุมตัวอยาง  
ไดแกนักเรียนชวงชัน้ที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที ่4 ภาครยีนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียน

วดับางแคเหนอื (ชั้น-จํานง  ฉองสวนออย) สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ไดมาโดยวิธกีารสุม
แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) จํานวน  48 คน  โดยมีกลุมตัวอยาง ดังนี ้
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 การทดลองครัง้ที ่1 ใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 3 คน 
 การทดลองครัง้ที ่2 ใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 15 คน 
  การทดลองครัง้ที ่3 ใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 คน 

 
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

         เนื้ อหาที่ ใช ในการทดลองเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 เร่ือง Free 
time โดยแบงเนื้อหาเปน   3  เร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1   Hobbies 
เร่ืองที่ 2   Shopping 
เร่ืองที่ 3   Sports  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง Free time   แบบฝกหัดระหวางเรียน   
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
3. แบบประเมินดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 

 
การดําเนินการทดลอง   

ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
ขั้นการทดลองครั้งที่ 1  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 3 คน โดยเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยนักเรียนจะเรียนทีละเรื่อง ขณะที่เรียนเรื่องที่ 
1 นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวยจนครบ 3 เร่ือง ในขณะที่นักเรียนเรียนผูวิจัยจะ
สังเกตและสอบถาม เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนมัลติมีเดียในดานเทคนิค ความชัดเจนของภาพ 
และสี ความพอใจของผูใชบทเรียน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข 

 
ขั้นการทดลองครั้งที่ 2   นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 15 คน โดยเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยนักเรียนจะเรียนทีละเรื่อง ขณะที่เรียนเรื่อง
ที่ 1 นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย เมื่อเรียนจบเรื่องที่ 1 นักเรียนจะทํา
แบบทดสอบหลังเรียนทันที ทําอยางนี้นครบ 3 เร่ือง และผูวิจัยจะนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด
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ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของแตละเรื่อง นํามาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1/ E2   
 

ขั้นการทดลองครั้งที่ 3   นาํบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน โดยเรียน 1 คนตอคอมพวิเตอร 1 เครื่อง โดยนักเรียนจะเรียนทีละเรือ่ง ขณะที่เรียนเรื่อง
ที่ 1 นักเรยีนจะทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย เมื่อเรียนจบเรื่องที ่ 1 นักเรียนจะทํา
แบบทดสอบหลังเรียนทนัที ทําอยางนีน้ครบ 3 เร่ือง และผูวิจัยจะนาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด
ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของแตละเรื่อง มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1/ E2   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

        1. การศกึษาวิจัยครั้งนี ้ ไดพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time กลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2 (ระดับประถมศกึษาป
ที่ 4) เปนบทเรียนที่สรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Macromedia Flash 8.0 Professional โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS2 และโปรแกรม Sound Forge 8.0 ภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP ซึ่ง
บรรจุอยูใน    CD-ROM ลักษณะบทเรียนจะเปนแบบนาํเสนอเนื้อหา (Tutorial Lesson) ประกอบดวย
เนื้อหา 3 เร่ือง ไดแก เร่ืองที ่1  Hobbies  เร่ืองที ่2  Sports  เร่ืองที ่3  Shopping  ลักษณะการนาํเสนอ
บทเรียนจะเปนแบบไมเปนเสนตรง (Non Linear) คือ ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใด กอนหรือหลังได
ตามความสนใจของตนเอง 

2. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time กลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่2 (ระดับประถมศกึษาป
ที่ 4)  

2.1 ผลการประเมนิคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวาบทเรียนมีคุณภาพ
อยูในระดับดีมาก 

2.2 ผลการประเมนิคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา
บทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

3.  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย พบวา บทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 89.44 / 87.61   ซึง่เปนไปตามเกณฑที่กาํหนดไว โดยแตละเรื่องมีประสิทธิภาพดังนี ้
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เร่ืองที่ 1  Hobbies          มีประสิทธิภาพ  88.33 / 86.83   
เร่ืองที่ 2  Sports             มีประสิทธิภาพ  89.33 / 87.17 

 เร่ืองที่ 3  Shopping        มีประสิทธิภาพ  90.67 / 88.83 
  
อภิปรายผล 

 
จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเรื่อง Free time กลุมสาระการ

เรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2 คร้ังนี้ สรุปไดวาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน มีประสิทธิภาพ 89.44 / 87.61   ซึ่งเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 85/85  สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

1. การที่บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 85/85 
นั้น อาจเนือ่งมาจากบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีส่รางขึ้นมกีารพัฒนาอยางเปนระบบ ผูเรียน
สามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจของตัวเอง ตอบสนองในเรื่องความ
แตกตางระหวางบุคคล มีการออกแบบใหมคีวามยืดหยุนมากพอที่จะใหผูเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนรูแตกตางกนัมอิีสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง สามารถเลือกเรื่องหรือเนื้อหาที่
เหมาะสมกับตนไดจากงายไปยาก จากทีต่นเองรูไปสูส่ิงที่เราไมรู โดยมีรายการ มีปุมควบคุมตางๆ เปน
ส่ือกลางสาํหรับผูเรียนกับบทเรียน ทําใหผูเรียนมีอิสระที่จะเรยีน  โดยผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับ
บทเรียนตลอดเวลา   สอดคลองกับงานวิจยัของ    ทศลักษณ  เข็มทอง (2549 : 45) ไดการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง คําศพัยภาษาอังกฤษพืน้ฐานที่ใชในชีวิตประจาํวนั ทีม่ีคุณภาพอยู
ในระดับดี และมีประสิทธภิาพ 90.67/90.50 เนื่องจากบทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนในระหวาง
เรียนไดตลอดเวลา ผูเรียนเกิดแรงจูงใจ และเกิดทักษะจดจําได มีการแสดงผลยอนกลับและเสรมิแรง
ทันทีเมื่อผูเรียนทาํแบบฝกหดัและแบบทดสอบ  

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ไดดําเนนิการอยางเปนระบบตามหลกัการ
วิจัยและพัฒนาตามขั้นตอน ต้ังแตการศึกษาหลกัสูตร การกําหนดจุดมุงหมาย การวิเคราะหเนื้อหา การ
วางแผนการดําเนนิการพัฒนา จนถงึการทดลอง ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ ผูเรียน
สามารถเรยีนรูเร่ืองใดกอนหรือหลังก็ได ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความพรอม  
ตามทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลของ เสาวณีย  สิกขาบัณฑติ (2528 : 159-160) กลาวไววา   
ทุกคนมีความแตกตางในดานความสามารถ ดานสติปญญา ดานความตองการ ดานความสนใจ  ดาน
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รางกาย  ดานอารมณ  และดานสงัคม ดังนัน้การออกแบบบทเรียนจึงตองตอบสนองในเรื่องของความ
แตกตางระหวางบุคคล ทําใหบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว  
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวา ผูเรียนใหความสนใจและมีความตั้งใจที่จะ
เรียนรูจากบทเรียนมัลติมีเดยี  เนื่องจากภายในบทเรียนมีการผสมผสานสื่อหลายแบบ เชน ตัวอักษร 
ภาพนิง่ ภาพกราฟกเลื่อนไหว และเสยีงประกอบ เมือ่ผูเรียนทาํแบบฝกหัดและแบบทดสอบหลงัเรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียจะแสดงผลยอนกลับและเสริมแรงทนัทีไมวาจะเปนผลเชิงบวก หรือเชิง
ลบ ผูเรียนจะมีความสุข สนุกสนาน เปนการทาทายผูเรียนอยากเรียนตอไปเร่ือยๆ เกิดความตัง้ใจที่จะ
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนดยีิ่งขึ้น มีการรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง 
    ดังนัน้จะเหน็ไดวา บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Free time   กลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 2 ซึง่มีประโยชนตอการเรียนการสอน 
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ประกอบการเรียนการสอนไดจริง 
 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในสถานศึกษาใหมากขึ้น  เพื่อเปน
ทางเลือกสาํหรับผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง  ซึง่จะสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ในการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย  ผูพัฒนาควรเลือกโปรแกรมสําหรบั
สรางบทเรียนใหเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  เนื่องจากปจจุบันโปรแกรมสําหรบัสรางบทเรียนนัน้มี
จํานวนมาก โดยแตละโปรแกรมจะมีขอดีขอจํากดัแตกตางกนัออกไป 

3. ในการนําเสนอคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไปใชในการเรียนการสอนจริง ไมควรจํากดั
เวลาในการเรยีนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน เรียนไดตามความสามารถ เกิดการเรียนรูและมีทักษะในการ
เรียนมากยิง่ขึน้ 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในการนําเสนอเนื้อหาอ่ืนๆ เพื่อใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอ่ืนๆ   เพื่อชวยใหผูเรียนใชเปนแหลงเรยีนรูในการศึกษาดวย
ตนเอง 

2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เพื่อสามารถนําไปใชเรียนโดยการเรียน
บนเครือขายอนิเตอรเน็ต ซึ่งเปนการเผยแพรความรูอยางกวางขวาง ผูเรียนสามารถเรียนรูจากที่ไหน
และเวลาใดก็ได 
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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 หากผูเรียนไมตองการเสียงดนตรี สามารถเลือกปุมปดเสียงได เสียงดนตรีจะเงยีบทนัท ีเหลือเพียง
เสียงบรรยายเทานั้น 

 

 
 

หากผูเรียนตองการออกจากโปรแกรม สามารถเลือกปุม Exit 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสาระวิชาภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

เรื่อง Free time         หนวยที1่ Hobby         สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
     

เลือกภาพทีถู่กตอง 
 1.   My hobby is watching TV. 

A)                            B)  

                                                                         
  
  C)           D) 

                                                                      
 
  

2. My hobby is playing football. 
A)                            B)  

                                                                            
  
  C)           D)  

                                                                      
 
  

3. My hobby is making model toys. 
A)                            B)  

                                                                            
  
  C)           D)  
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4. Our hobby is singing. 
   A)                                B)  

                                                                                               
  
  C)           D)  

                                                                       
 
  5. Our hobby is swimming. 
  A)                                B)  

                                                                                   
  
  C)               D)  

                                                                           
 
จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 
            6.   A : What do you do at the weekend? 
                  B:                        .  
                         A)  I play football.          B)  I read cartoons.          

                                    C)  I watch TV.               D)  I sing.      
       
             7.   A : What do you do at the weekend?  
                B:                       . 

              A)  I watch TV.               B)  I read cartoons.                   

            C)  I play volleyball.      D)  I play football.                      
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8. A : What do you do at the weekend?  
             B:                      . 

   A)  I play cards.                           B)  I swim with friends.             

                                                                                               
                           C)  I play computer games.          D)  I play basketball. 
 
            9.   A : What’s your hobby? 
       B :  My hobby is                         .                   
     A) collecting stamps.  B) playing basketball.                  

   C)  doing jigsaws.  D) drawing.                                 
.      
      10.   A : What’s your hobby? 
                   B :  My hobby is                        .   
                            A) photography.            B) drawing pictures. 

                            C) reading cartoons.      D)  playing football.              
 
จงเลือกคาํตอบที่ถูกตอง 

11. เมื่อเราตองการถามเพื่อนวาเขามงีานอดิเรกอะไร? จะถามวา 
   A) What’s your hobby?    B) What do you do? 
   C) What are you doing?   D What do you want? 

 
 12. จากคาํถามที่ผานมา ควรจะตอบวาอยางไร 

   A) Yes, I do.     B) No, I don’t. 
   C) My hobby is drawing.   D) I like chicken salad. 

  
13.  What’s your hobby? 

A) I watch TV.   B) I like toy. 
C) I going at school.  D) My hobby is drawing.  
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14. What’s your hobby? 
    A) I swim with friends.  B) My hobby is collecting stamps. 
    C) It’s exciting.   D) It’s interesting. 

 
15.  A : what do you do at the weekend? 

        B : I                 TV. 
         A) play                               B) watch 

       C) read                              D) clean  
 

16.  A : what do you do at the weekend? 
        B : I                 cartoons.  

A) play                               B) watch 
C) read                              D) clean  

 
17. Can you play football? 

 A) Yes, I can’t.      B) Yes, I do.  
C) No, I can’t.                  D) No, I can.   

 
 18. Can you read cartoons? 

A) Yes, I can.       B) Yes, I do.  
C) No, I don’t.       D) No, I can.  

 
19. Can you swim? 

A) No, I can.               B) No, I don’t.  
C) Yes, I do.               D) Yes, I can.  

20. doing / is / jigsaws/. / My / hobby เรียงประโยคใหถูกตอง 
A) My jigsaws hobby is doing. 
B) My hobby is doing jigsaws . 
C) My jigsaws doing is hobby. 
D) Hobby is doing my jigsaws . 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสาระวิชาภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

เรื่อง Free time         หนวยที2่ Shopping         สําหรบันักเรยีนชวงชั้นที ่2 
 
 
เลือกคําตอบที่ถูกตอง  
            

1.                       
         A)  dress              B)  T- shirt 

           C)  blouse  D)  pants              
      

 
2.    

          A)  skirt        B)  jeans     
           C)  pants                D)  jacket                
  
 

                            
3.      

  A)  shirt  B)  jacket 
C)  blouse  D)  overcoat 

 

                                
 4.                               
  A)  belt    B)  hat 

C)  gloves   D)  bow 
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 5.                            
  A)  tie   B)  cap 
   C)  hat   D)  gloves 
 
 

 6.                            
A)  hot dog  B)  sandwich 
C)  donut  D)  cake 

 
 

7.                            
 A)  milk   B)  tea 
  C)  fruit juice  D)  coffee 
 
 

8.                          
 A) cake  B) sandwich 
  C) ice cream  D) potato chips  
 

9.                                 
  A) tea   B) coffee 
   C) milk   D) fruit juice 
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10.                  

  A) potato chips  B) sandwich 
   C) hamburger   D) hot dog 
 
 11. A : How much is the T - shirt? 
      B : It is 199 bahts.  
    

A)                         B)        
 
 

       C)                     D)      
12.      A : How much is a carton of milk? 

       B : It is 30 bahts.  
    

        A)                                 B)   
 

   C)                                 D)      
 
 13.       A : How many are these hats? 
      B : They are 99 bahts. 

   A)                          B)   
 

   C)                                 D)      
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เติมคําลงในชองวางใหถกูตอง 
 14. a                         of jam.  

A)  box                            B) bottle 

C) glass                 D)  jar                         
 
 15.   a            of soup  

A)  jar                      B)  cup 

C) carton              D)  can                        
 
 16.  a           of  fruit juice  
   A) glass                   B)  jar                

   C) bottle                  D) carton               
 
 
 17.  A :                                                    ? 
        B : Two cartons of milk, please.  

A) How many you want? B) How much you want?            
C) How many do you want? D) How much do you want?  

 
18.  A :                                       ? 

         B : Three hats, please                            .  
A) How many you want? B) How much you want? 

    C) How many do you want? D) How much do you want? 
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 19. เรียงลาํดบัเหตุการณตอไปนี้ใหถูกตอง  
  1. Four cans, please. 
  2. Can I have some coke? 
  3. May I help you? 
  4. Thank you. 
  5. How much do you want? 
  6. Here you are. 

A)  2 1 5 3 6 4                  B) 2 5 1 3 6 4 
C) 3 2 5 1 6 4                   D) 5 1 2 6 3 4 

 20.  เรียงลําดบัเหตุการณตอไปนี้ใหถูกตอง  
  1. Here you are. 
  2. They are  20 bahts. 
  3. How much are they? 
  4. Can I have two cartons of milk? 
  5. May I help you? 
    A) 3 2 1 5 4                 B) 5 4 1 3 2 

C) 5 4 2 1 3                 D) 4 3 2 1 5 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสาระวิชาภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

เรื่อง Free time         หนวยที3่ Sports        สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที ่2 
 
เลือกคําตอบที่ถูกตอง 
 

 1.             
     A)  swimming  B)   bowling      
     C)  weightlifting D)   ice skating 
 

2.              
A)  archery  B)   golf 
C)   yoga  D)   surfing 
 

  

3.                                 
  A)  boxing  B)   bowling 

C)  gymnastics  D)   cycling 
 

  

 4.             
A)  surfing  B)  weightlifting 
C)  ice skating  D)  table tennis 
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 5.           
  A)  dartboard  B)   golf club 

C)   flying disc  D)   archery 
  

    

 6.             
  A)  volleyball  B)  ice skating 

C)  dartboard  D)   arrow 
 

 7.                  
  A)   diving  B)   bowling 

C)   yoga  D)   cycling 
 

 8.                      
  A)  gymnastics  B)   football 

C)   badminton  D)   golf 
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 9.       
   A)  diving  B)  swimming 

 C)  surfing  D)  flying disc 

 10.         
  A)  tennis  B)   basketball 

C)   badminton  D)   volleyball 
 
อานและตอบคําถาม 
  Joy likes sports.  
  She can play volleyball and table tennis. 
  Ann likes sports.  
  She can play gymnastics and golf. 

Jam likes sports.  
  He can play football, basketball and badminton 
 11.  Who can play table tennis? 

A)  Ann                   B)  Jam 
C)  Jane                  D)  Joy 

 
12. Who can play golf? 

A)  Joy                    B)  Ann 
C)  Jam                   D)  Am 

 
 13. Who can play gymnastics? 

A)  Joy                    B) Ann 
C)  Jam                   D)  Am 
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 14. Who can play basketball and football? 
A)  Joy                    B) Ann 
C)  Jam                   D)  Am  

 
เติมคําลงในชองวางใหถกูตอง    

15.  A : What is your favourite sport? 
        B : I like                   basketball. 

A) play                          B) plays                                       
C) play to  D) playing 

 
 16.  A : What is your favourite sport? 
        B : I like                surfing. 

A) play                          B) plays                                       
C) to play                 D) play to 

 
 17.  is / ? / What / favourite / sport / your     เรียงประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

A) What is your favourite sport? 
B) Is sport what your favourite? 
C) Your sport what is favourite? 
D) What is favourite your sport? 
 

 18.                           
  A : Do you like to play badminton?  
         B :                              . 

A) No, I don’t.         B) No, I do. 
                                     C) Yes, I don’t.        D) Yes, I do. 
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            19.                              
 A : Do you like to play gymnastics?  

             B :                               .. 
A) No, I don’t.        B) No, I do. 

                                     C) Yes, I don’t.      D) Yes, I do. 

 20.                                        
                    A : Do you like scuba diving? 
  B :                                . 
 
       A)  No, I don’t.   I like surfing.  
       B)  No, I can’t.   I like surfing.  
       C)  Yes, I do. 
       D)  Yes, I can. 
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ภาคผนวด ค 
คาความยากงาย(p)  คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
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ตาราง 5  แสดงคาความยากงาย คาอาํนาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่แบบทดสอบ 
       เร่ืองที่ 1  Hobbies 

      

 ขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก 

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

0.64 
0.65 
0.69 
0.70 
0.70 
0.54 
0.64 
0.56 
0.70 
0.68 
0.76 
0.76 
0.66 
0.62 
0.54 
0.70 
0.64 
0.68 
0.58 
0.60 

0.51 
0.33 
0.32 
0.40 
0.30 
0.49 
0.39 
0.43 
0.49 
0.45 
0.33 
0.29 
0.31 
0.49 
0.51 
0.23 
0.45 
0.44 
0.21 
0.37 

รวม = 20 0.54 - 0.76 0.21 – 0.51 

 
คาความเชื่อมัน่  0.7 
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ตาราง 6  แสดงคาความยากงาย คาอาํนาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่แบบทดสอบ 
       เร่ืองที่ 2   Shopping 

      

 ขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.65 
0.77 
0.60 
0.74 
0.62 
0.49 
0.73 
0.62 
0.59 
0.69 
0.60 
0.65 
0.70 
0.58 
0.75 
0.76 
0.69 
0.70 
0.65 
0.73 

0.54 
0.56 
0.30 
0.45 
0.39 
0.29 
0.40 
0.34 
0.49 
0.50 
0.25 
0.63 
0.26 
0.28 
0.43 
0.36 
0.56 
0.48 
0.46 
0.42 

รวม = 20 0.49 - 0.77 0.25 – 0.63 

 
คาความเชื่อมัน่  0.74 
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ตาราง 7  แสดงคาความยากงาย คาอาํนาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่แบบทดสอบ 
       เร่ืองที่ 3   Sports 

      

 ขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.58 
0.70 
0.38 
0.62 
0.62 
0.50 
0.64 
0.60 
0.56 
0.58 
0.64 
0.52 
0.58 
0.72 
0.68 
0.74 
0.50 
0.58 
0.66 
0.64 

0.69 
0.54 
0.28 
0.46 
0.60 
0.39 
0.57 
0.39 
0.31 
0.62 
0.60 
0.44 
0.38 
0.65 
0.58 
0.40 
0.34 
0.34 
0.54 
0.44 

รวม = 20 0.38 - 0.74 0.28 – 0.69 

 
คาความเชื่อมัน่  0.82 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเนื้อหา 
กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ เรื่อง Free time 

สําหรบันักเรยีนชวงชั้นที ่2  
  

 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
คําอธิบาย : ระดับคาคุณภาพของเนื้อหา แบงเปน 5 ระดับ  โดยมเีกณฑดังนี ้

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
1 หมายถงึ ผลการประเมินระดับควรปรับปรุง  
 

ระดับความคดิเห็น  
ลําดับ
ที่ 

 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1 ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค      

2 ความถกูตองของเนื้อหา      

3 ความเหมาะสมของลําดับข้ันตอนในการ
นําเสนอเนื้อหา 

     

4 ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา      

5 ความนาสนใจในการดําเนนิเรื่อง      

6 ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน      

7 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      

8 ความเหมาะสมของการปฏสัิมพันธระหวาง
บทเรียนกับผูเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
 
 
                ลงชื่อ .................................................... ผูประเมิน 
                          (......................................................) 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคโนโลยทีางการศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ เรื่อง Free time 
สําหรบันักเรยีนชวงชั้นที ่2  

 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
คําอธิบาย : ระดับคาคุณภาพของเนื้อหา แบงเปน 5 ระดับ  โดยมเีกณฑดังนี ้

6 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับปานกลาง 
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
1 หมายถงึ ผลการประเมินระดับควรปรับปรุง  

 

ระดับความคดิเห็น  
ลําดับ
ที่ 

 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1 การจัดการบทเรียนและปฏิสัมพันธ  

 1.1 การออกแบบหนาจอบทเรียนโดยรวม      

 1.2  รูปแบบในการดําเนนิการเรียน      

 1.3 ความเหมาะสมของเทคนิคในการนาํเสนอ      

 1.4 รูปแบบการรายงานผลคะแนน      

 1.5 ความเหมาะสมของจาํนวนกรอบ      

2 ตัวอักษรและส ี  

 2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ      

 2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ      
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 2.3 ความเหมาะสมการใชสีของตัวอักษร 

ระดับความคดิเห็น  
ลําดับ
ที่ 

 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

 ตัวอักษรและสี (ตอ)  

 2.4 ความเหมาะสมการเลือกใชสีพืน้หลงั      

3 ภาพ เสียง และการใชภาษา  

 
3.1 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ  
ความหมาย 

     

 3.2 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา      

 3.3 เสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน      

 3.4 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย      

 
 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
             ลงชื่อ ....................................................    ผูประเมิน 
                    (......................................................) 
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ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  สาํเนาหนังสือขอความอนุเคราะหเชิญผูเชีย่วชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 1. อาจารย ดร.สมบัติ เดชบาํรุง       รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
                    โรงเรียนวัดโคนอน  
  

2. อาจารยเสนหนุช  วิเศษสุข          ศึกษานเิทศกชาํนาญการพิเศษ 
                   สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานาน เขต 1 
  

3. อาจารยนงลักษณ  สุโขยะชัย      หัวหนาสาระวิชาภาษาตางประเทศ  
                    โรงเรียนตาลชมุพทิยาคม 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารย บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร  
            ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

2. ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา  เจริญวานิช 
ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 
3. ผูชวยศาสตราจารยชาญชยั  อินทรสุนานนท    
       ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาวปวีณา  ผาแสง 
วัน เดือน ปเกดิ วันที่ 21 กันยายน 2521  
สถานที่เกิด 1 / 7 ตําบลตาลชุม  อําเภอเวียงสา  จังหวดันาน 
สถานที่อยูปจจุบัน            57  บานประดิพทัธอพารทเมนท ซอยประดิพัทธ 23   

ถนนประดิพทัธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน          Field executive 
สถานทีท่ํางานปจจุบัน                          บริษัทไวตามนิต คอนซัลต้ิง แอนด รีเสริทซ   
 

ประวัติการศึกษา 
 

      พ.ศ. 2539          มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรยีนสตรีศรีนาน 
      พ.ศ. 2543          การศึกษาบัณฑิต (วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
            จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2550          การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
            จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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