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              The purpose of this study were to develop instructional multimedia computer 
regarding student developmental activities on Red Cross and Red Cross Youth for level 3 
students and to find out an efficiency according to the set of 85/85 criterion. 

    The samples were 48 the Red Cross Youth in Level 3 Students, Makason  
Pittaya School, in the second semester of 2005 academic year.  Three experiments had 
made to find out the efficiency of the computer multimedia instruction. The study 
instruments were the computer multimedia instruction on Student Developmental            
Activities, achievement tests, and rating scale questionnaires. The statistics used for data 
analysis included percent and mean. 
              The result indicated that the qualities of content and techniques media       
production reached a good level and had the efficiency of 86.55/87.44. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
จากความเจริญกาวหนาของโลกปจจุบันการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆตลอดเวลา         

การดํารงชีวิตของคนจึงตองอาศัยการเรียนรู เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม             
ที่เปลี่ยนไป ซ่ึงการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนและเปนปจจัยที่สงผล
โดยตรงตอการพัฒนาประเทศ ดังน้ันการใหการศึกษากับประชาชนของประเทศจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งและตองดําเนินการอยางเปนระบบ เราจึงเห็นการปฏิรูปดานตางๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะ              
อยางยิ่ง “การปฏิรูปการศึกษา” ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
สาระสําคัญ ในมาตรา 22 แนวทางการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน 
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด                
การจัดการศึกษา  จึงตองมุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สามารถเรียนรูไดทุกเวลา            
ทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อและแหลงการเรียนรู  

สื่อการเรียนการสอนในปจจุบันไดพัฒนา และมีรูปแบบในการนําเสนอที่หลากหลาย          
รูปแบบของสื่อประสมก็เปนทางเลือกหนึ่งซ่ึงไดรับความนิยม รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ
คอมพิวเตอรก็มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง การนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการเรียนการสอนในลักษณะ
เปนสื่อถายทอดคําสอนไปสูผูเรียนที่เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใชเปน
ตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนไดอยางมีคุณภาพและเปนระบบ กระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงคอมพิวเตอรจะเปน สื่อกลางที่ชวยใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 
กับคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนปกติ (กิดานันท  
มลิทอง.  2540 : 10) ปจจุบันการพัฒนาในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เอ้ือใหนักออกแบบสื่อ
สามารถประยุกตสื่อประเภทตางๆมาใชรวมกัน ในระบบคอมพิวเตอร  ตัวอยางสื่อเหลานี้ไดแก เสียง           
วีดิทัศน กราฟก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตางๆ การนําสื่อเหลาน ี้มาใชรวมกันนี้ เรียกวา               
สื่อประสม หรือสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)  

สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน เปนการใชสื่อและเทคนิคในการนําเสนอหลาย
รูปแบบ สามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี ชวยในกระบวนการจําและการเรียกความ
ทรงจําดีขึ้น  สรางมโนทัศน หรือสรุปเนื้อหาการเรียนรู โดยสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล
และเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ดวยเหตุผลดังกลาว
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียจึงถูกนํามาใชในการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถ
ประยุกตใชได  กับทุกวิชาและทุกระดับชวงชั้นเรียน 

กิจกรรมยุวกาชาดเปนกิจกรรมนักเรียน ซ่ึงอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตร       
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนกิจกรรมที่ มุงใหผู เรียนสามารถพัฒนาตนเอง                
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ตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม        
ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งและกิจกรรมยุวกาชาดยังเปนแนวทางหนึ่งที่สนองนโยบายในการสรางเยาวชน       
ของชาติใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองครวมของ           
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกการทําประโยชนเพ่ือสังคม (กระทรวง               
ศึกษาธิการ.2545:6) โดยจุดมุงหมายของกิจกรรมยุวกาชาด มี 5 ขอ คือ 1) มีความรู ความเขาใจ  
และทักษะตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 2) มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนําความรูไป
ใช ใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 3) มีเมตตา กรุณา และไมตรีจิตตอบุคคลทั่วไป 4) บําเพ็ญ
ตน ใหเปนประโยชนตอสังคม และเห็นคุณคาในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) มีทักษะใน
การปฏิบัติกิจกรรมและอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.2533: 3) สําหรับ
เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
ในหลักการและอุดมการณของกาชาด มีศรัทธาในการเขารวมกิจกรรมดวยความเสียสละ เปนคนดี  
มีคุณธรรม ชวยสรางสรรคสังคม เปนผูนําในการเผยแพรกิจการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ สงเสริมสันติภาพ และคุณคาของความเปนมนุษย (กระทรวง               
ศึกษาธิการ.2545:7) โดยมีสาระประกอบดวย กาชาดสากล กาชาดไทย และยุวกาชาด ซ่ึงสาระการ
จัดกิจกรรมคอนขางเปนไปในแนวทางบรรยายและความจํา จึงทําใหนักเรียนไมคอยใหความสนใจ 
อยางเพียงพอ เกิดความเบื่อหนาย ประกอบกับยังไมมีสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมนี้มากนัก 
จากการสอบถามกับอาจารยผูสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด          
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมักกะสันพิทยา  พบวา สื่อในการจัดกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
น้ัน มีเพียงภาพพลิก ภาพโปสเตอร และคูมือเทานั้น ไมมีเทคนิคใหมๆ ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมในเรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี้ จึงตองใชเทคนิคการนําเสนอหรือ        
จัดกิจกรรมที่ตองเราความสนใจ สื่อการเรียนในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียซ่ึงจะทําใหนักเรียน        
เกิดความสนใจมากขึ้น และสามารถทบทวนความรูไดดวยตนเอง  

จากการวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ           
พ.ศ. 2542 ที่เนนสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองตามเนื้อหาวิชา ผูศึกษาคนควาจึงมีความคิดเห็น
วา สื่อมัลติมีเดียมีความสําคัญและมีประโยชนในการนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม        
ยุวกาชาดซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความตระหนักและมีพฤติกรรมอันพึงประสงคของกิจกรรมยุวกาชาด 
และจะนําไปสู จุดหมายของกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน              
อยางแทจริง 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เรื่อง กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ
กําหนด 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เร่ืองกิจกรรมกาชาดและ   

ยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
  2.  ผลการศึกษาคนควาจะเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย                
ในเร่ืองอ่ืนๆตอไป เปนการประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในดานการศึกษา เพ่ือใหมี                  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากร 

            ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก สมาชิกยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน
มักกะสันพิทยา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีทั้งหมด 10 หองเรียน จํานวน 
100 คน 
 

 2.  กลุมตัวอยาง 
       กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาคนควาคือ สมาชิกยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3         

โรงเรียนมักกะสันพิทยาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 จํานวนทั้งสิ้น 48 คน  
ซ่ึงไดมาจาการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยสุม 6 หองเรียน          
จาก 10 หองเรียน แลวทําการสุมโดยวิธีจับสลากเขากลุมทดลอง ดังน้ี 

2.1  กลุมทดลอง ครั้งที่ 1 สุมนักเรียน จํานวน   3  คน  จากหองเรียนที่  1 
2.2  กลุมทดลอง ครั้งที่ 2 สุมนักเรียน จํานวน 15  คน  จากหองเรียนที่  2,3 
2.3  กลุมทดลอง ครั้งที่ 3 สุมนักเรียน จํานวน 30  คน  จากหองเรียนที่  4,5,6 

 
 3.  เน้ือหาวิชา 

บทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย         
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544  เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  โดยมีเน้ือหา 3 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1   กาชาดสากล 
1.1  ความเปนมาของกาชากสากล 
1.2  สัญลักษณของกาชาด 
1.3  หลักการกาชาด 
1.4  องคกรกาชาดสากล 

  ตอนที่ 2   สภากาชาดไทย 
2.1  ความเปนมาของสภากาชาดไทย 
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2.2  ปรัชญาและปณิธานของสภากาชาดไทย 
2.3  ภารกิจของสภากาชาดไทย 
2.4  โครงสรางของสภากาชาดไทย 

  ตอนที่ 3   ยุวกาชาด 
3.1  ความเปนมาของยุวกาชาดไทย 
3.2  คําปฏิญาณตนยุวกาชาด 
3.3  เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพ 
กราฟก และเสียง (เสียงดนตรี,เสียงบรรยาย) เปนบทเรียนที่มีการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
คอมพิวเตอร แสดงผลการเรียนในรูปแบบขอมูลยอนกลับและมีคําแนะนําการใชใหนักเรียน 

   2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง   การสรางและพัฒนาบทเรียน 
ที่เปนสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง จากโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามหลักการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด โดย
โปรแกรม Macromedia Authorware บนระบบ WINDOWS หลังสรางแลวใหผูเชี่ยวชาญดาน         
เน้ือหาและดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบ แลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางและปรับปรุงจน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความจําและความเขาใจในกิจกรรม         
พัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงสามารถวัดไดจาก
คะเเนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   4.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการเรียน ดานความรู 
ความจําและความเขาใจ เปนดรรชนีชี้วัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยใชเกณฑ 85/85 
  85  ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 ที่ผูเรียนทําไดจาก 
แบบฝกหัดระหวางการเรียน จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 

85  ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 ที่ผูเรียนทําไดจาก 
แบบทดสอบหลังเรียน จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ือง
กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
          ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ               
จัดแบงหัวขอตางๆ  ดังตอไปน้ี 
 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและพัฒนา 
1.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
1.2  การดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
1.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการวิจัยและพัฒนา 
1.4  กระบวนการวิจัยและพฒันาสื่อคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 

 

           2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.1  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.2  องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 
2.3  อุปกรณและซอฟแวรสําหรับการผลิตงานคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
2.4  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.5  คุณคาของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

           3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.1  ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.2  ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.3  วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.4  สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล 
3.5  ความจําเปนของการเรียนรูดวยตนเอง 
3.6  ความแตกตางของการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครู 
3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 

 

    4.  หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544) 
       4.1  จุดมุงหมายของหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 
       4.2  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
        4.3  จุดหมายกิจกรรมยุวกาชาด 
       4.4  โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด 

             4.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
       4.5  เน้ือหา เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา 
     1.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

บอรกและกอลล (Borg; & Gall.1989 : 784-785) ใหความหมายของคําวาการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา (Educational Rescarch and Development หรือ R&D) เปนกระบวนการพัฒนา
และผลผลิตทางการศึกษาใหดีขึ้น  โดยผลผลิตไมไดหมายความวาสิ่งตางๆเทานั้น จะรวมถึงหนังสือ  
ตํารา ฟลม ที่ใชในการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมทั้ง วิธีการดวย ซ่ึงวิธีการคือการ
สอนและโปรแกรมตางๆ  ในการสอน  หรือโปรแกรมการพัฒนาจุดสําคัญในการวิจัยและพัฒนาใน
ปจจุบันที่ปรากฏเปนการพัฒนาขั้นพื้นฐานโปรแกรมในระบบการเรียนที่ซับซอน รวมถึงการพัฒนา
วัสดุและการอบรมใหกับบุคลากรในการทํางาน 

การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การพัฒนาองคประกอบที่เปนผลผลิตที่ใชในการศึกษา ซึ่ง
ผลผลิตทางการศึกษา  ไดแก  อุปกรณที่ใชในการสอน   สื่อการเรียนรู  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
สื่อการสอนประเภทตางๆ และการจัดระบบ การวิจัยและพัฒนาจะตองประกอบดวย องคประกอบ
ตางๆ  เชน  วัตถุประสงค  บุคลากร   และเวลาในการทําใหสมบูรณ ผลของการพัฒนาจะทําให
ไดมาเพื่อตอบสนองตอความตองการและไดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงและจะสมบูรณแบบเมื่อ
ผลผลิตถูกนําไปทดลองภาคสนามและหาประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน (Gay .1992 :8)
การวิจัยและพัฒนา หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนาและพิสูจนผลผลิตวาสามารถใชไดจริงใน
การศึกษาทั้งในรูปแบบของตํารา หนังสือแบบเรียน (Textbooks) ฟลม (Films) และซอฟทแวร
คอมพิวเตอร (Computer Software) รวมทั้งวิธีการ วิธีสอน และชุดการเรียนตางๆ            
(Gay.1992:10-11) 

สุขเกษม  อุยโต (2540: 8-9) กลาววา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการ
วิจัยทางการศึกษาใน 2 ประการ  คือ 

  1.  เปาหมาย  การวิจัยทางการศึกษามุงที่จะคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัยพ้ืนฐาน
หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต  แตการวิจัยและการพัฒนาทาง
การศึกษามุ งที่ จะพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา   เชน  การวิ จัย          
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอนแตละแบบ แตละผลผลิตเหลานั้นใชไดสําหรับการ                
ตั้งสมมุติฐานของการวิจัยในแตละครั้งนั้นๆ เทานั้น ไมไดมีการพัฒนาเพื่อนําไปสูการใชโดยทั่วๆไป 

  2.  การนําไปใช การวิจัยทางการศึกษามีชองวางที่เกิดขึ้นในระหวางผลการวิจัยกับการ
นําผลการวิจัยไปใชจริง ผลการวิจัยจํานวนมากไมไดนําไปใช  นักการศึกษาและนักวิจัย จึงหาทาง
ลดชองวางดวยวิธีการที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา”  แตถึงกระนั้นก็ตามการวิจัยและพัฒนาทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม ส า ม า ร ถทด แทนก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด  เ พี ย ง แ ต ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม              
ประสิทธิภาพของการวิ จัยทางการศึกษาให มีผลดีขึ้นตอการจัดการศึกษา  เปนตัวเชื่อม                
เพ่ือนําผลผลิตทางการศึกษาที่ไดใหสามารถนําไปใชประโยชนในสถานศึกษาไดจริงการใชยุทธวิธี
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาใหดีขึ้นจึงเปนผลโดยตรงจากการ
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วิจัยทางการศึกษา ไมวาจะเปนการวิจัยในระดับการวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยประยุกตก็ตาม จะให
ประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

สถานภาพของการวิจัยและพัฒนา 
ตั้ งแตป   ค .ศ .1963 มีการจัดตั้ งศูนยวิ จัยและพัฒนาทางการศึกษา  11 แหง                  

ทั่วสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงคของศูนยเหลานี้ คือ การผนึกกําลังนักวิชาการสาขาตางๆเพื่อทํางาน
วิจัยและพัฒนาไปในปญหาการศึกษา ศูนยแตละแหงจะตองทําการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต
ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาที่ศูนยมีความสนใจ หรือมุงหมายจะดําเนินการเปน
พิเศษ  โดยทั่วไปศูนยการวิจัยและพัฒนาจะตั้งชื่อศูนยสื่อ จนถึงเร่ืองที่ตองการเนนในการวิจัยและ
พัฒนา เชน  Center for Advance Study of  Education Administration (University of Oregon),  
Research  and Dvelopment  Center  or  the Social Organization  of  School (Johns Hopkins 
University), Standford Center for Research and  Development  in Teaching (Standford 
University), Learning Research and Development Center (University of Pittsburgh), Center 
for Vocational and Technical Education  (Ohio State University), Center for the Study of the 
Evaluation of Instructional Program (University of California at LosAngeles ),ฯลฯ 

ศูนยการวิจัยและพัฒนาเหลานี้  มักมีเจาหนาที่ประจําจํานวนนอย สวนใหญจะมี
อาจารยมาชวยงานและมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนมาชวยผูวิจัย เปนผูชวยปฏิบัติงาน 
นับวาศูนยการวิจัยและพัฒนามีสวนชวยฝกประสบการณภาคปฏิบัติ ในการวิจัยและพัฒนาของ
นักศึกษาระดับสูงมากทีเดียว นอกจากนี้หองปฏิบัติการทางการศึกษาภูมิภาค (Regional  
Educational Laboratories) ก็มีการทําวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอยูทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

1.2  การดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
กอลล (Gall.1996:712-715) กลาววา การวิจัยและพัฒนาเปนระบบที่ปรับปรุงมาจาก

การออกแบบโดยดิกและคาเรย (Dick; & Carey) ซึ่งไดสรุปวงจรการวิจัยและพัฒนาไว 10 ขั้นตอน 
คือ 

   1.  การกําหนดจุดมุงหมายสําหรับโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน  ซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวยความจําเปนพ้ืนฐาน 

   2.  การวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน คือ ภาระหนาที่ นิยามทักษะเฉพาะวิธีการ
ดําเนินการและการเรียนรูถึงภารกิจน้ันๆ ที่เกี่ยวของกับในจุดมุงหมายการสอน 

   3.  การออกแบบเพื่อนิยามระดับของการเขาถึงพฤติกรรม  หรือความสามารถของ
ทักษะที่ผูเรียนมี  เชน  ลักษณะเฉพาะ  ความกังวลที่จะมีผลตอการเรียนรู โดยขั้นตอนที่ 2  และ 
ขั้นตอนที่ 3 อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 

   4.  การแปลความหมายจุดประสงคการสอนเฉพาะดาน รวมถึงจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม  จุดมุงประสงคเชิงพฤติกรรม หมายถึง  ขอกําหนดสําหรับการเชื่อมโยงเกี่ยวกับจุดหมาย
ของโปรแกรมสื่อการสอนในระดับที่แตกตาง ชนิดของผลลัพธที่จะตองจัดเตรียมกับชนิดของ                   
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ผลประโยชนที่ได ขอกําหนดนี้เปนมาตรฐานเพื่อความเที่ยงตรงในการวางแผนหัวขอเรื่อง          
เพ่ือการทดสอบอุปกรณการสอน  และการนําระบบไปใชในการสอน 

5.  เกณฑการตัดสิน การอางอิงหัวขอทดสอบที่ไดจากการพัฒนาหัวขอเร่ือง              
ในการทดสอบเหลานี้  สามารถนําไปใชเพ่ือคนหาสมมติฐานและการวางตัวของผูเรียนในดานความ               
กาวหนาและประเมินผลที่ไดทั้งหมดของโปรแกรมการเรียนการสอน   ในการชวยเหลือผูเรียน              
ใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายการเรียนรู 

6.  การสอนยุทธศาสตรเฉพาะที่เปนการพัฒนาเพื่อชวยเหลือผูเรียนกับเปน             
การสนับสนุนความสําเร็จบางสวนของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

7.  การพัฒนาอุปกรณการสอน อาจประกอบดวยการพิมพคูมือการสอนตําราเรียน 
และชุดการใช อุปกรณ หรือสิ่งอ่ืนๆ เชน เทปเสียงหรือวีดิทัศนระบบปฏิสัมพันธ (Interactive Video  
System) 

ขั้นที่  8, 9 และ 10 เปนการดําเนินการประเมินผลระหวางการเรียนและการ
ประเมินผลหลังเรียน ซึ่งคิดคนโดยสไครเวน (Scriven) ซึ่งไดสังเกตการประเมินผลที่แตกตางกันการ
ประเมินผลหลังการเรียน  เปนการดําเนินการตัดสินคุณคาในขั้นตอนสุดทาย  โดยเฉพาะในการ
เปรียบเทียบระหวางโปรแกรม 

การประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียน เปนสิ่งที่มีคามากในการพัฒนาอุปกรณและ 
การพัฒนาทางการศึกษา 

        บอรกและกอลล (Borg; & Gall.1979: 222-223) ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัยและพัฒนาไว  10  ขั้น  ดังนี้ 

    1.  กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา  ขั้นนี้ตองกําหนดใหชัดวา  
ผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร  โดยตองกําหนดวา 
             1.1 ตรงกับความตองการหรือไม 

       1.2 ความกาวหนาทางวิชาการ มีพอเพียงที่จะพัฒนาผลผลิตที่กําหนด           
ไวหรือไม 

   1.3 บุคลากรที่มีอยู  มีทักษะ  ความรู  และประสบการณที่จําเปนตอการ
วิจัยและพัฒนานั้นหรือไม 

1.4  ผลผลิตนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 
2.  รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขั้นน้ีเปนการศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจัย  การสังเกตภาคสนามซึ่งเกี่ยวของกับการใช ผลผลิตทางการศึกษาที่กําหนด  ถามี            
ความจําเปนผูทําการวิจัยอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพื่อหาคําตอบซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่
มีอยูไมสามารถตอบได  กอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป 

3.  วางแผนวิจัยและพัฒนา  ขั้นนี้ประกอบไปดวย 
               3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 
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        3.2 ประมาณคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาที่ตองใชเพ่ือศึกษาหา           
ความเปนไปได 

        3.3 พิจารณาผลสืบเนื่องผลผลิต 
   4.   พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลผลิต ขั้นตอนนี้การออกแบบและจัดผลผลิต

การศึกษาตามที่วางแผนไว เชน ถาเปนโครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย           
ก็จะตองออกแบบบทเรียน คูมือการใชบทเรียนและคูมือการประเมิลผล 

5. ทดลองหรือทดสอบผลผลิต ครั้งที่ 1  ขั้นน้ีเปนการนําผลผลิตที่ออกแบบ
และจัดเตรียมไวในขั้น 4  ไปทดลองใชเพ่ือทดสอบคุณภาพขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน   
1-3  โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม การสังเกต และการ
สัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

6. ปรับปรุงผลผลิต ครั้งที่ 1  ขั้นนี้เปนการนําขอมูล และผลการทดลองใชจาก
ขั้น 5  มาพิจารณาปรับปรุง 

7. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่  2  ขั้นนี้เปนการนําผลผลิตที่ปรับปรุงไป
ทดลอง เพ่ือทดสอบคุณภาพผลผลิตตาม วัตถุประสงคในโรงเรียนจํานวน 5-15  โรงเรียน 
ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะ Pretest นําไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิต          
ถาจําเปนอาจมีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

8. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่  2  ขั้นน้ีเปนการนําขอมูล  และผลการทดลองจาก
ขั้นที่ 7 มาพิจารณาปรับปรุง 

9. ทดลองหรือทดสอบผลผลิต  ครั้งที่  3  ขั้นนี้เปนการนําผลผลิตที่ปรับปรุง
ไปทดลอง   เพ่ือทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิตโดยผูใชตามลําพังในโรงเรียนจํานวน  10-30  
โรงเรียน  ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ  แลวรวบรวมขอมูล            
มาวิเคราะห 

10.  ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่  3  (ครั้งสุดทาย)  จากนั้นจะเปนการเผยแพร
ผลผลิตซึ่งอาจจะเปนการเสนอรายงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในที่ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ หรือนําสงไปเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอเพ่ือผลิต จําหนายตอไป 

เอสพิช และวลิเลยีม (Espich and Williams.1976:75-79) ไดอธิบายถึงการวิจัยและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การทดสอบทีละคน (One to one Testing) จากกลุมตัวอยางทีมีผลการ
เรียนระดับต่ําวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพ่ือใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจาก
การศึกษาผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองและสื่อจากกลุมตัวอยางนั้น 

2.  การทดลองกับกลุม (Small Group Testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-6 คน 
ดําเนินการคลายขั้นตอนที่ 1 แตใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพ่ือ
นําผลไปวิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดย 90 ตัวแรก
หมายถึงคาคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดสามารถทําขอสอบขอหน่ึงๆไดถูกตอง หากผลการ
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วิเคราะหเปนไปตามเกณฑดังกลาว ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่บกพรอง เพ่ือนําไปทดสอบใช         
ในตอนที่ 3 ตอไป 

3.  การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากร
เปาหมายจริงโดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอน
ดําเนินการแทนโดยใชวิธีดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2 

เมเยอร (Mayer.1984:305-344) ไดอธิบายขั้นตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนา
ชุดฝกไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การพิจารณาจากกลุมเพ่ือน(Judgement by peers) โดยใหการศึกษาชุดฝกที
ละชุดหลังการศึกษาผูพัฒนาชุดฝกจะสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับชุดฝก จากนั้นจึงรวมกัน
พิจารณาหาขอบกพรองเปนรายหนา และหลังจากนั้นใหผูศึกษาชุดฝกตอบแบบสอบถาม แบบ
ประเมินคาและแบบปลายเปด เพ่ือนําไปวิเคราะหหาขอบกพรองตอไป 

 2.  ทดลองกับกลุมเล็ก(Trial with Small Group) จากอาสาสมัคร 3-5 คน มีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน หลังศึกษาเสร็จผู
ศึกษาชุดฝกจะรวมกันอภิปรายชี้แจงถึงขอบกพรองของชุดฝก เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

 3.  ทดลองกับชั้นเรียนที่เปนตัวแทน (Trial with Representation Class or 
Classes) ดําเนินการคลายขั้นตอนที่ 2 คือ ใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เนื่องจากการ
ทดสอบใชสื่อในข้ันตอนนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวนมากไมสะดวกในการสัมภาษณหรืออภิปราย
แบบเดิม ขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และจากแบบสอบถาม จะไดรับการ
วิเคราะหเพ่ือหาขอบกพรองของสื่อที่จะตองปรับปรุงแกไขตอไป 

โดยสรุปแลว การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษา     
แตเปนเทคนิควิธีที่เพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษา ใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือ  
เปนตัวเชื่อมเพ่ือแปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป  โดยการวิจัย
และพัฒนาทางการศึกษามีกระบวนการในการดําเนินงานดวยกันทั้งหมด 10 ขั้นตอน  ครอบคลุม
การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาผลผลิตและการทดสอบหาประสิทธิภาพของผลผลิต       
 

1.3  งานวิจัยที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
  ไดมีผูทํางานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางดานการศึกษาไวเปนจํานวนมาก 
ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 

ขนิษฐา  แสงภักดี (2540:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ือง การใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหมอ 
“พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยปรากฏวา แบบฝกหัดการพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความ
จากบทรอยแกว มีประสิทธิภาพ 80.51/80.93  และคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วราภรณ  อานุภาพศรีธาดา (2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการสรางหนังสือ
การตูนสงเสริมจริยธรรม เรื่อง “ตอมคนดี” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยปรากฏวา
หนังสือการตูนสงเสริมจริยธรรม เรื่อง “ตอมคนดี” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
80.48/80.57 ผลสัมฤทธทางการเรียนดวยหนังสือการตูนที่สรางขึ้นสูงกวากอนการเรียน 
  เสาวดี  คลายโสม (2545:87-88) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง Present  Simple Tense วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.77/86.33 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญเนื้อหา พบวาบทเรียนทั้ง 3 หนวย มีคุณภาพอยูในระดับดี
มาก และผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวามีคุณภาพ          
อยูในระดับดี 
  ดวงใจ   วรรณสังข  (2541 : บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษา
ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูจากการสอน โดยใชชุดการ
สอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทย พบวาประสิทธิภาพของการสอนนิทานประกอบภาพ
พยัญชนะไทยสูงกวาเกณฑ 82.00/95.33 ความสามารถจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาการ
เรียนรูทางดานการอาน หลังจากสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยอยูใน
ระดับดี ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังจากการสอนโดย
ใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพสูงกวาความสามารถจําพยัญชนะไทยกอนการสอนโดยใชชุดการ
สอนนิทานประกอบภาพ 
  โดยสรุปแลวการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Rescarch and  
Development  หรือ  R & D ) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยใชพ้ืนฐานของการวิจัย (Rescarch 
Based Education  Development) เปนการแกปญหาทางการศึกษา ที่การดําเนินงานตามระเบียบ
วิธีการทางการวิจัย เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีความเจริญกาวหนาโดยมุงเนนที่จะพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ใหไดตามมาตรฐานที่ตั้งไว 
 

1.4  กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
               1.4.1  การพัฒนางานมัลติมเีดีย  

                    การพัฒนางานมัลติมีเดีย  เปนงานที่มีความละเอียดออน ควรจัดทําเปนลําดับขั้น  
บางขั้น จะตองดําเนินการใหเสร็จสมบูรณกอนขั้นอ่ืนๆ และบางขั้นก็อาจขามไปได หรือรวมกับ         
ขั้นอ่ืนลําดับขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนางานมัลติมีเดียประกอบดวยขั้นดังนี้ คือ 

1.  ขั้นกระบวนการทางความคิด (Idea Processing) เม่ือเกิดประกายความคิด 
และ ความตองการที่จะสรรสรางงานมัลติมีเดียดวยความเชื่อที่วาเสียงดนตรี  ภาพสวยงาม                 
ภาพวีดิทัศนจะเปนสิ่งที่ชวยทําใหผูเรียน ผูชม หรือผูใช สนใจตอบทเรียนหรืองานที่สรางขึ้น  ผูสราง
บทเรียนจะตองคิดตอไปถึงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน จุดประสงค และวัสดุอุปกรณที่ตองใชในงาน
ศิลป อาทิ เสียงดนตรี เอกสาร รูปตราสัญลักษณวามีและเพียงพอหรือไม สื่อที่จะใชเก็บคืออะไร  
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จะตองเก็บขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใด อุปกรณที่ผูใชมีอยูมีอะไรบางความสามารถและทักษะใน
การใชซอฟทแวรและฮารดแวรสามารถทําไดโดยลําพังคนเดียวหรือไม  มีใครที่จะใหความชวยเหลือ
ไดบาง  ซอฟทแวรสําหรับประพันธมัลดิมีเดียที่มีใชอยูคืออะไร มีเวลาเพียงใดมีงบประมาณอยูเทาใด 

2.  ขั้นกระบวนการวางแผน (Planing) เปนการออกแบบโครงสรางเสนทาง 
เม่ือมีการสรางผังโครงสรางของงานจะทําใหสารบัญเรื่อง และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธกับผูใชการจัด
วางผังโครงสรางในงานมัลติมีเดีย ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1  แบบเชิงเสน  (Linear)  ผูใชเดินไปตามเสนทางอยางเปนลําดับ จาก
กรอบหนึ่งไปกรอบหนึ่ง จากสารสนเทศหนึ่งไปอีกสารสนเทศหนึ่ง  ดังภาพที่ 1 

 
 
 

     
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบเชิงเสน 
 

 

2.2  แบบลําดับขั้น    (Hierarchical)   ผูใชเดินไปตามเสนทางที่แยก
แขนงออกตามธรรมชาติของเน้ือหา มีลักษณะผังดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบลําดบัขั้น 

 
   

 

   
 
 
 

        
 
 
 

 
 
2.3  แบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear)  ผูใชเดินไปตามเสนทางตาง ๆ 

อยางมีอิสระ ไมกําหนดขอบเขตของเสนทาง  มีลักษณะผังดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพประกอบ  3  แสดงผังโครงสราง  ปฏิสัมพันธแบบไมเชิงเสน  
2.2   แบบประสม   (Composite)   ผูใชสามารถไปตาม

เสนทางตาง ๆ อยางอิสระ แตในบางครั้งอาจไปในลักษณะเชิงเสนตรง หรือแยกแขนงไปตามลําดับ
เน้ือหา มีลักษณะผังดังแสดงในภาพที่  4 
              

     

 
 
 
 
 

    
     
  

ภาพประกอบ  4  แสดงผังโครงสรางปฏิสมัพันธแบบประสม 
 
 
 
3. ขั้นการผลิต (Production) กอนเร่ิมลงมือในโครงการมัลติมีเดียควรจะตอง

ตรวจสอบฮารดแวรและซอฟทแวรที่จะใชพัฒนางานทบทวนการจัดการและบริหารในดานตางๆ
ตอไปนี้เชน  เวลาและความคิดที่จะทุมเทใหกับงาน  ขนาดของหนวยความจําของคอมพิวเตอรและ
จอภาพที่จะจัดหาไดมีพ้ืนที่เก็บงานบนฮารดดิสกเพียงพอ  มีระบบการสํารองไฟลสําคัญไวมีระบบ
การตั้งชื่อไฟลที่ใชงาน และการจัดการแหลงขอมูลเอกสารมีซอฟทแวรประพันธบทเรียนลาสุดมี
โปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ  มีเสนทางและการติดตอสื่อสารขอมูลกับผูใชมีสถานที่สําหรับงาน                
ดานบริหารและการจัดการงบประมาณ และการประชุม มีผูเชี่ยวชาญที่จะชวยเหลือในแตละขั้นตอน
เปนตน (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ. 2538 : 33-35) 
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1.4.2  ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนชวยสอนระบบมัลติมีเดีย 
  มนตชัย  เทียนทอง (2540 : 27-28)   ไดอธิบายถึง  การพัฒนาบทเรียนชวยสอน
ระบบมัลติมีเดียสามารถกําหนดเปนขั้นตอนได  ดังนี้ 

1. การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบทเรียน 
การกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาบทเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะควบคุมให            

การสรางโปรแกรมเปนไปตรงตามวัตถุประสงคและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ตองการ           
การกําหนดเปาหมายการพัฒนาบทเรียนจะตองพิจารณาดังนี้ 

1.1  หัวขอของงานที่จะนํามาพัฒนาโปรแกรม 
1.2  วัตถุประสงคที่ตองการ 
1.3  ผูใชกลุมเปาหมาย 
1.4  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการใชโปรแกรม 

2. การวิเคราะหเน้ือหา 
ขั้นตอนนี้นับวาสําคัญที่สุดที่จะทําใหการสื่อความหมายดวยระบบมัลติมีเดีย

บรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายกอนที่จะนําเสนอตอไป ใน
ขั้นตอนนี้จะตองพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

ขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนําเสนอตามวัตถุประสงค 
2.1  วิธีการนําเสนอเนื้อหา 
2.2  ระยะเวลาการนําเสนอตามเนื้อหา 
2.3  การเลือกสื่อที่สอดคลองตามวัตถุประสงค 
2 . 4  วิ ธี ก า ร โต ตอบระหว า ง โปรแกรมกับ ผู ใ ช ต ามหลั กการ                     

สื่อความหมาย 
2.5  วิธีการตรวจปรับเนื้อหา 
2.6  การเสริมแรงและสรางสรรคบรรยากาศรวม 
2.7  วิธีการประเมินผล 

 

3. การเขียนสคริปตดําเนินเรื่อง 
 เม่ือไดรายละเอียดเนื้อหาตามขั้นตอนตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคและตาม

กลุมเปาหมายที่กําหนดไวแลว จําเปนตองเขียนสคริปต เพ่ือกําหนด แนวทางการดําเนินเรื่อง  ที่จะ
นําเสนอตามเปาหมาย การเขียนสคริปตมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1  การสรางแผนภูมิแบบตอเนื่อง (Flow chart) โฟลวชารตมีความ
จําเปนในการควบคุมหรือกําหนดขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม   การสรางโฟลวชารตจะมี
ความสัมพันธกับวิธีการออกแบบวาจะใหบทเรียนมีการทํางานเปนแบบใด 
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Start 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่  1 

เนื้อเรื่องสวนที่  1 

เนื้อเรื่องสวนที่  2 

บทที่  2 

เนื้อเรื่องสวนที่  2 

เนื้อเรื่องสวนที่  2 

บทที่  3 

เนื้อเรื่องสวนที่  3 

เนื้อเรื่องสวนที่  2 

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 

ได ได ได 

Stop 

 
ตก ตก ตก  

ภาพประกอบ 5 ตัวอยางแผนภูมิแบบตอเน่ือง โปรแกรมที่ดําเนินไปโดยการทําแบบฝกหัด 
 

3.2  การทําบทเรื่อง ตัวอยางเชนในหัวขอ Presentation จาก
โฟลวชารตก็ เปนการแจกแจงรายละเอียดลงไปวาในสวนน้ีประกอบดวยภาพ ขอความ 
ภาพเคลื่อนไหว  มีเสียงหรือเพลงประกอบหรือไมและมีการเรียงลําดับการทํางานอยางไรมีการวาง
หนาจออยางไรรวมทั้งการกําหนดแหลงขอมูล เชน ภาพ และเสียงวาไดมาอยางไรจากแหลงไหน 
 

4. การเตรียมขอมูลสําหรับบทเรื่อง 
ขอมูลที่ใสลงไปในบทเรื่อง อาจมีทั้งภาพ เสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว  

หรืออ่ืนๆ ซึ่งจะตองมีการจัดเตรียมขึ้นมากอนที่จะนํามาใสในโปรแกรม มีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังนี้ 
4.1 การจัดเตรียมภาพสําหรับโปรแกรม  ขอมูลตางๆ อาจจะมาจาก

การวาดดวยโปรแกรม Graphic เชน โปรแกรม PC paint brush ที่มี Microsoft Windows หรืออ่ืน ๆ  
โปรแกรม  authoring system บางตัวจะมีคําสั่งสําหรับการวาดรูปหรือในสวนของ Graphics Editor 
ไวใหดวยทําใหทํางาน  ไดสะดวกขึ้น แตอยางไรก็ดีโปรแกรมแตละตัวก็มีความสามารถแตกตางกัน 
ดังน้ันอาจตองมีการใชโปรแกรมหลายตัวชวยกัน การทํางานภายใตระบบ Microsoft Windows ทํา
ใหสามารแลกเปลี่ยน ขอมูลกันไดโดยงาย  นอกจากนี้อาจจะนําเขามาจากแหลงอ่ืน เชน การ scan 
จากหนังสือหรือวารสารดวยการใช Scanner  หรืออาจนํามาจากลองถายวีดิโอ  ในกรณีนี้จะตองมี
การดพิเศษที่ทําหนาที่จับสัญญาณวีดิโอเขามาในเครื่องคอมพิวเตอร  เรียกวาการด Video Capture  
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เชน Video Blaster ของบริษัท Creative Technology ดวยวิธีนี้ทําใหสามารถนําภาพตาง ๆ เขามา
ใชโปรแกรมไดอยางมากมาย 

4.2  การจัดเตรียมเสียง  การบันทึกเสียงเขามาในเครื่องคอมพิวเตอร
นั้น เครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีการด Sound Generator  เชน Sound Blaster Card การดนี้มีความ
จําเปนทั้งในการบันทึกเสียง ที่มีการแปลงสัญญาณเสียงเปนขอมูลคอมพิวเตอรและทํางานใน
ทางตรงขามเม่ือโปรแกรมเรียกใชแฟมเสียงที่จะใหออกลําโพง  ในโปรแกรม Microsoft Windows 
98 ซึ่งเปน  Multimedia  Version ก็มีโปรแกรม  Sound Recorder สําหรับบันทึกเสียง  Media  
Player สําหรับ Playblack  เสียงที่บันทึกไปแลวจะเก็บเปนแฟมขอมูลเพ่ือให Authoring System 
เรียกใชโดยสามารถกําหนดเวลาในการเลน Plackblack เพ่ือใหความสัมพันธกับการแสดงภาพ   
การนําภาพเขาไปใช ในบางครั้งอาจใชวิธีใหโปรแกรมควบคุมเครื่องเลน CD สัมพันธกับเนื้อเรื่อง          
ก็ได  Authoring System เชน  โปรแกรม Authoware  Professional ของบริษัท Macromedia เปน
ตัวอยางหนึ่งที่มีความนี้  ขอมูลที่มีลักษณะเปนภาพเคลื่อนไหว  การนําภาพเคลื่อนไหวเขามาใชกับ
โปรแกรมอาจทําได หลายวิธี เชน 

4.2.1 การตอเคร่ืองเลนเลเซอรเขากับคอมพิวเตอร แลวใช
โปรแกรม ควบคุมการเลนใหสัมพันธกับเนื้อหา 

4.2.2  การจับภาพวีดิโอเขาเปนขอมูลประเภท Movie Title โดย
มีการกําหนดเปนจํานวนเฟรมตอวินาที  ทําไดดวยโปรแกรม เชน Microsoft Video for Windows 
จากนั้นจึงเรียกใชไฟลดวยโปรแกรม Video Capture 

4.2.3 สรางภาพเคลื่อนไหว (Animation File) ขึ้นใชเอง เชน 
จากโปรแกรม Autodesk Animation,3D Studio ที่สามารถทําภาพเคลื่อนไหวทั้งสองและสามมิติ  
โปรแกรม authoring system สวนใหญจะมีความสามารถทําภาพanimation เปนพ้ืนฐานอยูแลว 

4.3   ขอมูลที่เปนขอความอาจจะปอนลงไปใน Authoring Program 
 การปอนขอมูลดังกลาวนี้ อาจจะปอนโดยตรงหรือบางโปรแกรม

สามารอานขอมูลจาก Test File เขาไปใชงานได 
5.  สรางโปรแกรม (Authoring) 

      เปนขั้นตอนที่รวบรวมเอาสิ่งตางๆ ที่จัดเตรียมไวไมวาเปนภาพ ขอความ 
เสียงและ Animation Movies มารวมกันใหเกิดเปนโปรแกรมขึ้นมาดวย Authoring  โดยมีการจัด
เรียงลําดับการทํางานตามโฟลวชารต ที่ออกแบบไวและกําหนดรายละเอียดเชน Special Effect ทํา 
Animation ตามที่กําหนดไวในบทเรื่อง ถาหากไมใชโปรแกรมที่เปน  Authoring System ขั้นตอนนี้
ยากลําบากมากสําหรับผูที่ไมเปนโปรแกรมเมอรและใชเวลานาน Authoring System จะชวยไดใน
ขั้นตอนนี้ 

6.  ทดสอบโปรแกรม 
             การทดสอบโปรแกรมมีวัตถุประสงค คือทดสอบวามีเนื้อหาสมบูรณตาม

บทเรื่องหรือไม  ทดสอบเพื่อหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ในตอนพัฒนาโปรแกรมผูสรางมักจะมี
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การทดสอบการทํางานของโปรแกรมอยูแลว  แตเปนการทดสอบทีละสวนในระหวางการพัฒนา         
ซึ่งจะตองมี การทดสอบทุกสวนอีกครั้ง เพ่ือดูการทํางานที่สัมพันธกับของแตละหนวย สวนการ
ทดสอบกับผูใชเปนการทดสอบครั้งสุดทาย  เพ่ือดูปญหาที่จะเกิดขึ้นเม่ือกระจายไปยังผูใชที่เปน 
End User  เปนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมประสิทธิภาพของโปรแกรมและทดสอบผลของ
การใชโปรแกรมไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ในการทดสอบแตละขั้นตอนเม่ือมีปญหา
เกิดขึ้น ก็จะกลับไปแกไข  อาจเปนการแกโปรแกรมบทเรื่องในบางสวนที่พวกวามีปญหา เม่ือแกไข 
เสร็จแลวก็มีการทดสอบเชนเดิมจนปญหาจะหมดไป 

7.   การทําเอกสารประกอบบทเรียน 
     เอกสารประกอบบทเรียนเปนสิ่งจําเปน  สําหรับการปรับปรุงแกไขใน

โปรแกรมในอนาคตเอกสารนี้จะรวมถึงโฟลวชารต และบทเรื่อง การทําเอกสารที่ดีชัดเจนจะทําให
การบํารุง-รักษาการแกปญหาโปรแกรมทําไดอยางรวดเร็ว Authoring System บางตัวเชน จะมี
ระบบจัดทําเอกสารประกอบบทเรียนใหโดยอัตโนมัติ 

8.   การจัดเตรียมบทเรียนสําหรับผูใช 
        เม่ือผานการทดสอบก็ถึงขั้นตอนที่วาจะสงโปรแกรมไปยังผูใชอยางไร        

จะใสแผนดิสก หรือใชสื่อชนิดใดจะมีการยอ ขนาดโปรแกรมกอนหรือไมจะตองมีโปรแกรมสําหรับ
การติดตั้งซอฟทแวรหรือไม อยางไรก็ตามบทเรียนที่ดีควรมีการติดตั้งที่งายสะดวก 

9.   การจัดคูมือการใชโปรแกรม 
       โปรแกรมโดยทั่วไปจะตองมีคูมือประกอบการใชที่ผูใชนําไปศึกษา  เพ่ือ

หัดใชโปรแกรมถาในการออกแบบโปรแกรมมีการออกแบบระบบใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
จะชวยลดภาระการทําคูมือลงมา โปรแกรมที่เปนมัลติมีเดียจะมีขอไดเปรียบมากในสวนของการ
แนะนําฝกใชโปรแกรม  ทั้งน้ีเพราะมีทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว อยางไรก็ดีจําเปนตองมีคูมือ
ในการติดตั้งและเรียกใชโปรแกรมเปนอยางนอย 
       สรุปไดวา  ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เปนขั้นตอนที่ตอง
มีการทํางานอยางเปนระบบ เร่ิมตั้งแตการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบทเรียน  การวิเคราะห
เน้ือหา  การเขียนสคริปตดําเนินเรื่อง  การเตรียมขอมูลสําหรับบทเรื่อง  สรางโปรแกรมและทดสอบ
การใชโปรแกรม  ตลอดจนการจัดทําเอกสารประกอบบทเรียนตาง ๆ สามารถทดสอบ  ปรับปรุง
แกไขบทเรียนได เพ่ือที่จะไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว เหมาะสม
กับผูใชตอไป 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    2.1  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 พจนานุกรมคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2537  มัลติมีเดีย  หมายถึง  สื่อประสมที่ประกอบดวยเสียง  
กราฟก ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ  ในโลกของคอมพิวเตอร   มัลติมีเดียมีคุณภาพสูงกวาสื่อธรรมดา 
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ซึ่งมัลติมีเดียมีองคประกอบที่เกี่ยวของกับขาวสารอีกทั้งยังมีพัฒนามาจากไฮเปอรเท็กซและ           
ไฮเปอรมีเดีย 
 ยืน  ภูวรวรรณ (2531 : 159) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียแปลเปนภาษาไทยตาม
ความหมายโดยตรงได คือ มัลติ  แปลวา หลากหลาย มีเดีย แปลวา สื่อ มัลติมีเดียจึงหมายถึง            
สื่อหลายอยาง สื่อหรือตัวกลาง คือ สิ่งที่จะสงความเขาใจระหวางกันของผูใชเชน  ขอมูลตองการ  
รูปภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว   วิดีโอ   และอื่น ๆ ที่นํามาประยุกตรวมกัน 
 สรวุฒิ  สุชินโรจน (2533 : 3) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา  หมายถึง         
การใชคอมพิวเตอรในการรวมและควบคุมอุปกรณทางอิเล็กโทรนิกสตาง ๆ ไมวาจะเปนจอภาพ 
เครื่องเลนวิดีโอดิสก แผนซีดี-รอม เครื่องสังเคราะหเสียงและอุปกรณอ่ืน ๆ เขาดวยกัน เพ่ือใช        
ในการนําเสนอขอมูล  การสอนฝกอบรม  การแสดงขาวสารหรือเปนสื่อทางดานอ่ืน ๆ 
 กฤษมันต  วัฒนณรงค (2536 : 181) ไดกลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง การนําภาพ กราฟก  
ตัวหนังสือ และเสียงรวมกัน ภายในเครื่องคอมพิวเตอรทําใหขอมูลตาง ไดถูกนํามาใชพรอมๆกัน    
ไดในหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน 
 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538 : 25)  ไดใหความหมายของคําวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    คือ   
การประสมประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และภาพวิดีทัศน   สื่อความหมายขอมูล
ผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 
 ศรีศักดิ์  จามรมาน (2539 : 4) อธิบายวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ  การรวมกันในระบบ
ดิจิตอลที่สรางขึ้น  โดยการผสมผสานกันระหวาง เสียง วิดีโอ ขอความตัวอักษร กราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว   และการรวมกันทําใหเกิดการปฏิสัมพันธโตตอบกันบนระบบคอมพิวเตอร 
 กิดานันท  มลิทอง (2540 : 83-84) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา   หมายถึง    
สื่อประสมปฏิสัมพันธ (interactive multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใช สื่อ  
โดยนําอุปกรณตาง ๆ  เชน เครื่องเลน CD-ROM เครื่อง Audio-Digitize เครื่องเลน Laser disc ฯลฯ 
มาใชรวมกันเพื่อเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร   ภาพกราฟก  ภาพถาย  ภาพเคลื่อนไหว             
วีดิทัศน และเสียงในระบบสเตอริโอ  โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 
 มาเจล (Magel. 1990 : 68) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย  หมายถึง   การนําภาพกราฟก  
สถานการณจําลอง ตัวหนังสือและเสียงรวมกันภายในเครื่องคอมพิวเตอรโดยสารตางๆ ไดถูกบันทึก
และเรียกมาใชระบบ Digital   ทําใหเกิดการถายเทและหมุนเวียนของสารตาง ๆ ไดทั่วถึง 
 สทอชแมน (Strothman.1991:14) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย หมายถึง วิธีการออกแบบ
เพ่ือการผสมผสานกราฟก ภาพ เสียง และขอมูลลงบนคอมพิวเตอร  โดยผูใชสามารถและใชสิ่ง               
ตางๆ  หลายสิ่งบนเครื่องคอมพิวเตอรตัวเดียวเทานั้น 
 สรุปไดวา  มัลติมีเดีย  หมายถึง การนําสื่อหลาย ๆ อยางมาทํางานรวมกัน เพ่ือเสนอ        
เน้ือหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง   โดยจัดใหมีการปฏิสัมพันธ    
โตตอบกันระหวางผูใชและคอมพิวเตอร  เปนการสื่อสารสองทาง สามารถประหยัดเวลาและสามารถ
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บรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนมากยิ่งขึ้น  มัลติมีเดียจึงเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด  สําหรับ
การนําเสนอขอมูลขาวสารทางการศึกษาในปจจุบัน 
 

        2.2  องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    มัลติมีเดียที่สมบูรณจะตองประกอบดวย  ตัวอักษร  ภาพน่ิง  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว     
การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ และวีดิทัศน เปนตน   โดยที่องคประกอบเหลานี้มีความสําคัญตอการ
ออกแบบ (พัลลภ  พิริยะสุรวงศ. 2541: 11-12) ดังนี้ 
         1.  ตัวอักษร  ตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการเขียนโปรแกรม
มัลติมีเดีย  โปรแกรมประยุกตโดยมากมีตัวอักษรใหผูเขียนเลือกไดหลาย ๆ แบบ และสามารถที่จะ
เลือกสีของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรไดตาม
ตองการ  การโตตอบกับผูใชที่ยังนิยมใชตัวอักษร    รวมถึงการใชตัวอักษรในการเชื่อมโยงแบบ      
ปฏิสัมพันธได เชน การคลิกไปที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปสูการนําเสนอ เสียง ภาพ  กราฟกหรือเลน
วีดิทัศน เปนตน   นอกจากนี้ตัวอักษรยังสามารถนํามาจัดเปนลักษณะของเมนูเพ่ือใหผูใชเลือก
ขอมูลที่จะศึกษาไดโดยคลิกไปที่บริเวณกรอบสี่เหลี่ยมของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 
         2.  ภาพน่ิง  ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถายหรือ
ภาพวาด   เปนตน ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญตอมัลติมีเดียมากทั้งน้ีเนื่องจากภาพจะใหผลในเชิงของ
การเรียนรูดวยการมองเห็น ภาพนิ่งสามารถผลิตไดหลายวิธี  เชน  การวาด  การสแกนภาพ เปนตน 
         3.  เสียง  เสียงในมัลติมีเดียจะจัดเก็บอยูในรูปของขอมูลดิจิตอล และสามารถเลนซ้ํา
ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรพีซี  การใชเสียงในมัลติมีเดียเพ่ือนําเสนอขอมูล  หรือสรางสภาพแวดลอม
ใหนาสนใจยิ่งขึ้น  เชน  เสียงนํ้าไหล  เสียงหัวใจเตน เปนตน เสียงสามารถใชเสริมตัวอักษร หรือ         
นําเสนอวัสดุที่ปรากฏบนจอภาพไดเปนอยางดี  เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกตสามารถบันทึก
เปนขอมูลแบบดิจิตอลจากไมโครโฟน แผนซีดี เทปเสียง และวิทยุ เปนตน 
         4.  ภาพเคลื่อนไหว  หมายถึง  การเคลื่อนไหวของภาพกราฟก เชน การเคลื่อนไหว
ของลูกสูบและวาลวในระบบการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ  เปนตน ซึ่งจะทําใหสามารถเขาใจ
ระบบการทํางานของเครื่องยนตไดเปนอยางดี ดังน้ัภาพเคลื่อนไหวจึงมีขอบขายตั้งแตการสรางภาพ
ดวยกราฟกอยางงายจนถึงกราฟกที่มีรายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหว 
         5.  การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ  การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ หมายถึง การที่ผูใช
มัลติมีเดียสามารถเลือกขอมูลไดตามตองการ โดยใชตัวอักษรหรือปุมสําหรับตัวอักษรที่จะสามารถ
เชื่อมโยงไดจะเปนตัวอักษรที่มีสีแตกตางจากอักษรตัวอ่ืน ๆ สวนปุมก็จะมีลักษณะคลายกับ           
ปุมเพื่อชมภาพยนตร หรือคลิกลงบนปุมเพื่อเขาหาขอมูลที่ตองการ  หรือเปลี่ยนหนาตาง           
ของขอมูลตอไป 
                 6.  วีดิทัศน การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําภาพยนตรวีดิทัศนซึ่งอยู
ในรูปของดิจิตอลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปของวีดิทัศนจะนําเสนอดวย
เวลาจริงที่จํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกวาวีดิทัศนดิจิตอล (Digital Video)            
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คุณภาพของวีดิทัศนดิจิตอลจะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากโทรทัศน  ดังน้ันทั้งวีดิทัศนดิจิตอล 
และเสียง จึงเปนสวนที่ผนวกเขาไปสูการนําเสนอและการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย  วีดิทศันสามารถ
นําเสนอไดทันทีดวยจอคอมพิวเตอรในขณะที่เสียงสามารถเลนออกไปยังลําโพงภาพนอกไดโดยผาน
การดเสียง 

สรุปไดวาองคประกอบตางๆที่มีความสําคัญตอการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น     
เปนสิ่งที่จําเปนที่ควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมในการออกแบบเพื่อใหไดสื่อที่ตรงกับจุดประสงค
การใช มีความนาสนใจ และเราความสนใจผูใชใหเกิดผลการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้น 
 

2.3  อุปกรณและซอฟทแวรสําหรับการผลิตงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย                                         
      การพัฒนาคอมพิวเตอรดานระบบมัลติมีเดีย หรอืที่เรียกเปนภาษาไทยวาระบบหลายสื่อ 

ไดรับการพัฒนามากขึ้น จะตองใชอุปกรณหรือ Hardware และโปรแกรม หรือ ซอฟทแวร        
(พินิจ ปฏิสังข. 2539-2540: 47-48)  ดังนี้ 
 

     อุปกรณ  (Hardware) ที่ใชผลิตมัลติมีเดีย 
           1.  เครื่องคอมพิวเตอร  หมายถึง  สวนประกอบภายในกลองประมวลผลกลางซึ่งมี         
ความสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร  ไดแก 
       -  หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)  ซึ่งมีความเร็วไมต่ํากวา      
รุน 80486DX4-100 MHz ขึ้นไป 
       -  หนวยความจํา (RAM) เครื่องคอมพิวเตอรที่มีจํานวนหนวยความจํามากขึ้น
สามารถที่จะประมวลผลไดเร็วขึ้น  อยางนอย  32  เมกะไบต 
       -  ฮารดดิสก  ควรมีความจุ 2 จิกะไบต 
       -  การดควบคุมการแสดงผลของจอภาพ (VGA Card) ขนาด 24 บิต 
       -  การดเสียง (Sound Card) เปนวงจรขยายเสียงสําหรับตอลําโพงหรือ
สัญญาณนําเขาจากไมโครโฟน 
       -  ลําโพงขนาด 12 W 
    2.  จอภาพ (Monitor) จอภาพนับเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรที่มีความสําคัญโดย
แสดงผลเปนภาพ หรือตัวอักษรที่เกิดจากการประมวลผลของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จอที่
ไดรับความนิยมคือจอสีประเภท SVGA เน่ืองจากปจจุบันแอพพลิเคชั่นซอฟทแวรสวนใหญออกแบบ 
ใหใชประโยชนจากคอมพิวเตอรมากขึ้น เชน งานทางดานระบบมัลติมีเดีย 
    3.  แผนซีดีรอม (CD ROM ยอมาจาก Compact Disk Read Only Memory)  เปน
สื่อสําหรับบันทึกขอมูลชนิดหนึ่ง  ลักษณะเปนแผนจานกลมคลายแผนเสียงหรือแผนซีดีเพลงทั่ว ๆ 
ไป  ขอดี คือ เก็บขอมูลไดปริมาณมากกวาดิสกเก็ตธรรมดา  ซีดีรอม 1 แผนสามารถเก็บขอมูล
เทียบเทากับแผนดิสกเก็ตขนาดความจุ 1.44 MB 600  แผน  หรือกลาวไดวาปริมาณการเก็บขอมูล         
ของซีดีรอมเทากับฮารดดิสกขนาดความจุ 600 เมกะไบต 
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    4.  เครื่องสแกนเนอร และกลองดิจิตอล (Scanner and Digital Camera) เปน
อุปกรณในการนําภาพนิ่ง (Image) มาแปลงเปนสัญญาณคอมพิวเตอร เ พ่ือใชในบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรืองานอื่น ๆ Scanner จะชวยแปลงสัญญาณภาพนิ่งที่ถายสําเร็จไวแลว
เพ่ือนําเขาสูคอมพิวเตอร สวนกลองดิจิตอลมีลักษณะการใชเหมือนกลองถายรูปทั่วไปแตบันทึกภาพ
ตางๆ ในรูปสัญญาณดิจิตอลแลวนําไปถายโอนจัดเก็บลงในเครื่องคอมพิวเตอรดวยแผนดิสกโดย          
ไมตองใชฟลม  
    5.  เครื่องอานแผนซีดีรอม (CD-ROM Writer)  เปนเครื่องมือสําหรับอานขอมูลจาก
แผนซีดีภายในหนวยขับ CD-ROM   ประกอบดวยหัวอานแสง (Optical Head) แทนกลมวางแผน
ซีดีตัวควบคุมและระบบประมวลสัญญาณซึ่งทําหนาที่ตางๆ ดังนี้ 
       -  หัวอานแสง  จะติดอยูกับเลื่อนหรือแขนและประกอบดวยที่รวมแสงเลเซอร 
เลนส และ Photodetector  ซึ่งเปนตัวอานแสงสะทอนของเลเซอรที่ยิงไปที่แผนซีดี 
       -  แผนซีดีรอม (CD-ROM)  จะหมุนในอัตราความเร็วที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวา
กําลังอานขอมูลอยูที่สวนใดของแผน   ความเร็วในการหมุนของแทนจะตั้งอยูที่ 530 รอบตอนาทีเม่ือ
อานขอมูลสวนในของแผนจนถึง  260 รอบตอนาที เม่ืออานขอมูลดานนอก 
       -  ตัวควบคุม จะรวมเอาหนาที่ตาง ๆ ในการทํางานของหนวยขับเขาไวดวยกัน 
เชน การคนหาสัญญาณ อัตราการหมุนระหวางการคนหา และขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร            
เปนตน 
       -  ระบบประมวลสัญญาณทําหนาที่ในการถอดรหัส  ตรวจหาและแกไข             
ขอผิดพลาดเพื่อแสดงเปนขอมูลตอไป (กิดานันท  มลิทอง. 2535 : 16)   
  

     โปรแกรม (Software) สําหรับสรางมัลติมีเดีย 
      โปรแกรมสําเร็จรูประบบออเธอริ่ง (Authoring System)  เปนโปรแกรมประยุกตที่ใช
สําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 โปรแกรม ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ      
Multimedia  Toolbook    และ  Authorware Professional 
                1.  โปรแกรม  Multimedia  Toolbook 
              Toolbook  เปนซอฟทแวรที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใชสรางโปรแกรมที่
ทํางานบนวินโดวส  โดยมียูสเซอรอินเตอรเฟส (User Interfaces) หลายอยางมีประสิทธิภาพ        
มีความสามารถในการจัดการฐานขอมูล(Database)  และขอความ (Text) รวมถึงการใชมัลติมีเดีย
กราฟกแอนิเมชั่น วีดิทัศนเสียงประกอบกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใชจากวินโดวสออบเจค 
(Windows Object) ทุกชนิด เชนเมนูบาร (Menu Bar) ไดอะล็อกบ็อกซ (Dialog Box)                 
คอมโบบอกซ (Combo  Box)  บัททอน (Button)   สามมิติหรือสองมิติ   เปนตน นอกจากนี้ยัง
สามารถ ใชควบคุม (Control)   และใชรวม (Interfaces) เฉพาะกับแพลตฟอรม (Platform) แตละ
ชนิด เชน วินโดวส 3x, 9x หรือ NT ไดดวย (2000,นามแฝง. 2539 : 25) Toolbook สามารถใช
ประโยชนในรูปแบบตาง ๆ มากมาย เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน (Computer Aided 
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Instruction หรือ CAI) และบทเรียนสําหรับฝกฝนบุคลากร (Computer-Based Training หรือ CBT) 
ฐานขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia database)   โปรแกรมที่ใหขอมูลแกผูใชตามสถานที่ตาง ๆ เชน 
ตามศูนยการคา สนามบิน สถานีรถไฟ เปนตน Toolbook สามารถใชไดในเครื่องคอมพิวเตอร        
สวนบุคคลและเครื่องที่อยูในเครือขายคอมพิวเตอร 
       Toolbook เปนไดทั้งโปรแกรมสรางรูปภาพ โปรแกรมนําเสนอโปรแกรม        
ภาษาอาจกลาวไดวา Toolbook  เปน Authoring Tool ที่มีความสมบูรณ  เพียบพรอมที่สามารถ
นําไปใชงานไดทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสอนและการนําเสนอ เน่ืองจาก Toolbook เปน
โปรแกรมที่ทํางานไดในรูปแบบ Interface คือ สั่งงานจากคําสั่งในเมนู และเปนโปรแกรมภาษาที่ใช
ภาษาที่เรียกวา Openscript   จึงสามารถสั่งงานหรือเขียนโปรแกรมไดเชนเดียวกับการเขียน
โปรแกรมภาษาชั้นสูงอ่ืนๆ (สานิตย  กายาผาด. 2542 : 17) 

2.  โปรแกรม Authorware  Professional 
        Authorware Professional เปนโปรแกรมที่สามารถสรางงานมัลติมีเดีย
ไดอยางงาย โดยไมจําเปนตองเปนโปรแกรมเมอร  เพราะหลักการของ Authorware ใชไอคอน 
( Icon)  ในการสร า งซอฟท แวร   โดยเตรี ยมไอคอนที่ จ ะ ใหนํ าข อ มูลที่ เป นภาพ  เสี ย ง                    
ภาพเคลื่อนไหว  หรือวีดิทัศน มาใสไวในแตละไอคอน เพียงใชเมาสลากแตไอคอนมาเรียงตามลําดับ
กันเปนโฟลวชารตตามลักษณะซอฟทแวรที่ออกแบบก็จะไดซอฟแวรที่ตองการ (ธนะพัฒน  ถึงสุข;
และชเนนทร  สุขวารี.2538 : 125)   
        Authorware  Professional   มีคุณสมบัติ 3 ประการที่สนับสนุนงาน
สรางและออกแบบโปรแกรม รวมทั้งกระจายไปยังผูใช (มนตชัย  เทียนทอง. 2540  ก : 1) ไดแก 
             2.1 Authoring  การออกแบบโปรแกรมดวยเทคนิค Authoring ทํา
ใหผูใชที่ไมคุนเคยกับการออกแบบโปรแกรม  หรือผูที่เคยมีประสบการณมาแลวก็ตาม สามารถ
ทุมเทความสนใจไปยังรายละเอียดของเนื้อหา   และวิธีการโตตอบของผูใชโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม  การใชไอคอนแทนคําสั่ง ทําใหผูใชสามารถสรางโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงได      
อยางงายดาย  โดยภายในแตละโปรแกรมที่สรางโดย Authorware สามารถใชไอคอนถึง 16000          
ไอคอน 
    2.2  Multimedia Toolsในโปรแกรม Authorware Professional   
ประกอบดวยเครื่องไมเครื่องมือดานมัลติมีเดียอยางพรอมมูล ทําใหผูใชสามารถสรางโปรแกรมที่
ประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศนเขาดวยกัน ทําใหเปนโปรแกรม  
ที่มีประสิทธิภาพที่จะใชในการเรียนการสอน การอางอิง จําลองการทํางานในการนําเสนอสินคาและ
การโฆษณา  

2.3  การออกแบบโปรแกรมใหสามารถใชไดหลายระบบ ทําใหผูใช
ไมวาจะเปนเครื่องแมคอินทอช หรือภายใตระบบ Microsoft Windows ที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอร           
สวนบุคคลมีการทํางานที่เหมือนกัน และสามารถที่จะติดตอไปยังทรัพยากรภายนอกระบบไดไมวา
การใชระบบฐานขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรเครือขายคําสั่งในการทํางานตางๆ ไมวาจะเปน         
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เครื่องแมคอินทอชหรือเวอรชั่นที่ทํางานภายใตวินโดวสไมไดมีความแตกตางกันมากนัก ยกเวน        
ในสวนของมัลติมีเดียและการทํางานของโปรแกรมในสภาพแวดลอมตางกัน 

 

       2.4  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   ออเทนและคณะ (Auten; & others:1983) กลาวถึงการนําเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  ประเภทตาง ๆ ไวดังนี้ 
  1.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพ่ือการนําเสนอเนื้อหา (Totorial  Lesson)
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้มักใชสําหรับเนื้อหาใหม  หรือเนื้อหาเฉพาะที่      นักเรียนไมเคย
ไดเรียนเม่ือเสนอเนื้อหาแลว จะมีบททดสอบเพื่อวัดความเขาใจของนักเรียนแบบทดสอบนี้อาจจะ
เปนคําถามประเภทปลายเปด  (Open-ended Question)  ใหนักเรียนหาคําตอบเองหรือคําถาม
ประเภทปลายปด  (Close-ended Question)  ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกจากที่กําหนดมาให  
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการเสนอเนื้อหาที่ดีจะตองเสนอคําถามที่เปนลําดับขั้นของเหตุผล 
(Logical progressions) ใหตรงกับจุดมุงหมายการเสนอเนื้อหาจะเสนอเปนเนื้อหาในหนวยยอยๆ 
แตมีขอความมากกวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชเพ่ือฝกและปฏิบัติ 
  2.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อฝกและปฏิบัติ (Dill and Practice Lesson)
คอมพิวเตอรประเภทนี้ เนนการฝกทักษะหลังจากนักเรียนไดเรียนบทเรียนนั้นๆ ไปแลวทักษะที่
นํามาฝกจะเปนทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาตาง ๆ สําหรับโปรแกรมการฝกนั้น   
นักเรียนจะไดฝกหัดจากปญหา  ซึ่งมีการจัดลําดับของทักษะตาง ๆ จากงายไปหายากและนักเรียน
จะตองทําแบบฝกหัดจนครบทั้งหมด  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกจะเสนอเนื้อหายอยๆ เรียกวา 
กรอบ (Frame)แตละกรอบเนนการตั้งคําถามเฉพาะเนื้อหาที่เรียนไปแลว นักเรียนตอบคําถามนั้น
โดยสรางคําตอบเองหรือเลือกคําตอบที่ถูกตอง มีขอมูลยอนกลับ  เพ่ือบอกผลของคําตอบโดยทันที 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกและปฏิบัตินั้นไมไดเปน ความพยายามที่จะสอน แตเปนการรวบรวม
การฝกทักษะของบทเรียนที่นักเรียนไดเรียนไปเรียบรอยแลว 
  3.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือใชในการแกปญหา (Problem Solving Lesson)
คอมพิวเตอรประเภทนี้  เปนแบบสาขาเชนเดียวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย         เพ่ือการเสนอ
เนื้อหาและคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชในสถานการณจําลอง ผูสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองนึก
ถึงความเปนไปไดในการที่จะตอบสนองอยางอิสระ กลาวคือจะมีคําถามซึ่ง สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไว และเปนคําถามที่ใชในชีวิตประจําวันจริงๆ เม่ือนักเรียนตอบคําถามแลวคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียจะตองเสนอคําถามใหตอเน่ืองกับคําตอบของนักเรียนในลักษณะบทสนทนาระหวางบุคคล 
2 คน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ี จะตองปอนขอมูลเพ่ือเปนคําชี้แนะ (Key words) ใหมากเทาที่จะ
เปนไปได เพ่ือจะไดเอ้ือตอความคิดของนักเรียนแตละคน 
  4.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือใชในสถานการณจําลอง (Simulation Lesson)
คอมพิวเตอรประเภทน้ี เปนแบบแตกกิ่งเชนกัน (Solomon. 1986: 20-21) ลักษณะบทเรียนเปนการ
จําลองของจริง เพ่ือเปนตัวอยางแกนักเรียน เพราะของจริงหรือสิ่งที่อยูในจินตนาการบางครั้งอาจมี
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ขนาดเล็กเกินไปจนทําใหไมสะดวกในการศึกษาหรือของบางอยางอาจมีอันตราย หากเขาไปศึกษา
ใกลชิด คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้มักใชกับการสอนวิทยาศาสตร เชน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของอะตอม การหมุนเวียนของโลหิตหรือแสดงภัยธรรมชาติ อันเกิดจากแผนดินไหว            
น้ําทวม 
      จากการจําแนกประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดังกลาวที่กลาวมาสรุปไดวา
คอมพิวเตอร มัลติ มี เ ดียที่นํ ามาใชประโยชน ในการเรียนการสอนมี  4 ประการดวยกัน                    
คือ  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอเนื้อหา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกและปฏิบัติ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือใชในการแกปญหา และคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือใชใน สถานการณ
จําลอง 

 

 2.5  คุณคาของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
การใชมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทางเลือกในการเรียน และการ        

ตอบสนองรูปแบบของการเรียนการสอนของผูเรียนที่แตกตางกัน ผูเรียนสามารถทบทวนขั้นตอน
และกระบวนการตาง ๆ   ไดเปนอยางดี การใชมัลติมีเดียทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ใชวัสดุการสอนธรรมดา  และสามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซึ้งจึงทําใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

แฮทฟลด  และบิตเตอร (Hatfield; & Bitter. 1994 : 102-115) ไดกลาวถึงคุณคาของ
มัลติมีเดียที่ใชในการเรียนการสอนไว  ดังนี้ 

  1.  สงเสริมการเรียนดวยตนเองแบบเชิงรุก (Active)   กับแบบสื่อนําเสนอการ
สอนแบบเชิงรับ (Passive) 

  2.  สามารถเปนแบบจําลองการนําเสนอหรือตัวอยางที่ เปนแบบฝก  และ          
การสอนที่ไมมีแบบฝก 

  3.  มีภาพประกอบและมีปฏิสัมพันธเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 
  4.  เปนสื่อที่สามารถพัฒนาการตัดสินใจ และการแกไขปญหาของนักเรียน          

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       5.  จัดการดานเวลาในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และใช เวลาใน           

การเรียนนอย 
จากคุณคาของมัลติมีเดียที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวามีขอไดเปรียบสื่ออ่ืนๆ อยูหลาย

ประการ  เม่ือเทียบกับสื่อการเรียนการสอนเดิมที่เขียนบนกระดาน และใหนักเรียนนึกภาพเองขอ
ไดเปรียบเหลานั้นไดแก  (นพคุณ รุงเรืองศิริพันธ. 2534 : 170-172) 

 

ดานสีสัน 
ชวงแรก ๆ ของการพัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเนนเรื่องของการ

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเปนหลัก    นักวิศวกรรมคอมพิวเตอรพยายามที่จะพัฒนาอยางยิ่ง
ในชวงนั้น  คือ   ความจําและความเร็ว เรื่องของสีสัน ความสวยงามจึงถูกมองขามไป หลังจากที่การ
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พัฒนาทางดานความจําและความเร็วประสบความสําเร็จ   และขณะเดียวกันคอมพิวเตอรได เขามา
มีบทบาทในเรื่องของธุรกิจและการศึกษามากขึ้น พัฒนาการทางดานสีสันความสวยงาม จึงเร่ิมกัน
อยางจริงจัง ตัวมอนิเตอรสีถูกพัฒนาให มีความละเอียดสูงใกลเคียงกับมอนิเตอรขาวดํา              
ตัวฮารดดิสก หรือการดที่ใชควบคุมการใหสีบนจอภาพไดมีการพัฒนามากขึ้นเร่ือย ๆ  จนปจจุบัน
สามารถแสดงสีนับรอยสีบวกกับการพัฒนาทางดานภาษาควบคูกันไป   เราสามารถวางรูปแบบ การ
ใชสีในบทเรียนคอมพิวเตอรไดหลายลักษณะ จะเปนสีของพ้ืนหลังพ้ืนหนา และสีของกรอบนอก  
จากนั้นในเรื่องของการสลับสี  การเปลี่ยนสีจะเปนสีของตัวอักษรหรือกราฟกก็สามารถทําได 
   บทเรียนที่ มีสีสันยอมดึงดูดความสนใจของผู เรียนได ดีกวาสีขาวดํา            
โดยเฉพาะความสนใจของเด็กนั้น เด็กจะชอบและใหความสนใจเปนพิเศษ  ซึ่งนอกเหนือไปจาก
ความชอบแลวในดานของความคงทนในการเรียนรูบทเรียนที่มีสีสันประกอบมีผลทําใหผูเรียน         
มีความคงทนในดานการเรียนมากกวาในแบบสีขาวดํา 
   ในสิ่งพิมพหรือตําราเรียนนั้น สามารถสอดแทรกสีสันลงไปไดเชนกัน แต
เม่ือคํานึงถึงตนทุนและความยุงยากในการผลิตและเทคนิคการนําเสนอแลว บทเรียนคอมพิวเตอรยัง
มีขอไดเปรียบอยูมาก 

 

       ดานเสียง 
   เสียงนับเปนสิ่งเราอีกอยางหน่ึงที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี   
ในไมโครคอมพิวเตอรนั้นผูเขียนโปรแกรมสามารถที่จะสั่งใหคอมพิวเตอรสรางเสียงระฆังเสียงแตร
รถยนต เสียงไซเรน  เสียงเพลง  เปนตน 

นอกจากการใชเสียงเปนสิ่งเรา  เรายังสามารถใชในการโตตอบไปมาไดใน
การตอบคําถามของผูเรียน   เชน การใชเสียงสั้น และสูง  เพ่ือเปนสัญญาณวาตอบถูก  และเสียงต่ํา
และยาวขึ้นสําหรับคําตอบที่ผิด เปนตน การใชเสียงไมวาจะเพื่อการโตตอบ  หากใชบอยเกินไป
หรือไมมีระบบที่แนนอนอาจใหผลในทางลบไดเชนกัน 

 

      ดานกราฟก 
   การพัฒนาทางดานฮารดแวร และซอฟตแวร   ทําใหผูเขียนโปรแกรม
สามารถสรางภาพประกอบบทเรียนไดไมยาก ซึ่งนอกจากผูเขียนโปรแกรมจะสรางไวใหแลว ผูเรียน
ก็สามารถที่จะสรางไดเอง เชน LOGO ซึ่งเปนโปรแกรมที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการเขียนภาพโดยใช     
คําสั่งงาย ๆ ไมเกินความสามารถของเด็ก  เปนตน 
   การสรางตําราเรียนในปจจุบันไดพัฒนามากขึ้น  การใชภาพหรือกราฟก
ประกอบคําอธิบายเนื้อหามีอยู เกือบทุกเลมหากเปรียบเทียบกับการสรางภาพและกราฟก             
ในคอมพิวเตอรขอไดเปรียบเสียเปรียบนั้นไมแตกตางกันอยางชัดเจน    แตถามมองในแงของการที่
ผู เ รี ยนสามารถสร า งภาพได เองและที่ สํ าคัญ   คือ  การทํ า ใหภาพเคลื่ อนไหวไดแล ว                    
ไมโคคอมพิวเตอรไดเปรียบในขอน้ีมาก   เชน  ในการทดลองในดานวิทยาศาสตรเร่ืองการผสม     
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สารเคมีแลวเปรียบเทียบการเรียนจากตําราเรียนซึ่งมีภาพ  และคําอธิบายทีละขั้นตอนมีภาพ     
หลายๆ ภาพและคําอธิบายยาวติดกันหลายบรรทัด กับบทเรียนคอมพิวเตอรซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความเคลื่อนไหวของการผสมสารเคมีจากหลอดแกวหนึ่งไปยังอีกหลอดแกวหนึ่ง  สีของสารเคมีที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งขั้นตอนของคําอธิบายที่แสดงบนจอเปนชวง ๆ ตามการทดลอง จะเห็นไดวา
คอมพิวเตอรชวยใหผูเรียนเห็นความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ืองและย่ิงซับซอนเทาไร คอมพิวเตอร      
ก็ไดเปรียบมากเทานั้น 
 

      ดานการศึกษารายบุคคล 
   การที่ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูดวยตนเอง  จะทําใหเกิดการพัฒนา
ทางสมองเพิ่มขึ้น แมวาจะไดรับจากครูมา  ซึ่งอาจยังไมพอเพียง อาจมองได 2 กรณี  คือ กรณีแรก
การถายทอดความรูใหผูเรียนในเวลาเดียวกันพรอม ๆ กัน  จะทําใหเด็กแตละคนรับความรูไดไม
เทากัน ทําใหผูเรียนไดรับความรูไมเต็มที่ กรณีที่สองตัวผูสอนถายทอดความรูใหผูเรียนไมถูกตอง
แตสําหรับโปรแกรมการศึกษาบนคอมพิวเตอรไดผานขั้นตอนเรียบเรียงคนควาอยางถูกตองเพราะ
บทเรียนที่สรางขึ้นตองถูกนําไปใชกับผูเรียนเปนจํานวนมาก ดังน้ันผูสรางโปรแกรม จึงตองมีความ
รับผิดชอบในการสรางบทเรียนที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางแนนอน ในขณะที่การเรียนการ
สอนปกติอาจเปลี่ยนแปลงครูผูสอนเ ม่ือครูคนเดิมเกิดไมมาสอน  ทําให เทคนิคการสอน     
เปลี่ยนแปลงไป 
 

      ดานกิจกรรมรวม 
   การเรียนรูที่ดีผูเรียนควรมีโอกาสรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ       
บทเรียนนั้น ๆ จะเปนการพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร  ผูเรียนจะมีโอกาสเลือก        
ตัดสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองไดดวยการปอนขอมูลทางแปนพิมพหรือทางอุปกรณ
ชวยอ่ืนๆ  ซึ่งในตําราเรียนน้ันทําไดไมดีเทา 
 

      ดานความรูสึก 
   ดวยอิทธิพลจากการที่ไดยินไดฟงหรือไดเห็นจากสิ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  
ภาพยนตร  บันเทิง และสารเคมีตางๆ  เกี่ยวกับมนุษยคอมพิวเตอร หรือความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับคอมพิวเตอร  ทําใหคนสวนมากเกิดความรูสึกวา  คอมพิวเตอรคือมนุษยคนหนึ่งที่แฝงอยู
ในรูปของเครื่องมือหรือหุนยนต   แมวาในปจจุบันรูปลักษณะของคอมพิวเตอรจะเปนตูสี่เหลี่ยมแต
ดวยความรูสึกที่เคยมีมากอนบวกกับความสามารถของคอมพิวเตอร  ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเอง
กําลังเรียนหรือคุยกับใครอีกคนหนึ่งซ่ึงมีความรูสึก  มีอารมณขัน  ชอบใจ  ไมชอบใจ สิ่งเหลานี้      
ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากจะเรียน  นอกจากนั้นยังอยากรูวากรอบตอไปจะเปนอยางไร          
จะถามอยางไร  จะชมหรือติอยางไร  ดังน้ันความรูสึกวาตนเองจําเปนตองเรียนตองอานหรือทํา 
แบบฝกหัดซึ่งเคยเกิดขึ้นจากการอานแบบเรียนจึงไมเกิดขึ้นในการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร 
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    ดานปฏิสัมพันธ          
ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ   การใหขอมูลยอนกลับถือวาเปน       

สิ่งจําเปนอยางยิ่ง  เพราะนอกจากจะบอกใหผูเรียนไดทราบวาสิ่งที่ตนเองทําหรือตอบไปนั้นผิด หรือ
ถูกการใหขอมูลยอนกลับยังชวยเปนตัวเสริมแรงอีกทางหนึ่งดวย 
   คอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลยอนกลับในลักษณะที่มนุษยทําไดหลายๆ
อยาง ความสามารถพิเศษก็คือ คอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลยอนกลับไดรวดเร็ว รวมทั้งใหเปน      
ขอมูลยอนกลับที่เปนภาพและเสียงไดอีกดวย  ดวยความสามารถที่คอมพิวเตอรใหขอมูลยอนกลับ
ดวยภาพและเสียงนี้เอง ทําใหผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่จะสราง
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เชน ในเร่ืองของเสียงนอกจากจะใชเสียงตางระดับกันเพื่อบอกให    
ผูเรียนรูวาตอบถูกหรือตอบผิด  ผูเรียนอาจจะไดตัวโนตเปนรางวัล 1 ตัว เม่ือตอบถูก1ขอและจะได
ตัวโนตเปนรางวัล 20ตัวซึ่งรวมแลวเปนเพลง1เพลง หากสามารถตอบถูก 20ขอ จาก 25ขอ เปนตน 
   ในดานกราฟกหรือภาพ ขอมูลยอนกลับอาจถูกสรางใหเปนภาพ เชน  ภาพ
ใบหนายิ้มเม่ือตอบถูก ใบหนาบึ้งเม่ือตอบผิด หรือใชเปนภาพสัญลักษณอ่ืนๆ ที่สื่อใหผูเรียนเขาใจได 
   ความสามารถพิเศษอีกประการหนึ่งของคอมพิวเตอร  คือ การคํานวณที่
แมนยําและรวดเร็ว  ความสามารถพิเศษดานนี้สามารถนํามาดัดแปลงใชเพ่ือสรางแจงจูงใจแก       
ผูเรียนในรูปของการใหขอมูลยอนกลับได  เชน  การบอกใหผูเรียนทราบถึงคะแนนที่ไดจากการตอบ
คําถามตอบถูก1 ขอ ได 1 คะแนน หลังจากผูเรียนตอบคําถามทุกขอแลว คอมพิวเตอรก็สามารถ
คํานวณใหผูเรียนไดรูวาขอที่ตอบถูกทั้งหมดนั้นคิดเปนกี่เปอรเซ็นต  เม่ือเทียบกับเกณฑ     ที่ตั้งไว
อยูในระดับใด สิ่งเหลานี้ผูออกแบบบทเรียนเปนผูกําหนดขึ้น  ลักษณะดังกลาวนี้ไมสามารถทําไดใน
ตําราเรียนทั่ว ๆ ไป 
 

      ดานกระตุนความอยากรูอยากเห็น 
   ในการวิจัยถึงสาเหตุที่วา  ทําไมเด็กจึงชอบเลนเกมคอมพิวเตอร  และเกมส
คอมพิวเตอรชนิดใดที่เด็กชอบเลนมากที่สุด  พบวา  ความอยากรูอยากเห็นเปนสิ่งจูงใจสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความชอบและความสนใจดังกลาว หากเปนหนังสือแบบเรียน เม่ือผูเรียน
อยากรูวาหนาตอไป  บทตอไปจะเปนเรื่องอะไร  และจบอยางไร   หรือจะมีภาพอะไร เด็กสามารถ ที่
จะเปดดูได แตหากเปนคอมพิวเตอรเด็กไมสามารถจะเดาได   และการที่ไมสามารถจะรูวาเฟรม
ตอไปจะเปนอะไร  จะมีเน้ือหาอยางไร  ภาพอยางไร  มีเสียงหรือมีสีหรือไม  เหลานี้เองจะชวยให    
ผูเรียนตั้งใจศึกษาในเนื้อหาและสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ 
       ดังน้ันจึงสรุปไดวา  มัลติมีเดียเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีขอบเขตกวางขวาง เพ่ิม
ทางเลือกในการเรียนการสอน   เปนสื่อเสริมการเรียนรูที่มีคุณคาอยางยิ่งสามารถตอบสนองรูปแบบ
ของการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกันได   เปนสื่อที่สามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการไดเปน
อยางดี  ผูเรียนสามารถเรียนซ้ําไดตามความตองการมัลติมีเดียจึงเปนสื่อที่มีความเหมาะสม        
ในการนํามาใชทางการเรียนการสอน 
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 2.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ไดมีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ในการเรียนการสอนวิชา

ตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก  ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้  
สุขเกษม อุยโต (2540:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน วิชาประวัติการถายภาพหลักสูตรศิลปภาพถายระดับปริญญาตรี  และหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 90/90 ผลการวิจัยปรากฏวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาประวัติการถายภาพ         
ที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 91.83/91.11  สามารถนําไปใชเปนเครื่องชวยสอน 

อิสสรี  อิสรธํารง  (2541) ไดศึกษาผลการเรียนรูการใชมัลติมีเดียในการฝกอบรม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด  ทําการเปรียบเทียบกับการอบรมดวยการบรรยายปกติ กลุมตัวอยางเปนพนักงานบรษิทั
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ที่ไมมีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับการควบคุมจารจรทางอากาศ        
มากอน จํานวน 60 คน   ซึ่งไดมาจากสุมตัวอยางอยางงายและจับฉลากแบงออกเปน 2  กลุม              
ไดกลุมทดลองและกลุมควบคุม  จํานวนกลุมละ 30 คน ดําเนินการทดลองโดยกลุมทดลองรับการ
อบรม  ดวยการใชมัลติมีเดียฝกอบรมและกลุมควบคุมรับการอบรมดวยการใชการบรรยายปกติกอน
และหลังการอบรมใหทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู  จากนั้นทําการทดสอบความ
คงทนในการเรียนรูอีกครั้งหน่ึง หลังการอบรมผานไป 2 สัปดาห  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ   
ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรูของผูเขาอบรมที่อบรมดวยการใช
มัลติมีเดียสูงกวาผูเขาอบรมดวยการบรรยายปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

ณัชชา  จองธุรกิจ (2542)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการพิมพ
สกรีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
สรางขึ้น และเปรียบเทียบผลสัฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียกับกลุมที่เรียนจากการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 90/90 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียน จากบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   สูงกวากลุมที่เรียนจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01  

วิไล องคธนะสุข   (2543:บทคัดยอ)  มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียในรูปของสื่อบทเรียนซีดีรอม   เร่ืองการผลิตรายการโทรทัศนและเพ่ือหาประสิทธิภาพ
บทเรียนที่สรางขึ้นตามเกณฑ 85/85  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) ชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  จํานวน  28 คน โดยได
จากการสุมอยางงาย ผลการศึกษาคนควา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการผลิต
รายการโทรทัศน มีประสิทธิภาพ 86.57/85.85 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

นงลักษณ  แกวกระจาง (2546:บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ือง ทฤษฎีสี ซึ่งใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ยและรอยละ ผลการทดลองมีคุณภาพดาน
เน้ือหาในระดับดี มีคุณภาพสื่อในระดับดีมาก 
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อุษา จงใจเทศ (2546) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือการฝกอบรม 
เรื่องการเชื่อมวงจร ในรูปแบบของ CD-ROM พบวามีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ     
ดานสื่อ และดานเนื้อหาอยูในระดับดีและมีประสิทธิภาพ 96.22/90.59 
      ฮอลลิส (Hallis.1996:14) ทําการวิจัยเรื่อง การสรางมัลติมีเดียสําหรับหองสมุดวิชาการ 
การวิจัยพบวา มัลติมีเดียที่ประกอบดวยอักษร เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว         สิ่งเหลานี้
เปนสวนประกอบในการดึงดูดความสนใจของผูมาใชบริการหองสมุด ซึ่งเปนการนําเสนอมัลติมีเดีย 
โดยมีโครงสรางและกฎเกณฑในการสรางมัลติมีเดีย เปนการนําคอมพิวเตอรมาประยุกต                   
ในการใชงาน 
      แบกซเตอร (Baxter.1996:8) ทําการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธกอนการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนที่ มีสวนในการใช มัลติ มีเดีย พบวา มัลติ มีเดียในปจจุบันจะประกอบดวย       
ตัวอักษร ภาพ วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย โดยการวิจัยครั้งน้ีไดใชมัลติมีเดียเขาสู
บทเรียน กอนการเรียนการสอน ในวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอด โดยใชโปรแกรม
เสนอหัวขอตางๆใหนักเรียนไดศึกษา ผลการวิจัยพบวา หลังจากไดศึกษาแลวผูเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหา และทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 
 ดัง น้ัน  จึ งสรุปไดว าบทเรียนคอมพิว เตอร มัลติ มี เดีย  เปนสื่ อการสอนที่ ช วยให          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ทําใหการสอนในเนื้อหา รวมถึงเทคนิคกระบวนการที่ยาก
ตอการทําความเขาใจมีความงายขึ้น ลดการใชเวลาในการสอน และยังทําใหผูเรียนมีความคงทน     
ในการจํายิ่งขึ้น เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนสื่อการสอนที่สามารถเราความสนใจ ของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี 
 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
      3.1  ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 

 จากการศึกษาคนควาไดมีนักการศึกษา ใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลได
หลายแนวความคิดดวยกัน  ดังนี้คือ 

    เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528 :3)  ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ
การเรียนดวยตนเองไววา เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเอง และ
กาวไปตามความสามารถ   ความสนใจและความพรอม  โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนให
ผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 
   เพ็ญสุข  ภูตระกูล (2528 :17)  ใหความหมายของการเรียนดวยตนเองวาเปนกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ซึ่งจัดขึ้นโดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงคในการ เรียนรู
ตลอดจนวิธี   การบรรลุถึงจุดประสงคดวยตนเอง  กิจกรรมที่จัดขึ้นมุงใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค  ครูจะเปนเพียงผูแนะนํา   และจัดเตรียมอุปกรณตลอดจนสถานที่ที่ใหศึกษา คนควาการ
ที่นักเรียนไดเรียนและทํางานที่ใจรักกอใหเกิดแรงกระตุนในการเรียนนักเรียน จะคอยๆ พัฒนา
ปรับปรุงแกไขตนเองสามารถศึกษาคนควาและเรียนดวยตนเอง 
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   ศิรินันท  สามัญ  (2541: 45)  ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวาเปน
กระบวนการซึ่งคนคิดหาหนทางริเร่ิมดวยตนเอง   อาจมีหวังไมมีความชวยเหลือจากผูอ่ืนในการ
วินิจฉัยความตองการของตนเอง ตั้งเปาหมายของการเรียนรู    ระบุแหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากร
บุคคลและวัสดุเลือกใชยุทธศาสตรการเรียนรูที่เหมาะสมและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   สมคิด  อิสระวัฒน  (2541 : 35-38)   ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวา   เปน
วิธีการไขวควาหาความรูอยางหนึ่ง  ที่ทําใหผู เรียนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมี         
คุณภาพ  การเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรูทําใหบุคคล
สามารถเรียนรูเร่ืองตาง ๆ ซึ่งมีอยูได  และจะดําเนินการศึกษาอยางตอเน่ืองโดยไมตองมีใคร        
มาบอกตนเองจะเปนผูคิดริเริ่ม  วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรูการเรียนรูดวย       
ตนเองจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต  การเรียนรูดวยตนเองจึงเปน
การเรียนที่เกิดจากความสมัครใจของตน  มิใชการบังคับ 
   วิไล  องคธนะสุข  (2543:80)   ไดใหความหมายของการเรียนดวยตนเองวาเปน           
รูปแบบหน่ึงของการเรียนการสอน  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนหรือเรียนตาม       
ความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคลซึ่ง ไดแก  
ความแตกตางในดานความสามารถทางสติปญญา  ความตองการ  ความสนใจดานรางกาย อารมณ  
และสังคม  โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวางเทคนิคและสื่อการสอน           
ใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
   กาเย  (Gagne’. 1974)  ไดนิยามการเรียนรูไววา  เปนการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ 
(Capability) หรือความสามารถของมนุษยซึ่งสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบางประการที่
แสดงออก  การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่มนุษยไดรับประสบการณจากสถาพการณเรียนรูในระยะ 
เวลาหนึ่ง 
   โนลส  (Knowles. 1975)  ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวา การเรียนรูดวย
ตนเอง (Self  Direct  Learning ) เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนแตละคน มีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง        
(โดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมตองการก็ได) ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการ      
ที่จะเรียนรูของตนกําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ แจกแจง  แหลงขอมูลในการเรียนรู ทั้งที่
เปนคนและอุปกรณคัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้น 
   สรุปไดวา   การเรียนการสอนรายบุคคลนั้นเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการจัด
การศึกษาในปจจุบัน  ผูเรียนสามารถเปนผูคิดริเร่ิมวางแผนการศึกษา และดําเนินการศึกษาตาม
ความสนใจตามวุฒิภาวะของตนอยางตอเน่ือง  โดยการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามารวมในการ
จัดการศึกษา  เ พ่ือชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคสนับสนุนการเรียนรูตาม          
ความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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         3.2  ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 
การจัดการเรียนการสอนรายบุคคล  มุงสอนผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึง

ความสามารถ  ความสนใจ   ความพรอม และความถนัด   ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนรายบุคคล  คือทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก   (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2525:2-3) 

1. ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability  Difference) 
2. ความแตกตางในดานสติปญญา (Intelligent  Difference) 
3.  ความแตกตางในดานความตองการ (Need Difference) 
4. ความแตกตางในดานความสนใจ (Interest  Difference) 
5. ความแตกตางในดานรางกาย (Physical  Difference) 
6. ความแตกตางในดานอารมณ (Emotional  Difference) 
7. ความแตกตางในดานสังคม (Social  Diference) 

 

       3.3  วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
    การเรียนการสอนรายบุคคล ยึดหลักปรัชญาทางการศึกษาและอาศัยพ้ืนฐานทฤษฎี         
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู  วัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลจึง
มุงเนน  (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 9-12) 
    1. การเรียนการสอนรายบุคคล  มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู       
รูจักแกปญหาและตัดสินใจเอง  การเรียนการสอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษานอกโรงเรียน ครูและผูเรียนเชื่อวา  การศึกษาไมใชมีหรือสิ้นสุดอยูเพียงใน      
โรงเรียนเทานั้น การเรียนการสอนรายบุคคลสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาและเรียนรูในสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสังคมและตัวเอง  ใหรูจักแกปญหา  รูจักตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบและพัฒนา         
ความคิดในทางสรางสรรคมากกวาทําลาย 
    2. การเรียนการสอนรายบุคคลสนองความแตกตางของผูเรียนใหไดเรียนบรรลุผลกัน       
ทุกคน  การเรียนการสอนรายบุคคลสนับสนุนความจริงที่วาคนยอมมีความแตกตางกันทุกคน          
ไมวาจะเปนดานบุคลิกภาพ  สติปญญา หรือความสนใจ  โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอ        
การเรียนรูที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
       2.1 ความแตกตางในเร่ืองอัตราเร็วของการเรียนรู  (Rate of Learning) ผูเรียน        
แตละคนจะใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในสิ่งเดียวกัน ในเวลาที่แตกตางกัน 
       2.2 ความแตกตางในเรื่องความสามารถ (Ability) เชน ความฉลาด ไหวพริบ    
ความสามารถในแงของความสําเร็จ ความสามารถพิเศษตาง ๆ  
       2.3 ความแตกตางในเรื่องวิธีการเรียน (Style of Learning) ผูเรียนเรียนรูในวิถีทาง          
ที่แตกตางกัน และมีวิธีเรียนที่แตกตางกันดวย 
       2.4 ความแตกตางกันในเรื่องความสนใจและสิ่งที่ชอบ   (Interests and 
Preference) เม่ือผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลายดานเชนนี้  ครูจึงตองจัดบทเรียนและ
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อุปกรณการเรียนในระดับและลักษณะตาง ๆ ใหผู เ รียนไดเลือกดวยตนเอง (Self-Selection)            
เพ่ือสนองความแตกตางดังกลาว 
    3. การเรียนการสอนรายบุคคลเนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อวาถาผูเรียนดวย            
ความอยากเรียนดวยความกระตือรือรนที่ไดเกิดขึ้นเอง ผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจและการกระตุน
พัฒนาการเรียนรู โดยที่ครูไมจําเปนตองทําโทษหรือใหรางวัล และผูเรียนก็จะรูจักตนเอง มีความ 
ม่ันใจในการกาวไปขางหนา  ตามความพรอมและขีดความสามารถ (Self-Pacing) 
    4. การเรียนการสอนรายบุคคล  ขึ้นอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้นใหแก         
ผูเรียน การเรียนการสอนรายบุคคลเชื่อวาการเรียนรูเปนปรากฏการณสวนตัวที่เกิดขึ้นในแตละ
บุคคล  การเรียนรูเกิดขึ้นเร็วหรือชาและจะเกิดขึ้นอยูกับผูเรียนไดนานหรือไม  นอกจากจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถและความสนใจของผูเรียนแลว  ยังขึ้นอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้น     
ใหแกผูเรียน  การกําหนดใหเรียนรูเรื่องหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง และเรียนรูเร่ืองหน่ึงดวยวิธีการเดียว
ไมเปนการยุติธรรมตอผูเรียน ผูเรียนควรจะไดเปนผูกําหนดเวลาดวยตนเองและควรจะมีโอกาส
เรียนรูหรือมีประสบการณในการเรียนรูดวยขบวนการและวิธีการตาง ๆ 
    5. การเรียนการสอนรายบุคคล มุงแกปญหาความอยากงายของบทเรียน เปนการ         
สนองตอบที่วา การศึกษาควรมีระดับแตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงายก็ทําให
บทเรียนสั้นขึ้น  ถาบทเรียนนั้นยากมากผูสอนก็สามารถที่จะจัดยอยเนื้อหาที่ยากนั้นออกเปนสวนๆ 
และปรับปรุงใหเขาใจไดงายขึ้น อาจจะเพิ่มเวลาที่เรียนใหไดสัดสวนกับความยากโดยเรียงลําดับ        
จากเรื่องที่งายไปสูเรื่องราวที่ยากขึ้นตามลําดับ 
 

  3.4  สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล 
         สื่อ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล โดยจะเปน           
ตัวกลางในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน  สื่อที่ใชในเน้ือหาวิชาที่แตกตางกันยอมมีลักษณะที่        
ไมเหมือนกัน การเลือกใชสื่อที่เหมาะสมยอมทําใหการถายทอดเนื้อหาน้ันๆ  มีความหมายมากขึ้น  
(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 64) ดังน้ันสื่อที่จัดไวในกิจกรรมการเรียน ควรจะตองคํานึงถึง          
หลักสําคัญ 3 ประการคือ 
       1. ความนาสนใจและความดึงดูดใจตอผูเรียน 
       2. ความงายในการใช  รวมไปถึงขนาดและรูปรางที่เหมาะสมของสื่อ 
       3. ความชัดเจนและความถูกตองของเนื้อหาวิชาและภาษาที่ใช 
  นอกจากนี้เรายังตองพิจารณาในรายละเอียดของสื่อในแตละชุดเพ่ือที่จะใหผูเรียนได
เกิดสมรรถภาพตามที่ไดวางไว  คือ 
       1. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการเรียนรูจากสิ่งนั้น 
       2. อธิบายวิธีการใชอยางแจมแจง 
       3. กําหนดสิ่งที่จําเปนทุกอยางไวอยางพรอมมูล 
       4. ไดผานการทดลองใชและไดรับการแกไขปรับปรุงมาแลว 
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       5. ลําดับขั้นของเน้ือหาเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน ไมสับสน 
  สื่อที่ไดมีการทดลองใชในการเรียนการสอนรายบุคคลอยางไดผล และแพรหลาย จน
เปนเทคโนโลยีที่รูจักกันดี  ไดแก 
      1. สื่อที่ผลิตสําเร็จรูป เชน ชุดการเรียนการสอน (Instructional Package)    ซึ่ง
รวบรวมบทเรียน สื่อและกิจกรรมการเรียน   พรอมทั้งแบบทดสอบประเมินผลอยางพรอมมูลไวเปน
ชุด ๆ เพ่ือมุงสอนมโนทัศน (Concept) หนึ่งๆ โดยเฉพาะสิ่งใดที่จะทําใหเกิดการเรียนรูสําหรับ 
ผูเรียนจะจัดไวอยางครบถวน ผูเรียนไมจําเปนตองไปคนควาหรือจัดหาวัสดุอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวให ภายในชุดแตละชุดจะมีคูมือสําหรับผูใชชุดการเรียนการสอน ซึ่งในคูมือจะอธิบาย
รายละเอียด เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสะดวกและงายตอการใช 
      2. ชุดการสอนครูที่ทําเอง (Teacher-Made-Kits)  หรือชุดอุปกรณชวยสอนที่
รวบรวมแบบฝกหัดในรูปของกิจกรรมและอุปกรณฝกทักษะดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ เชน         
การสอนทักษะเบื้องตนในการเลื่อย เปนตน 
      3. บทเรียนโปรแกรม  (Programmed Instruction) เปนบทเรียนที่สําเร็จรูปใน
ตัวเอง จัดประสบการณใหกับผูเรียนตามลําดับเปนขั้นตอนหรือเปนกรอบ ๆ (Frames) ตามลําดับ
เรียนไดดวยตนเอง สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูตามลําดับขั้นไดดวยตนเอง              
ในเน้ือหาแตละกรอบหรือแตละเฟรมจะมีคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจในเนื้อหาน้ัน และมี
คําตอบเฉลยไวให ถาผูเรียนตอบผิดจะอานเนื้อหาในกรอบหรือเฟรมนั้นใหม แลวตอบคําถาม       
อีกครั้งหนึ่ง เม่ือตอบถูกก็จะเรียนในกรอบหรือเฟรมตอไป 
                4. โมดูลการเรียนการสอน  (Instructional Module) เปนบทเรียนที่สําเร็จรูป
ตัวเอง  จัดประสบการณใหกับผูเรียนใหไดเรียนอยางอิสระ เชนเดียวกับบทเรียนโปรแกรม          
แตตางกันในรายละเอียดตรงที่โมดูลไมจําเปนตองจัดเนื้อหาเปนกรอบๆ หรือเปนเฟรมๆ 
                 5. อุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งอาจจะใชอิสระประกอบการเรียนการสอนทั่วๆ ไป    
หรือจะใชประกอบในชุดการเรียนการสอนก็ได  เชน วิดิทัศน เกมสในรูปแบบตางๆ รวมทั้งอุปกรณ
เสริมสรางความพรอมและทักษะตางๆ 
 

  เสาวณีย  สิกสิกขาบัณฑิต (2528: 159) ไดกลาวถึง ประโยชน ขอดี ขอจํากัด ของ
สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล ไว ดังนี้ 
             ประโยชน 
                  1.สรางบรรยากาศการเรียนตามความสนใจและเปนการสนองความตองการของ
ผูเรียน ผูเรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนในสิ่งที่ตนตองการมีโอกาสที่จะเลือกกิจกรรม เลือกวิธีการเรียนที่เขา
สามารถรูเน้ือหานั้นไดอยางสนุกสนานและนาสนใจ 
                  2. สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการเรียนที่กาวหนาไปได
ดวยตนเองในอัตราของเขาเอง 
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                  3. สงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอการศึกษาของตนเองขึ้น นักเรียนจะทํางาน
ดวยความรวดเร็วในทิศทางของตนเอง  และจะเริ่มทํางานไดเลยโดยไมตองคอยครู ผูเรียนจะเปนผู
ปรับและจัดเวลาของเขาเองไดดีที่สุด  และจะเปนผูควบคุมตนเองใหไปในทิศทางที่เขาตองไปโดยไม
ตองใหครูเปนผูตัดสินใจให 
       4. สงเสริมเสรีภาพของผูเรียนในการเรียน 
       5. เปดโอกาสใหครูใกลชิดกับผูเรียนทุกคน ครูมีโอกาสสังเกตพัฒนาการของ
ผูเรียนมากขึ้น ครูไดทราบวาผูเรียนคนใดมีขอบกพรองอะไร ทําใหครูมีโครงการที่จะตองการ แกไข
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใหครูประสานงานกับผูเรียนมากขึ้น 
       6. ชวยใหการถายทอดความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มิใชครูบังคับ
ใหผูเรียนจดและทองจําเพียงอยางเดียวอีกทั้งยังเปดโอกาสใหไดพัฒนาคุณคาตางๆ ที่สังคมตองการ
ดวย 
       7. ใหครูตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการคนควาหาความรู ในวิชาที่ตนสอน         
เพ่ิมเติม  ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการที่จะสํารวจแหลงวัสดุอุปกรณและคิดคนประดิษฐ
อุปกรณตางๆ 
  ขอดี 

     1.ลักษณะของระบบการเรียนการสอนรายบุคคลคํานึงถึงหลักการในการเรียนรู
หลายอยางคือ 
            1.1 ความแตกตางระหวางบุคคล โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลักใครเรียนชา
หรือเร็วกวากันไมเปนเรื่องสําคัญ เพราะขึ้นอยูกับขีดความสามารถของแตละบุคคล 

           1.2 ใชหลักจิตวิทยาในเรื่องการใหรางวัลตอบสนอง  เพราะผู เรียน             
ได ทราบผลการเรียนทันทีที่บทเรียนแรกและผานการทดสอบ 

             1.3 การแบงบทเรียนเปนหนวยยอย ๆ  ชวยใหผูเรียนรูและทําความเขาใจ
เน้ือหาไดงายและใชเวลานอยดวย 

             1.4 การเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น เพราะผูเรียนรูวิธีเรียน รู จุดประสงค            
ในการเรียนจากขอแนะนําการเรียน 
      1.5 การทดสอบเมื่อเรียนจบบทเรียนแตละหนวย จะทําใหผูเรียนขยัน      
และเอาใจใสตอการเรียนอยางสม่ําเสมอ 
       2. ปญหาเรื่องการตกซ้ําชั้นไมมี เพราะใชวิธีเรียนที่ไมมีการแบงชั้น ผูเรียนคน
ใดสอบไมผานก็จะเรียนซอมเสริมหรือเรียนในบทเรียนนั้นใหมและทําการสอบใหม ทําใหไดความรู 
แนนขึ้น 
       3. ปญหาเกี่ยวกับการสะกัดกั้นความสามารถของผูเรียนที่เรียนเกงจะหมดไป    
เพราะการสอนแบบนี้เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถเฉพาะตัว สวนผูเรียนที่          
เรียนออนก็ไมรูสึกวาตนมีปมดอย  และยังไดพบกับความสําเร็จได 
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       4. ผอนคลายปญหาเรื่องการมีจํานวนนักเรียนมากเกินไปในชั้น จนครูดูแลไม
ทั่วถึง 
       5. ในการสอนครูสามารถสังเกตผู เรียนไปไดทั้งดานการเรียนตลอดจน
พฤติกรรมอ่ืนๆ ดวย 
       6. ระบบการสอนแบบนี้  สงเสริมใหครูมีความคิดริเร่ิม กระตือรือรนที่จะตอง
เตรียมงานประเมินผลงานของนักเรียนทุกวัน 
       7. สถานที่เรียน ไมจําเปนตองใชหองเรียนธรรมดา อาจจะเปนใตตนไม ในหอง
โถง  มีโตะหรือไมมีก็สามารถใชเปนที่เรียนได 
 

  ขอจํากัด 
       1. จะตองจัดวัสดุอุปกรณใหมากเพียงพอกับจํานวนผูเรียน เพ่ือสนองความ
ตองการของผูเรียน ซึ่งอาจจะตองเสียคาใชจายมากในระยะเริ่มแรก 
       2. ผูเรียนอาจจะมีปญหาในการเลือกวิธีใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ตน   ครูตองคอยเปนพี่เลี้ยงแนะนําอยางใกลชิด ถาปลอยใหผูเรียนที่ยังไมพรอมทํางานดวยตนเอง
อาจจะลมเหลวไดงายและอาจไมเกิดความกาวหนาในการเรียน 
       3. ครูตองทํางานหนักมากเพราะตองจดบันทึกแลวเก็บขอมูลของตัวผูเรียน เชน 
       3.1 ทําแผนภูมิแสดงความกาวหนาของผูเรียนแตละคน 
       3.2 บันทึกทักษะที่ผูเรียนไดรับและที่ตองฝกเพิ่มเติม 
       3.3 บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับความสนใจและเจตคติของผูเรียนเก่ียวกับ  
การเรียน 
       3.4 ใชเวลาในการตรวจงานมาก 
       4. ผูเรียนที่เ รียนชามักจะขาดความสามารถที่จะทํางานตามลําพังตามที่              
ควรจะเปน และมักจะไมสามารถควบคุมตนเองใหสนใจกับการเรียนไดนาน 
       5. การประเมินผลตามระบบการเรียนการสอนนี้  อาจจะทําใหมีจํานวนของ              
ผูไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ I (Incomplete Grade)  อยูมากพอสมควรเพราะการเรียนการ
สอนแบบนี้เปดโอกาสใหผูเรียนที่เรียนชาหรือเร็วไดเรียนตามความสามารถของตน เม่ือสิ้นภาค
การศึกษา จะมีการสอบเพื่อวัดความรูวิชานั้น ผูที่ยังไมพรอมที่จะสอบเพราะเรียนยังไมผานทุกบท  
ก็จะไดเกรด I ไวเพ่ือใหโอกาสแกไขเปนเกรดอื่นในภาคการศึกษาตอไป 
  อาจกลาวไดวา การที่จะนําระบบการเรียนการสอนรายบุคคลไปใชใหเกิดประโยชน
เต็มที่นั้น จะตองคํานึงถึงและใสใจในดานตาง ๆ ดังนี้ 
      1. การพัฒนาสื่อการเรียนที่เหมาะสม 
      2. วิธีการมอบหมายงานและการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน 
      3. การฝกอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใช 
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        3.5  ความจําเปนของการเรียนรูดวยตนเอง 
    ศิรินันท  สามัญ (2541 :44) ไดกลาวถึงเหตุผลที่สนับสนุนความจําเปนของการเรียนรู
ดวยตนเอง ดังนี้ 
  1. มีหลักฐานที่ยืนยันแนชัดวา คนที่คิดเรียนรูดวยตนเอง (Proactive  learner)    
จะเรียนไดมากและดีกวาผูที่นั่งคอยใหครูสอน (Reactive)  
  2. การเรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่สอดคลองกับธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาการ
ทางจิตวิทยา   สิ่ งที่สําคัญของการบรรลุวุ ฒิภาวะ ถึงการพัฒนาความสามารถ  การเพิ่ม                   
ความรับผิดชอบตอชีวิตของเราเอง กลายเปนการชี้นําตนเองไดมากขึ้น การคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
ตองเปลี่ยนไปเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับโลกใหม  การเรียนรู คือ การมีชีวิตอยูเราตองเรียนรู           
ทุกสิ่งทุกอยางจากสิ่งที่ทําศึกษาจากประสบการณเรียน ประสบการณเรียนรูการเรียนรู   คือ  การใช
ประโยชนจากแหลงตาง ๆ ในหรือนอกสถาบันการศึกษา เพ่ือความเจริญงดงาม และการพัฒนา
ตนเอง 
  3. การพัฒนาการศึกษาแผนใหม เชน หลักสูตรใหม หองเรียนเปดโรงเรียน 
Nongraded school  ศูนยการเรียนรูการเรียนอิสระ หลักสูตรการเรียนสมัยใหม หลักสูตรนอก
ปริญญามหาวิทยาลัยเปดและอ่ืนๆ ใหความรับผิดชอบสูงอยูที่ตัวผูเรียน มีความคิดริเริ่มที่จะเรียน
ดวยตนเองเปนสําคัญ แตที่ผานมาเราไมไดเรียนรูที่จะเรียนโดยปราศจากครูผูสอน จึงทําให      
ผูเรียนขาดทักษะหรือประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ทอแทวิตกกังวลและลมเหลวบอยเน่ืองจาก
เหตุผลที่วาเราไมไดเรียนรูที่จะเรียนโดยปราศจากครูผูสอน ซึ่ง อัลวิน ทอฟฟเลอร (Alvin Toffer) 
เรียกเหตุผลนี้วา ความตระหนกแหงอนาคต (Future ShocK)  ความจริงงาย ๆ  ก็คือ เรากําลัง         
กาวสูโลกแปลกใหม   การเปลี่ยนแปลงคือคุณลักษณะที่ถาวรและความจริงน้ีเปนพ้ืนฐาน                
การนําไปใชสําหรับการศึกษาและการเรียนรู  ดังน้ันไมเปนการเหมาะสมอีกตอไปแลวที่จะกําหนด
การศึกษาเพียงเพ่ือวัยหนุมสาวเทานั้น  การศึกษาหรือการเรียนรูตอง หมายถึง กระบวนการตลอด
ชีวิต การเรียนรูในวัยหนุมสาวเปนอันดับแรกเพ่ือเปนทักษะการศึกษาคนควาและการศึกษาหลังจาก
โรงเรียน เปนการเจาะจงในการหาความรู ทักษะความเขาใจ เจตคติและคานิยม ที่จําเปน            
ในการดํารงชีวิตใหเหมาะสมในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สิ่งน้ีบอกใหเรารูวาวัตถุประสงคของ
การศึกษาไมใชการถายทอดสิ่งที่รูอีกตอไปแลว  แตวัตถุประสงคหลักของการศึกษาก็คือ การพัฒนา
ทักษะในการศึกษาคนควา 
  สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการที่พัฒนาทักษะของตนเองได
ตลอดชีวิตในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ที่สอดคลองกับธรรมชาติของกระบวนการ        
ทางจิตวิทยา ในการพัฒนามนุษย  
       

      3.6  ความแตกตางของการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครู 
   ความแตกตางของการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครูในระบบโรงเรียนนั้น สามารถ

เปรียบเทียบได ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 1 เปรยีบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูจากครูและการเรียนรูดวยตนเอง 
 

Teacher – directed Learning Self – directed Learning 
ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ขาดอิสระภาพ ครูตอง
ตัดสินใจวา ควรเรียนอะไร อยางไร 

ผูเรียนเปนมนุษยที่เจริญเติบโตไดตามความสามารถ
และศักยภาพ นําตนเองไดตามตองการ 

ประสบการณของผูเรียนมีคุณคาดวยกวาของครู ประสบการณของผูเรียนเปนแหลงทรัพยากรที่ม่ังคั่ง
สําหรับการเรียนรู ซึ่งตองศึกษาใชใหคุมคาไป  
พรอม ๆ กับทรัพยากรผูรู 

ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากรางวัลและการลงโทษ
ภายนอก เชน เกรด ประกาศนียบัตร รางวัล 
ปริญญาและความกลัวในความลมเหลว 

ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากแรงขับภายใน เชน ความ
ตองการเคารพตนเอง ความปรารถนาในความสําเร็จ 
ความกระตือรือรน ที่จะกาวหนา ความพอใจใน
ความสําเร็จ 

ผูเขาศึกษาโดยการชี้นํา มุงใหเรียนวิชาตาง ๆ 
จึงตองจัดเพื่อหาใหเรียน 

ความยึดม่ันในการ เรียนของเขาคือภาระหรือเปน
ปญหาที่ตองใชประสบการณ ในการแกปญหา  
ใหสําเร็จ 

ผู เรียนไดรับแจงจูงใจในการเรียน โดยการ
ตอบสนองกับรางวัล และการลงโทษภายนอก 

เรียนรูเพราะความตองการภายใน เชน ความเชื่อถือ
ตนเอง ความปรารถนาที่จะสําเร็จ ความกระตือรือรน
ที่จะกาวหนา ความพอใจในผลสําเร็จความตองการ
ความรูเฉพาะดาน และความใฝรูใฝเรียน 

ที่มา : สมคิด อิสรวัฒน. (2541). “ การเรียนรูดวยตนเอง ” วารสารครุศาสตร. 27(1) : 35-38 
   

  
 

     สรุปไดวาการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครูนั้น ผูเ รียนจะมีบุคลิกภาพ
ความสามารถและศักยภาพที่แตกตางกัน โดยการเรียนรูดวยตนเองนั้นผูเรียน  จะเปนผูที่มี
พัฒนาการในดานตางๆ ที่สูงกวาการเรียนรูจากครู ฉะน้ันการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนวิธีที่มี           
ความเหมาะสมควรไดรับการสงเสริม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 

 

   งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
ไดมีผูทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเองไวเปนจํานวนมาก ซึ่งพอสรุปได 

ดังนี้ 
สุวรรณา  ยหะการ (2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการเรียน ดวยการนําตนเองของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญในโรงเรียนผูใหญ        
สายสามัญกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตางๆ 5 ดาน คือ การวิเคราะหความตองการ การกําหนด
จุดมุงหมายในการเรียนรู  การวางแผนการเรียน  การแสวงหาแหลงวิทยาการ และการประเมินผล
การแสวงหาวิทยาการ  ดานการวิ เคราะหความตองการ ดานการวางแผนการเรียนและ              
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การประเมินผล ผลการวิจัยพบวาครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญเห็นดวยอยางมาก เกี่ยวกับ         
การเรียนดวยการนําตนเองทั้ง 5 ดาน เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา และนักเรียน
ศึกษาผูใหญเกี่ยวกับการเรียนดวยการนําตนเองทั้ง 5 ดาน ผลการวิจัยพบวามีความแตกตางอยางมี     
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงดานเดียว คือ การวางแผนการเรียน สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สมคิด  อิสระวัฒน (2538:บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของ 
คนไทย ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ บุคคลซึ่งประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตนโดยไมไดรับ
การศึกษา หรือเรียนจากสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพน้ันๆ เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจาก
ทองถิ่นหรือสถาบัน เปนบุคคลที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปนคนที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพ
นั้น จํานวน 30 คน จากภูมิภาคตางๆของประเทศ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ ผลการวิจัย    
คุณสมบัติของคนที่เรียนรูดวยตนเองตองเปนคนชางสังเกต ชางคิด ชางวิเคราะห เปนนักปฏิบัติและ
ประเมินผล รวมทั้งเปนคนที่มีความเพียรพยายาม ม่ีความตั้งใจจริงเม่ือมีปญหาในการเรียน และจะ
ใชวิธีคิดและลองทําดวยตัวเองกอน หากทําไมไดจะสอบถามผูรู แหลงขอมูลในการเรียนรูคือ       
การทดลองทําดวยตัวเอง ผูรู หนังสือ เพ่ือน และการดูงาน สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง คือ บุคลิกภาพของพอแม หรือบุคคลที่อยูใกลชิด วิธีการสรางสิ่งแวดลอมเม่ือเลี้ยงดูลูก
ของพอ แม และวิธีการสอน 

 พิทักษ  อักษร (2540:บทคัดยอ) ศึกษาลักษณะการเรียนรูโดยการนําตนเองของ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใชแนวคิดของ Gulielmino เพ่ือศึกษา
ลักษณะการเรียนรูโดยการนําตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการวิจัยพบวา เพศชายมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาเพศหญิงที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 นิสิตที่เรียนระดับปกติและระบบพิเศษมีการเรียนรูโดยการนําตนเองไมแตกตางกันที่ระดับ              
นัยสําคัญ .05 

 เสง่ียมจิตร  เรืองมณีชัชวาล (2543:82-83) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการ        
นําตนเองของนักศึกษาผูใหญสายสามัญวิธีการเรียนการสอนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรู
ของตนเองของกูกลิแอลมิโน ผลการวิจัยพบวาลักษณะการเรียนดวยตนเองมีคาเฉลี่ยอยูใน            
ระดับ 5 องคประกอบคือการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มองอนาคตในแงดี ความรับผิดชอบตอ    
การเรียนของตนเอง มีความรักในการเรียนและมีทักษะในการแกไขปญหา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ย
ระดับปานกลาง มี 3 องคประกอบคือ เชื่อม่ันวาตนเองเปนผูเ รียนที่ดีมีความคิดสรางสรรค         
และมีความคิดริเริ่ม 

 จากลักษณะการเรียนรูดวยตนเองที่กลาวไวจะเห็นไดวามีจุดเนนที่ผู เรียน           
เปนสําคัญ โดยผูเรียนจะเปนผูกําหนดแนวทางการเรียน เริ่มตั้งแตความตองการของตนเอง         
การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลงวิทยาการ                    
การประเมินผล  โดยอาศัยความชวยเหลือจากครู 
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4.  หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 
     (ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544) 
      4.1  จุดหมายของหลกัสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 
          ความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  การจัด 
การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญญา  
ความรู  และ  คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง 
มีความสุข  โดย  กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง การปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  
เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญา  ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจัก
พ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
 ดังนั้น  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  จึงมีจุดมุงหมายเพ่ือมุงพัฒนาคนไทย ให
เปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดมุงหมาย  ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียน         
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  คือ 
 1.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน รักการเขียน  และรักการคนควา 
 3.  มีความรู อันเปนสากล  รู เทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา         
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดและเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ        
การคิด การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา             
เปนผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา               
ภูมิปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชน  และสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 



 40 

   ทั้งน้ี  โดยกําหนดใหมีสาระการเรียนรู  8  กลุม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนน
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม การเขารวมและปฏิบัติ  
กิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญ  คือ  การพัฒนาองครวม ของความเปนมนุษยใหครบ
ทุกดาน ทั้ง รางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  ใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
และมีคุณภาพ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนเพ่ือสังคม 
 

                  4.2  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ 
   4.2.1  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  
เสริมสรางทักษะ-ชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธ
ภาพที่ดี 
   4.2.2  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ
วงจร  ตั้งแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางานโดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม 
   กิจกรรมยุวกาชาดเปนกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมหนึ่ง  ที่จัดกิจกรรมสอดคลองกับ    
กิจกรรมนักเรียนดังกลาวขางตน  ในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  คุณลักษณะ  อัน
พึงประสงคของสังคมไทย  และความมีจิตสํานึกในการทําประโยชนใหแกสังคม  ซึ่งนอกจาก   จะจัด
กิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมนักเรียนแลว  กิจกรรมยุวกาชาดยังเนนในเรื่องของทักษะและ
กระบวนการอีกดวย 
  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  เปนไปตามความมุงหมายและหลักการของ                
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และตามหลักการของหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  จึงกําหนดหลักการของกิจกรรมยุวกาชาดไว  ดังนี้ 
       1.  เปนกิจกรรมที่สรางพื้นฐานในการคิด  ปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุว
กาชาด  กฎหมายมนุษยธรรม  และสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งทักษะในการจัดการ  ทักษะในการดําเนิน
ชีวิต  สามารถคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาได 
       2.  มีความเปนเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม  กลาวคือ เปน 
กิจกรรมที่มี โครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  ทั้งน้ีเพ่ือความจําเปนและความสอดคลองในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนไทย  และความเปนพลเมืองดีของชาติ 
       3.  สามารถสนองตอบตอสภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา และ
ทองถิ่น 
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4.3  จุดหมายกิจกรรมยุวกาชาด 
       กิจกรรมยุวกาชาดเปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ในระบบหนวย กลุม หมู  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  การคุมครอง  กฎหมายมนุษยธรรม  สิทธิมนุษยชน  การ
ชวยเหลือการรักษา  สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  ตอสวนรวม  อนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ  
กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน  จึงกําหนดจุดหมายกิจกรรมยุวกาชาด  ดังนี้   
  1.  มีความรู  ความเขาใจ  และทักษะตามหลักการกาชาด  และยุวกาชาด 
  2.  มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอ            
ตนเองและผูอ่ืน 
  3.  มีเมตตา  กรุณา  และมีไมตรีจิตตอบุคคลทั่วไป 
  4.  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม  และเห็นคุณคาในการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  5.  มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

ตาราง 2  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 
 

 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  : คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด  :  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

1.  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเองปฏิบัตตินตาม 
    หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ   
    มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน 
    รักการเขียน  และรักการคนควา 
3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ 
    ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและ           
    ศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใช 
    เทคโนโลย ี ปรับวธิีการคิด  วิธีการทาํงานได        
    เหมาะสมกับสถานการณ 
4.  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  การสรางปญญา  และ 
    ทักษะในการดําเนินชีวติ 
5.  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและ 
      บุคลิกภาพที่ดี 

 

1.    รักและเห็นคุณคาในตนเอง 
2.    มีวินัย 
3.    ประหยัด 
4.    ซื่อสัตย  สุจริต 
5.    พ่ึงตนเอง  อุตสาหะ  รักการทํางาน 
6.    อดทน  อดกลั้น 
7.    กตัญู  กตเวท ี
8.    กระตือรือรน  ใฝรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
9.    เสียสละ  เห็นประโยชนสวนรวม 
10.  มีความเปนประชาธิปไตย 
11.  รักสามัคคี  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
12.  รักษาและสงเสริมอนามัยของตนเองและผูอ่ืน 
13.  เปนมิตรกับคนทัว่ไป 
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6.  มีประสิทธภิาพในการผลิตและการบรโิภค  มีคานิยม    
    เปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
7.  เขาใจในประวตัิศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความ  
    เปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดม่ันในวิถชีีวติและการ 
    ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย  
    ทรงเปนประมุข 
8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ วัฒนธรรม 
      ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย ทรพัยากรธรรมชาต ิ
      และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและ 
      สรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
 

        4.4  โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด 

         เพ่ือใหการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเปนไปตามหลักการ  และจุดหมายที่กําหนดไว  จึง
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด  ดังนี้ 

        ระดับสมาชิกยุวกาชาด 
     กําหนดหลักสูตรเปน  4  ระดับ ๆ ละ  1  ชวงชั้น  ดังนี้ 
           สมาชิกยุวกาชาด  ระดับ  1  ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3 
           สมาชิกยุวกาชาด  ระดับ  2  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 
           สมาชิกยุวกาชาด  ระดับ  3  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1-3 
           สมาชิกยุวกาชาด  ระดับ  4  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4-6  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมกิจกรรมกาชาดและยวุกาชาด 

 

กิจกรรมยุวกาชาด กลุมกิจกรรมสุขภาพ 

กลุมกิจกรรมสัมพันธภาพ 
และความเขาใจอันด ี

กลุมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

กิจกรรมพิเศษ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  : คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด  :  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ภาพประกอบ 6  กรอบหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ชวงชั้นที่ 1-4 (ป.1–ม.6) 
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สาระกิจกรรมและการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
        กําหนดสาระการจัดกิจกรรม  เปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ 
     กิจกรรมหลัก  หมายถึง  กิจกรรมซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคน
ตองเขารวมกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบดวย  4  กลุมกิจกรรม  คือ 

 1.  กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบดวย สาระเกี่ยวกับเรื่อง
กาชาดสากลสภากาชาดไทยและยุวกาชาด 
                                           กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี้    เปนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมใหสมาชิกยุวกาชาดมีความรู  ความเขาใจในหลักการและอุดมการณของกาชาด  มีศรัทธาใน
การเขารวมกิจกรรมดวยความ เสียสละ  เปนคนดีมีคุณธรรม  ชวยสรางสรรคสังคม  เปนผูนําในการ
เผยแพรกิจการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ สงเสริมสันติภาพ และ           
คุณคาของความเปนมนุษย    
  2.  กลุมกิจกรรมสุขภาพ  ประกอบดวยสาระเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพ และการ
ปองกันชีวิตและสุขภาพ 
   กลุมกิจกรรมสุขภาพนี้เปนการจัดกิจกรรมใหสมาชิกยุวกาชาดได
ศึกษา และฝกฝนทักษะการปองกันชีวิตและสุขภาพ  การเสริมสรางสมรรถภาพ  มีความรูและทักษะ
ในการรักษาอนามัยของตนเอง  และสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน  การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล          
การเตรียมตัวปองกันอุบัติภัยและภยันตรายตาง ๆ  เชน  โรคเอดส  สารเสพติด  ฯลฯ 
  3.  กลุมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี ประกอบดวยสาระ
เกี่ยวกับเร่ืองความสามัคคีและความพรอมเพรียง   ความมีระเบียบวินัย และสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี 
   กลุมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีนี้ เปนการจัด
กิจกรรมใหสมาชิกยุวกาชาดไดรูจักตนเอง  มีระเบียบวินัย  มีบุคลิกภาพที่ดี  รูจักปรับตัวเขากับผูอ่ืน
และสังคมไดดี  มีความสามัคคี  มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลทั่วไป  ยอมรับความ
แตกตางระหวางบุคคลที่มีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีการติดตอพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ของ ยุวกาชาด          
ที่ปฏิบัติงานสรางเสริมสันติภาพ  ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทํางานในดานอ่ืน  
  4.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  ประกอบดวยสาระเกี่ยวกับเรื่อง  การ
บําเพ็ญประโยชน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   กลุมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนี้เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหสมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพ่ือสนองตออุดมการณและวัตถุประสงคของยุวกาชาด 
มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของชาติ  พรอมที่จะอนุรักษ
สภาพแวดลอมและธรรมชาติ เปนผูที่มีความเสียสละและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 
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 การจัดกิจกรรม 
       ในแตละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุมกิจกรรม สถานศึกษาสามารถ
ปรับแตละสาระมากนอยแตกตางกันไดตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สภาพการณปจจุบัน  
ความตองการและความสนใจของผูเรียน  รวมทั้งความพรอมของสถานศึกษา ทั้งน้ี ใหอยูใน           
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 

ตาราง 3    ตัวอยางรายละเอียดสาระกิจกรรมยุวกาชาด  (กิจกรรมหลัก) 
 

กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
 

 

ยุวกาชาดระดับ  1 
ป.1 – ป.3 

ยุวกาชาดระดับ  2 
ป.4– ป.6 

ยุวกาชาดระดับ  3 
ม.1– ม.3 

ยุวกาชาดระดับ 4 
ม.4– ม.6 

 

1. กาชาด 
    1.1 ประวัติกาชาด 
    1.2 เครื่องหมาย 
     1.3 กิจกรรมกาชาด 
2. ยุวกาชาด 
    2.1 ประวัติยุวกาชาด 
    2.2 เครื่องหมาย 
    2.3 วัตถุประสงคของ 
          ยุวกาชาด    
    2.4 คําปฏิญาณตน 

 

1. กาชาดสากล 
     1.1 ประวัตคิวามเปนมา 
      1.2 หลักการกาชาด 
      1.3 กิจกรรมเยาวชน 
           เกี่ยวกบักาชาด 
2. กาชาดไทย 
      2.1 สภากาชาดไทย 
      2.2 กิจกรรมของ 
             สภากาชาดไทย 
3. ยุวกาชาด 
     3.1 ประวัตคิวามเปนมา 
     3.2 วัตถุประสงค 
     3.3 คําปฏญิาณตน 
     3.4 ระเบียบปฏิบัติ 
            เกี่ยวกับยุวกาชาด 
 

 

1. กาชาดสากล 
    1.1 ภารกิจของกาชาด 
    1.2 หลักการกาชาด 
    1.3 กฎหมายมนุษยธรรม 
           ระหวางประเทศ 
2. กาชาดไทย 
     2.1 กาชาดและยุวกาชาด 
     2.2 ภารกิจของ 
            สภากาชาดไทย 
     2.3 หนวยงานของ 
            สภากาชาดไทย 
     2.4  ขอบังคับสภากาชาด  
            ไทย 
3. ยุวกาชาด 

 

กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 
ยุวกาชาด 

      3.1  คําปฏญิาณตน 
      3.2  ระเบียบปฏิบัติ 
            เกี่ยวกับยุวกาชาด 
      3.3  ยุวกาชาดกับ 
            กจิกรรมของ 
            สภากาชาดไทย 
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4.5  เน้ือหาเรื่องกิจกรรมกาชาดและยวุกาชาด  แบงออกเปน 3 ตอนคือ 
          ตอนที่ 1 กาชาดสากล 

1.1 ความเปนมาของกาชาดสากล 
1.2 สัญลักษณของกาชาด 
1.3 หลักการกาชาด 
1.4 องคกรกาชาดสากล 

    ตอนที่ 2  สภากาชาดไทย 
2.2    ความเปนมาของกาชาดไทย 
2.3    ปรัชญาและปณิธานของสภากาชาดไทย 
2.4    ภารกิจของสภากาชาดไทย 
2.5    โครงสรางของสภากาชาดไทย 

      ตอนที่ 3  ยุวกาชาด 
3.1 ความเปนมาของยุวกาชาดไทย 
3.2 คําปฏิญาณตนยุวกาชาด 
3.3 เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 

 
ตอนที่ 1 กาชาดสากล 
      1.1  ความเปนมาของกาชาดสากล 

 กาชาดสากลถือกําเนิดมาจากเหตุการณการสูรบ ณ หมูบานซอลเฟริโน ตอนเหนือ               
ของประเทศอิตาลี เม่ือป ค.ศ.1895 หรือป พ.ศ. 2402 เปนสงครามการตอสูระหวางประเทศ         
ออสเตรียกับอิตาลี โดยมีประเทศฝรั่งเศสใหความชวยเหลือประเทศอิตาลี 

 เหตุการณครั้งน้ันทําใหทหารที่ตอสูกัน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ ไดรับบาดเจ็บและ            
ลมตายเปนจํานวนมาก โดยปราศจากการไดรับความชวยเหลือ ซึ่งในขณะนั้นนายอังรี ดูนังต              
นักธุรกิจชาว สวิตเซอรแลนด ไดเดินทางไปแสวงหาโชคลาภในทวีปอาฟริกาเหนือไปพบเหตุการณ
ทารุณโหดรายเหลานั้น จึงไดใหความชวยเหลือ โดยไดขอรองใหผูหญิงชาวบานแถบใกลเคียง
มารวมใหความชวยเหลือ รักษายาบาลเทาที่จะ ทําได และในขณะที่ใหการรักษาพยาบาลอยูนั้นเขา
ก็พูดกับทหารบาดเจ็บเหลานั้นวา “เราเปนพ่ีนองกัน” (We are all Brothers) ไมวาเขาเหลานั้นจะ
เปนชนชาติใดก็ตาม และนี่เองคือจุดกําเนิด หรือจุดเริ่มตนของการกาชาดในปจจุบัน 

 นาย อังรี ดูนังต เกิดเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828) ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด จากเหตุการณสงครามในครั้งน้ันทําให อังรี  ดูนังต มีความพยายามในการ
ตอสูเพ่ือใหเกิด องคกรอาสมัครขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือทหารบาดเจ็บในยามสงคราม 
และผูที่ไดรับภัยพิบัติจากผลของสงคราม เปนผลสําเร็จเม่ือมีผูเสนอความคิดเห็นของเขาตอสมาคม                    
สวัสดิการสาธารณะแหงเจนีวา หรือ คณะกรรมการระหวางประเทศ เพ่ือการบรรเทาทุกขทหาร      
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บาดเจ็บ ที่ประชุมไดตกลงใหแตละประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือใหบริการแกแพทย ทหาร           
ในยามสงคราม จึงนับวา นายอังรี ดูนังต คือผูที่ใหกําเนิดกาชาดสากล นับตั้งแต พ.ศ. 2406 ตอมา
ในป พ.ศ. 2423 คณะกรรมการชุดนี้ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ”           
ซึ่งคณะกรรมการฯแตละประเทศมีภารกิจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในดานตางๆ เหมือนกัน คือ 
        ขอที่ 1 การบรรเทาทุกขผูประสบภัยสงคราม 
        ขอที่ 2 การบรรเทาทุกขผูประสบภัยธรรมชาต ิ
        ขอที่ 3 การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
        ขอที่ 4 การพัฒนาอาสากาชาด 
        ขอที่ 5 การสรางสัมพันธภาพระหวางประเทศ 
  นายอังรี ดูนังต ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เปนครั้งแรกของโลกในป พ.ศ. 
2444  และ องคกรกาชาดระหวางประเทศ ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ อีก  3 ครั้งในปตอๆมา 
  จากประวัติและคุณงามความดีที่ อังรี ดูนังต ไดสรรคสรางไวอยางมหาศาล ในวันที่                  
8 พฤษภาคม ซึ่งเปนวันเกิดของเขา คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศจึงไดกําหนดใหเปน        
“วันกาชาดโลก” และ เชิญชวนใหสมาชิกกาชาดทั่วโลกพรอมใจกันจัดกิจกรรมขึ้น เพ่ือแสดงความ
รําลึกถึงผูกอตั้งกาชาด ผูซึ่งเปนแบบอยางของนักมนุษยธรรมที่อุทิศตนเพื่อเพ่ือนมนุษย ใหรอดพน
จากความโหดรายของภัยสงคราม 
  นอกจากนั้นสหพันธสภากาชาดฯ และคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ ยังได
จัดทําเหรียญเพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณและรางวัลสําหรับการใหบริการดีเดน และอุทิศตนเพื่อ
สมาชิกกาชาดซึ่งเนนในดานระหวางประเทศ โดยใชชื่อเหรียญวา “เหรียญอังรี ดูนังต” เพ่ือเปน
เกียรติแก  นายอังรี ดูนังต ดวย 
  สําหรับคนไทยผูที่ ไดรับเหรียญน้ีคนแรกคือ  ศาสตรตราจารยนายแพทย 
หมอมหลวงเกษตรสนิทวงศ ณ อยุธยา เม่ือป พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) 

“ถนนสนามกีฬา” ซึ่งตัดผานระหวางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และสถานเสาวภา 
เปลี่ยนชื่อเปน “ถนน อังรี ดูนังต” ตามประกาศเทศบาลนครกรุงเทพฯ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่  8 พฤษภาคม 2508 เปนตนมา นับเปนการใหเกียรติ แกผูใหกําเนิดกาชาดสากลอีกทางหนึ่ง 
 

1.2  สัญลักษณของกาชาด 
  สัญลักษณกาชาดมีจุดกําเนิดมาจากธงชาติของประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งมี

ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมยืนผาสีแดงมีกากบาทสีขาว เพ่ือเปนเกียรติแก นายอังรี ดูนังต ซึ่งเปนชาว
สวิตเซอรแลนดที่ประชุมฯ จึงมีมติใหใชสัญลักษณกากบาทแดงบนพื้นขาว เปนสัญลักษณของ
กาชาดซึ่งหมายถึงการใหความชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกผูที่ไดรับบาดเจ็บ และความเดือดรอน
ทั้งในยามสงครามและยามสงบ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
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       1.2.1  เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาว (Red Cross) เปนสัญลักษณที่ใช
สําหรับหนวยงาน สภากาชาดทั่วโลก 
       1.2.2  เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาว (Red Crescent) เปน
สัญลักษณที่ใชสําหรับหนวยงานสภาเสี้ยววงเดือนแดง ซึ่งเปนประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม  
  สัญลักษณของกาชาดทั้ง 2 แบบ มีกฎหมายระหวางประเทศรับรอง เปน
เครื่องหมายแสดงการคุมครอง ซึ่งกฎหมายมนุษยธรรม ไดกําหนดเปนขอตกลงระหวางประเทศหาม
ทํารายและหามทําลายบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณการแพทยของกาชาด  แสดง
ความชวยเหลือ  เม่ือเห็นสัญลักษณสภากาชาด ณ ที่ใด ณ ที่นั้นจะแสดงถึงการใหความชวยเหลือ 
บรรเทาทุกขเพ่ือนมนุษยที่ประสบภัยพิบัติทั้งภัยสงครามและภัยธรรมชาติตางๆ 
 

    1.3  หลักการกาชาด 
  ในการประชุมกาชาดระหวางประเทศ ครั้งที่ 20 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2508       
ณ กรุง เวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับหลักการกาชาด เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกาชาดใหเหมือนกันทั่วโลก และกําหนดใหมีพิธีอานหลักการกาชาด ในการเปดการ
ประชุมกาชาดระหวางประเทศทุกครั้ง 

หลักการกาชาดมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. มนุษยธรรม (Humanity) การกาชาดเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะ

ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ในสนามรบ ปองกันบรรเทาความทุกขยาก คุมครองชีวิตและสุขภาพ สงเสริม
ความ เขาใจ สันติภาพ ความรวมมือ เพ่ือสันติภาพอันยั่งยืนระหวางเพื่อนมนุษย ดวยการชวยเหลือ                
ผูประสบเคราะหกรรมจากสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการขาดอาหาร แกทุกคน          
ในทุกประเทศทั่วโลก 

2. ความไมลําเอียง (Impartiality) กาชาดใหความชวยเหลือโดยไมเลือก เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือลัทธิทางการเมือง บรรเทาความทุกขยากของทุกคนตามความจําเปนเชน 
การชวยเหลือโดยไมเลือกศาสนา คือการใหความชวยเหลือโดยไมเลือกวา ผูไดรับการชวยเหลือนับ
ถือศาสนาใดใหการปฏิบัติดวยความเทาเทียมกัน 

3. ความเปนกลาง (Neutrality) การที่จะไดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก          
ทุกประเทศ กาชาดจะตองวางตัวเปนกลาง เชน เม่ือเกิดความขัดแยงภายในประเทศ หรือเกิด
สงครามระหวางประเทศ กาชาดจะไมแสดงความเปนพวกหรือเขาไปมีสวนรวมในการสูรบฝายหนึ่ง
ฝายใดหรือตัดสินวาฝายใดถูก ฝายใดผิด ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถเขาไปทําการชวยเหลือผูทีประสบภัย
ไดทุกฝาย 

4. ความเปนอิสระ (Independence) สภากาชาดของแตละประเทศ มีความเปน
อิสระในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความทุกขยากของมนุษย  โดยไมอยูภายใตอํานาจ             
การบังคับของบุคคลหรือหนวยงานใดๆ 
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       นอกจากนี้สภากาชาดของแตละประเทศจะใหความรวมมือและชวยเหลือ                  
ซึ่งกันและกัน เชน ประเทศใดเกิดการสูรบขึ้นภายในประเทศ เกิดการบาดเจ็บ และภาวะการขาด
อาหาร สภากาชาดของประเทศตางๆ จะตองใหความชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งฝายรัฐบาล และฝาย
ตรงขามรัฐบาล โดยสามารถขอความชวยเหลือไปยังสภากาชาดประเทศอื่นๆ ได 

5. บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) กาชาดเปนองคกรการกุศล
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจใหความชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนโดยไมหวังผลตอบแทน เชน 
การนําอาหาร เสื้อผา และยารักษาโรค ไปแจกใหแกผูประสบอุทกภัย การรักษาพยาบาลทหารที่
บาดเจ็บในสงคราม การจัดที่พักเสื้อผาและอาหาร ใหพลเรือนที่หนีภัยสงครามเปนตน 

6. ความเปนเอกภาพ (Unity) เพ่ือใหการทํางานของกาชาดเปนอันหนึ่ง          
อันเดียวกัน ไมเกิดความซ้ําซอนในแตละประเทศ ประเทศหนึ่งจะมีสภากาชาดเพียงแหงเดียว เชน 
ในประเทศไทยมีชื่อวา สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Society) ตั้งอยูที่ ถนนอังรี ดูนังต              
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

7. ความเปนสากล (Universality) สภากาชาด เปนองคกรระหวางประเทศที่มี
อยูในทุกทวีปทั่วโลก สภากาชาดในแตละประเทศมีฐานะความรับผิดชอบ และหนาที่ในการให           
ความชวยเหลือเหมือนกันทุกแหง 

 

     1.4  องคกรกาชาดสากล 
องคกรกาชาดสากลระหวางประเทศหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา กาชาดสากล ใน

ปจจุบันประกอบดวย องคกรหลัก 3 สวน คือ 
       1.   สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (The 
International federation of Red Cross And Red Crescent Societies: IFRC) เรียกสั้นๆ วา 
Federation หรือใชตัวยอวา IFRC ตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ปจจุบันมีนาย ดิดิเอร 
แชรปแตล (Mr. Didier Cherpital) เปนเลขาธิการสหพันธ สําหรับสาขาในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร Mr. Jurgen Weyana เปนหัวหนาคณะผูแทนประจํา มี
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศตางๆ เปนสมาชิกรวม 181 ประเทศ (ขอมูล                  
ณ  มีนาคม  2549) 
       มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการประสานงานกับสภากาชาดประเทศตางๆ 
ในดานการใหความชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาการใหความรวมมือการอํานวยความสะดวก โดยยึด                   
หลักการกาชาดและอนุสัญญาเจนีวาเปนที่ตั้ง 

     2.  คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (The International Committee of 
the Red Cross: ICRC)  ตั้งอยูที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอรแลนด มีสํานักงานเครือขายประมาณ            
60 แหงทั่วโลก สําหรับ ICRC ประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออก ตั้งอยู ณ กรุงเทพมหานคร 
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       กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะทําหนาที่ประสานงานกับทุกประเทศในดานการ
ใหความชวยเหลือบรรเทาทุกข ทหาร พลเรือน รวมไปถึงนักโทษจากผลของสงครามเพื่อใหไดรับ           
ความเปนธรรม ในทุกดาน 

     3.  สภากาชาดประจําชาติ/สภาเสี้ยววงเดือนแดงประจําชาติ (The National 
Red Cross / Red Crescent Society: RC/RC) สภากาชาด/สภาเสี้ยววงเดือนแดงประจําชาติ เปน
หนวยงานที่กอตั้งขึ้นในประเทศตางๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก แตละประเทศจะมีไดเพียงแหงเดียว 
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศนั้นๆ จะตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศ (ICRC) ทั้งน้ีโดยถือหลักการในการดําเนินงานเหมือนกับทุกประเทศ คือ  
ยึดหลักการกาชาด 7 ประการ คือ 
      1. มนุษยธรรม (Humanity) 
      2. ความไมลําเอียง (Impartiality) 
      3. ความเปนกลาง (Neutrality) 
      4. ความเปนอิสระ (Independence) 
      5. บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) 
      6. ความเปนเอกภาพ (Unity) 
      7. ความเปนสากล (Universality) 
  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการกระทําทุกวิถีทางที่จะทําใหอาสาสมัครรูซึ้งถึงการมี 
อุดมคติในศานติสุข ทําตนใหมีสุขภาพที่ดี และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป 
 

ตอนที่ 2 สภากาชาดไทย 
        2.1  ความเปนมาของกาชาดไทย 

  กาชาดไทยเปนองคกรการกุศลอันยิ่งใหญเพ่ือมนุษยธรรม จัดตั้งองคกรนี้เม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึ่งในครั้งนั้นไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งมีนามวา “สภา
อุณาโลมแดงแหงชาติสยาม” ตอมาในปพุทธศักราช ๒๔๔๙ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “สภากาชาดสยาม”  

ปจจุบันสภากาชาดไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดํารงตําแหนงพระบรม
ราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดํารงตําแหนงสภานายิกา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดํารงตําแหนงอุปนายิกาผูอํานวยการ  และนายแผน            
วรรณเมธี เปนเลขาธิการ 

 
         2.2  ปรัชญาและปณธิานของสภากาชาดไทย  

   สภากาชาดไทยดําเนินงานโดยมีปรัชญา ดังน้ี “กระทํากิจการในทุกทาง เมตตา
การุณย ดวยหลักมนุษยธรรม”และปณิธานของสภากาชาดไทย ซึ่งเปนสิ่งที่สภากาชาดไทยมุงม่ัน
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ปรารถนาในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในดานมนุษยธรรม ซึ่งเปนหลักการกาชาด คือ “มุงม่ันให
ประชาติพนทุกข ดวยหลักมนุษยธรรม” 

      2.3  ภารกิจของสภากาชาดไทย  สําหรับภารกิจหรืองานที่ทํา มีดังนี้ 
   2.3.1  ใหบริการดานการแพทยและการรักษาพยาบาล 
   2.3.2  การบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ 
   2.3.3  จัดการและใหบริการโลหิต 
   2.3.4  กิจกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย 
   2.3.5  กิจกรรมเหลากาชาดในภูมิภาค 
   2.3.6  กิจกรรมดานยุวกาชาดและอาสายุวกาชาด 
   2.3.7  ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุ 
   2.3.8  จัดหาทรัพยากรเพือ่สนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย 
   2.3.9  สงเสริมเผยแพรกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 

 2.3.10 สงเสริมความสัมพันธกับคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ สหพันธ
กาชาดระหวางประเทศ และสภากาชาด/สภาเสี้ยววงเดือนแดง ทั้งมวล 

      2.4  โครงสรางของสภากาชาดไทย  สภากาชาดไทย ประกอบดวย 13 หนวยงาน คือ 
   1.  สํานักบริหาร 
   2.  สํานักงานกลาง 

 3.  สํานักงานคลัง 
 4.  สํานักงานการเจาหนาที่ 
 5.  สํานักงานยุวกาชาด 
 6.  สํานักงานอาสากาชาด 
 7.  สํานักงานจัดหารายได 
 8. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 9. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 10. สถานเสาวภา 
 11. สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ 
 12. ศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิ
 13. วิทยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย 
 
1. สํานักบริหาร    มีภารกิจ คือ 

     1.1  เปนศูนยกลาง ในการประชุมงานดานการบริหาร และธุรการกับหนวยงาน
ตางๆ ภายในสภากาชาดไทย เหลากาชาดในภูมิภาค และการติดตอกับองคกรภายนอกทั้งในและ
ตางประเทศ 
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                  1.2  ดําเนินการในดานสารนิเทศและประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ความศรัทธาและสงเสริมภาพลักษณของสภากาชาดไทย 

          1.3  สงเสริมการพัฒนา เหลากาชาดในภูมิภาค ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
          1.4  สงเสริมความสมัพันธ และความรวมมือกับตางประเทศกาชาดสากล 

สหพันธกาชาดระหวางประเทศ กาชาดประจําชาติ ประเทศตางๆ องคกรระหวางประเทศ และ
เอกชนตางประเทศ 

2. สํานักงานกลาง 
      สํานักงานกลางประกอบดวย ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายอบรมอนามัยในบาน 

ฝายผูมีอุปการคุณ ฝายประชาสัมพันธและฝายสารสนเทศ ปจจุบันสํานักงาน กลาง อยูภายใต 
บังคับบัญชาของผูอํานวยการ ปฏิบัติหนาที่โดย ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายผูมีอุปการคุณ และฝาย
ประชาสัมพันธ  มีภารกิจ คือ 

   2.1  ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ดานการจัดการทั่วไป เชน งานสาร
บรรณ งานพัสดุครุภัณฑ งานการเจาหนาที่ ฯลฯ 

   2.2  ฝายผูมีอุปการคุณ มีหนาที่รับผิดชอบตอบแทนผูมีอุปการคุณ เชน 
ดําเนินการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณและเหรียญกาชาดสรรเสริญ การขอสิทธิตางๆของสภากาชาด
ไทย ฯลฯ 

   2 .3   ฝ ายประชาสั ม พันธ  มีหน าที่ ป ระสานงานด านข อ มูล  และ
ประชาสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ทั้งของสภากาชาดไทยและเหลากาชาดจังหวัดเพื่อเผยแพร
กิจกรรมสภากาชาดไทย 

3.  สํานักงานการคลัง 
         สํานักงานการคลัง มีภารกิจในการดูแล รักษาตรวจตราควบคุมการเงินและการ

บัญชี การงบประมาณและการพัสดุ การเบิกจาย การรักษาเงิน รวมทั้งจัดหาผลประโยชนอันเกี่ยว
ดวยเงินและทรัพยสินของสภากาชาดไทย สวนเงินทุนตางๆ ของสภากาชาดไทยไดนําไปหา
ผลประโยชน โดยใหไดประโยชนสูงสุด และม่ันคงที่สุด 

4.  สํานักงานการเจาหนาที่ 
       สํานักงานการเจาหนาที่มีภารกิจในการตอบสนองความตองการ การจัดระบบ

การพัฒนาองคกรของสภากาชาดไทย โดยมีภารกิจหลัก คือ เปนศูนยกลางของการประสานงาน 
และใหบริการดานการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารงานของ
สภากาชาดไทย 

5.  สํานักงานยุวกาชาด 
      สํานักงานยุวกาชาด มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการปลูกฝงและเผยแพรให

เยาวชนมีความรู ความเขาใจในหลักการและอุดมการณของกาชาดในดานมนุษยธรรม การดูแล
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สุขภาพอนามัย การบริการ และการสงเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาตอกาชาด และเขารวม
กิจกรรมของกาชาดไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 

6.  สํานักงานอาสากาชาด 
       สํานักงานอาสากาชาด มีหนาที่อบรมสมาชิกอาสากาชาด เพ่ือใหสามารถทําการ

อุปการะสงเคราะหตางๆ อยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน เชน สงคราม 
หรือเหตุการณสาธารณภัยพินาศ และเปนกําลังดําเนินงานของสภากาชาดไทยในเวลาปกติ 

7.  สํานักงานจัดหารายได 
       สํานักงานจัดหารายไดมีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหารายได เพ่ือใชจายใน

กิจการตางๆ ของสภากาชาดไทยใหเพียงพอ ซึ่งรายไดหลักมาจากการบริจาค ของผูมีจิตศรัทธาและ
การจัดกิจกรรมหารายได ในรูปแบบตางๆ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน เชน งานกาชาดประจําป งานออกรานคณะภริยาทูต เปนตน 

8.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณใหบริการรักษาพยาบาลชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล 

ใหบริการรักษาผูบาดเจ็บและผูปวยไขทั้งในยามสงครามและปกติ โดยยึดม่ันในปณิธานอันแนวแนที่
จะใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บทั่วไป โดยไมเลือกชาติ ชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา หรือความคิดทาง
การเมืองมีภารกิจ คือ 

8.1  ใหบริการตรวจรักษา 
8.2  เปนสถานที่ฝกอบรมนิสิตแพทย แพทยประจําบาน ของคณะแพทย

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
8.3  ผลิตบุคลากรทางการแพทยในสายงานเจาหนาที่รังสีเทคนิค 
8.4  เปนสถานที่ศึกษาดูงานของบุคลากรในสายงานทีเ่กี่ยวของ 

9.  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
      โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โปรดเกลาฯใหกอสราง โดย

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    9.1  ใหบริการดานการแพทย แบบองครวมอยางครบวงจร (ตรวจ, รักษา, 
ปองกัน, สงเสริม, ฟนฟู) แกประชาชนทั่วไป โดยไมเลือกเพศ, วัย , เชื้อชาติ, ศาสนา และฐานะ
ทางการเงิน เพ่ือความมีสุขภาพดีของประชาชน  
                         9.2  ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและแพทยสภาในการเสริมทักษะดาน
การแพทย, การพยาบาลและดานอ้ืนๆ แก นักศึกษาทั้งกอนและหลังไดรับปริญญา 

    9.3  รวมกับหนวยงานของสภากาชาดไทย ในการจัดหาโลหิต ดวงตา  อวัยวะ  
อาสากาชาด และบรรเทาทุกขแกผูประสบอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ 

    9.4  ใหความรวมมือกับองคกรทองถิ่นในดานสุขภาพ 
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10. สถานเสาวภา 
       มีภารกิจในการวิจัยคิดคน และตรวจทางวิทยาศาสตรผลติวัคซีน เซรุมปองกัน
และรักษาโรคตางๆ เชน โรคพิษสุนขับา เซรุมแกพิษงู และใหความรูเกี่ยวกบังูชนิดตางๆ 

11.  สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
            11.1  บรรเทาทุกขผูประสบภัยพิบัติ โดยยึดหลักมนุษยธรรม และเมตตาธรรม              
ใหความชวยเหลือผูประสบภัย ที่เกิดความสูญเสียแกชีวิต รางกายและทรัพยสินอยางกวางขวางและ
รุนแรง 
            11.2  งานบรรเทาทุกขผูดอยโอกาสในทองถิ่นหางไกล โดยจัดโครงการตางๆ 
ใหเหมาะสมกับผูรับบริการ ไดแก การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่เฉพาะทาง เชน ทันตกรรมเคลื่อนที่ 
จักษุศัลยกรรมโครงการผูสูงอายุ ฯลฯ 
            11.3  งานประชานามัยพิทักษ โดยเนนบริการประชาชน ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล อบรมและเผยแพรความรู ฯลฯ 
            11.4  งานอบรมปฐมพยาบาล ความรูดานสุขภาพ และการบรรเทาทุกข มุงเนน           
ใหประชาชนทั่วไปมีความรูในการปฐมพยาบาลเบื้องตน การดูแล สุขภาพและการบรรเทาทุกข 
เพ่ือใหประชาชนไดใชความรูดังกลาวในการชวยเหลือตนเอง และผู อ่ืน ตลอดจนเนนการให
ประชาชนมีสุขภาพดี และเนนมาตรการ การปองกันดีกวาการเยียวยา ทั้งน้ี สํานักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษไดจัดหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหเหมาะสม กับประเภทของผูเขาอบรม รวมทั้ง
อบรม ผูดูแลคนพิการ ผูปวย เด็กทารก และผูอายุ 

12.  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ    มีหนาที่ความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
            12.1  จัดหาโลหิตและสวนประกอบโลหิต เพ่ือจายใหกับโรงพยาบาลตางๆ ของ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 
            12.2  จัดทําอุปกรณการเจาะเก็บโลหิต เชน ขวดน้ํายา ACD  CPD ใหกับสาขา
บริการโลหิตทั่วประเทศ 
            12.3  ผลิตน้ํายาตรวจหมูโลหิต เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ทัว่ประเทศ 
            12.4  ผลิตภัณฑจากพลาสมาเพื่อใชในการรักษาผูปวย เชน โปรตีน แอบูมิน
และอิมมูโนโกลบูลิน 
            12.5  จัดทําแนวปฏบิตังิานของสาขาบริการโลหติทั่วประเทศ 
           12.6  ใหการชวยเหลือธนาคารเลือดของโรงพยาบาลตางๆ ในดานการ
ตรวจสอบหมูโลหิตที่มีปญหาและการจัดหาหมูเลือด 
            12.7  จัดการฝกอบรมระยะสั้นใหกับบุคลากรที่ปฏบิัติงานทางธนาคารโลหิต 

13. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
       มีหนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการดานพยาบาลศาสตร 
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ตอนที่ 3 ยุวกาชาด 
        3.1  ความเปนมาของยุวกาชาด 

  ยุวกาชาดเกิดขึ้นดวยขอเสนอของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหวางประเทศ (เดิมสันนิบาตรสภากาชาด) เม่ือ พ.ศ. 2462 วา “สภากาชาดแหงชาติทุกชาติ           
ควรจัดตั้งกาชาดสําหรับเด็กขึ้น เพ่ือฝกเยาวชนใหรูจักอยูดีกินดี ทําประโยชนใหแกสังคมและ               
จัดวิธีดําเนินการ ใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของแตละประเทศ” ประเทศตางๆ จึงรับขอเสนอน้ี 
และในพ.ศ. 2465 มีประเทศตางๆจัดกิจกรรมกาชาดขึ้นรวม 20 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  

             ยุวกาชาดไทยเริ่มดําเนินการ ตั้งแต พ.ศ. 2465 โดยมีสมเด็จเจาฟากรมหลวง
นครสวรรควรพินิต (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เปนผูริเริ่มกอตั้งขึ้นตามขอเสนอของสหพันธ
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (เดิมสันนิบาตรสภากาชาด) โดยมีเจาพระยา
ไพศาลศิลปะศาสตร ปลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูอํานวยการกองยุวกาชาดเปนคนแรก  

ระยะตอมาความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจํานวนประชากรไดเพ่ิมมากขึ้น
เปนลําดับ ฉะนั้นวิธีดําเนินการตางๆ ก็ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมแกสภาวการณอยูเสมอ โดยมี
สมาชิกทั้ง หญิงและชาย ไดรับการอบรมตามหลักการกาชาด มีโครงการปฏิบัติงานชวยเหลือสังคม 
บําเพ็ญประโยชนตามสถานที่ตางๆ เชน โรงพยาบาล สถานสงเคราะหเด็กพิการ และกิจการอื่นๆอีก
เปนจํานวนมาก สอดคลองกับวัตถุประสงคของยุวกาชาดไทย คือ เพ่ือฝกอบรมใหสมาชิกยุวกาชาด 

1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
2. มีความรูความชํานาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผูอ่ืน 

ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางรางกาย จิตใจ คุณธรรม และธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติ 

3. รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
4. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
5. มีใจเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษยทั่วไป 

3.2  คําปฏิญาณตนยุวกาชาด 
    คําปฏิญาณตนของยุวกาชาด คือ คําม่ันสัญญาของยุวกาชาด วาจะประพฤติ
ปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณตนซึ่งถือวามีความสําคัญอยางยิ่งของ ทุกคนควรจําคําปฏิญาณตนใหได
และปฏิบัติตามคําปฏิญาณดวย 
    คําปฏิญาณตนยุวกาชาด คือ 

         ขอ 1  ขาฯ จะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดแก การ
ประพฤติตนเปนพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีของบานเมือง ไม
กระทําการใดๆอันจะนําซึ่งการเสื่อมเสียแกชาติ   เคารพสักการะและปฏิบัติศาสนกิจตามจารีต
ประเพณี แสดงความเคารพตอสิ่งสําคัญทางศาสนา ไมแสดงกิริยา วาจาลบหลู ดูถูก ติเตียน เหยียด
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หยามศาสนาอื่น และถวายความเคารพสักการะแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ไมกระทํา
การใดๆที่เปนการกระทบกระเทือนหรือเสื่อมเสียเกียรติคุณ พรอมทั้งปกปองมิใหผูอ่ืนกระทําเชนน้ัน
ดวย 

         ขอ 2  ขาฯ จะเปนมิตรกับคนทั่วไป และจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
แกสวนรวม ไดแก การเปนผูมีความโอบออมอารี เปนมิตรกับบุคคลทั่วไป โดยไมเลือกชาติ ชั้น 
วรรณะ และกระทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนอยูเสมอ 

         ขอ 3  ขาฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน 
ไดแก การฝกการปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และ
เตรียมพรอมที่จะใหความชวยเหลือผูอ่ืน 

3.3  เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 
       หมายถึง เครื่องหมายที่สมาชิกยุวกาชาดจะไดรับ และมีสิทธประดับไดหลังจาก
เขารวมกิจกรรมพิเศษและผานการวัดผลและประเมินผลแลว เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษมีลักษณะ
เปนเครื่องหมายที่ทําดวยผาเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ 4 เซนติเมตร จําแนกสีตามระดับ โดย
ยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษาจะใชเครื่องหมายสีมวง ภาพสัญลักษณะของกิจกรรมมีดังนี้ 
   ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   มีรูปแผนที่ประเทศไทย 
   วายน้ํา   มีรูปคนวายน้ํา 
   มารยาทสังคม  มีรูปคนประนมมือ 
   พ่ีเลี้ยงเด็ก  มีรูปคนโอบเด็ก 
   วางแผนครอบครัว มีรูปสัญลักษณแทนเพศชายเพศหญิง 
   ฝกบริหารจิต  มีรูปคนนั่งสมาธิ 
   พัฒนาบุคลิกภาพ มีรูปคนยืนตรง 
   ทักษะในครอบครัว มีรูปจ่ัวบานทรงไทย 
   ผจญภัย   มีรูปคนปนเขา 
   บุกเบิก   มีรูปเชือกผูกเปนเง่ือน 
   การอยูคาย  มีรูปกระโจมและเสาธง 
   เดินทางไกล  มีรูปคนแบกไมและสะพายยาม 
   ปฐมพยาบาล  มีรูปคนปมหัวใจ 
   มัคคุเทศก  มีรูปเด็กสะพายกระเปาชี้ทางไปขางหนา 
   ยุวกาชาดจราจร  มีรูปเด็กยืน มือซายไขวหลังมือขวาตั้งฉากกับลําตัว 

   เดินทางสํารวจ  มีรูปเด็กเดินถือแผนที่ 
   บรรเทาสาธารณภัย มีรูปบานเปลวไฟขึ้น 
   บําเพ็ญประโยชน มีรูปคนถือไมกวาด 
   อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีรูปคนปลูกตนไม 
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  เครื่องหมายสายเกียรติยศ 
       เปนเครื่องหมายที่มอบใหสมาชิกยุวกาชาดระดับ 2 และ 3 ที่สามารถสอบผาน
กิจกรรมพิเศษตั้งแต 9 กิจกรรมขึ้นไป โดยยุวกาชาดระดับ 3 มีลักษณะเปนเชือกถัก ลายสีน้ําเงิน
สลับสีขาว ลักษณะเปนสายยงยศ ใชประดับเครื่องแบบ โดยคลองที่ไหลดานซายใตอินทรธนูปลาย
สายดานหนึ่ง เสียบเก็บไวในกระเปาเสื้อดานซาย 
    

4.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
        งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาด กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด นี้ 
ปรากฏวายังไมมีผูใดไดทําการวิจัย จึงไดศึกษาคนควางานวิจัยที่ใกลเคียง ดังนี้  
       สิริ  เกิดไพโรจน  (2529) ไดทาํการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชหลักสูตรยุวกาชาดระดับ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2528 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-         
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวาโดยเฉลี่ยแลวผูบริหารโรงเรียนและครู        
ผูสอนมีปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตร เอกสารหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การบริหารงาน      
วิชาการ และครูสวนใหญไมเคยไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกจังหวัดและอําเภอ 
       ชลรส  สุทธิพัฒนอนันต (2536:บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารหลักสูตรกิจกรรม            
ยุวกาชาด พุทธศักราช 2536 ในโรงเรียนมีปญหาการบริหารหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดอยูในระดับ
ปานกลาง และปญหาที่พบเปนปญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากร วัตถุประกอบหลักสูตร และส่ือการสอน 
สถานที่และเทคโนโลยีทางการสอน ซึ่งผูวิจัยเสนอแนะใหบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของให         
การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด กรมพลศึกษาและสภากาชาดไทยไดจัดทําขึ้นเพ่ือ        
เผยแพรกิจกรรมตางๆและตองการใหจัดทําคูมือแนะนําวิธีการเตรียมการใชเครื่องมือสื่อการสอนและ
ตองการใหมีการสํารวจความตองการในการใชสื่อการสอน 
      สุดา  ตนะวรรณะสมบัติ (2538) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสถานภาพและความตองการใน
การใชสื่อการสอนกิจกรรมยุวกาชาดของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครผลการศึกษา
คนควาพบวา ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดมีความตองการใชสื่อการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในระดับ
มาก สื่อการสอนที่ตองการมากที่สุด คือ คูมือผูนํายุวกาชาด คูมือเพลง คูมือระเบียบแถว  ยุวกาชาด 
วีดิโอเกี่ยวกับเพลง เกมส พิธีเปด-ปด การเรียนการสอน การทําความเคารพ  นอกจากนั้นครูผูสอน
กิจกรรมยุวกาชาดใหจัดทําคูมือแนะนําวิธีการเตรียมการใชเครื่องมือสื่อการสอนและตองการใหมีการ
สํารวจความตองการในการใชสื่อการเรียนการสอน 
     จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สรุปไดวา การจัดกิจกรรม        
ยุวกาชาดนั้น ครูผูสอนยังมีความตองการใชสื่อการเรียนการสอนอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งหากใน
ปจจุบัน เราพัฒนาสื่อในรูปแบบของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน                 
ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี            
โดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลา สถานที่ในการศึกษา ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมยุวกาชาด กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับสมาชิก              
ยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมักกะสันพิทยา ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและสามารถ   
ชวยในการสอนของครูผูสอนไดอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                          



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา  

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มีเดียน้ี เปนการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาสื่อและ                  

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรม        
กาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  

ในการศึกษาคนควา  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
4. วิธีดําเนินการทดลอง 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก สมาชิกยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน
มักกะสันพิทยา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีทั้งหมด 10 หองเรียน จํานวน 
100 คน 

กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคือ สมาชิกยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน

มักกะสันพิทยาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวนทั้งสิ้น 48 คน  ซ่ึงไดมา
จากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยสุม 6 หองเรียน จาก 10 
หองเรียน แลวทําการสุมโดยวิธีจับสลากเขากลุมทดลอง ดังน้ี 

กลุมทดลอง ครั้งที่ 1 เพ่ือทดสอบบทเรียนเบื้องตน สุมนักเรียน จํานวน   3 คน 
จากหองเรียนที่  1 
  กลุมทดลอง ครั้งที่ 2 เพ่ือตรวจสอบหาแนวโนมประสิทธิภาพ สุมนักเรียน จํานวน 
15  คน จากหองเรียนที่ 2 และ 3  
  กลุมทดลอง ครั้งที่  3  เปนการทดสอบภาคสนาม (Field try-out) สุมนักเรียน
จํานวน  30  คนจากหองเรียนที่ 4 , 5 และ 6 เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ใหไดตามเกณฑ 85/85  
 



 

 

59 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นสําหรับ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง              

กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
 2.   แบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่คลอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค 

3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน คอมพิวเตอรมัลตมีิเดียโดยผูเชีย่วชาญ แบงเปน 
3.1   แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  
3.2   แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา  

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การสรางเครื่องมือเพ่ือดําเนินการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสรางและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการสราง 
ดังน้ี 

1.1 ศึกษาหลักสูตรและสาระกิจกรรม รวมทั้งตัวอยางการจัดกิจกรรมพัฒนา            
ผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

1.2 ศึกษา วิเคราะห เน้ือหาสาระและกําหนดวัตถุประสงค 
1.3 จัดแบงสาระเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที่ 1   กาชาดสากล 
1.1  ความเปนมาของกาชาดสากล 
1.2  สัญลักษณของกาชาด 
1.3  หลักการกาชาด 
1.4  องคกรกาชาดสากล 

ตอนที่ 2   สภากาชาดไทย 
2.1  ความเปนมาของสภากาชาดไทย 
2.2  ปรัชญาและปณิธานของสภากาชาดไทย 
2.3  ภารกิจของสภากาชาดไทย 
2.4  โครงสรางของสภากาชาดไทย 

ตอนที่ 3   ยุวกาชาด 
   3.1  ความเปนมาของยุวกาชาดไทย 
   3.2  คําปฏิญาณตนยุวกาชาด 
   3.3  เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 
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1.4  ศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เอกสารและงานวิจัย              
ที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.5  ศึกษาการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ 
  1.6  สรางแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยเขียนเปน          
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใหคลอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงค 
  1.7  นําแบบฝกหัดระหวางเรียน ใหอาจารยที่ปรึกษา และใหผู เชี่ยวชาญ               
ดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 
  1.8  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรม            
กาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0  
  1.9  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษา และให         
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ทําการตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยี
การศึกษา ทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสื่อเพ่ือทําการปรับปรุงแกไข   

1.10  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหอาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญ        
ดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง 

1 .11 นํ าบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร มั ลติ มี เ ดี ยที่ ไ ด แก ไขแล ว  ไปทดลองหา                  
ประสิทธิภาพตอไป  
 2.  การสรางแบบทดสอบหลังเรียน 
  การสรางแบบทดสอบหลังเรียน มีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังน้ี 

   2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ และการเขียนขอสอบ 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห เนื้อหา วัตถุประสงค ของเรื่องกิจกรรมกาชาดและ           

ยุวกาชาดที่ใชทั้ง 3 ตอนอยางละเอียด    
   2.3  สรางแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มี คําตอบที่ถูกตอง  

เพียงขอเดียว จํานวน 64 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบวัดความรู ความจําและความเขาใจ ใหครอบคลุม
เน้ือหาและวัตถปุระสงค ของการเรียนรูกิจกรรมยุวกาชาด 

   2.4 นําแบบทดสอบหลังเรียน  ใหอาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคลองกับเน้ือหา
และวัตถุประสงคของกิจกรรม ตลอดจนความถูกตองในการเขียนแบบทดสอบหลังเรียน                  
เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดแลวนําผลการพิจารณามาปรับปรุงแกไข 

   2.5 นําแบบทดสอบ ที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบกับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชวงชั้น
ที่ 4 ที่เคยเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดมาแลว จํานวน100 คน 
แลวทําการตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนนขอที่ตอบถูกขอละ 1 คะแนน ขอใดตอบผิด ไมตอบ หรือ 
ตอบเกินกวาคําตอบในขอเดียวกันให 0 คะแนน (อนันต ศรีโสภา.2532:11) หลังจากนั้นนําคะแนนที่
ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ 
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(Item Analysis) คัดเลือกขอสอบไวใชในการทดลอง 25 ขอ โดยมีคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกดังแสดงในตาราง 4 

   2.6  นําแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Peliability) ของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (ลวน สายยศและอังคนา  สายยศ.2538:197-
200) โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบดังแสดงในตาราง 4 

   2.7  นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นดําเนินการทดลอง 
 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 
 

ตอนที ่ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น 
1 10 0.22 - 0.72 0.10 – 0.56 0.376 
2 10 0.25 - 0.63 0.20 – 0.70 0.639 
3 5 0.23 – 0.70 0.20 – 0.63 0.520 

รวม 25 0.22 – 0.72 0.10 – 0.70 0.722 

 
3. การสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ผูศึกษาคนควาไดสรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 ศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบประเมินดานเน้ือหาและดานสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา 

3.2  ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินทางดานเนื้อหาไดแก การ 
ประเมินดานตางๆ ดังน้ี 

-  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค และแบบทดสอบ 
-  ความคลอบคลุม ความถูกตอง ความชัดเจนเหมาะสม และ 
   ปริมาณ ของเนื้อหา  
-  ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา 

3.3  ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินทางดานสื่อเทคโนโลยี       
การศึกษา ไดแก การประเมินดานตางๆ ดังน้ี 

-  งานดานกราฟก 
-  งานดานตัวอักษร 
-  งานดานภาพและเสียง 
-  งานดานการจัดการบทเรียน 
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3.4  ออกแบบและสรางแบบประเมิน โดยใชลักษณะของแบบประเมินเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ซ่ึงกําหนดคาระดับความคิดเห็นออกเปน ดังน้ีคือ 

ระดับ 5  หมายถึง   ดีมาก                                                      
ระดับ 4  หมายถึง   ดี 
ระดับ 3  หมายถึง   พอใช 
ระดับ 2  หมายถึง   ควรปรบัปรุง 
ระดับ 1  หมายถึง   ใชไมได 

                           

   3.5   ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ 
ผูเชี่ยวชาญและนําไปใชในการประเมินคุณภาพของบทเรียน และใชเกณฑในการหาคาเฉลี่ย  ดังน้ี 

คาเฉลีย่  4.51 - 5.00  หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีคุณภาพระดับดีมาก 
คาเฉลีย่  3.51 - 4.50  หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีคุณภาพระดับดี 
คาเฉลีย่  2.51 - 3.50  หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีคุณภาพระดับพอใช 
คาเฉลีย่  1.51 - 2.50  หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ตองปรับปรุงแกไข  
คาเฉลีย่  1.00 - 1.50  หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีคุณภาพระดับใชไมได 

 ผูวิจัยกําหนดคุณภาพของบทเรียนตองผานเกณฑอยางต่ําคือ 3.51 ขึ้นไปหรือมีระดับ            
ความคิดเห็นตอคุณภาพของบทเรียนดถีึงดีมาก 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 วิธีดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ผูศึกษา
คนควา ไดแบงการดําเนินการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 

การทดลองครั้งที่   1   เปนการทดสอบบทเรียนเบื้องตน เพ่ือหาขอบกพรองของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในดานความถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา      
ความชัดเจนของภาษา ความชัดเจนของตัวอักษรและรูปภาพ  คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี  คือ 

1. นําบทเรียนไปทดลองกับผู เรียนในกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 3 คน ให 1 คน ตอ
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

2. ใหผูเรียนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรม       
กาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
 3. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย        
และสัมภาษณผูเรียน โดยใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย เพ่ือ
นําเอาขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 
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 การทดลองครั้งที่ 2  เปนการตรวจสอบหาแนวโนมประสิทธิภาพ โดยใหกลุมทดลองที่ 2 
จํานวน 15 คน ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวในครั้งที่ 1 
เพ่ือตรวจสอบแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดวยการทําแบบฝกหัด
ระหวางบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลมาวิเคราะห ปรับปรุง เพ่ือใหไดประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ 85/85 
 การทดลองครั้งที่ 3  การทดสอบภาคสนาม  โดยใหกลุมทดลอง ที่ 3  จํานวน 30 คน 
ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย แลวนําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน          
มาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85   
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
           -  การหาคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ 
(Item Analysis) 
           -  การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสตูร KR –20 ของคูเดอร ริชารดสัน(ลวน 
สายยศ และ อังคนา สายยศ:2538 : 197-200) 
       2.  สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
           - คาสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน (ลวน สายยศ และ อังคนา 
สายยศ:2538 : 198) 
           - การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1 / E2  
(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต.  2528 : 294 – 295)  

 



บทที่  4 
ผลการศึกษาคนควา 

 
การศึกษาคนควาครั้งน้ีเพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง  กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
ผลของการศึกษาคนควา  มีดังน้ี 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ผูศึกษา

คนควาไดสรางขึ้น  โดยใชโปรแกรม Macromedia  Authorware 7 มีลักษณะการนําเสนอบทเรียน
ในรูปแบบเพ่ือการสอน (Tutorial  Instruction)  ซ่ึงนําเสนอเนื้อหาโดยใชรูปแบบของขอความ  
รูปภาพ  กราฟกที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงเพ่ือกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน  ใหศึกษา
เน้ือหาตาง ๆ ตามความตองการ  ทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการโตตอบกับบทเรียน  โดยมีการ
ตอบคําถามที่มีการตรวจคําตอบ  เพ่ือใหขอมูลปอนกลับทันที  ซ่ึงผูศึกษาคนควาไดแบงเนื้อหา
บทเรียนเปน  3  ตอน  ประกอบดวย 

ตอนที่ 1   กาชาดสากล 
     1.1   ความเปนมาของกาชากสากล 

1.2   สัญลักษณของกาชาด 
1.3   หลักการกาชาด 

     1.4   องคกรกาชาดสากล 
ตอนที่ 2   สภากาชาดไทย 

2.1   ความเปนมาของสภากาชาดไทย 
2.2   ปรัชญาและปณิธานของสภากาชาดไทย 
2.3   ภารกิจของสภากาชาดไทย 
2.4   โครงสรางของสภากาชาดไทย 

ตอนที่ 3   ยุวกาชาด 
3.1   ความเปนมาของยุวกาชาดไทย 
3.2   คําปฏิญาณตนยุวกาชาด 
3.3   เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
       ผูศึกษาคนควาไดวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังน้ี 

1.  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยผูเชี่ยวชาญ 
   ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง  กิจกรรมกาชาด

และยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อ           
ดังแสดงในตาราง 5-8 
 

ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
     ดานเนื้อหา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.19 ดี 
     1.1  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 4.00 ดี 
     1.2  ความถูกตองของเนื้อหา 5.00 ดีมาก 
     1.3  ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 3.67 ดี 
     1.4  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.67 ดีมาก 
     1.5  ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง 3.33 พอใช 
     1.6  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 5.00 ดีมาก 
     1.7  ระยะเวลาในการนําเสนอ 3.67 ดี 
2.  คุณภาพดานการประเมินผล 4.17 ดี 
     2.1  ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับจุดประสงค 3.67 ดี 
     2.2  ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเนื้อหา 4.33 ดี 
     2.3  ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับจุดประสงค 4.33 ดี 
     2.4  ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับเนื้อหา 4.33 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.18 ดี 

 
จากตาราง 5 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความเห็นวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด มีคุณภาพดานเนื้อหาบทเรียนโดยรวม  
อยูในระดับดี  เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินพบวา  ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องและดานการ
ประเมินผลมีคุณภาพอยูในระดับดีเชนกัน  แตในสวนยอยของการประเมินดานเนื้อหาและการดําเนนิ
เรื่อง ในขอปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่องอยูในระดับพอใช จึงไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา โดยลดปริมาณเนื้อหาบางสวนลง และปรับปรุงขอความอธิบายเนื้อหาใหมี
ความกระชับ และเขาใจไดงายมากขึ้น จากนั้นไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาไดประเมินอีกครั้ง 
โดยผลการประเมิน มีดังน้ี 
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ตาราง 6 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
     ดานเนื้อหา ครั้งที่ 2 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.28 ดี 
     1.1  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 4.00 ดี 
     1.2  ความถูกตองของเนื้อหา 5.00 ดีมาก 
     1.3  ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 3.67 ดี 
     1.4  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.67 ดีมาก 
     1.5  ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง 4.00 ดี 
     1.6  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 5.00 ดีมาก 
     1.7  ระยะเวลาในการนําเสนอ 3.67 ดี 
2.  คุณภาพดานการประเมินผล 4.17 ดี 
     2.1  ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับจุดประสงค 3.67 ดี 
     2.2  ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเนื้อหา 4.33 ดี 
     2.3  ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับจุดประสงค 4.33 ดี 
     2.4  ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับเนื้อหา 4.33 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.22 ดี 

 
จากตาราง 6 หลังจากไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลว              

ในสวนยอยของการประเมินดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ในขอปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่องอยูใน
ระดับดี  
 
ตาราง 7 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดาน 
     เทคโนโลยีการศึกษา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ความเหมาะสม สอดคลอง ของเนื้อหากับภาพที่นําเสนอ 5.00 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดอักษรที่ใชในการนําเสนอ 3.33 ปานกลาง 
3. ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ 4.00 ดี 
4. ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.00 ดี 
5. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.67 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.20 ดี 
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จากตาราง 7 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความเห็นวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด มีคุณภาพดาน
เน้ือหาบทเรียนโดยรวม  อยูในระดับดี  เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินพบวา ดานความเหมาะสม 
สอดคลอง ของเนื้อหากับภาพที่นําเสนอและดานความถูกตองของภาษาที่ใช อยูในระดับดีมาก ดาน
ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ และความถูกตองของภาษาที่ใช อยูในระดับดี  แตดานความ
เหมาะสมของรูปแบบและขนาดอักษรที่ใชในการนําเสนออยูในระดับพอใช จึงไดปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเพิ่มขนาดของตัวอักษรที่ใช จากนั้น
ไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไดประเมินอีกครั้ง โดยผลการประเมิน มีดังน้ี 
 
ตาราง 8 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดาน 
     เทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ความเหมาะสม สอดคลอง ของเนื้อหากับภาพที่นําเสนอ 5.00 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดอักษรที่ใชในการนําเสนอ 3.67 ดี 
3. ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ 4.00 ดี 
4. ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.00 ดี 
5. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.67 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.26 ดี 

 
จากตาราง 8 หลังจากไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษาแลว ในดานความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดอักษรที่ใชในการนําเสนอ อยูในระดับดี  
ผูศึกษาคนควาไดทําการแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ  ดังน้ีคือ 
    1.  แกไขคําสะกดผิด 
    2.  ทําฉากหลังของจอภาพ 
    3.  แกไขหนาเมนูหลักใหมีสวนของการแนะนําการใชบทเรียน 
    4.  แกไขปุมเลื่อนขึ้น-ลง กรณีเน้ือหาเกินในกรอบ 
    5.  เพ่ิมปุมเปด-ปดเสียง ในหนาสาระสําคัญ 
    6.  ลดปริมาณเนื้อหาบางสวนลง  
    7.  ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความกระชบั และเขาใจไดงายมากขึ้น 
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2.  การพัฒนา และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
           กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้น          
ที่ 3 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการทดลอง  และวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ  85/85 และสรุปผลการศึกษาคนควาไดดังน้ี 
  
        การทดลองครั้งที่  1   
    นําบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มี เ ดีย   ไปทดลองกับกลุ มตั วอย าง           
จํานวน  3  คน  เพ่ือหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในดานตาง ๆ ซ่ึงผลการ
ทดลอง  มีดังน้ี 

       1.  บทเรียนบางเนื้อหายังมีคําผิด  ซ่ึงไดทบทวนหาคําผิดทั้งหมดอีกครั้งและได
แกไขใหถูกตองแลว 
         2.  แบบฝกหัดระหวางเรียนบางขอ  มีคําเฉลยผิด  ซ่ึงไดแกไขใหถูกตองแลว 

ผูศึกษาคนควาไดรวบรวมปญหาและขอบกพรองตาง ๆ ของบทเรียน  นํามาปรับปรุงแกไข 
ใหเหมาะสม แลวนําไปทดลองใชในครั้งที่  2  ตอไป 
 
         การทดลองครั้งที่  2 

   นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางจํานวน  15  คน  เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ไดผลการทดลองตามตาราง ดังน้ี 
 
ตาราง 9 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครั้งที่  2 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน 
เร่ืองที ่ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย E1 คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย E2 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

1 10 8.53 85.33 10 8.87 88.67 85.33 / 88.67 
2 5 4.27 85.33 10 8.47 84.67 85.33 / 84.67 
3 10 8.47 84.67 5 4.20 84.00 84.67 / 84.00 

รวม 25 21.27 85.11 25 21.54 85.44 85.11 / 85.44 

 
    จากตาราง 9 ผลการทดลองครั้งที่ 2 เพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  พบวาบทเรียนโดยรวมมีแนวโนมประสิทธิภาพ 85.11/85.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด เม่ือพิจารณาเปนรายเร่ืองพบวา  เร่ืองที่ 1 มีคาเปน 85.33/88.67 เร่ืองที่ 2 มีคาเปน 
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85.33/84.67 เร่ืองที่ 3 มีคาเปน 84.67/84.00 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  จึงไดปรับเปลี่ยนสี
ตัวอักษรของประโยคที่มีใจความสําคัญ  ใหเดนชัดกวาสวนอ่ืน ๆ เพ่ือเนนขอความใหนาสนใจและ
งายตอการจดจํา 
   ผูศึกษาคนควาไดปรับปรุงขอบกพรองที่พบ  แลวนําไปทดลองใชในการทดลองครั้งที่ 3  
ตอไป 
 
        การทดลองครั้งที่  3 

    นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตาม
เกณฑ 85/85  โดยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไป
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ซ่ึงไดผลการทดลองตามตาราง  ดังน้ี 
 
ตาราง 10 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  จากการทดลองครั้งที่  3   
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน 
เร่ืองที ่ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย E1 คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย E2 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

1 10 8.53 85.33 10 8.73 87.33 85.33 / 87.33 
2 5 4.43 88.67 10 8.50 85.00 88.67 / 85.00 
3 10 8.57 85.67 5 4.50 90.00 85.67 / 90.00 

รวม 25 21.53 86.55 25 21.73 87.44 86.55 / 87.44 

 
 จากตาราง 10 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากการ

ทดลองครั้งที่ 3 พบวาบทเรียนโดยรวม มีประสิทธิภาพ 88.55/87.44  โดยเรื่องที่  1  มีประสิทธิภาพ  
85.33/87.33 เรื่องที่  2  มีประสิทธิภาพ  88.67/85.00  เร่ืองที่  3  มีประสิทธิภาพ  85.67/90.00          
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มีเดียน้ี เปนการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาสื่อและ                  
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรม        
กาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใหไดตามเกณฑที่กําหนด 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เรื่อง กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เร่ืองกิจกรรมกาชาดและ   
ยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
 2.  ผลการศึกษาคนควาจะเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย                
ในเร่ืองอ่ืนๆตอไป เปนการประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในดานการศึกษา เพ่ือใหมี                  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

       ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก สมาชิกยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีทั้งหมด 10 หองเรียน 
จํานวน 100 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคือ สมาชิกยุวกาชาดระดับชวงชั้นที่ 3 

โรงเรียนมักกะสันพิทยาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 จํานวนทั้งสิ้น 48 คน  
ซ่ึงไดมาจาการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
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เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
     เน้ือหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ือง

กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  โดยมีเน้ือหา 3 ตอน ประกอบดวย 
ตอนที่ 1   กาชาดสากล 

1.1  ความเปนมาของกาชาดสากล 
1.2  สัญลักษณของกาชาด 
1.3 หลักการกาชาด 
1.4 องคกรกาชาดสากล 

ตอนที่ 2   สภากาชาดไทย 
2.1  ความเปนมาของสภากาชาดไทย 
2.2  ปรัชญาและปณิธานของสภากาชาดไทย 
2.3  ภารกิจของสภากาชาดไทย 
2.4  โครงสรางของสภากาชาดไทย 

ตอนที่ 3   ยุวกาชาด 
3.1  ความเปนมาของยุวกาชาดไทย 
3.2  คําปฏิญาณตนยุวกาชาด 
3.3  เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
   1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและ             

ยุวกาชาด 
   2.  แบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
   3.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
1.  ศึกษาหลักสูตรและสาระกิจกรรม รวมทั้งตัวอยางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ือง

กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 แลวกําหนดจุดประสงคของเนื้อหาแตละเรื่อง 
 2.  ศึกษาการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ 
  2.1  สรางแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยเขียนเปนแบบปร
นัย 4 ตัวเลือก โดยใหคลอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงค 
  2.2  นําแบบฝกหัดระหวางเรียน ใหอาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญดาน 
เน้ือหาตรวจสอบความถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 
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  2.3  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรม            
กาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0  
  2.4  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษา และให         
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ทําการตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยี
การศึกษา ทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสื่อเพ่ือทําการปรับปรุงแกไข   

2.5  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหอาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง 

2 .6  นํ าบท เรี ยนคอมพิ ว เตอร มั ลติ มี เ ดี ยที่ ไ ด แก ไขแล ว  ไปทดลองหา                  
ประสิทธิภาพตอไป  

 

การดําเนินการทดลอง 
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

การทดลองครั้งที่  1  เปนการทดลองเบื้องตน เพ่ือหาขอบกพรองของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับกลุมตัวอยางจํานวน  3  คน  โดยใหศึกษาบทเรียนที่สรางขึ้นเปน
รายบุคคล  กําหนดใหนักเรียน  1 คนตอคอมพิวเตอร  1  เครื่อง  เพื่อตรวจสอบขอบกพรองในดาน
คุณภาพของบทเรียน และการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น  
โดยเก็บขอมูลจากการสังเกตและสัมภาษณผูเรียน  แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของ
บทเรียน  เพ่ือใชในการทดลองครั้งที่  2  ตอไป 

การทดลองครั้งที่  2  นําบทเรียนไดรับการปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่  1  
มาทดลองเพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติเดีย  กับกลุมตัวอยางจํานวน  
15  คน  โดยใหศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น  กําหนดใหนักเรียน  1  คนตอ
คอมพิวเตอร  1  เครื่อง  ใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  ในแตละตอนของเนื้อหาและ
เม่ือศึกษาบทเรียนจนจบทุกตอนจึงใหทําแบบทดสอบหลังเรียน  ทําเชนน้ีจนครบทั้ง  3  เร่ืองแลวนํา
ผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน  จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไข  เพ่ือ
ใชในการทดลองครั้งที่  3  ตอไป 

การทดลองครั้งที่  3  นําบทเรียนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่  
2  มาทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  โดยใหศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สราง
ขึ้น  กําหนดใหนักเรียน  1  คนตอคอมพิวเตอร  1  เครื่อง  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน  โดย
ใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียน  แลวนําผลคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 85/85 ที่กําหนดไว 
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
       จากการดําเนินการศึกษาคนควาและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  สรุปผลการศึกษาคนควาไดดังน้ี 
        1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาด
และยุวกาชาด ที่ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน  3  ตอน  ดังน้ี 
             ตอนที่  1  กาชาดสากล 
             ตอนที่  2  สภากาชาดไทย 
             ตอนที่  3  ยุวกาชาด 
        2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
             2.1  ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อและเทคโนโลยี  
การศึกษา  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีคุณภาพดานเนื้อหา และมีคุณภาพดานเทคนิค
การผลิตสื่อโดยรวมอยูในระดับดี 
             2.2  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากการทดลองกับ
กลุมตัวอยาง พบวาบทเรียนโดยรวมมีประสิทธิภาพ  86.55/87.44  โดยตอนที่ 1 เปน  85.33/87.33  
ตอนที่  2  เปน  88.67/85.00  ตอนที่  3  เปน 85.67/90.00  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

อภิปรายผล 
     จากการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มี
ประสิทธิภาพโดยรวม 86.55/87.44  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ  85/85  จากผลการศึกษา  
สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
     1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและ            
ยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ คือ มีการศึกษาเนื้อหาและการ
วิเคราะหเน้ือหา แลวจึงนํามาจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและชวงชั้นของผูเรียน  ผาน
การตรวจสอบคุณภาพจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและดานสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ที่พบในทุกขั้นตอน  ไดมีการทดลองหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน  จํานวน  3  ครั้ง  และในแตละครั้งมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
ทั้งจากการทดลองครั้งที่ 1  การทดลองครั้งที่ 2 และการทดลองครั้งที่ 3   จนไดบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มาใชพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรม
กาชาดและยุวกาชาด ไดอยางเหมาะสม 
     2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนบทเรียนที่ใชหลักการและทฤษฎีการเรียนรูตางๆ 
มาชวยในการพัฒนาบทเรียน เชน ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดียน้ี เปนสื่อที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความตองการทําใหนักเรียนสนใจที่จะ
เรียนรูโดยไมรูสึกเบื่อหนาย  จึงทําใหเรียนรูไดดีขึ้น 
     3.  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน   พบวาผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจใน         
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากการสอบถามและสัมภาษณผูเรียนพบวาผูเรียนพึงพอใจใน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพราะสามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็วมีการควบคุมบทเรียนดวยตนเอง  และโตตอบกับบทเรียนไดตลอดเวลาอีกทั้งการนําสื่อ
รูปแบบตาง ๆ ไดแก  ภาพกราฟก  และเสียงบรรยาย  ภาพนิ่ง  รวมทั้งเทคนิคในการนําเสนอตาง 
ๆ เปนสิ่งที่ชวยดึงดูดความสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรูกับประสบการณใหมๆ  จึงชวยใหกิจกรรม
การเรียนการสอน  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากผลการทดลองครั้งที่ 2 เพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร        
มัลติมีเดียพบวา  บทเรียนโดยรวมมีแนวโนมประสิทธิภาพ 85.11/85.44 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
เม่ือ  พิจารณาเปนรายตอนพบวา  ตอนที่ 1 มีคาเปน 85.33/88.67  ตอนที่ 2 มีคาเปน 85.33/84.67
และเรื่องที่ 3 มีคาเปน 84.67/84.00 ซ่ึงตอนที่ 2 และ 3 ยังคงต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ผูศึกษาคนควา
จึงไดแกไขขอบกพรองตาง ๆ คือ ลดปริมาณเนื้อหาบางสวนลง ปรับปรุงขอความอธิบายเนื้อหาใหมี
ความกระชับ และเขาใจไดงายมากขึ้นเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น 
     ภายหลังจากการปรับปรุงบทเรียนในการทดลองครั้งที่  2  แลวไดนํามาหาประสิทธิภาพ
ในการทดลองครั้งที่  3  พบวาบทเรียนโดยรวมมีประสิทธิภาพ  86.55/87.44  โดยตอนที่ 1 เปน  
85.33/87.33  ตอนที่  2  เปน  88.67/85.00  ตอนที่  3  เปน 85.67/90.00  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว ทําใหผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในครั้งน้ีสอดคลองกับผล
การศึกษาคนควา  เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง Present Simple tense 
วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของเสาวดี  คลายโสม (2545 : 87-88)  
อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว  85/85 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาคนควาที่เสนอไปแลวน้ัน  ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะ  ดังตอไปน้ี 

      ขอเสนอแนะทั่วไป 
         1.  ควรมีการสนับสนุนใหมีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ โดย
ไมจํากัดเวลาในการเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและทําใหการเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย และมี
ทางเลือกในการใชประสบการณใหม ๆ ในการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
         2.  ในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ัน   จําเปนตองไดรับการสนับสนุน
จากสถานศึกษา  ทั้งดานเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ทางดานคอมพิวเตอร และครูผูสอนควรไดรับ
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การสนับสนุน  ดานการจัดอบรมในการผลิตและพัฒนาสรางสรรคบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 

        3. ในการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ครูผูสอนอาจนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียกิจกรรมยุวกาชาด เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดไปประยุกตใชเพ่ือเปนสื่อการเรียน
การสอนอีกวิธีหน่ึง 

        4. ควรมีการสนับสนุนใหผูเรียนใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เพ่ือการทบทวนบทเรียนดวยตนเองอีกวิธีหน่ึง  โดยไม
จํากัดเวลาในการเรียน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

       1.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในเรื่อง        
อ่ืน ๆ ตอไป เพราะสื่อคอมพิวเตอรชวยแกปญหาในดานตางๆ ที่สงผลกระทบทางการเรียนและชวย
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลไดเปน
อยางดี 
       2.  ควรมีการพัฒนาสื่อประเภทอ่ืนเขามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนกิจกรรมยุวกาชาด เพ่ือใหการเรียนรูของผูเรียนสอดคลองกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
ความสนใจของผูเรียน 
       3.  ควรศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานการ
เสียสละ เห็นคุณประโยชนสวนรวม และดานอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหลังเรียน 
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ตาราง แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
ตอนที่ 1 กาชาดสากล 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.69 0.47 
2 0.72 0.18 
3 0.69 0.36 
4 0.45 0.56 
5 0.66 0.10 
6 0.31 0.27 
7 0.69 0.30 
8 0.47 0.13 
9 0.56 0.32 
10 0.22 0.24 

 
คาความเชื่อม่ัน 0.376 
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ตาราง แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
ตอนที่ 2 สภากาชาดไทย 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.27 0.22 
2 0.25 0.44 
3 0.37 0.44 
4 0.55 0.22 
5 0.45 0.43 
6 0.38 0.46 
7 0.41 0.68 
8 0.63 0.69 
9 0.35 0.20 
10 0.62 0.70 

 
คาความเชื่อม่ัน  0.639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

ตาราง แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
ตอนที่ 3 ยุวกาชาด 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.70 0.27 
2 0.63 0.20 
3 0.43 0.56 
4 0.23 0.57 
5 0.49 0.63 

 
คาความเชื่อม่ัน  0.520 
แบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทั้ง 3 ตอน มีคาความเชื่อม่ัน  0.722 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
(ตอนที่ 1 กาชาดสากล) 

1.  ขอใด ไมใช จุดกําเนิดของกาชาดสากล 
  ก.  การชวยเหลือผูบาดเจ็บในสงครามโดยไมเลือกชาติ ชนชั้น 
  ข.  กลุมชาวบานจัดตั้งองคกรใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บในสงคราม 
  ค.  การสูรบในสงครามระหวางประเทศ ณ หมูบานซอลเฟริโน 
  ง.  การบาดเจ็บลมตายของทหารในสงครามโดยปราศจากความชวยเหลือ 
 

2.  การจัดตั้งคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ เกิดจากการเสนอความคิดเห็นการ
จัดตั้ง องคกรอาสาสมัคร เพ่ือชวยเหลือทหารบาดเจ็บในสงครามกับหนวยงานใด 
  ก.  สมาคมเพื่อการบรรเทาทุกข 
  ข.  สมาคมสวัสดิการสาธารณะแหงเจนีวา 
  ค.  สมาคมสวัสดิการทหารบาดเจ็บ 
  ง.   คณะกรรมการบรรเทาทุกขระหวางประเทศ 
 

3.ซอลเฟริโน เปนชื่อของ 
ก. สงครามโลก 
ข. สงครามในกรุงเจนีวา 
ค. หมูบานหนึ่งในประเทศอิตาล ี
ง. หมูบานหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส 

 

4.  ขอใด ไมใช ภารกิจของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
ก. การบรรเทาทุกขผูประสบภัยสงคราม 
ข. การบรรเทาทุกขผูประสบภัยธรรมชาต ิ
ค. การบรรเทาทุกขผูประสบอัคคีภัย 
ง. การพัฒนาสุขภาอนามัย 

 

5.  สัญลักษณกาชาด กอกําเนิดมาจาก 
ก. ธงประจําชาติของประเทศอิตาล ี
ข. ธงประจําชาติของประเทศสวิสเซอรแลนด 
ค. คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
ง. กากบาทแดงบนพื้นขาว 
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6.  Red Crecent หมายถึง 
ก. เครื่องหมายประจําชาติสวิสเซอรแลนด 
ข. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาว 
ค. สัญลักษณกาชาดประเทศตางๆ 
ง. สัญลักษณสภากาชาดของทุกประเทศ 
 

7.  ขอใด ไมใช หลักการกาชาด 
ก. ความไมลําเอียง 
ข. ความเปนอิสระ 
ค. บริการบรรเทาทุกข 
ง. บริการอาสาสมัคร 
 

8.  จากมติที่ประชุมใหรับหลักการกาชาด เพ่ือวัตถุประสงคใด 
ก. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมกาชาดใหเหมือนกันทั่วโลก 
ข. เพ่ือความมุงม่ันพัฒนากาชาดโลก 
ค. เพ่ือเปนกฎ ขอบังคับของกาชาด 
ง. เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาเครือขายกาชาดโลก 

9.  ภารกิจของสหพันธสภากาชาด คือ 
ก. ติดตอประสานงานกับสภากาชาดประเทศตางๆ เพ่ือการปฏิบัติกจิกรรม 
ข. ดูแลชวยเหลือผูประสบภัยพิบัต ิและอํานวยความสะดวกดดยยดึหลักการกาชาด 
ค. อํานวยความสะดวกในการจัดตั้งและพัฒนาสภากาชาดของประเทศตางๆ 
ง. ถูกทุกขอ 
 

10.  สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงประจําชาต ิปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักการกาชาด                     
       กี่ประการ 

ก. 5 ประการ 
ข. 6 ประการ 
ค. 7 ประการ 
ง. 8 ประการ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

(ตอนที่ 2 สภากาชาดไทย) 

1.  สภากาชาดไทยเปนองคกรการกุศลอันยิ่งใหญซ่ึงมีสาเหตุในการจัดตั้งจาก 
ก. ตองการใหมีโรงพยาบาล 
ข. กุศลจิตแหงความเมตตาของผูริเริ่มจัดตั้ง 
ค. ประเทศอ่ืนๆ เขาก็มีสภากาชาด 
ง. ชวยคนไมเลือกชั้น วรรณะ 
 

 2.  การจัดตั้ง กาชาดไทย ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
ก. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ง.  พระบาทสมเด็จพระพุทธรเลศิหลานภาลัย 
 

 3.  ในครั้งแรกเริ่มที่จัดตั้งองคกร กาชาดไทย ใชชื่อวา 
ก. สภากาชาดสยาม 
ข. สภาชาติสยาม 
ค. สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม 
ง. สภาอุณาโลมแดงสยาม 

 

4. ขอใดคือ ปรัชญา  ของสภากาชาดไทย 
ก. บําเพ็ญใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนอยูเสมอ 
ข. มีความเปนเปนมิตรกับบุคคลทั่วไป 
ค. รักษาอนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน 
ง. กระทํากิจการในทุกทาง เมตตาการุณย ดวยหลักมนุษยธรรม 

 

5.  ขอใด ไมใช ภารกิจของสภากาชาดไทย 
ก. การใหบริการดานการแพทยและการรักษาพยาบาล 
ข. ผลิตและพฒันาบุคลากรสาธารณสุข 
ค. ใหความรูแกผูดอยโอกาส 
ง. สงเสริมเผยแพรกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
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6.  สภากาชาดไทยประกอบดวย กี่หนวยงาน 

ก.  10    หนวยงาน 
ข.  11    หนวยงาน 
ค.  12    หนวยงาน 
ง.   13    หนวยงาน 

 

7.  ภารกิจการปลูกฝงใหเยาวชนมีสัมพันธภาพที่ดีมีศรัทธาตอกาชาดและเขารวมกจิกรรม
ของกาชาดอยางตอเน่ืองคือ   ภารกิจของสํานักงานใด 

ก. สํานักงานจัดหารายได  
ข. สํานักงานกลาง 
ค. สํานักงานอาสากาชาด 
ง. สํานักงานยุวกาชาด 
 

8. งานประชานามัยพิทักษ เนนบริการประชาชนในเรื่องใด 
 ก. รักษาตรวจตราควบคุมการเงินและบญัชี 

ข. รับผิดชอบในการจัดหารายได 
ค. สงเสริมความเปนพลเมืองดี 
ง. การรักษาพยาบาล อบรมและเผยแพรความรู 

 

9. หนวยงานที่ทาํหนาที่ชวยเหลือธนาคารเลือดของโรงพยาบาลตางๆในดานการ
ตรวจสอบหมู 

       โลหิตที่มีปญหา คือ 
ก. ศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิ
ข. ธนาคารเลอืดของทุกโรงพยาบาล 
ค. สถานเสาวภา 
ง. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 

10. โรงพยาบาลใดสังกัดสภากาชาดไทย 
ก. โรงพยาบาลบํารุงราษฎ 
ข. โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ค. โรงพยาบาลศิริราช  
ง. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
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แบบทดสอบ  
(ตอนที่ 3 ยุวกาชาดไทย ) 

 
1.  ใครเปนผูริเริ่มกอตั้งกิจการยุวกาชาดไทย 

ก. เจาพระยาไพศาลศิลปะศาสตร 
ข. สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรค วรพินิต 
ค. พระยาพิทักษมานพ 
ง. หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล 

 

2.  คําปฏิญาณตนของยุวกาชาด ขอ 2 คือ 
ก. ขาฯ จะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ข. ขาฯ จะเปนมิตรกับคนทัว่ไป และจะบาํเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 
ค. ขาฯ จะพัฒนาตนเองทางดานรางกาย จิตใจ คุณธรรม 
ง. ขาฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน 
 

3.  คําปฏิญาณตนของยุวกาชาด ขอ 3 คือ 
ก. ขาฯ จะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ข. ขาฯ จะเปนมิตรกับคนทัว่ไป และจะบาํเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 
ค. ขาฯ จะพัฒนาตนเองทางดานรางกาย จิตใจ คุณธรรม 
ง. ขาฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน 
 

4. .เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษใด หมายถึง ปฐมพยาบาล 

            ก.  

 

            ข.  

 

            ค.  
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            ง.  

 

  

5.  เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษใด หมายถึง บรรเทาสาธารณภัย 

            ก.  

 

            ข.  

 

            ค.  

 

             ง.  
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
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แบบประเมนิคุณภาพการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง  กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  

คําชี้แจง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ทานกําลังประเมินอยูนี้มีคุณภาพอยูในเกณฑใด  

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย       ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน  

       

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

ดีมาก ดี ปานกลาง 
ควร

ปรับปรุง 
ใช

ไมได  รายการประเมิน 

5 4 3 2 1  

คุณภาพดานภาพ  อักษร และเสียง            

1. ความเหมาะสม สอดคลองของเน้ือหากับภาพที่นําเสนอ            

2. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ            

3. ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ            

4. ความถูกตองของภาษาที่ใช            

5. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย            

             
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

       

                                                                                        ลงชื่อ …………………………………….   

                                                                                      (................................................................. )  

                                                                                                          ผูประเมิน    

                                                                                        วันที่ ……………………………………..   
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แบบประเมนิคุณภาพการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง  กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

คําชี้แจง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ทานกําลังประเมินอยูนี้มีคุณภาพอยูในเกณฑใด 

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย       ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 
      

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ดีมาก ดี ปานกลาง 

ควร
ปรับปรุง ใชไมได 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. คุณภาพดานเนื้อหา           

   1.1 ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค           

   1.2 ความถูกตองของเน้ือหา           

   1.3 ลําดับข้ันในการนําเสนอเนื้อหา           

   1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา           

   1.5 ปริมาณเนื้อหาในแตละเร่ือง           

   1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน           

   1.7 ระยะเวลาในการนําเสนอ           

2. คุณภาพดานการประเมินผล           

   2.1 ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับจุดประสงค           

   2.2 ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเน้ือหา           

   2.3 ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับจุดประสงค           

  2.4 ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับเน้ือหา           

ขอเสนอแนะอื่น ๆ _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

      

                                                                                        ลงชื่อ ……………………………………. 

                                                                                              ลงชื่อ  …………………………………  

                                                                                                   (...............................................) 

                                                                                                                ผูประเมิน   

                                                                                            วันที่ ……………...……………………….. 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

1. อาจารยพรอําไพ  กําเนิดรัตน  
รองหัวหนาหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
 

2. นางพรทิพย  บุญกอ   
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว 
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนกัเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

3. นางสาวประเทือง บุญเกต ุ
      นักวิชาการศกึษา 5ว 
     สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนกัเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยชาญชยั  อินทรสุนานนท 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

2. ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนม่ิง 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เร่ือง กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
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ภาพแสดงหนาจอ Title เพ่ือนําเขาสูบทเรียน โดยการใสแผนบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
เครื่องคอมพิวเตอรจะทําการรันโปรแกรมโดยอัตโนมัติเพ่ือเขาสูบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

 

ภาพแสดงหนาจอการลงทะเบียนเขาสูบทเรียน 
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ภาพแสดงหนาจอเมนูหลัก ในหนาจอจะประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 3 ตอน คือ 
กาชาดสากล สภากาชาดไทย และยวุกาชาด ใหเลือกเรียนซึ่งสามารถเลือกเรียนได แตไมควร         
เรียนซ้ําในเรื่องที่เรียนมาแลวและดานลางจอจะมีปุม เม่ือนําเมาสมาคลิก จะมี Tool Tips แสดงการ
ทํางานของปุมน้ัน ๆ คือมีปุมคําแนะนําการใชโปรแกรม และปุมออกจากโปรแกรม 
 

 
ภาพแสดงหนาจอคําแนะนําการใชโปรแกรม ภายในจะประกอบไปดวยขั้นตอนในการเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย             
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ภาพแสดงหนาจอเมนูยอยของตอนที่ 1 จะมีเน้ือหาตางๆ ของกาชาดสากล และดานลาง
ประกอบดวยปุมแสดง จุดประสงคการเรียนรู  เมนูหลัก  ออกจากบทเรียน 
 
 

 
 

ภาพแสดงหนาจอจุดประสงคการเรียนรูของตอนที่ 1  
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ภาพแสดงหนาจอเนื้อหาบทเรียน สามารถฟงเสียงบรรยายโดยนําเมาสมาคลิกทีปุ่มซายในดานลาง
จอ และเม่ือเรียนเน้ือหาหนาสุดทายของเรื่องยอยแตละเร่ืองจบ เม่ือตองการทําแบบฝกหัด ใหคลิก
เมาสที่เมนูแบบฝกหัด 
 

 
 

ภาพแสดงหนาจอคําชี้แจงแบบฝกหัด ตอนที่ 1 เม่ือแนใจที่จะทําแบบทดสอบ ใหคลิกที่ปุมเริ่ม
ทดสอบ 
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ภาพแสดงหนาจอแบบฝกหัด เม่ือคลิกเลอืกคําตอบแลว จะมีเฉลย เม่ือตองการทําแบบฝกหัดขอ
ตอไปใหคลิกที่ปุมลูกศรชี้ไปทางขวา ดานลางคําเฉลย 

 

 
 
ภาพแสดงหนาจอแบบฝกหัด เม่ือถึงแบบฝกหัดขอสุดทายในเรื่องยอย 1 เรื่อง จะเรียนเน้ือหาตอไป
โดยคลิกที่ปุมลูกศรชีไ้ปทางขวาในดานลางจอ 
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ภาพแสดงหนาจอเนื้อหาบทเรียนที่มีความยาวมาก จะมีปุม Scool Bar ใหคลิกเพื่อเลื่อนอาน
ขอความได 
 

 
 
ภาพแสดงหนาจอสรุปผลการทําแบบฝกหัด เม่ือทําแบบฝกหัดครบทกุขอใน 1 ตอน จะมีหนาสรุป 
ใหทราบจํานวนขอที่ทําและคะแนนที่ได 
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ภาพแสดงหนาจอเมนูยอย ตอนที ่2 จะมีเน้ือหาตางๆ เกี่ยวกับสภากาชาดไทย 

 

 
 
ภาพแสดงหนาจอเนื้อหาบทเรียนเลือกคลิกที่ปุมลูกศรชี้ไปดานซาย จะยอนกลับไปดูเน้ือหาที่เรียน
ผานมาแลวถาเลือกคลิกทีปุ่มลูกศรชี้ไปดานขวาจะเปนเนื้อหาหนาตอไป 
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ภาพแสดงหนาจอสรุปเน้ือหาตอนที ่2 มีปุมตอไปที่อยูดานลางของจอ เม่ือคลิกแลวหนาตอไปจนจบ
จะทําแบบทดสอบได 
 

 
 
ภาพแสดงหนาจอคําชี้แจงการทําแบบทดสอบ ทางดานลางของจอจะมีปุมใหคลิกเพื่อยืนยันวา
ตองการทําแบบทดสอบหรือไม 
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ภาพแสดงหนาจอแบบทดสอบหลังเรียน เม่ือคลิกเลือกคําตอบแลว จะมีคําเฉลย   และมีปุมลูกศรชี้
ไปทางขวาใหคลิก เพ่ือทําขอตอไป  
 

 

ภาพแสดงหนาจอสรุปผลการประเมินของแบบทดสอบ ทางดานมุมขวาลางของจอจะมีปุมลูกศรชี้
ไปทางขวาใหคลิกเพื่อเรียนเน้ือหาตอไปหรือจะเลือกคลิกปุมที ่3 แสดงเมนูหลักเพื่อกลับไปเลือก
เรียนเน้ือหาเรื่องใดก็ไดเชนกัน                      
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ภาพแสดงหนาจอเมนูยอย ตอนที ่3 จะมีเน้ือหาตางๆ เกี่ยวกับยุวกาชาด 

 

 
 
ภาพแสดงหนาจอตัวอยางเนื้อหาในตอนที่ 3 
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ภาพแสดงหนาจอยืนยันเพ่ือตองการออกจากโปรแกรม 

 

 
 
ภาพแสดงหนาจอขณะออกจากโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวพิชญา  ดิสสรา 
วันเดือนปเกิด    15  กรกฎาคม  2518                                                                  
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   58 ซ.ประชานิเวศน ซอย 14/10  
     ต.ทาทราย  อ.เมือง 
     จ.นนทบุรี 11000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  นายชางศิลป 5 
สถานที่ทํางานปจจุบัน กลุมประชาสมัพันธ  สํานักบริหารกลาง 

สํานักงานปลดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ประวตัิการศึกษา  
       พ.ศ. 2535 ศิลปศึกษาชั้นกลาง  

จากวิทยาลยัชางศิลป กรมศิลปากร 
       พ.ศ. 2537 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง 
       พ.ศ. 2540 ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศิลปกรรม)  

จากสถาบันราชภัฏสวนดุสติ 
       พ.ศ. 2548 การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา              

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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