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 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใช

ในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 และหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 85/85 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 

สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 

48 คน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละและคาเฉลี่ย 

 ผลการวิจัย พบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชใน

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูใน

ระดับดี และดานเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 87.11/86.67 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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 The objectives of this research were to develop the computer multimedia instruction 

on Foreign Words Used in Thai Language, Thai Language Substance for Second Level 

Students, and to find out the efficiency according to a set of 85/85 criterion. 

 The samples are the Prathomsuksa 4 students, Wat Savedtachad School, Klongsan District, 

Bangkok. They are studying in the second semester of 2006. The samples are 48 students by 

using multistage random sampling. The instruments used in the study were the computer 

multimedia instruction on Foreign Words Used in Thai Language, Thai Language Substance for 

Second Level Students; an achievement test; and quality assessment for experts. The 

statistic used for data analysis were percent and mean. 

 The results of the research revealed that the quality of the computer multimedia 

instruction on Foreign Words Used in Thai Language, Thai Language Substance for Second 

Level Students as evaluated by content experts was at a good level and by media experts 

was at a very good level. The efficiency was at 87.11/86.67 which is corresponding with 

the provided criteria. 
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สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จและสมบูรณไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  

สิกขาบัณฑิต และผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการสอบสารนิพนธ ทานทัง้สามไดกรุณาให

คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ตลอดทุกขั้นตอน พรอมทั้งปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ดวย

ความเอาใจใส ทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษาทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูแกศิษยดวยความทุมเทอยางไมเหน็ดเหนื่อย ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  คุณมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร  คุณพิมพา สุขวิบูลย และ

คุณเบญจมา ธนานันท  ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตลอดจนให

คําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช  

ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท  และคุณสุรพล บุณยรัตพันธุ  ที่กรุณาใหความอนุเคราะห

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงานเขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการดําเนินการทดลองตลอดการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ ผู อํานวยการกองเทคโนโลยีเพื ่อการเรียนการสอน สํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ที่ใหคําปรึกษา ชวยเหลือในดานตาง ๆ ตลอดการวิจัย รวมทั้งเพื่อนรวมงาน พี่ ๆ นอง ๆ 

ตลอดจนเพื่อนนิสิตปริญญาโท ที่มีสวนชวยเหลือทั้งดานแรงกายและแรงใจ 

 ทายที่สุดผูวิจัยขอกราบรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และพี่นองทุก ๆ คน ที่ไดสงเสริมให

การศึกษา ชวยเปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือตลอดการวิจัยดวยดีเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร เพื่อถายทอดความรู 
ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน  สุนันทา โสรัจจ (2542:  1) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของภาษาวา ภาษามีความสําคัญตอกลุมชนทุกชาติ เพราะภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึง
ความเปนอยูของสังคมและสิ่งแวดลอม  เปนสื่อถายทอดความรู ความคิด ความเชื่อ คานิยม ของคน
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง กอใหเกิดการสืบทอดวัฒนธรรมของกลุมชนตอ ๆ กันมา 

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย คนไทยมีภาษาไทยใชในการติดตอส่ือสาร สรางความ
เขาใจกันมานานกวา 700 ป  ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนมรดกอันล้ําคาที่คนไทยทุกคน
ควรภูมิใจและรักษาไวสืบไป  (สุวนันท สันติเดชา.  2547:  1)  ดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ   

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ความตอนหนึ่งวา “ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งของชาติ  ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือ เปนทางสําหรบัแสดงความคดิ
ความเห็นอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี ประเทศไทยนั้น
มีภาษาของเราเอง ซึ่งตองหวงแหน… เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่ง
ที่จะรักษาไว…” (กรมศิลปากร.  2527:  53) 

 ภาษาทุกภาษาที่ยั งมี ผู ใชอยู ยอมมีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ดังที่
นักภาษาศาสตรกลาววา การเปลี่ยนแปลงของภาษาเปนลักษณะธรรมดาของภาษาที่ยังไมตาย ไมมี
ผูใดจะสามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงของภาษาได เพราะผูใชภาษานั้นเองเปนผูที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (วิพุธ โสภวงศ.  2538:  52) และในบรรดาสิ่งตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนภาษา เรา
สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคําไดชัดเจนที่สุด  (สุนันทา โสรัจจ.  2542:  1) 

 ภาษากับสังคมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ภาษาก็เปลี่ยนตาม
ไปดวย สังคมไทยกับภาษาไทยก็เชนเดียวกัน มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยโดยสังเขปดังนี้  (วิพุธ โสภวงศ.  2538:  52) 

  1. เปลี่ยนจากสังคมโบราณมาเปนสังคมสมัยใหม 
  2. เปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเปนสังคมพาณิชย และกําลังกาวเขาไปหาสังคมอุตสาหกรรม 

  3. เปลี่ยนจากสังคมชนบทลวน ๆ มาเปนสังคมเมืองในบางแหง 
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  4. เปลี่ยนจากสังคมที่มีวัฒนธรรมของตนเอง  ไปเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมพัวพันกับ   

วัฒนธรรมตาง ๆ ในโลก 

 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ 4 นั้น สอดคลองกับยุคของโลกาภิวัตนในปจจุบัน  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมยอมสงผลกระทบถึงภาษา สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน หรือในยุคของ
โลกไรพรมแดน ไดรับเอาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม ๆ จากตางชาติเขามาใชมากมาย จึงจําเปนตอง
มีคําใหมข้ึนมาเพื่อใชเรียกสิ่งตาง ๆ เหลานั้น บางครั้งอาจยืมคําตางประเทศมาใชโดยการทับศัพท  
แลวทําการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงใหเปนแบบไทย ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุด และสามารถสื่อความหมาย
ไดชัดเจนที่สุด หรือการสรางคําใหมโดยการบัญญัติศัพท ซึ่งเปนสิ่งจําเปนแกวิชาการสาขาตาง ๆ   

เนื่องจากคําไทยที่มีอยูนั้นไมพอใช การบัญญัติศัพทจึงทําใหเพิ่มจํานวนคําขึ้น แตศัพทบางคําผูใชก็ไม
นิยมใช คงใชทับศัพทตอไปตามเดิม เชน คําวา คอลัมน มีศัพทบัญญัติวา สดมภ หรือ แนวตั้ง แตไมมี 
ผูนิยมใช คนโดยมากนิยมใชคําทับศัพทเพราะเขาใจไดทันที เนื่องจากปจจุบันมีศัพทภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษหลั่งไหลกันเขามาอยางรวดเร็ว ยังไมทันที่คณะกรรมการบัญญัติศัพทจะได
ทํางาน ศัพทบางศัพทก็ไดติดอยูในภาษารูปของการทับศัพทไปเสียแลว เชน คําวา คอมพิวเตอร เคยมี
ศัพทบัญญัติวา คณิตกรณ แตศัพทบัญญัติคํานี้ไมไดรับความนิยมใชจึงตกไป คนยังคงนิยมใชทับศัพท
วา คอมพิวเตอร ตอไป  (วิพุธ โสภวงศ.  2538:  54) 

 คําในภาษาไทยที่เปนคํายืมมาจากภาษาตางประเทศมีดวยกันหลายภาษา อาทิ ภาษาบาลี-
สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาชวา-มลายู ฯลฯ ทั้งนี้คําที่ใชอยูในชีวิตประจําวันทั่วไปสวนใหญเปนคําทีม่า
จากภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยคําจีนมักใชเกี่ยวกับชื่อวัตถุส่ิงของหรืออาหาร เชน ปุงกี๋ อ้ังโล    
ตั้งโอ เตาหู กวยเตี๋ยว บะหมี่ ฮื่อฉ่ี เกาเหลา ฯลฯ คําอังกฤษมักใชเกี่ยวกับชื่อวิทยาการ ชื่อวัตถุ 
เครื่องใช และชื่อยารักษาโรคตาง ๆ  (กําชัย ทองหลอ.  2537:  18) 

 คําทับศัพทภาษาตางประเทศที่นํามาใชในภาษาไทยนั้น  มีหลักเกณฑการเขียนและการ  
ออกเสียงที่แตกตางจากคําไทยทั่วไป เชน ไมเขียนรูปวรรณยุกตแตออกเสียงวรรณยุกต เชน คําวา 

ดอกเตอร อานวา ด็อกเตอ หรือใชตัวอักษรสะกดที่แตกตางกัน เชน คําวา คลินิก บางคนอาจใชวา    

คลีนิค หรือ คลีนีค เปนตน ซึ่งกอใหเกิดความสับสนและความลักลั่นในการใชภาษาใหถูกตอง 
 การใชภาษาอยางถูกตองมีผลตอการติดตอส่ือสารกันอยางมาก โดยเฉพาะการเขียน หากผูที่
ตองการสื่อสารไมมีความชํานาญในการใชภาษาแลว อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารใหเขาใจ
ตรงกันได ดังที่ ปุลภรณ อาจตน (2547:  1) ไดกลาวไววา การใชภาษา คือ การนําภาษามาเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะหากใชภาษาผิดพลาด บกพรอง การสื่อสารยอมขาดประสิทธิภาพ 
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 ในดานการศึกษา เราใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการศึกษาและเสาะแสวงหาความรู    
สรรพวิทยาการสาขาตาง ๆ ยิ่งการสอนวิชาการตาง ๆ ในเมืองไทยตองอาศัยภาษาไทยเปนเครื่องมือใน
การสื่อความเขาใจทั้งสิ้น ดังนั้น ภาษาไทยจึงมีบทบาทตอการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ซึ่งครู
จะตองมีความรูความสามารถที่จะใชภาษาไทยในการถายทอดวิชาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียน นักศึกษา ก็สามารถใชภาษาเปนสื่อกลางในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล การไดมาซึ่งวิชา
ความรูทุกดานก็ตองอาศัยภาษา และการนําวิชาความรูไปใชใหเกิดประโยชน ก็ยอมตองอาศัยภาษา
อีก (กองเทพ เคลือบพณิชกุล.  2542:  4) 

 การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรูจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัย
เทคโนโลยีทางการศึกษาเปนสื่อการเรียนรู  ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย  โดยวัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก  

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง โดย
ใชส่ือการเรียนรูเปนตัวชวยเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

 จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา การเรียนการสอนยังไมบรรลุตามจุดประสงคเทาที่ควร ดังจะ
เห็นไดจากการประเมินความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน โดยกองวิชาการ สํานักการศึกษา 

ปรากฏวา ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สวนใหญอยูในระดับ 3 

เปนจํานวน 13,535 คน คิดเปนรอยละ 31.49 (สํานักการศึกษา.  2546:  41) นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู
ในระดับ 0 มีจํานวน 602 คน คิดเปนรอยละ 1.40 (สํานักการศึกษา.  2546:  46) ทําใหรายวิชา
ภาษาไทยมีนักเรียนที่ตองแกไขผลการเรียนอยูในลําดับที่ 3 รองจากรายวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตรตามลําดับ (สํานักการศึกษา.  2546:  56) จะเห็นไดวาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยยัง
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้เปนเพราะภาษาไทยเปนรายวิชาที่เนนดานความรู ความคิด การ
อาน และการเขียนสื่อความหมาย ซึ่งมีความสัมพันธกันสูง หากผูเรียนขาดทักษะความสามารถในการ
อาน ก็จะมีผลกระทบตอเนื่องถึงความรูหรือขอมูลที่จะนําไปใชในการคิดวิเคราะห รวมไปถึงสามารถใน
การเขียนสื่อความหมายก็จะออนลงดวย ประกอบดวยผูเรียนไมมีความใสใจในการเรียนวิชาภาษาไทย
เทาที่ควร เพราะคิดวาเปนภาษาที่สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยูแลว จึงไมสนใจวาการอาน
และเขียนสื่อความหมายของตนเองนั้นจะผิดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งคําที่ยืมมาใชจากภาษาอื่น 

และนอกจากนี้ยังขาดสื่อที่จะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนดวย  ซึ่งจากการสํารวจความตองการ
การใชส่ือการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกองวิชาการ สํานักการศึกษา 

พบวา ครูที่สอนวิชาภาษาไทยมีความตองการสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก โดยเฉพาะสื่อ CAI 
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(สํานักการศึกษา.  2547, 12 ตุลาคม)  และจากการสอบถามครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครถึงการเรียนการสอน เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทยนั้น ตองใชระยะเวลา
นานถึง 6 คาบเรียน (คนึง นกอยู.  2548:  สัมภาษณ) ซึ่งหากมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
มาใชในการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน เกิดการเรียนรูไดดีในเวลาอันรวดเร็ว และ
ชวยใหมีผลการเรียนที่ดีข้ึนได 
 จากปญหาทางดานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงทําใหเห็นความจําเปนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถนําเสนอไดทั้ง
ขอความ เสียง รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สามารถดึงดูดใจใหผูเรียนติดตามบทเรียนจนจบได  
ผูเรียนสามารถกําหนดเสนทางการเรียนไดตามความตองการ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
ชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนที่มีสติปญญาดี เรียนรูไดเร็ว ก็สามารถเรียนได
อยางรวดเร็วโดยไมตองรอคนอื่น สวนผูเรียนที่เรียนรูไดชา ก็สามารถเรียนไปเรื่อย ๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง โดยที่ไมตองกังวลวาจะเร ียนไมทันหรือเปนตัวถวงเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน และหากผูเรียนยังไม
เขาใจเนื้อหาตรงสวนใด ก็สามารถเรียนทบทวนซ้ําแลวซ้ําอีกได โดยที่เนื้อหายังคงครบสมบูรณ
เหมือนเดิม ที่สําคัญคือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูเรียนได ทําใหไม
เกิดความรูสึกเบื่อหนายที่จะเรียน และผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองไดในทันที  
นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังชวยแบงเบาภาระใหแกครูผูสอน ทําใหมีเวลาสําหรับ
เตรียมการเรียนการสอนครั้งตอไป หรือจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดมากขึ้นอีกดวย 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสราง และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 2. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาภาษาไทย และ   

เนื้อหาวิชาอื่น ๆ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2549  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน 113 คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2            

ปการศึกษา 2549  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน  

ซึ่งไดจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4        

เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย  แบงเนื้อหาเปน 3 เร่ือง ดังนี้ 
   เร่ืองที่ 1 การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

   เร่ืองที่ 2 คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย 

   เร่ืองที่ 3 คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง     
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่
สรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวยขอความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟก นําเสนอเปนสื่อเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  ผูเรียนสามารถกําหนดเสนทางการเรียนรูไดตามความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง 
  2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่  2  จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นจึงนําไปทดลองตามลําดับข้ันจนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

  3. เกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูของผูเรียนที่เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย โดยใชเกณฑ 85/85 
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   85  ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน    

ไมต่ํากวา 85 

   85  ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน      

ไมต่ํากวา 85 

  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู ความจํา และความเขาใจในเนื้อหา 

โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  5. การบัญญัติศัพท  หมายถึง  การสรางศัพทข้ึนมาใชเรียกสิ่งใหม ๆ  ซึ่งยังไมเคยมี  
คําเรียกมากอนในภาษา หรือใชแทนคํายืมจากภาษาอื่น โดยมีราชบัณฑิตยสถานเปนผูรับผิดชอบใน
การบัญญัติศัพทใชในภาษาไทย ซึ่งคําศัพทแตละคําที่บัญญัติข้ึนมาจะเปนที่ยอมรับและใชกันอยาง
แพรหลายหรือไมก็ข้ึนอยูกับคนในสังคมเปนผูตัดสิน 

  6. คําทับศัพท  หมายถึง  การใชศัพทจากภาษาเดิม แตเขียนดวยตัวอักษรภาษาไทย 

ใชหลักเกณฑการเขียนภาษาไทย และมีระบบการออกเสียงในแบบภาษาไทย  สวนใหญการทับศัพท
ภาษาไทยนั้นเปนการทับศัพทจากภาษาอังกฤษ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี ้
  1. เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  2. เอกสารเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพ 

  3. เอกสารเกี่ยวกับหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  6. เอกสารหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

 

1. เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Education Research and Development หรือ R &

เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย  (Research – Based Education Development)  

ผูใหความหมายไวดังนี้ 
  เกย  (Gay.  1976: 8)  กลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวา  เปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําห
ใชภายในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนา ยังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน
ฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอนและระ
การจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดอุปกรณ ลักษณะของบุคคลและระยะเ
และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอ
ที่ตองการ 
  บอรกและกอลล (Borg; & Gall.  1996: 782) กลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวา การว
และพัฒนา คือ กระบวนการที่นํามาพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑทางการศึก
คําวาผลิตภัณฑในที่นี้ไมไดหมายความเพียงแตส่ิงที่อยูในหนังสือ ในภาพยนตรประกอบการสอนแ
ในคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธี เชน ระเบียบวิธีในการสอน โปรแกรมการส
เชน โปรแกรมการศึกษาเรื่องยา หรือโปรแกรมการพัฒนาคนทํางาน จุดเนนของโครงการ R

ในปจจุบันนี้ปรากฏเปนพื้นฐานของโครงการพัฒนา  โปรแกรมนี้เปนระบบการเรียนที่สลับซบัซอนท
เอาการพัฒนาทางวัตถุและการอบรมบุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานไดในบริบทเฉพาะ 
 

 D) 

ไดมี

รับ
การ
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  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญอยางหนึ่งที่นิยมใชในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือใช
เปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา (Education Product) 

ซึ่งหมายถึงวัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา เชน หนังสือแบบเรียน ฟลมสไลด เทปเสียง เทปวีดิทัศน 
คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ (Borg; & Gall.  1979: 771-798) 

  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา
และตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ
เรียนรู ส่ือการสอน ระบบการจัดการ และระเบียบวิธีในการสอน  เพื่อใหไดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามความตองการ   สามารถนํามาใชจริงในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามีความแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาอยู 2 

ประการ คือ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ.  2531: 21-24) 

  1) เปาประสงค (Goal)  

   การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดยการวิจัยพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนา  และ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการก็มีการ
พัฒนาผลผลิตทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอน หรืออุปกรณการสอน  

ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลผลิตทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบ แตผลผลิตเหลานี้ไดใช
สําหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้น  ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับโรงเรียน  

ทั่วไป 

  2) การนําไปใช  (Utility)  

   การวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัย  และการนําไปใชจริงอยาง  
กวางขวาง กลาวคือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากไมไดรับการพิจารณานําไปใช  นกัศกึษาและ
นักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา การวิจัยและพัฒนา 

  อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชส่ิงทดแทนการวิจัยทางการศึกษา  

แตเปนเทคนิค วิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจัยทางการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา  

คือเปนตัวเชื่อมเพื่อแปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป  ดังนั้นการใช
กลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา จึงเปนการ
ใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา ไมวาจะเปนการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต ใหเปนประโยชน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งบ ุญสืบ พันธุดี (2537: 80) ไดสรุปความสัมพันธและความแตกตางไวดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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การวิจยัประยกุต 
 

ความรูประยกุตบางสวน 

- เครื่องมือทดสอบ 

- วัสดุอุปกรณ หลักสูตร 
ฯลฯ 

 

การวิจยัและพฒันา 

 

นวัตกรรมที่ผานการ
ทดลองไดผลดี 

- หลักสูตรใหม 
- วิธีการสอนใหม 
- ครูแนวใหม 

 

การวิจยัพืน้ฐาน 

 

ความรูพืน้ฐาน 

- ทฤษฎีการเรยีนรู 
- ทฤษฎีการสือ่สาร 

ฯลฯ 

ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงความสมัพนัธและความแตกตางระหวางการวิจยัการศึกษากับการวิจัย 

 และพัฒนาการศึกษา 

 

 ที่มา: บ ุญสืบ พันธุดี.  (2537).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วชิาชวีวทิยาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย.  หนา 80 

 
 1.2  องคประกอบของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  โดยทั่วไปมีอยู 4 ประการ ไดแก 
  1.2.1. ผูตองการใชผลจากการวิจัยและพัฒนาไดแก ผูที่ตองการวิทยาการใหมจากการ
วิจัยและพัฒนาไปใชงานซึ่งผูตองการใชผลการวิจัยจะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละครั้ง 
  1.2.2. นักวิจัย  ไดแก  ผูทําการวิจัย  มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความ
ตองการของผูใชในการชวยหาคําตอบ เพื่อแกปญหาแกผูที่จะนําไปใช 
  1.2.3. สถาบันที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัย  ไดแก  หนวยราชการ  องคการธุรกิจ
เอกชนตาง ๆ 

  1.2.4. ส่ิงสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  ไดแก  ปจจัยสงเสริมตาง ๆ เชน หองสมุด และ
แหลงสารนิเทศ สําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 
 1.3  ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
  บอรกและกอลล (Borg; & Gall.  1979: 222-223) ไดสรุปข้ันตอนสําคัญของการวิจัย
และพัฒนาไว 11 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 กําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา   

   ข้ันตอนแรกที่จําเปนที่สุดคือ ตองกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะ
ทําการวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยกําหนด ลักษณะทั่วไป รายละเอียดของการใช วัตถุประสงคของ
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การใช เกณฑที่จะใชในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะทําการวิจัยและพัฒนาอาจมี 4 ขอ 

ดังนี้ 
    1) ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
    2) ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอที่จะทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่
ไดกําหนดขึ้นหรือไม 
    3) บุคลากรที่มีอยูเปนผูที่มีทักษะความรู และประสบการณที่จําเปนตอการวิจัย
และพัฒนานั้นหรือไม 
    4) ผลิตภัณฑนั้นที่จะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรหรือไม 
  ข้ันที่ 2 รวบรวมขอมูลและงานวิจัย   

   คือ  การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย  การสังเกตภาคสนาม  ซึ่งเกี่ยวกับการใช
ผลิตภัณฑทางการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัยและพัฒนาอาจจะตองทําการศึกษา
วิจัยขนาดเล็กเพื่อที่จะหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูนั้นไมสามารถที่จะตอบได กอนที่จะ
เร่ิมทําการพัฒนาตอไป 

  ข้ันที่ 3 วางแผนการวิจัยและพัฒนา    

   ประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ ประมาณคาใชจาย  

กําลังคน  และระยะเวลาที่จะตองใชเพื่อศึกษาความเปนไปได  พิจารณาผลสืบเนื่องจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑนั้น 

  ข้ันที่ 4 พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ    
   ข้ันนี้จะเปนการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาตามที่ไดวางเอาไว     
เชน   ถาเปนโครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตร   
เตรียมวัสดุอุปกรณ  หลักสูตร  คูมือการอบรม  เอกสารในการฝกอบรม  และเครื่องมือที่จะใชในการ
ประเมินผล 

  ข้ันที่ 5 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑคร้ังที่ 1   

   โดยการนําเอาผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 4  ไปทําการทดลองใช    
เพื่อทดสอบคุณภาพ   ข้ันตอนของการทดสอบผลิตภัณฑนี้   ใชโรงเรียนจํานวน  1-3  โรงเรียน  ใช 
กลุมตัวอยางขนาดเล็กประมาณ 6-12 คน ทําการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม การสังเกต และการ
สัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
  ข้ันที่ 6 ปรับปรุงผลิตภัณฑคร้ังที่ 1   

   นําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นตอนที่ 5  มาใชในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข
ผลิตภ ัณฑใหมีคุณภาพดีข้ึน 
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  ข้ันที่ 7 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑคร้ังที่ 2   

   การดําเนินการขั้นนี้จะนําผลิตภัณฑที่ทําการปรับปรุงแลวไปทําการทดลองใชเพื่อ
ทดสอบหาคุณภาพของผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค   ใชโรงเรียนจํานวน  5-15  โรงเรียน   โดยใชกลุม
ตัวอยางประมาณ 30-100 คน  ทําการประเมินผลในเชิงปริมาณในลักษณะทําการทดสอบกอนการ
เรียนและหลังการเรียน  นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ อาจจะมีกลุม
ควบคุมการทดลองก็ไดถาจําเปน 

  ข้ันที่ 8 ปรับปรุงผลิตภัณฑคร้ังที่ 2   

   นําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นตอนที่ 7  มาใชในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข
ผลิตภ ัณฑใหมีคุณภาพดีข้ึน 

  ข้ันที่ 9 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑคร้ังที่ 3   

   ข้ันตอนนี้จะนําเอาผลิตภัณฑที่ไดทําการปรับปรุงแลว  ไปทําการทดลองเพื่อทดสอบ
คุณภาพของการใชงานผลิตภัณฑ โดยการใชตามลําพังในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง
ประมาณ 40-200 คน  ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม  การสังเกต  และการสัมภาษณ  แลวรวบรวม
ขอมูลมาวิเคราะห 
  ข้ันที่ 10  ปรับปรุงผลิตภัณฑคร้ังที่ 3 (คร้ังสุดทาย) 

   นําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นตอนที่ 9  มาใชในการพิจารณาปรับปรุง เพื่อผลิต
และเผยแพรตอไป 

  ข้ันที่ 11  เผยแพร 
   เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในที่ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ  สงไปลงเผยแพรในวารสารทางวิชาการ  และติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา  

เพื่อจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปใชในโรงเรียนตาง ๆ หรือติดตอบริษัทเพื่อผลิตและ
จําหนายตอไป 

                 เอสพิชและวิลเลียมส (Espich and Williams. อางอิงจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา. 

2550: ออนไลน) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูปไว      
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การทดสอบทีละคน (One to one Testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนระดับที่
ต่ํากวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้นและหลังจากที่ศึกษาผูที่พัฒนา
ส่ือจะทําการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อจากกลุมตัวอยาง 
  2) การทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Testing)  ในขั้นนี้จะใชผูทดลองเปนกลุม
ประมาณ 5-8 คน จะดําเนินการที่คลายกับข้ันตอนที่ 1 แตจะใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียน 
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และหลังเรียนดวย เพื่อที่จะไดนําผลไปวิเคราะหทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑ 
80/80 ซึ่ง 80 ตัวแรกหมายถึงผูเรียนรอยละ 80 ของทั้งหมดสามารถทําขอสอบไดถูกตอง และถาหาก
ผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑดังกลาว ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะขอที่บกพรองเพื่อนําไปทดลองในขั้น
ที่ 3 ตอไป และถาหากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามกฎเกณฑดังกลาว ก็จะดําเนินการตามวิธีการเดิม
กับกลุมตัวอยางใหมจนกวาจะไดตามกฎเกณฑตามที่กําหนด 

  3) การทดสอบภาคสนาม (Field Testing)  ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปนประชากร
เปาหมายจริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการ
แทนโดยใชวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2 

 จากขั้นตอนที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเปนกระบวนการ 
พัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่เปนลําดับข้ันตอน เพื่อใหไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และสามารถ
นําไปใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการ
เผยแพรผลิตภัณฑนั้นไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อนําไปใชประโยชนทางการศึกษา และเพื่อให
เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป 

 

2. เอกสารเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพ 
 2.1 ความหมายของการหาประสิทธิภาพ 
  ในการหาประสิทธิภาพ มีผูใหความหมายไวหลายประการ ดังนี้ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2521: 23) กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนวา 

ส่ือการสอนมีคุณภาพและคุณคาหรือไม ในระดับใด 

  อธิพร ศรียมก (2525: 211) กลาวถึงการประเมินผลส่ือการสอนวา หมายถึง การ
ตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอนนั้น ๆ วามีคุณภาพดีเพียงใด ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม ถาไมเปนเพราะเหตุใด ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนจะ
สามารถนํามาปรับปรุงสื่อการสอนใหมีคุณภาพตอไป 

  จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา  การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเปน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสื่อวามีประสิทธิภาพดีพอที่จะใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน
ไดเพียงใด ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม และนําสื่อนั้นมาปรับปรุงเพื่อใหไดส่ือการสอนที่มีคุณภาพ       

ใชสอนนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 2.2 ความสําคัญของการหาประสิทธิภาพ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2521: 23) กลาววา ส่ือที่แตกตางกันอาจชวยทําใหเกิดการเรียนรูได
ตางกัน และสื่อชนิดเดียวกัน ถาจัดทําแตกตางกัน ก็อาจมีประสิทธิภาพในการชวยใหเกิดการเรียนรู  
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อยูในจุดประสงคและเนื้อหาสาระอยางเดียวกันไดไมเทากัน จุดประสงคของสื่อการสอนก็เพื่อชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองพัฒนาและเลือกสื่อที่เหมาะสมที่สุดตาม
สถานการณนั้น เพื่อทราบวาสื่อการสอนมีคุณภาพและมีคุณคาหรือไม ระดับใด 

  อธิพร ศรียมก (2525: 211) กลาวถึงความสําคัญของการหาประสิทธิภาพสื่อไววา ส่ือที่
จัดทําขึ้นนั้นมีความมั่นใจวามีคุณภาพหรือไม มีความแนใจวาสื่อนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริงหรือไม  และถาผลิตสื่อออกมาเปนจํานวนมาก  การทดสอบหา    

ประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะนั้นจะเสียเงิน เสียเวลาเปลา เพราะผลิต
ออกมาแลวใชประโยชนอะไรไมได 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 127) กลาวถึงการประเมินสื่อการเรียนการสอนวา เปนการ
พิจารณาหาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมินสื่อจึงเริ่มดวยการ
กําหนดปญหา หรือคําถาม เชนเดียวกับการวิจัย ดวยเหตุนี้การประเมินสื่อจึงเปนการวิจัยอีกแบบหนึ่ง
ที่เรียกวา การวิจัยประเมิน (Evaluation Research) 

  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน เปนขั้นตอนที่สําคัญ
ของการผลิตสื่อการสอน ทําใหทราบวาสื่อการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีจุดเดนจุดดอยอยางไร   
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใช
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 2.3 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 
  การทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนนั้นเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหทราบ
วา  เมื่อนําสื่อการสอนนั้นไปใชจริงกับนักเรียนแลวจะเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากนอย
เพียงใด ซึ่งขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของสื่อนั้น  ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ  (2528: 214-215) ได
กลาวไววา จะตองนําไปทดลองใช (Try out) เพื่อปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง  (Trial run) 

เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวเสร็จจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมาก หรือใชสอนในชั้นเรียน
ตามปกติได การทดลองมีข้ันตอนดังนี้  
   2.3.1. ทดลองกับผูเรียนแบบเดี่ยว โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ซึ่งจะมีระดับ
ความสามารถ ออน ปานกลาง และเกง คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

   2.3.2. ทดลองกับผู เ รียนเปนกลุม  ตั้งแต  6-10 คน  ทั้ งผูที่ เ รียนเกงและออน 

คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

   2.3.3. ทดลองภาคสนาม  เปนการทดลองกับนักเรียนทั้งชั้น 40-100 คน  คํานวณหา
ประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุง  ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว  ต่ํากวาเกณฑได     
ไมเกิน 2.5 % 
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 2.4 เกณฑการหาประสิทธิภาพ 
  การกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเปนการคาดหมายวา  ผูเรียนจะบรรลุ
วัตถุประสงค  หรือเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่นาพึงพอใจของผูประเมินหรือไม  โดยกําหนดใหเปอรเซ็นต
ผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด  ตอเปอรเซ็นตของการ
สอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด  นั่นคือ  E1/E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ 
  ในการกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพ ชัยยงค พรหมวงค (2518: 490-492) ไดอธิบาย
ถึงเกณฑและการกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนไวดังนี้ 
  เกณฑการหาประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยให    
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนระดับที่ผูผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจวา  หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึง
ระดับนั้นแลว   ชุดการสอนนั้นมีคุณคาที่จะนําไปใชสอนนักเรียน   และคุมกับการลงทุนผลิตออกมา
เปนจํานวนมาก 

  สําหรับการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  สามารถกระทําไดโดยประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดย
กําหนดคาประสิทธิภาพเปน  E1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และ  E2  คือ  ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ โดยมีวิธีการคํานวณหาคา E1/E2 ดังนี้ สําหรับคา  E1  คือ  ค าประสิทธิภาพของงานและ
แบบฝกห ัด  กระทําไดโดยนําคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ย และ
เทียบสวนเปนรอยละ  สําหรับ  E2  ค ือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธของแตละชุดการสอน  ไมมีปญหาใน
การคํานวณมากนัก  เพราะอาจทําไดโดยนําคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมารวมกัน  หาคาเฉลี่ย  และ
เทียบสวนรอยละ เพื่อหาคารอยละ 

  การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติ
เนื้อหาที่เปนความรู ความจํา มักจะตั้งไว 80/80, 85/85 และ 90/90  สวนเนื้อหาที่เปนทักษะอาจตั้งไว
ต่ํากวานั้น เชน 75/75 เปนตน  เมื่อกําหนดเกณฑแลวนําไปทดลองจริง อาจไดผลไมตรงตามเกณฑ แต
ไมควรไดต่ํากวาที่กําหนดไว รอยละ 5  เชน กําหนดไว 90/90 ก็ไมควรต่ํากวา 85.5/85.5 

  เกณฑการหาประสิทธิภาพของสื่อที่เหมาะสมนั้น  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 291) 

ไดใหความคิดเห็นพอสรุปไดวา ประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนความรูความเขาใจ ควรใช
เกณฑ 90/90  และสําหรับเนื้อหาที่เปนวิชาทักษะใชเกณฑ 80/80 

  การที่จะกลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม   
ควรพิจารณาจาก 
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   1) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทําการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังจาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   2) การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
นั้น จําเปนตองมีการประเมินผลกอน เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของบทเรียนนั้น ๆ  
 2.5 วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพ 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถคํานวณหาประสิทธิภาพไดโดยใชสูตรตอไปนี้ 
 

  สูตรที่ 1 

        X      ∑  

     E1  =     x100
A
N  

 

   เมื่อ  E1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
          คือ  คะแนนรวมของแบบฝกหัด ∑X
     A  คือ  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน 

     N  คือ  จํานวนผูเรียน 

 

  สูตรที่ 2 

              ∑F  

     E2  =     x100
B
N  

 

   เมื่อ  E2  คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
          คือ  คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน ∑F
     B  คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

     N  คือ  จํานวนผูเรียน 

 

  การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อจะรับประกันไดวาสื่อ
การสอนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพจริง  สามารถนําไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวได 
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3. เอกสารเกี่ยวกับหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 3.1 หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3.1.1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีหรือไม จะมีความนาตื่นเตนชวนติดตามและ
สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม ก็ข้ึนอยูกับการออกแบบ
บทเรียนที่ดี การนําเสนอเนื้อหาที่ทําใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจตรงตามจุดประสงคของบทเรยีน
ไดดี  ซึ่งทักษิณา สวนานนท (องอาจ ชาญเชาว.  2546: ออนไลน; อางอิงจาก ทักษิณา สวนานนท. 
2529: 61-62) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนบทเรียนที่มีการพัฒนามา
จากบทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งเปนบทเรียนที่มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
     3.1.1.1. เร่ิมจากสิ่งที่รูไปส่ิงที่ไมรู เปนการจัดการสอนใหเนื้อหาเรียงไป
ตามลําดับ (Linear Sequence) เร่ิมจากเรื่องที่ผูเรียนรูแลวไปถึงเรื่องใหม ๆ ที่ยังไมรู โดยทําเปนกรอบ 

(Frame) หลาย ๆ กรอบ ผูเรียนจะคอย ๆ เรียนไปทีละกรอบตามลําดับงายไปสูยาก 

     3.1.1.2. เนื้อหาที่คอย ๆ เพิ่มข้ึนนั้น จะตองเพิ่มข้ึนทีละนอย คอนขางงาย 

และมีสาระความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
     3.1.1.3. แตละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว การแนะ
ความรู เนื้อหาอะไรใหม ๆ ทีละมาก ๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย 

     3.1.1.4. ในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคนมีสวนในการทํา
กิจกรรมตามไปดวยเชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใชคิดตามอยางเดียว เพราะจะทําให         
เบื่อหนาย 

     3.1.1.5. การเลือกคําตอบที่ผิด อาจทําใหไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกา     

หรือเปนกรอบใหมที่อธิบายถึงความเขาใจผิดหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือถาเปนคําตอบที่ถูกตอง
ผูเรียนควรไดรับผลปอนกลับที่ดี  ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานไปดวย  คําตอบที่ถูกจะไดรับคําชมเชย
ทําใหมีกําลังใจ สวนคําตอบที่ผิดบางทีอาจถูกตําหนิ ซึ่งจะไมมีใครไดยินจนทําใหเกิดความรูสึกอับอาย
หรือหมดกําลังใจ 

     3.1.1.6. การเรียนดวยวิธีนี้ทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของ
ตนเอง จะใชเวลาในการทบทวนบทเรียนหรือคิดคําตอบนานเทาไรก็ได ผูเรียนจะไมรูสึกกดดันดวย
กําหนดเวลาที่จะตองรอเพื่อนหรือตามเพื่อนใหทัน 

     3.1.1.7. การเรียนในลักษณะนี้เปนการเรียนโดยเนนที่ความถนัดของแตละ
บุคคล แตละคนจะมีความถนัดตางกัน แมแตในวิชาเดียวกันการเรียนบทเรียนแตละบทก็ใชเวลาไม
เทากัน 
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     3.1.1.8. การเสนอบทเรียนในลักษณะนี้  การสรุปทายบทเรียนแตละบทจะ
ชวยใหผูเรียนไดวัดผลตนเอง  การสรุปนั้นหมายถึง การสรุปเนื้อหา และสรุปการติดตามผลของผูเรียน
ดวยวา ผูเรียนใชเวลาเรียนมากนอยเพียงใด ผลเปนอยางไร จําเปนตองคนควาเพิ่มเติมหรือไม        
การเรียนในหองเรียนยิ่งครูทดสอบยอยเทาไรการเรียนก็จะยิ่งมีผลเทานั้น  แตการทดสอบธรรมดามี
ปญหาที่การตรวจ  ยิ่งถาผูเรียนในชั้นเรียนมีมากก็ยิ่งเสียเวลามาก ความกระตือรือรนของผูเรียนอาจ
คอย ๆ หมดไป 

     3.1.1.9. ในการทํากรอบบทเรียนแตละบทนั้น  ถาทําไดดีจะชวยใหสามารถ
วิเคราะหคําตอบของผูเรียนไปดวย ประสบการณของผูเรียนแตละคนอาจทําใหคําตอบตางกันออกไป 

ผูสอนสามารถวิเคราะหคําตอบจากผูเรียนไดวาการเลือกคําตอบขอนั้นถาเปนคําตอบที่ผิดเปนเพราะ
เหตุใด อาจเปนเพราะสับสนเรื่องอื่น ตีความคําถามผิด หรือไมเขาใจบทเรียน  การทําแบบทดสอบที่ดี
หากมีการเรียงเนื้อหาดี ๆ ผูเรียนควรตอบไดถูกตองทั้งหมด 

     3.1.1.10.  การกําหนดวัตถุประสงคไวปลายทางวาตองการใหผูเรียนไดรู
อะไรบาง จะชวยใหการแบงเนื้อหาซึ่งจะตองเรียงไปตามลําดับทําไดดีข้ึน ไมออกนอกทาง 
  3.1.2 เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2531: 75-89; อางอิงจาก องอาจ ชาญเชาว.  2546: ออนไลน) 
ไดเสนอเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการสอน (Tutorial) โดยใหเนนการผสมผสาน
ของกราฟก สี ภาพเคลื่อนไหว การเปรียบเทียบ การใหตัวอยางที่เปนรูปธรรม การใหขอมูลปอนกลับที่
เปนภาพ ฯลฯ  ข้ันตอนการออกแบบนี้ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้ัน ของ กาเย 
บริกส และแวกเนอร ดังนี้ 
     3.1.2.1. การเราความสนใจใหพรอมที่จะเรียน (Gain Attention) กอนที่จะ
เร่ิมเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนควรไดรับแรงกระตุนและจูงใจใหอยากที่จะเรียน ทําไดโดยการ
ใชภาพ สีและ/หรือเสียง เสียงประกอบ ในการสรางไตเติ้ล (Title) ใชกราฟกขนาดใหญ งาย ไมซับซอน  

มีการเคลื่อนไหวที่ส้ันและงาย ใชสีและเสียงเขาชวยใหสอดคลองกับกราฟก ภาพควรคางอยูที่จอภาพ
จนกวาผูเรียนจะเปลี่ยนภาพเอง ในกราฟกควรบอกชื่อเร่ืองที่จะเรียน แสดงผลบนจอไดเร็ว และควร
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนดวย 

     3.1.2.2. วัตถุประสงคของการเรียน (Specify Objective) การบอก
วัตถุประสงคของการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  เพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็น
สําคัญของเนื้อหา  และเคาโครงเนื้อหาอยางกวาง ๆ  เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  การบอก
วัตถุประสงคนั้นสามารถทําไดหลายแบบ อาจบอกเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค
ทั่วไป  ควรใชถอยคําที่งายหลีกเลี่ยงคําที่ยังไมเปนที่รูจักโดยทั่วไป และไมควรกําหนดวัตถุประสงค
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หลายขอเกินไป  ถาเปนบทเรียนใหญมีวัตถุประสงคกวาง ๆ ควรตอดวยเมนู (Menu) แลวจึงมีวัตถุประสงค
ยอยปรากฏบนจอทีละขอ โดยใชกราฟกงาย ๆ และการเคลื่อนไหวเขาชวย 

     3.1.2.3. ทบทวนความรูเดิม (Active Prior Knowledge) กอนที่จะใหความรู
ใหมแกผูเรียน ซึ่งในสวนของเนื้อหาหรือความรูนั้น ๆ ผูเรียนอาจไมมีพื้นฐานมากอนเลย มีความจําเปน
อยางยิ่งที่  ผูออกแบบโปรแกรมควรจะตองหาวิธีการประเมินความรูเดิมในสวนที่จําเปนกอนที่จะรับ
ความรูใหม  นอกจากจะเปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะรับความรูใหมแลว สําหรับผูที่มีพื้นฐาน   

อยูแลวก็จะเปนการทบทวน  แตก็ไมจําเปนตองมีการทดสอบเสมอไป  ในขั้นนี้ควรเปดโอกาสใหผูเรียน
ออกจากเนื้อหาหรือแบบทดสอบไดตลอดเวลา 

     3.1.2.4. ใหเนื้อหาและความรูใหม (Present New Information) ควรใชภาพ 

ประกอบกับเนื้อหาที่กะทัดรัด งาย และไดใจความ ภาพที่ดีไมควรมีรายละเอียดมากเกินไป ใช
เวลานานไป ไมเกี่ยวกับเนื้อหา เขาใจยาก หรือออกแบบไมเหมาะสม การออกแบบโปรแกรมในสวน
ของเนื้อหาควรคํานึงการใชภาพประกอบดวยวาควรใชภาพประกอบเฉพาะสวนเนื้อหาที่สําคัญ อาจใช
กราฟกในลักษณะตาง ๆ เชน แผนภูมิ แผนภาพ ภาพเปรียบเทียบชวย เนื้อหาที่ยากและสลับซับซอน
ควรใชตัวชี้แนะ (Cue) เชน การขีดเสนใต การตีกรอบ การเปลี่ยนสีพื้น ฯลฯ แตไมควรใชกราฟกที่ยาก 

ควรจัดรูปแบบใหนาอาน ยกตัวอยางที่เขาใจงาย ควรเสนอกราฟกเทาที่จําเปน และไมควรใชสีเกิน 3 สี
ในจอสี ใชคําที่คุนเคย การโตตอบควรมีหลาย ๆ แบบ 

     3.1.2.5. แสดงความสัมพันธของเนื้อหา (Guide Response) ในขั้นนี้เปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนรวมคิด  รวมทํากิจกรรม  ซึ่งยอมสงผลใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดดี  และสัมพันธ
กับประสบการณเดิมของผูเรียน  ควรแสดงใหเห็นวาสวนยอยมีความสัมพันธกับสวนใหญ  และสิ่งใหม
มีความสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียน บางครั้งควรใหตัวอยางที่แตกตางออกไปบาง ถาเนื้อหายาก
ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรม และควรกระตุนใหผูเรียนคิดถ ึงประสบการณเดิม 

     3.1.2.6. กระตุนการตอบสนอง (Elicit Responses) ในขั้นนี้เปนอีกขั้นหนึ่งที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมคิด  รวมทํากิจกรรม  ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาไดเปนอยางดี 
ควรใหผูเรียนตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่งเปนครั้งคราว ไมควรใหตอบยาว ควรเราความคิด อาจใชกราฟก
หรือเกมชวยในการตอบสนอง หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ํา ๆ และไมควรมีคําถามหลายคําถามในขอ
เดียวกัน  การตอบสนองของผูเรียน คําถาม และผลปอนกลับ ควรอยูในกรอบ (Frame) เดียวกัน 

     3.1.2.7. ใหขอมูลปอนกลับ (Provide Feedback)  บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะกระตุนความสนใจของผูเรียนไดมากถาบทเรียนนั้นทาทายผูเรียน โดยบอกจุดมุงหมายที่
ชัดเจนและใหผลปอนกลับเพื่อบอกใหผูเรียนรูวาผูเรียนอยูตรงไหน หางจากเปาหมายเทาใด และควร
คํานึงดวยวาผลปอนกลับควรใหทันที่หลังจากผูเรียนตอบสนอง บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือ
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ตอบผิด ในการแสดงคําถาม คําตอบ และผลปอนกลับควรอยูในกรอบ (Frame) เดียวกัน ควรใชภาพ
งาย ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาเขาชวย หลีกเลี่ยงการใชภาพที่ตื่นตาเพื่อหลีกเลี่ยงผลทางภาพที่จะทําให
ผูเรียนสนใจมากกวาเนื้อหา ไมควรใชกราฟกที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหา ควรใชการใหคะแนนหรือภาพ
เพื่อบอกความใกลไกลกับจุดหมาย และควรเปลี่ยนรูปแบบของผลปอนกลับบางเพื่อเราความสนใจ 

     3.1.2.8. ทดสอบ (Assess Performance) เพื่อเปนการประเมินผลการเรียน 

และใหผูเรียนสามารถจําได  ควรคํานึงถึงดวยวาแบบทดสอบตองตรงกับจุดประสงคของบทเรียน             

ขอทดสอบ คําตอบ และผลปอนกลับ ควรอยูในกรอบ (Frame) เดียวกัน และตอเนื่องอยางรวดเร็ว    

ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป  ควรใหผลปอนกลับคร้ังเดียวในหนึ่งคําถาม  และควรบอกกับ
ผูเรียนถึงวิธีที่จะตอบใหชัดเจน บอกผูเรียนวามีตัวเลือกอื่นดวยหรือไมที่จะชวยในการทําแบบทดสอบ 

และตองคํานึงถึงความแมนยําและความเชื่อถือไดของแบบทดสอบ ควรใชภาพประกอบในการตั้ง
คําถาม  ไมควรตัดสินวาตอบผิดถาคําตอบไมชัดเจน พิมพผิด วรรคผิด ใชตัวอักษรผิด 

     3.1.2.9. การนําความรูไปใช (Enhancing Retention and Transfer) ควรให
ผูเรียนทราบวาความรูใหมที่จะเรียนนั้นมีสวนสัมพันธกับความรูเดิมอยางไร  เพื่อทบทวนแนวคิดสําคญั  

เสนอแนะสถานการณที่ความรูใหมอาจทําประโยชนได และบอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
ตอเนื่อง 
  3.1.3 ลําดับข้ันตอนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเนื้อหา (Tutorial) เปนรูปแบบหนึ่งที่พบ
เห็นมาก  ใชในการเสนอสิ่งใหมใหแกผูเรียนเกี่ยวกับขอเท็จจริงและหลักการตาง ๆ ซึ่งอเลสซี่ และ 

ทรอลลิป (Alessi; & Trollip.  1985: 66; อางอิงจาก องอาจ ชาญเชาว.  2546: ออนไลน) ไดกลาวถึง
ลําดับข้ันตอนของการสอนที่มีลักษณะรูปแบบ Tutorial ดังนี้ 
     1) บทนํา  (Introduction) 

      -  เนื้อหาสั้นกระชับ 

      -  บอกจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 

      -  บอกวิธีการเรียนบทเรียนที่แนนอน และบอกใหรูทั้งหมด 

      -  บอกใหรูวากอนการเรียนบทเรียน ผูเรียนควรมีความรูอะไรกอนบาง 
      -  ใหผูเรียนเลือกลําดับการเรียนเอง โดยเลือกจากรายการ (Menu) และ
กลับมาที่รายการอีกเมื่อเรียนหนวยที่ไดเลือกไปเสร็จเรียบรอยแลว 

      -  แบบทดสอบกอนเรียนควรแยกออกจากบทเรียน ไมควรใสรวมไวใน
สวนของบทเรียน 
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     2) การเสนอเนื้อหา (Presentation of Information) 

      -  เสนอเนื้อหาใหส้ันกระชับ 

      -  ออกแบบการเสนอเนื้อหาใหดึงดูดความสนใจ 

      -  ไมใชตัวอักษรวิ่งจากบนลงลาง หรือจากลางขึ้นบน 

      -  เนนสวนที่ตองการใหผูเรียนทําความเขาใจ เปรียบเทียบหรือชี้แนะดวย
การใช highlight 

      -  ใชสีเพื่อกระตุนหรือเนนสวนที่สําคัญ 

      -  หลีกเลี่ยงการใชสีในเนื้อหาทั่ว ๆ ไป ที่ไมใชสวนสําคัญ 

      -  ตัวอักษรตองอานงาย 

      -  เนนความแตกตางระหวางหัวขอใหชัดเจน 

      -  ใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

      -  จัดเตรียมกรอบการเรียนที่จะชวยผูเรียนในการใชหรือปฏิบัติตามไดงาย 

     3) คําถาม-คําตอบ (Question and Responses) 

      -  ใหคําถามบอย ๆ โดยเฉพาะคําถามที่เกี่ยวกับความเขาใจ 

      -  หาทางใหผูเรียนตอบคําถามทางชองทางอื่น อยาใชเพียงทางการพิมพ 
      -  Prompts  เปนเครื่องหมายแสดงใหผูเรียนตอบคําถาม ควรจัดไวใหอยู
ใตคําถามใกลทางซายมือของจอมอนิเตอร 
      -  คําถามควรอยูในลักษณะที่ชวยสนับสนุนใหตอบคําถามใหถูกตอง 
      -  ถามคําถามที่จุดสําคัญ ๆ ของเนื้อหา 

      -  ยอมใหผูเรียนตอบคําถามไดมากกวา 1 คร้ัง ใน 1 คําถาม 

      -  การเขียนคําถามแบบเลือกตอบนั้นทําไดยาก แตงายในการตรวจ และ
อาจมีการเดาได 
      -  คําถามแบบเขียนตอบนั้นทําไดงาย แตยากในการตรวจ และปองกัน
การเดาได 
      -  ตองรูวาจะทดสอบความจําหรือความเขาใจ และเลือกชนิดของคําถาม
ใหเหมาะสม 

      -  ภาษาที่ใชในบทเรียนและคําถามควรมีความยากงายใหเหมาะสมกับ
ระดับของผูเรียน 

      -  หลีกเลี่ยงการใชคําถามแบบยอ หรือถามในทางปฏิเสธ 

      -  คําถามไมควรเปนตัวหนังสือเลื่อนจากบนลงลางหรือจากลางขึ้นบน 
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      -  คําถามจะแสดงบนจอมอนิเตอรเมื่อเสนอเนื้อหาจนจบแลว  และอยูใต
เนื้อหานั้น 

     4) การตรวจคําตอบ (Judging Responses) 

      -  การตรวจคําตอบเกี่ยวกับเชาวปญญา ครูตองยอมรับคําบางคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน สะกดเหมือนกัน หรือคําพิเศษตาง ๆ 

      -  จะตองพิจารณาทั้งคําตอบที่ถูกและคําตอบที่ผิด 

      -  ใหเวลาผูเรียนในการตอบคําถาม 

      -  ใหผูเรียนไดรับการชวยเหลือจนสามารถผานไปได 
     5) การใหขอมูลปอนกลับสําหรับคําตอบ (Providing Feedback about 

Responses) 

      -  ถารูปแบบคําตอบผิดใหบอกวารูปแบบคําตอบนั้นผิด แลวใหบอก
รูปแบบคําตอบที่ถูกตองและใหตอบคําถามอีก 

      -  ถาเนื้อหาของคําตอบถูก ใหยืนยันคําตอบอีกครั้งหนึ่ง 
      -  ถาเนื้อหาของคําตอบผิด ใหขอมูลปอนกลับเพื่อการแกไข 

     6) การใหเนื้อหาเสริม (Remediation) 

      -  ใหเนื้อหาเสริมสําหรับผูเรียนที่เรียนไดไมดี โดยใหกลับไปเรียนบทเรียน
ใหม หรือเรียนจากผูสอน 

     7) ลําดับการเรียนบทเรียน (Sequencing Lesson Segments) 

      -  เสนอบทเรียนไปตามลําดับข้ันจากงายไปยาก 

      -  หลีกเลี่ยงการใช Linear Tutorial ควรใช Branching Tutorial 

      -  ใหผูเรียนควบคุมการเรียนโดยใชแปนพิมพ และไมควรใชเวลาในการ
ควบคุมการเรียน 

      -  จัดทําบทเรียนใหสามารถกลับไปเร่ิมตนบทเรียนไดใหม 
     8) ตอนทายของบทเรียน (Closing) 

      -  เก็บขอมูลไวสําหรับการกลับมาเรียนใหม 
      -  ลบขอมูลบนจอมอนิเตอร 
      -  บอกใหทราบถึงการจบบทเรียนดวยขอมูลที่ส้ันและแจมชัด 

  ในการเขียนบทเรียนแตละกรอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จําเปนที่จะตองใช
ทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษา อาทิ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Association Theory) ซึ่งเปนวัฏจักรระหวาง
ส่ิงเรา (Stimulus) กับการตอบสนอง (Responses) โดยมีการเสริมแรง (Reinforcement) ดวยวิธีการ
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ปอนกลับ (Feedback) ใชเปนการรับรองเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่คงทนขึ้น แตสัดสวนของการเราและ
การตอบสนองในแตละกรอบของบทเรียนอาจไมเทากัน โดยในกรอบแรกอาจมีการเรามากกวาใน
กรอบหลัง ๆ และการตอบสนองตอกรอบหลัง ๆ อาจมากกวาในกรอบแรกก็ได ในการเขียนบทเรียนแต
ละกรอบ ควรคํานึงถึงขอปฏิบัติดังนี้ (องอาจ ชาญเชาว. 2546: ออนไลน; อางอิงจาก บุญชู ใจซื่อกุล.  

2537: 24-25) 

   1) ใหศึกษาทําความเขาใจแผนภูมิขายงานเนื้อหาใหละเอียด 

   2) ใหคํานึงถึงพฤติกรรมกอนเรียนของผูเรียน และพฤติกรรมพึงปรารถนา ภายหลัง
เรียนแลว 

   3) ใชแผนกระดาษแตละแผนแทนกรอบแตละกรอบ โดยใชเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมแตละกรอบกํากับไวดวย 

   4) ควรเขียนจากกรอบคําตอบยอนมาหากรอบขอมูลหรือส่ิงเรา 

   5) ในแตละกรอบจะตองมีมโนทัศน (Concept) เพียงความคิดเดียว 

   6) อาจมีการชี้แนะ (Cuing) หรือการปูพื้น (Prompts) ประกอบ เมื่อมีความจําเปน 

   7) หลีกเลี่ยงการใชคํา สําหรับการตอบสนองชา ๆ โดยไมจําเปน 

   8) ควรจัดเวนชองไฟ และเวนบรรทัดใหเหมาะสม เพื่อสะดวกตอการอาน และการ
ตอบสนอง 
  หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังที่กลาวมาขางตน ถือเปนแนวปฏิบัติ
และขอควรตระหนักในการออกแบบและสรางบทเรียน เพื่อใหบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพและสอดรับ
กับทฤษฎีการเรียนรูดังที่จะกลาวตอไปนี้ 
 3.2 ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  การออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปน
ส่ือการเรียนการสอน เหมาะสมกับผูเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ไดนั้น จําเปนตองยึดหลักและทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษาในการออกแบบบทเรียน โดยเฉพาะใน
สวนของทฤษฎีการเรียนรู  ซึ่งถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541. อางอิงจาก องอาจ ชาญเชาว. 2546: 

ออนไลน) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษาไวดังนี้ 
  3.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

    ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  เปนทฤษฎีที่เชื่อวาจิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย และการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม
ภายนอก ทฤษฎีนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง เชื่อวาการตอบสนอง
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ตอส่ิงเราของมนุษยจะเกิดขึ้นควบคูกันในชวงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเชื่อวาการเรียนรูของ
มนุษย เปนพฤติกรรมแบบอาการกระทํา  ซึ่งมีการเสริมแรงเปนตัวการ  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะไม
พูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย ความทรงจํา ภาพ ความรูสึก โดยถือวาคําพวกนี้เปนคําตองหาม  

ทฤษฎีนี้สงผลตอการเรียนการสอนที่สําคัญในยุคนั้นในลักษณะของการเรียนเปนชุดของพฤติกรรม ซึ่ง
จะตองเกิดขึ้นตามลําดับที่แนชัด การที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจะตองมีการเรียนรูอยางเปน
ข้ันตอน เปนวัตถุประสงคทั่ว ๆ ไป  ซึ่งผลที่ไดจากการเรียนครั้งแรกนี้จะเปนพื้นฐานของการเรียนในขั้น
ตอ ๆ ไปในที่สุด 

    ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้ 
จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง  (Linear)   โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการนําเสนอ
เนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่ดี 
และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  นอกจากนั้นยังมีการตั้งคําถามถาม      

ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยหากผูเรียนตอบถูกก็จะไดรับการตอบสนองในรูปผลปอนกลับทางบวกหรือ
รางวัล (Reward) ในทางตรงกันขามหากผูเรียนตอบผิดก็จะไดรับการตอบสนองในรูปของผลปอนกลับ
ในทางลบ และคําอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งผลปอนกลับนี้ถือเปนการเสริมแรงเพื่อให
เกิดพฤติกรรมที่ตองการ  ส่ือมัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้ จะบังคับให
ผูเรียนผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนดไวตามจุดประสงคเสียกอน จึงจะสามารถผานไปศึกษาตอ
ยังเนื้อหาของวัตถุประสงคตอไปได หากไมผานเกณฑที่กําหนดไวผูเรียนจะตองกลับไปศึกษาในเนื้อหา
เดิมอีกครั้งจนกวาจะผานการประเมิน 

  3.2.2 ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 

    ทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่ไมเห็นดวยกับ  สกิน
เนอร (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการที่มองพฤติกรรมมนุษยวาเปนเหมือนการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร  ชอมสกี้เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายในจิตใจมนุษย ไมใชผาขาวที่
เมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น เขาเชื่อวามนุษยมีความคิด มีอารมณ จิตใจ และความรูสึกภายใน
ที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการออกแบบสื่อการเรียนการสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายใน
ของมนุษยดวย  ในชวงนี้เกิดแนวคิดตาง ๆ มากมาย เชน แนวคิดเกี่ยวกับการจํา (Short Term Memory, 

Long Term Memory and Retention) แนวคิดเกี่ยวกับการแบงความรูออกเปน 3 ลักษณะ คือ ความรู
ในลักษณะเปนขั้นตอน (Procedural Knowledge) เปนความรูที่อธิบายวาทําอยางไร และเปนองค
ความรูที่ตองการลําดับการเรียนรูที่ชัดเจน, ความรูในลักษณะการอธิบาย (Declarative Knowledge) 

เปนความรูที่อธิบายวาคืออะไร, ความรูในลักษณะเงื่อนไข (Conditional Knowledge) เปนความรูที่
อธิบายวาเมื่อไร และทําไม ซึ่งความรู 2 ประเภทหลังนี้ไมตองการการลําดับความรูที่ตายตัว 
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    ทฤษฎีปญญานิยมนี้สงผลตอการเรียนการสอนในยุคนั้น กลาวคือ ทฤษฎีปญญา
นิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร 
(Crowder) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแลว 

บทเรียนแบบสาขานี้จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในการเลือกลําดับการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ไดรับ
การออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมจะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะสาขา ผูเรียนทกุ
คนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 

  3.2.3 ทฤษฎีโครงสรางความรู (Scheme Theory) 

    ภายใตทฤษฎีปญญานิยมยังไดเกิดทฤษฎีโครงสรางความรูข้ึน ซึ่งเปนแนวคิดที่
เชื่อวาโครงสรางภายในความรูที่มนุษยมีอยูนั้นจะมีลักษณะเปนโหมดหรือกลุมที่มีการเชื่อมโยงกันอยู 
ในการที่มนุษยจะรับรูอะไรใหม ๆ นั้น มนุษยจะนําความรูใหมที่เพิ่งไดรับไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มี
อยูเดิม (Pre-existing Knowledge) รูเมลฮารทและออโทนี่ (Rumelhart; & Ortony.  1977; อางอิงจาก 

องอาจ ชาญเชาว.  2546: ออนไลน)  ไดใหความหมายของคําวาโครงสรางความรูไววา  เปนโครงสราง
ขอมูลภายในสมองของมนุษยซึ่งรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ ลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรมตาง ๆ 

เอาไว หนาที่ของโครงสรางความรูนี้ก็คือ การนําไปสูการรับรูขอมูล (Perception)  การรับรูขอมูลนั้นไม
สามารถเกิดขึ้นไดหากขาดโครงสรางความรู  ทั้งนี้เพราะการรับรูขอมูลนั้นเปนการสรางความหมายโดย
การถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม ภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยู และจากการกระตุนโดย
เหตุการณหนึ่ง ๆ ที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรูนั้น ๆ เขาดวยกัน การรับรูเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
การเรียนรู เนื่องจากไมมีการเรียนรูใดที่เกิดขึ้นไดโดยขาดการรับรู  นอกจากโครงสรางความรูจะชวยใน
เร่ืองการรับรูและการเรียนรูแลว ยังชวยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่งตาง ๆ ที่เราเคยเรียนรูมา 

    การนําทฤษฎีโครงสรางความรูมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 
จะสงผลใหลักษณะการนําเสนอเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา  คลายใยแมงมุม  (Webs)  หรือ     

บทเรียนในลักษณะที่เรียกวา บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) 

  การนําแนวคิดทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษามาใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
นั้น  ไมจําเปนตองอาศัยทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว แตควรนําแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ มาผสมผสานกัน 

เพื่อใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูของแตละเนื้อหา และตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเปนสําคัญ 

 จากหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรและหลักการทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษาที่
กลาวมาทั้งหมด แสดงใหเห็นวา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ดีนั้น จําเปนตองนํา
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แนวคิดทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษามาใชในการออกแบบบทเรียน ซึ่งจะออกแบบในรูปแบบใดนั้นก็
ข้ึนอยูกับเนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่จะสามารถทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหานั้นได
รวดเร็ว และกระจางชัดที่สุด ซึ่งในบทเรียนหนึ่ง ๆ อาจมีการนําเสนอในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ส่ิงสําคัญคือบทเรียนนั้นตองมีความนาสนใจ ตอง
ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนมีอิสระในการเลือกที่จะเรียน ไมบังคับ หรือกําหนดเวลา
ในการเรียนรู ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูที่ไดรับนั้นไปใช
ในชีวิตประจําวันไดตอไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 4.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมัลติมี เดียเปนการนําเสนอเนื้อหาโดยใชตัวอักษร  เสียง  ภาพนิ่ ง  
ภาพเคลื่อนไหว ดวยสีสันสวยงาม ทําใหบทเรียนมีความนาตื่นเตนและนาสนใจมากขึ้น มีนักวิชาการ
ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไวดังนี้ 
  ครรชิต มาลัยวงศ (2535: 76) อธิบายวา มัลติมีเดีย เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใชส่ือ
ตาง ๆ เชน วีดิทัศน เสียง ภาพกราฟก ภาพถาย ขอความ และความสามารถในการทํางานแบบโตตอบ
มาใชงานแบบผสมผสานกัน  เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานคํานวณ คนหาขอมูล แสดงภาพ     

วีดิทัศน และมีเสียงตาง ๆ 

  กิดานันท มลิทอง (2539: 292) กลาววา มัลติมีเดีย คือ ส่ือหลายแบบ เปนวิธีการที่ใช
คอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศ โดยการใชส่ือมากกวาหนึ่งอยางในการเสนอ เชน    

ภาพกราฟก ขอความ และเสียง โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและส่ือดวย 

  ทักษิณา สวนานนท (2539: 207) กลาววา มัลติมีเดีย คือ การใชส่ือหลายประเภท
รวมกัน โดยเฉพาะหมายถึงสื่อที่จะชวยในการเรียนรู เปนตนวาคําอธิบายที่มีลักษณะเปนขอความ แลว
มีภาพและเสียงประกอบ เชื่อวาจะชวยทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

  ยืน ภูวรวรรณ (2539: 159) กลาวถึงมัลติมีเดียวา มัลติ แปลวา หลากหลาย มีเดีย   

แปลวา ส่ือ มัลติมีเดียจึงหมายถึงสื่อหลายอยาง ส่ือหรือตัวกลางคือส่ิงที่จะสงความเขาใจระหวางกันของ
ผูใช  เชน ขอมูลที่ตองการ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ และอ่ืน ๆ ที่นํามาประยุกตรวมกัน 

  กรีน (Green. 1993) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชคอมพิวเตอรมา
ควบคุมส่ือตาง ๆ เพื่อใหทํางานรวมกัน เชน การสรางโปรแกรมเพื่อนําเสนองานที่เปนขอความ 

ภาพเคลื่อนไหว หรือมีเสียงประกอบสลับกับเสียงดนตรี สรางบรรยากาศใหนาสนใจ เปนสื่อที่เขามารวม
ในระบบมีทั้งภาพและเสียงพรอม ๆ กัน โดยการนําเสนอเนื้อหา วิธีการเรียน และการประเมินผล 
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  ไท (Tai. 1993) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพื่อส่ือ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ ภาพศิลป เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่สรางดวย
คอมพิวเตอร และภาพที่ถายจากของจริงดวยวีดิทัศน 
  จากคํานิยามของนักวิชาการดังกลาวพอสรุปไดวา  มัลติมีเดีย  คือ  ส่ือหลายแบบ  อาทิ  
ขอความ  รูปภาพ  กราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  วีดิทัศน  และอื่น ๆ  นํามาประยุกตรวมกัน  แลวใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ตามที่ตองการ โดยเนนการมี
ปฏิกิริยาโตตอบกับผูใชดวย 
 4.2 องคประกอบของมัลติมีเดีย 
  มัลติมีเดียเปนระบบคอมพิวเตอรที่รวมความสามารถหลาย ๆ ดาน ชวยสรางความ
นาสนใจในสื่อ มีทั้งระบบนําเสนอภาพและเสียงพรอม ๆ กัน ชวยลดปริมาณงานที่เปนเอกสาร เพิ่ม
ระบบการคนหาคําที่เปนระบบงานเอกสารที่เรียกวา Hypertext เพิ่มความมีชีวิตชีวาในงาน Sound 

and Animation ฉะนั้น มัลติมีเดียตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
   4.2.1. ขอความ  (Text) หมายถึง ตัวหนังสือ และขอความที่สามารถสรางไดหลาย
รูปแบบหลายขนาด การออกแบบใหขอความเคลื่อนไหวไดสวยงาม แปลกตา และนาสนใจไดตาม
ตองการ   ทั้งยังสามารถสรางขอความใหมีการเชื่อมโยงกับคําสําคัญอื่น ๆ ที่เรียกวา  ไฮเปอรเท็กซ 
(Hypertext) 

   4.2.2. เสียง (Sound) เปนการนําเสียงมาประกอบในการนําเสนอ เชน เสียงดนตรี  
เสียงบรรยาย  เสียงจากธรรมชาติ  เพื่อประกอบการนําเสนอที่เหมือนจริง และใหผูใชรูสึกวาไดอยูใน     

เหตุการณจริง 
   4.2.3. ภาพ (Picture) นําเสนอดวยภาพวาด ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว หรือนําเสนอ
ในรูปไอคอนแทนการเสนอภาพทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  ซึ่งไอคอนนี้ผูใชสามารถเขาไปสูรายละเอียด
ทั้งหมดได 
   4.2.4. การปฏิสัมพันธ (Interactive) นับเปนคุณสมบัติที่มีความโดดเดนกวาสื่ออ่ืนที่
ผูใชสามารถโตตอบกับส่ือไดดวยตนเอง  และมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอ
เพื่อศึกษาไดตามความพอใจ 

  มัลติมีเดียเขามามีบทบาทในหลายดาน เชน ดานธุรกิจ การศึกษา บันเทิง การเมือง   
โทรคมนาคม ผลจากการนํามัลติมีเดียไปใชในงานดานตาง ๆ ทําใหชีวิตประจาํวนัของมนษุยเปลีย่นแปลง
ไปอยางรวดเร็ว  มัลติมีเดียจึงสามารถชวยใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
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 4.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ได ดังนี้ (ทักษิณา สวนานนท.  
2539: 216-220) 

   4.3.1. นําเสนอเนื้อหา (Tutorial) มีลักษณะคลายโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจัดเนื้อหา
เปนระบบเรียงตอเนื่องกันไป ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับที่โปรแกรมไว มีการแทรกคําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียนแลวแสดงผลยอนกลับ (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) 

และยังสามารถใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนที่ผูเรียนรูแลวไปไดดวย นอกจากนี้
ยังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนและผลการเรียนไดอีกดวย 

   4.3.2. ฝกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice) สวนใหญจะใชเสริมการสอน เมื่อ
ครูไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหผูเรียนทําใหผูเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรเปนการ
วัดความเขาใจ ทบทวน และชวยเพิ่มพูนความรูความชํานาญ 

   4.3.3. สถานการณจําลอง (Simulation) ในการเรียนการสอนบางบทเรียนไม
สามารถทดลองใหเห็นจริงได การใชคอมพิวเตอรชวยจําลองสถานการณทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 

เชน การสอนเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา เราสามารถสรางสถานการณจําลองเปนรูปภาพดวยคอมพิวเตอร   
ทําใหผูเรียนเห็นจริงและเขาใจไดงาย การจําลองสถานการณบางเรื่องชวยลดคาใชจายในเรื่องวัสดุ
อุปกรณทางหองปฏิบัติการไดมาก ทําใหชวยยนระยะเวลาและลดอันตรายได 
   4.3.4. เกมทางการศึกษา (Education Game) เกมการศึกษาหลาย ๆ เร่ืองชวย
พัฒนาความคิดไดดี เชน เกมเติมคํา เกมการคิดแกปญหา เปนการเรียนรูจากการเลน ชวยใหนักเรียน
ไดรับความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน เปาหมายหลักของเกมการศึกษาคือชวย
ใหผูเรียนไดเรียนรูเปนสําคัญ สําหรับในสวนที่มีลักษณะเหมือนเกมทั่ว ๆ ไปคือเร่ืองของการแขงขัน แต
ก็เปนการนําเกมไปสูการเรียนนั่นเอง 
   4.3.5. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งที่ครูผูสอนมักจะ
นํามาใช   โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การสอนดวยวิธีนี้ครูผูสอน
จะเปนผูแสดงใหผูเรียนดู  การสาธิตโดยคอมพิวเตอรก็มีลักษณะคลายคลึงกัน  แตการใชคอมพิวเตอร
นั้น  นาสนใจกวาเพราะวาคอมพิวเตอรใหทั้งเสนกราฟที่สวยงาม อีกทั้งมีสีสันและเสียงประกอบดวย     

การสาธิตที่ดีไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการเขียนโปรแกรมมากมาย  แตควรเปนการสาธิตที่ทําให  
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพก็เพียงพอแลว (ผดุง อารยะวิญู.  2527: 

45-46) 

   4.3.6. การทดสอบ (Testing) การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมักตองการทดสอบ เปน
การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย ผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ คือการสรางขอสอบ การ
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จัดการสอบ การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดให
ผูสอบสุมเลือกขอสอบไดเอง 
   4.3.7. การไตถาม (Inquiry) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถใชในการคนหา
ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หรือขาวสารที่เปนประโยชน ซึ่งคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมีแหลงขอมูลที่
มีประโยชน สามารถแสดงไดทันทีเมื่อผูเรียนตองการดวยระบบงาย ๆ ที่ผูเรียนสามารถทําได เพียงแค
กดหมายเลขหรือใสรหัสหรือตัวยอของแหลงขอมูลนั้น ๆ คอมพิวเตอรก็จะแสดงขอมูลซึ่งจะตอบ
คําถามของผูเรียนตามตองการ 
   4.3.8. การแกปญหา (Problem Solving) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้เนนให
ฝกการคิด  การตัดสินใจ  โดยการกําหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ  มีการใหคะแนนแต
ละขอ ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา 

   4.3.9. แบบรวมวิธีตาง ๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสรางวิธี
สอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความตองการวิธีสอนหลาย ๆ แบบ 

ความตองการนี้จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู ผูเรียน และองคประกอบหรือภารกิจ
ตาง ๆ  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบทเรียนหนึ่ง อาจมีลักษณะการใชเพื่อสอนเกม รวมทั้ง
ประสบการณการแกปญหาดวยก็ได 
  จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นมีหลายรูปแบบ การจะเลือกใชรูปแบบใดเพื่อ
นําไปสรางบทเรียนนั้น ก็ควรจะเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผูเรียน โดยในบทเรียนหนึ่ง ๆ 

อาจจัดรูปแบบการนําเสนอไดมากกวา 1 รูปแบบ  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความนาสนใจชวนติดตามทําให
ผูเรียนไมเกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน 
 4.4 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประโยชนมากสามารถนํามาใชประยุกตใหเขากับงานดานตาง 
ๆ ได  เนื่องจากมีความสามารถเหนือส่ิงอื่นคือความสามารถในการทํางานแบบโตตอบ (Interactive) 

ได  และสามารถเสนอเนื้อหาขอมูลตาง ๆ ไดอยางนาสนใจ  ดังนั้นเราสามารถนํามัลติมีเดียมา
ประยุกตใชในงานดานตาง ๆ  ไดดังนี้ (ครรชิต มาลัยวงศ.  2535: 76) 

   4.4.1. ทางดานการศึกษา (Education) เปนลักษณะงานสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย 

ระบบมัลติมีเดียทําใหบทเรียนนาสนใจขึ้น มีสีสัน และมีภาพเคลื่อนไหวที่ถายมาจากกลองวีดิทัศน    
ซึ่งดีกวาระบบเดิมที่มีแตขอความและคําถามใหตอบเทานั้น เชน การสอนภาษาตางประเทศ เพื่อให
ผูใชทราบถึงความหมายของคําไปจนถึงประโยค ประกอบกับมีการฟงสําเนียงที่ถูกตอง พรอมกับมีรูป  

ตัวอักษร  และภาพประกอบ  อาจแสดงเปนภาพของการกระดกลิ้นในการออกเสียงคํานั้น ๆ  ทําใหผูใช
ไดปฏิบัติตามและออกเสียงไดอยางถูกตอง 
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   มัลติมีเดียมีสวนชวยในงานดานการศึกษาอยู 3 ลักษณะ (ครรชิต มาลัยวงศ. 2535: 76) 

    1) ชวยปรับปรุงชองทางสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อชวยใหการสื่อสาร
นั้นมีประสิทธิผลมากขึ้น 

    2) ชวยในการถายทอดความรู 
    3) ชวยปรับปรุงงานดานเอกสาร ซึ่งเดิมมีแตขอความใหมีภาพ และเสียงใน
รูปลักษณะตาง ๆ  

   4.4.2. ทางดานงานธุรกิจหรือการจัดการ (Management/Professional) ระบบ
มัลติมีเดียสามารถใชเสนอเร่ืองราวที่นาสนใจตาง ๆ เปนภาพและเสียง  เชน  การทําสถานการณ
จําลอง (Simulation) ซึ่งจะทําใหทราบถึงขั้นตอนการทํางาน เพื่อใหงานออกมามีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ตอพนักงาน ระบบนี้ควรใชกับบริษัทที่มีการ Turnover ของพนักงานสูง เพราะจะทําใหมีการ
ประหยัดคาใชจายในการฝกอบรมคนขึ้นมา นอกจากการทําสถานการณจําลองแลว อาจใชในรูปของ
การแสดง Presentation ของธุรกิจนั้น เพื่อแสดงจุดเดนของกิจกรรมนั้น ๆ ใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

  การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการศึกษาหรือเพื่อการเรียนการสอนไดมีการศึกษา 

คนควาและวิจัยเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอน
มากมาย พบวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นมีประโยชนตอผูเรียนมากมาย พอสรุปไดดังนี้ 
  1) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนตัวกระตุนในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทั้งจากความ
แปลกใหมของคอมพิวเตอร  และความสามารถในการสรางภาพ สี และเสียงที่เราความสนใจของ     
ผูเรียนใหอยากเรียนตลอดเวลา (สมชัย ชินะตระกูล. 2531: 43) 

  2) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสนองตอการเรียนรายบุคคลเปนอยางดี  เพราะเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเองโดยไมตองเรงตามเพื่อน (นิพนธ ศุขปรีดี.  2532: 27-28)   

ผูเรียนแตละคนไดมีโอกาสไดโตตอบกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดวยตนเอง  ทําใหไมเบื่อการเรียน      

(พิพัษณ  สิทธิศักดิ์.  2535: 14) 

  3) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และใหการเสริมแรง 
(Reinforcement) แกผูเรียนไดรวดเร็ว ทั้งในรูปแบบของขอความ  เสียง  หรือรูปภาพ เมื่อผูเรียนทําผิด
ก็สามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันที ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูทันที      
(อรพันธ ประสิทธิรัตน.  2530: 7-8)  นอกจากนี้ผูเรียนยังไมสามารถผลิกดูคําตอบหรือขามบทเรียน
บางตอนไปได  จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริง ๆ เสียกอน จึงจะผานบทเรียนนั้นไปได (นิตยา 

กาญจนะวรรณ.  2526: 80) 

  4) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถวัดผลการเรียนได ผูเรียนสามารถรูคะแนนทันทีที่สอบ
เสร็จ เปนการลดภาระของครูดวย นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถทราบขอมูลอ่ืน ๆ ตามที่ผูเขียน
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โปรแกรมไดวางไวอีกดวย  เชน  เขาไดคะแนนอยูในระดับหรือรอยละที่เทาใดของคะแนนสูงสุดที่มี      
ผูทําไดในขอสอบชุดนั้น (นิพนธ ศุขปรีดี.  2532: 22) 

  5) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเก็บขอมูลไดมาก ทําใหประหยัดพื้นที่เมื่อผูเรียนตองการจะ
เรียนเรื่องอะไรก็สามารถคนหาและดึงเอาบทเรียนออกมาแสดงไดอยางรวดเร็ว  และยังสามารถสุม
แบบฝกหัด  ขอสอบ  หรือกิจกรรมตาง ๆ  ที่ใหกับนักเรียนแตละคนโดยไมซ้ํากันได  (สมชาย ทยานยง.  
2526: 52-53) มีความแมนยํา  ไมมีความลําเอียง  ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  และไมรูเบื่อเมื่อผูเรียนยังไม
เขาใจบทเรียน ก็สามารถกลับไปทบทวนตรงที่ยังไมเขาใจไดทันที (นิตยา กาญจนะวรรณ.  2526: 80) 

  6) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการสอนที่มีแบบแผน  เพราะมีการวางแผนการสราง    
บทเรียนทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนได (Hall.  1982: 362) 
 4.5 การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน ชวยใหการเรียนการสอนในหองเรียน
แตกตางไปจากเดิมที่ตองใชกระดานดํา ครูบรรยายและใหนักเรียนนึกภาพเอาเอง ไดกลายมาเปนการ
ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขามาชวย  ซึ่งคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีขอไดเปรียบอยูมาก ไดแก (นพคุณ 

รุงเรืองศิริพันธ.  2534: 170-172) 

   4.5.1. ดานสีสัน 

     ชวงแรก ๆ ของการพัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเนนเรื่องของการเกบ็
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเปนหลัก นักวิศวกรรมคอมพิวเตอรพยายามที่จะพัฒนาอยางยิ่งในชวงนั้น 

คือความจําและความเร็ว เร่ืองของสีสันความสวยงามจึงถูกมองขามไป หลังจากที่การพัฒนาทางดาน
ความจําและความเร็วประสบความสําเร็จ  และขณะเดียวกันไมโครคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทใน
เร่ืองของธุรกิจและการศึกษามากขึ้น  พัฒนาทางดานสีสันความสวยงามจึงเริ่มอยางจริงจัง               
ตัวมอนิเตอรถูกพัฒนาใหมีความละเอียดสูงใกลเคียงกับมอนิเตอรขาวดํา ตัวฮารดดิสกหรือการดที่
ควบคุมการใหสีบนจอภาพไดมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ จนปจจุบันสามารถแสดงสีนับรอย บวกกับ
การพัฒนาทางดานภาษาควบคูกันไป เราสามารถวางรูปแบบการใชสีในบทเรียนคอมพิวเตอรไดหลาย
ลักษณะ จะเปนสีของพื้นหลัง (Background) พื้นหนา (Foreground) และสีของกรอบนอก จากนั้นใน
เร่ืองของการสลับสี การเปลี่ยนสี จะเปนสีของตัวอักษรหรือกราฟกก็สามารถทําได 
     บทเรียนที่มีสีสันยอมดึงดูดความสนใจไดดีกวาสีขาวดํา โดยเฉพาะความสนใจ
ของเด็กนั้น เด็กจะชอบและใหความสนใจเปนพิเศษ ซึ่งนอกเหนือไปจากความชอบแลว ในดานของ
ความคงทนในดานการเรียน บทเรียนที่มีสีสันประกอบมีผลทําใหผูเรียนมีความคงทนในดานการเรียน
มากกวาแบบขาวดํา ในสิ่งพิมพหรือตําราเรียนนั้นสามารถสอดแทรกสีสันลงไปไดเชนกัน แตเมื่อ
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คํานึงถึงตนทุนและความยุงยากในการผลิตและเทคนิคการนําเสนอตาง ๆ แลว บทเรียนคอมพิวเตอร
ยังมีขอไดเปรียบอยูมาก 

   4.5.2. ดานเสียง 
     เสียง  นับเปนสิ่งเราอีกอยางหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี           
ในไมโครคอมพิวเตอรนั้น  ผูเขียนโปรแกรมสามารถที่จะสั่งคอมพิวเตอรใหสรางเสียงระฆัง  เสียงแตร
รถยนต  เสียงไซเรน (Siren)  เสียงเพลง  เปนตน 

     นอกจากการใชเสียงเปนสิ่งเรา เรายังสามารถใชในการตอบโตไปมาไดในการ
ตอบคําถามของผูเรียน เชน การใหเสียงสั้นและสูง เพื่อเปนสัญญาณวาตอบถูก และเสียงต่ําและยาว
ข้ึนสําหรับคําตอบที่ผิด เปนตน  การใชเสียงไมวาจะเปนการโตตอบ หากใชบอยหรือไมมีระบบที่
แนนอนอาจใหผลในทางลบไดเชนกัน 

   4.5.3. ดานกราฟก 

     ดวยการพัฒนาทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร ทําใหผูเขียนโปรแกรม
สามารถที่จะสรางภาพประกอบบทเรียนไดไมยาก ซึ่งนอกจากผูเขียนโปรแกรมจะสรางไวใหแลว 

ผูเรียนก็สามารถที่จะสรางไดเอง  เชน  LOGO  ซึ่งเปนโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเขียนภาพ  โดย
ใชคําสั่งงาย ๆ ไมเกินความสามารถของเด็ก เปนตน 

     การสรางตําราเรียนในปจจุบันไดพัฒนามากขึ้น การใชภาพหรือภาพกราฟก
ประกอบคําอธิบายเนื้อหามีอยู เกือบทุกเลม  หากเปรียบเทียบกับการสรางภาพและกราฟกใน
ไมโครคอมพิวเตอร  ขอไดเปรียบเสียเปรียบนั้นไมแตกตางกันอยางชัดเจน แตถามองในแงของการที่
ผูเรียนสามารถสรางภาพไดเอง และที่สําคัญคือการทําใหภาพเคลื่อนไหวไดแลว  ไมโครคอมพิวเตอร
ไดเปรียบในขอนี้มาก  เชน ในการทดลองทางดานวิทยาศาสตรในเรื่องของการผสมสารเคมี แลว
เปรียบเทียบการเรียนจากตําราเรียนซึ่งมีภาพและคําอธิบายทีละขั้นตอน มีหลาย ๆ ภาพและคําอธิบาย
ยาวติดกันหลายบรรทัด กับบทเรียนคอมพิวเตอรซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวของการผสม
สารเคมีจากหลอดแกวหนึ่งไปยังอีกหลอดแกวหนึ่ง สีของสารเคมีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขั้นตอนของ
คําอธิบายที่แสดงบนจอเปนชวง ๆ ตามการทดลอง จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรชวยใหผูเรียนเห็นความ
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง และยิ่งซับซอนเทาไหรคอมพิวเตอรก็ไดเปรียบมากเทานั้น  เชน  การสอนเร่ือง
การอานเวลาบนนาฬิกา  หากเรียนดวยภาพจากตําราเรียน  จะตองวาดรูปนับเปนสิบรูป  แตละ
รูปแสดงเวลาและการบอกเวลาที่แตกตางกัน  สวนคอมพิวเตอรนั้น     ผูเรียนสามารถที่จะไดยินเสียง
นาฬิกาเดิน ไดเห็นการเดินของเข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาที คลาย ๆ  กับนาฬิกาจริง ความเขาใจ
และความสนใจของผูเรียนจึงมีมากกวา 
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   4.5.4. ดานการศึกษารายบุคคล 

     การที่นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูสวนตัวดวยตนเองจะทําใหเกิดการ
พัฒนาทางสมองเพิ่มข้ึน แมวาจะไดรับจากครูอาจารยมาซึ่งอาจยังไมเพียงพอ อาจมองได 2 กรณี คือ  

กรณีที่หนึ่ง การถายทอดความรูใหกับนักเรียนในเวลาเดียวกัน พรอม ๆ กัน จะทําใหเด็กแตละคนรับ
ความรูไดไมเทากัน  ทําใหนักเรียนไดรับความรูไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย กรณีที่สอง ตัวครูผูถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนไมถูกตอง อาจเกิดจากการที่ครูเตรียมตัวมาไมพรอม แตสําหรับโปรแกรม
การศึกษาบนคอมพิวเตอร กวาจะนําออกมาใชกับนักเรียนไดตองผานขั้นตอนเรียบเรียงคนควาอยาง
ถูกตอง  เพราะบทเรียนที่สรางขึ้นตองถูกนําไปใชกับนักเรียนเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  ผูสรางโปรแกรม
จึงตองมีความรับผิดชอบในการสรางบทเรียนที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางแนนอน ในขณะที่การ
เรียนการสอนปกติอาจมีการเปลี่ยนแปลงครูผูสอนไดอีกตางหาก เมื่อครูผูสอนคนเดิมเกิดไมมาสอน 

ทําใหเทคนิคการสอนเปลี่ยนแปลงไป 

   4.5.5. ดานกิจกรรมรวม 

     การเรียนรูที่ดีนั้นผูเรียนควรไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของบทเรียนนั้น จะเปนการพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ผูเรียนจะมีโอกาสเลือกตัดสินใจ
หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองไดดวยการอินพุทขอมูลทางแปนพิมพ หรือทางอุปกรณชวยอื่น ๆ ซึ่ง
ในตําราเรียนทําไดไมดีเทา 

   4.5.6. ดานความรูสึก 

     ดวยอิทธิพลจากการไดยินไดฟงหรือไดเห็นจากสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน  
ภาพยนตร เกี่ยวกับมนุษยคอมพิวเตอร หรือความสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ทําใหคน
สวนมากเกิดความรูสึกลึก ๆ วา คอมพิวเตอรคือมนุษยคนหนึ่งที่แฝงอยูในรูปของเครื่องมือหรือหุนยนต  
แมวาในปจจุบันรูปลักษณะของคอมพิวเตอรจะเปนตูส่ีเหลี่ยม แตดวยความรูสึกที่เคยมีมากอน บวกกับ
ความสามารถของคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนในระดับตนมีความรูสึกวาตนเองกําลัง
ศึกษา  หรือกําลังคุยอยูกับใครอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีความรูสึก มีอารมณขัน มีความชอบใจ ไมชอบใจ       

ส่ิงเหลานี้เองที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและความอยากที่จะเรียน  นอกจากนั้นยังอยากจะรูวาเฟรม
ตอไปจะเปนอยางไร  จะถามวาอยางไร  จะชมหรือจะติอยางไร  ดังนั้นความรูสึกวาตนเองตองเรียน  

ตองอาน  หรือทําแบบฝกหัด  ซึ่งเคยเกิดขึ้นจากการอานตําราหรือแบบเรียน  จึงไมเกิดขึ้นในการศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร 
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   4.5.7. ดานการปฏิสัมพันธ 
     ในลักษณะของการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  การใหขอมูลยอนกลับนั้น
ถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะบอกใหผูเรียนไดทราบวาตนเองทําหรือตอบไปนั้นผิด
หรือถูก  การใหขอมูลยอนกลับยังชวยเปนตัวเสริมแรงอีกทางหนึ่งดวย 

     คอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลยอนกลับในลักษณะที่มนุษยทําไดหลาย ๆ 

อยาง ความสามารถพิเศษก็คือ คอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลยอนกลับไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งใหเปน
ขอมูลยอนกลับที่เปนภาพและเสียงไดอีกดวย ดวยความสามารถที่คอมพิวเตอรใหขอมูลยอนกลับดวย
ภาพและเสียงนี้เอง  ที่ทําใหผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถที่จะใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่จะสราง
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  เชน  ในเร่ืองของเสียง  นอกจากจะใชเสียงตางระดับกันเพื่อบอกให
ผูเรียน รูวาตอบถูกหรือตอบผิด ผูเรียนอาจจะไดตัวโนตเปนรางวัล 1 ตัว เมื่อตอบถูก 1 ขอ ได 5 ตัว 

เมื่อตอบถูก 5 ขอ และจะไดตัวโนตเปนรางวัล 20 ตัว ซึ่งรวมแลวจะเปนเพลง 1 เพลง หากสามารถตอบ
ถูก 20 ขอ จาก 25 ขอ เปนตน 

     ในดานกราฟกหรือภาพ ขอมูลยอนกลับอาจถูกสรางใหเปนภาพ  เชน  ภาพ
ใบหนายิ้มเมื่อตอบถูก ใบหนาบึ้งเมื่อตอบผิด หรือใชเปนภาพสัญลักษณอ่ืน ๆ  ที่ส่ือใหผูเรียนเขาใจได 
หรืออาจใชเทคนิคอื่น เชน ตอภาพทีละสวนเมื่อตอบถูก จนกระทั่งตอภาพใหสมบูรณเมื่อตอบถูกครบ
เกณฑที่กําหนดไว  หรือการกําหนดเปาหมายที่จะตองไปใหถึงโดยการตอบคําถามใหถูกตอง  เชน  

การตั้งเปาหมายวาตองไปใหถึงขุมทรัพย เปนตน 

     ความสามารถพิเศษอีกประการหนึ่งของคอมพิวเตอร คือการคํานวณที่
แมนยํา และรวดเร็ว ความสามารถพิเศษดานนี้สามารถนํามาดัดแปลงเพื่อใชสรางแรงจูงใจแกผูเรียน
ในรูปแบบของการใหขอมูลยอนกลับได  เชน  การบอกใหผูเรียนทราบถึงคะแนนที่ไดจากการตอบ
คําถามทุกระยะ เชน ตอบถูก 1 ขอ ได 1 คะแนน แลวสะสมไปเร่ือย ๆ หรืออาจจะใชวิธีอ่ืน คือใหเปน
คะแนนเต็มไว และเมื่อตอบผิดคะแนนก็จะลดลงเรื่อย ๆ ตามจํานวนขอที่ตอบผิด  หลังจากผูเรียนตอบ
คําถามหมดทุกขอแลว  คอมพิวเตอรก็จะคํานวณใหผูเรียนไดรูวาขอที่ตอบถูกทั้งหมดนั้นคิดเปนกี่
เปอรเซ็นต   และเมื่อเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับใด หากยังไมผานเกณฑจะมีขอแนะนําอยางไร 
จะเร่ิมตนศึกษาใหมหรือทําขอสอบใหม  ตัวเลือกแบบนี้ผูออกแบบบทเรียนจะเปนผูกําหนดขึ้น 

ลักษณะความสามารถพิเศษดังกลาวไมสามารถทําไดในตําราเรียนทั่ว ๆ ไป 

   4.5.8. ดานกระตุนความอยากรูอยากเห็น 

     ในการวิจัยถึงสาเหตุที่ทําไมเด็กจึงชอบเลนเกมคอมพิวเตอร  และเกม
คอมพิวเตอรชนิดใดที่เด็กชอบเลนมากที่สุด  พบวาความอยากรูอยากเห็นเปนสิ่งจูงใจสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหเกิดความชอบและความสนใจดังกลาว  หากเปนหนังสือแบบเรียนเมื่อผูเรียนอยากรูวาหนา
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ตอไป บทตอไปจะเปนเรื่องอะไร และจบลงอยางไร หรือจะมีภาพอะไร เด็กสามารถที่จะเปดดูได แต
หากเปนคอมพิวเตอรเด็กไมสามารถจะเดาได และการที่ไมสามารถจะรูวาเฟรมตอไปจะเปนอะไร จะมี
เนื้อหาอยางไร ภาพอยางไร มีเสียง หรือมีสีหรือไม เหลานี้เองจะชวยใหผูเรียนตั้งใจศึกษาในเนือ้หาและ
ส่ิงที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ 
 4.6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เปนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอีก
แบบหนึ่ง  ซึ่งเปนบูรณาการศาสตรเขาดวยกัน เชน การพัฒนาการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู 
การสื่อสารบทเรียนโปรแกรม  วิธีระบบ  ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร  เปนตน        

ซึ่งศาสตรทั้งหลายดังกลาวก็คือพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษานั่นเอง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบการสอน  โดยใชหลักการของวิธรีะบบ
เปนแนวทางเพื่อที่จะใหไดแนวความคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เหมาะสม   

(บุญสืบ พันธุดี.  2537: 85-91) 

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีองคประกอบและขั้นตอนสําคัญ ดังนี้    
(นวลสกุล พวงบุบผา.  2545: 25-30) 

   4.6.1 องคประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย 

     การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพ  และสามารถใชในการเรียน
การสอนอยางประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคตองไดรับการออกแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในทุก ๆ ดาน เพื่อความถูกตองในเนื้อหาที่ตองการจะสอน หรือทักษะที่ตองการจะใหผูเรียนฝกการ
พัฒนาตองเปนไปอยางรอบคอบ ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะ การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียจึงตอง
อาศัยองคประกอบสําคัญ ๆ หลายประการ ไดแก 
     4.6.1.1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง บุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ  และประสบการณทางดานการออกแบบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงการ
กําหนดเปาหมายและทิศทางของหลักสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรม การเรียนการสอน ขอบขาย รายละเอียด คําอธิบายของเนื้อหาวิชา ตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร บุคคลนี้จะเปนผูที่มีความสามารถใหคําแนะนําไดเปนอยางดี 
     4.6.1.2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ในการเสนอ
เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง เปนผูมีความรู ประสบการณ และมีความสําเร็จในการสอนเปนอยางดี สามารถ
จัดลําดับเนื้อหาตามความยากงาย ความสัมพันธที่ตอเนื่องของเนื้อหาเทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนอ
เนื้อหา และวิธีการวัดและประเมินผล 
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     4.6.1.3. ผู เชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน  หมายถึง ผูที่ทําหนาที่
ออกแบบและใหคําแนะนําปรึกษาดานการวางแผนการออกแบบบทเรียน การจัดวางรูปแบบหนาจอ
หรือเฟรมตาง ๆ การเลือกและวิธีการใชตัวอักษร  เสนรูปทรง กราฟก แผนภาพ ภาพ รูปภาพ สี แสง 
เสียง การจัดทํารายงาน และส่ือการสอนอื่น ๆ ที่จะชวยใหบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจมากขึ้น 

     4.6.1.4. โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่นิยมใชมี 2 แบบ คือ 

       แบบที่ 1 การสรางบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรมสําเร็จรูประบบ
การเขียนโปรแกรม (Authoring System) โปรแกรมระบบนี้ถูกเขียนและพัฒนาดวยผูชํานาญการ และ
ผูเชี่ยวชาญ ทางดานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรโดยตรง โปรแกรมนี้ออกแบบไวสําหรับการ
สรางและการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยเฉพาะ  ดังนั้นการใชงานจึงงายและสะดวก
ตอครูและ       ผูไมมีทักษะทางดานการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร ระบบ
การเขียนโปรแกรมบทเรียนที่นิยมใชในปจจุบัน เชน Authorware Professional.Ten CORE, PINE, 

Icon Author โปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทย ไดแก Thaishow Thaitas เปนตน 

       แบบที่ 2 การสรางบทเรียนมัลติมีเดียดวยภาษาคอมพิวเตอร 
(Computer Language) การใชภาษาระดับสูงและระดับตํ่า  เชน  ภาษาซี  ภาษาปาสคาล  ภาษาแอส
แซมบลี  และอ่ืน ๆ  สามารถใชสรางบทเรียนได  แตผูที่ผลิตบทเรียนมักจะเปนนักคอมพิวเตอรโดยตรง  
หรือที่เรียกวา โปรแกรมเมอร (Programmer) เปนสวนใหญ  เนื่องจากครูไมมีความถนัดในการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรจะสนับสนุนฟงกชั่นคณิตศาสตรทุกระดับ ซึ่งระบบนิพนธบทเรียนไม
สามารถสนับสนุนฟงกชั่นคณิตศาสตรระดับสูงได 
   4.6.2 ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

     การนํามัลติมีเดียมาใชประกอบการเรียนการสอนเปนการประยุกตความรู  
เปนภาพและเสียง  เพื่อนําเสนอจากหลายสื่อผานทางเครื่องคอมพิวเตอรอยางนาสนใจ เชน การนํา
ภาพจากวีดิทัศนมาเพิ่มเติมเทคนิคการนําเสนอที่แปลกตาดวยโปรแกรมตาง ๆ โดยอาศัยความสามารถ
ของคอมพิวเตอร สามารถสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว สรางแบบฝกทักษะในบทเรียนที่มี
ประโยชน  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียน และการถายทอดความรูอยาง
สมบูรณนี่เอง ทําใหสามารถมีส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ราคาถูกลง ดังนั้นกอนการผลิตจึงตอง
วางแผนโดยผานกระบวนการออกแบบอยางเปนขั้นตอน  เพื่อใหการผลิตบทเรียนออกมาตรงตาม   

เปาหมายที่วางไวและมีประสิทธิภาพสูงสุด (นงนุช วรรธนวหะ. 2538: 4-6) 

     4.6.2.1. การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาวิชา
ที่ตองการสอนจากหลักสูตร เอกสารการสอน หนังสือประกอบตาง ๆ นํามากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป 

จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่อง เลือกหัวเรื่องและเขียนขอบขายของเรื่อง 
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       การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน หมายถึง การเขียนสิ่งทีผู่สอน
คาดหวังใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมหลังจากการเรียนรูส้ินสุดลง  โดยพฤติกรรมนั้นตองสามารถวัดได  
สังเกตได  คําที่ระบุในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในบทเรียนมัลติมีเดียนั้นตองเปนคําชี้เฉพาะ เชน 

อธิบาย แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห เปนตน 

        การวิเคราะหส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การ
กําหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนที่คาดหวังจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  จัดลําดับเนื้อหาตามความยาก
งายและความตอเนื่อง เพื่อเลือกและกําหนดสื่อที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยพิจารณาเลือก
และระบุส่ือชนิดที่ไดจากการวิเคราะหลงในกิจกรรมนั้น ๆ  

        การกําหนดขอบขายของบทเรียน  หมายถึง  การกําหนด
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละหัวขอยอย 

        การกําหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาในแตละเฟรมวาจะเปนแบบใด  การจัดแบงตําแหนงและขนาดของเนื้อหา  การออกแบบ
กราฟกบนจอ  การใชเสียงบรรยายประกอบความรู  หรือเสียงดนตรีรวมในการนําเสนออยางไร 
     4.6.2.2. ข้ันการออกแบบ (Instruction Design) 

       ข้ันนี้เปนการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบของการทํางานของ
โปรแกรม โดยจะเปนหนาที่ของนักการศึกษาหรือครูผูสอนที่มีความรูในเนื้อหา หลักจิตวิทยาการสอน 

วิธีการสอน หลักการวัดและประเมินผล ซึ่งตองมีกิจกรรมรวมกันพัฒนา ดังนี้ 
        การวิเคราะหเนื้อหา  ครูผูสอนตองประชุมปรึกษาหารือหรือตก
ลงเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้ 
         1) เนื้อหาที่มีการฝกทักษะซ้ําบอย ๆ จะตองมีภาพประกอบ 

         2) ใชเนื้อหาที่คิดวาจะชวยประหยัดเวลาในการสอนได
มากกวาวิธีการสอนแบบเดิม 

         3) เนื้อหาบางอยางที่สามารถจําลองใหเปนรูปแบบการสาธิต
ได ถาใชการทดลองจริงอาจมีอันตราย หรือตองใชวัสดุส้ินเปลืองมาก หรืออุปกรณมีราคาแพงมาก ๆ 

        การศึกษาความเปนไปได การศึกษาหาความเปนไปไดมีความ
จําเปน เพราะถึงแมวาคอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงใด แตก็ยังมีขอจํากัดในบางเรื่อง เมื่อ
ครูผูสอนไดเลือกเนื้อหา และวิเคราะหออกมาแลววาเนื้อหาในตอนใดที่จะทําเปนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ก็มีความจําเปนที่จะตองปรึกษาหารือกับฝายเทคนิค หรือผูเขียนโปรแกรม โดยมีขอที่ควร
พิจารณาดังนี้ 
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         1) มีบุคลากรเปนผูที่มีความรูเพียงพอที่จะสามารถพัฒนา
โปรแกรมบทเรียนตามความตองการหรือไม 
         2) ใชระยะเวลาที่ยาวนานในการพัฒนามากเกินกวาการ
สอนธรรมดา หรือพัฒนาดวยสื่อการสอนแบบอื่นหรือไม 
         3) ตองการอุปกรณพิเศษเพิ่มเติมจากเครื่องคอมพิวเตอร
หรือไม 
         4)  มีงบประมาณเพียงพอหรือไม 
        กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งที่คาดหวัง
จากผูเรียนกอนและหลังการใชโปรแกรม โดยจะตองระบุส่ิงตอไปนี้ 
         1) กอนที่จะใชโปรแกรม ผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐาน
อะไรบาง 
         2) ส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนวาควรจะไดรับความรูอะไรบาง
หลังจากการใชโปรแกรม 

        ลําดับข้ันตอนของการทํางาน  นําเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห 
และสิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนมาผสมผสานและเรียงลําดับ วางแผนการนําเสนอในรูปแบบของ        
สตอร่ีบอรด (Story Board) เสร็จแลวจึงนํามาวิเคราะหวิจารณ เพื่อแกไข ตัดทอน หรือเพิ่มเติมให
เหมาะสมจากกลุมครูผูสอน 

     4.6.2.3. ข้ันการสราง (Instructional Development) 

       ในขั้นนี้เปนหนาที่ของนักคอมพิวเตอรหรือครูผูสอนที่มีความสามารถ
ในการเขียนโปรแกรม โดยมีลําดับข้ันตอนของการทํางานดังนี้ 
        การสรางโปรแกรม นําเนื้อหาที่ทําใหเปนสตอรี่บอรดมาแลวมา
สราง  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยการใชคอมพิวเตอรภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง 
หรืออาจเปนโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยเฉพาะที่เรียกวา Authoring 

System หลังจากนั้นทําการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากสาเหตุตอไปนี้ 
         1) รูปแบบหรือคําสั่งที่ผิดพลาด (Syntax Error) เกิดจาก
สาเหตุของการใชคําสั่งที่ไมถูกตองตามขอกําหนดของภาษาที่นํามาใชผิดพลาด เปนตน 

         2) แนวคิดผิดพลาด (Logical Error) เกิดจากสาเหตุที่
ผูเขียนเขาใจขั้นตอนการทํางานที่คลาดเคลื่อน เชน กําหนดสูตรที่ใชผิดพลาด เปนตน 

        ทดสอบการทํางาน หลังจากที่ตรวจสอบขอผิดพลาดแลว นํา
โปรแกรมไปใหครูผูสอนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาบนจอภาพ เพราะอาจมีการแกไขโปรแกรม
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บางสวน แลวนําไปทดสอบกับผูเรียนในสภาพการใชงานจริง เพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรม และ
หาขอบกพรองที่ผูออกแบบคาดไมถึง  เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงตนฉบับและปรับปรุง
แกไขโปรแกรมตอไป 

        ปรับปรุงแกไข ตองทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตนฉบับจริงของ
สตอร่ีบอรดกอน แลวแกไขที่โปรแกรม จากนั้นจึงนําไปทดลองการทํางานใหม ถาหากยังพบขอบกพรอง
อีกก็ตองนํามาแกไขปรับปรุงอีก  จนกวาจะไดโปรแกรมที่นาพอใจของทุกฝายกอนนําไปใชงาน และ
เพื่อการนําไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพจึงควรมีการจัดทําคูมือประกอบการใชโปรแกรม ซึ่งพอแบง
ออกได 3 ระดับ คือ 

         1) คูมือเรียน 

           -  บอกชื่อเร่ือง ชื่อวิชา และระดับช้ัน 

           -  บอกวัตถุประสงคของบทเรียน เชน เพื่อทดสอบ
ความรู เพื่อเสริมสรางความรู หรือเพื่อใชสอนแทนครู 
           -  บอกจุดประสงคทั่วไป และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

           -  บอกโครงสรางหรือบทสรุปของเนื้อหาในบทเรียน 

           -  ความรูพื้นฐานที่จําเปนกอนการเรียน 

           -  แสดงตัวอยางกรอบภาพในบทเรียน และคําชี้แจง 
           -  กิจกรรม กฎเกณฑ หรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการ
เรียน หรือการทดสอบ 

           -  ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 

         2) คูมือครู 
           -  โครงสรางของเนื้อหา 

           -  จุดประสงคของโปรแกรมที่ใชในการสอน 

           -  ใชสอนในวิชาอะไร สัมพันธกับวัตถุประสงคหลัก
อยางไร ผูสอนควรมีความรูพื้นฐานอะไร 
           -  เสนอแนะกิจกรรมการเรียน และเวลาที่ใชในการเรียน 

           -  ใหตัวอยางเพื่อที่จะชี้แนะให เห็นวา  โปรแกรม
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยไดอยางไรในวิชานั้น ๆ 

           -  เสนอแนะแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากบทเรียน 

           -  ตัวอยางแบบทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียน 

พรอมกับเฉลย 
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         3) คูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
           -  ชื่อโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรม ลิขสิทธิ์ วันที่แกไข 

           -  ภาษาที่ใช  ไฟลตาง ๆ  ขนาดของโปรแกรม 

           -  หนวยความของเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใช
โปรแกรมได หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชรวมกัน 

           -  วิธีการใชเปนขั้น ๆ เร่ิมต้ังแตการเปดเครื่องเปนตนไป 

           -  Flow Chart  ของโปรแกรม 

           -  ตัวอยางของการปอนขอมูล และการแสดงผล 

           -  ขอมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับกลุมตัวอยาง 
     4.6.2.4. ข้ันตอนการประยุกตใช (Instruction Implementation) 

       เปนการประยุกตใชในการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยนัก
คอมพิวเตอรกับครูผูสอนจะตองประเมินผลรวมกันวา โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นมานี้เปนอยางไร สมควรที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนหรือไม 
         ประยุกตใชในหองเรียน  เปนการนําโปรแกรมไปใชในการเรียน
การสอน โดยจะตองทําตามขอกําหนดสําหรับการใชโปรแกรม เชน 

          1) โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับการสาธิต ทดลอง ผูสอนควร
ใหผูเรียนไดใชโปรแกรมกอนที่จะเขาหองทําการทดลองจริง ๆ 

         2) โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับการสรางเสริมการเรียนรู  
ควรจะกําหนดใหมีกิจกรรมกี่ชั่วโมงสําหรับการใชโปรแกรม 

         3) โปรแกรมที่ใชเปนสื่อเสริมใหผูเรียนไดเห็นทั้งชั้น อาจตอง
ใชวิธีการตออุปกรณในการขยายภาพไปสูจอขนาดใหญ เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถเห็นไดชัดทั้งชั้นเรียน 

        ประเมินผล  เปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงไววาโปรแกรมที่สรางขึ้นนั้นเปนอยางไร สมควรที่จะนําไปใชในการ
เรียนการสอนหรือไม  สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 

         1) การประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ เพื่อจะประเมินวา
หลังจากที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้แลว ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวหรือไม  
โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน วัดความเขาใจใน
เนื้อหา ถาผลการทดสอบติดลบ หรือการทําผิดสูงเกินกวา 10 เปอรเซ็นต แสดงวาผูเรียนไมไดพัฒนา
ความรูเพิ่มเติมแตอยางใด จะตองมีการปรับปรุงตนฉบับหรือวัตถุประสงคหรือไม 
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         2) การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม เพื่อที่จะประเมิน
สวนของโปรแกรมและการทํางานวา การใชโปรแกรมกับเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมหรือไม ทัศนคติ
ของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้เปนอยางไร วิธีการใชโปรแกรมยากงาย
เพียงไร  วิธีการเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความถูกตอง เนื้อหาเอกสารประกอบ คูมือครู 
และการมีปฏิสัมพันธกันอยางไร 
 4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  จิรวรรณ สุวรรณเนตร (2543: 52-55) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใชสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 38 คน โดยวิธีการสุม
อยางงาย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง จังหวัดสมุทรสงคราม  สําหรับสอน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  มีประสิทธิภาพ  94.33/92.00  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 85/85 

  วิไล องคธนะสุข (2543: 97-101) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการ
ผลิตรายการโทรทัศน มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ตามเกณฑ 85/85 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)  ชั้นปที่ 3  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  จํานวน 28 คน  โดยไดจาก
การสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การผลิตรายการโทรทัศน มี
ประสิทธิภาพ 86.57/85.85 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
  พิไลพร สวยรูป (2543: 69-75) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย   

เร่ือง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑที่กําหนด  90/90  โดยแบงเนื้อหาออกเปน  5 บทเรียน คือ 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางทรัพยากร และลักษณะ
ของประชากร พบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 91.50/90.20 สามารถนําไปใชใน
การเรียนการสอนไดจริง 
  ธนสิทธิ์ ศรีรัตน (2543: 60-65) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชุด เกม
คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 ผล
การศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชุด เกมคําศัพทภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 

96.70/99.30 และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ และดานคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียในเกณฑดี 
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  สุภาภรณ สุดเอียด (2543: 106-110) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
รูปแบบตางกันในการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีระดับ
สติปญญาแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 

   1) นักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน 3 ระดับ ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียตางกัน 3 รูปแบบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   2) นักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน 3 ระดับ ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียตางกัน  3  รูปแบบ  มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ .01 

  มนตชัย เทียนทอง (2539: 106-110) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ
มัลติมีเดียสําหรับฝกอบรมครู อาจารย และนักฝกอบรม เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

โดยบทเรียนจะตองมีประสิทธิภาพอยางนอย 85/85  และภายหลังจากศึกษาบทเรียนดวยตนเองแลว  

ผูใชจะตองสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70  ผลการทดลอง
พบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.23/85.64 และผูใชสามารถสรางบทเรียนไดมปีระสิทธภิาพ 

72.09  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  ผูใชบทเรียนและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตอบทเรียนในระดับดี 

  รัฐพล ประดับเวทย (2543: 39-42) ไดพัฒนามัลติมีเดียสารานุกรมการถายภาพที่
สามารถเก็บรวบรวมคําศัพท ซึ่งแสดงความหมาย มีภาพและเสียงประกอบเกี่ยวกับการถายภาพ   

กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบเจาะจง  โดยใหกลุมตัวอยางทดลองใชโปรแกรมมัลติมีเดียที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  แลวประเมิลผลดวยแบบประเมิน  ผลการศึกษาพบวามัลติมีเดียสารานุกรมการ
ถายภาพที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพอยูในระดับดี  ทั้งในดานเนื้อหาและการนําเสนอ  ดานการใช
ภาพประกอบ  ดานการใชตัวอักษร  ดานการใชเสียงประกอบ  และดานความสะดวกและความ
คลองตัวในการใชโปรแกรม 

  ลี (Lee.  1975: 1363-A) ไดทําการศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อสอน
ทักษะการออกเสียงและการฟงศัพทเฉพาะทางดนตรีกับกลุมทดลอง สวนกลุมควบคุมใหเรียนจากการ
สอนปกติ ผลการวิจัยพบวากลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถรับรูและเรียนรูไดดีกวากลุม
ที่เรียนจากการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ไรท (Wright.  1984: 1063-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริม 

วิชาคณิตศาสตร   โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ในรัฐ   

แคลิฟอรเนีย โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ใหกลุมทดลองที่ 1 เรียนซอมเสริมจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียในระบบ Plato กลุมทดลองที่ 2 เรียนซอมเสริมจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในระบบ Apple II  

และกลุมควบคุมเรียนซอมเสริมจากการสอนปกติ  ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห ผลจากการวิจัย
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พบวา นักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  คลาสเซ็น (Klassen.  1999: 281-A) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในการ
เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแหงฮองกง  
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะดานการฟงสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังที่กลาวมานี้ แสดงให
เห็นวาการเรียนการสอนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ความเขาใจในบทเรียนไดรวดเร็วและจดจําไดนานมากขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชไดจริงในหองเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน และ
ชวยแบงเบาภาระของครูผูสอนอีกดวย 

 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 5.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญตอการเรียนของผูเรียนทุกคน  สนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง ตามความสนใจ 

วุฒิภาวะ และความตองการของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญและรักการแสวงหาความ
รูอยูเสมอ และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในที่สุด 

  การเรียนรูดวยตนเองนี้  มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวมากมาย ดังนี้ 
  สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524: 6) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองเปนหลัก  จะไดรับการชวยเหลือและการสนับสนุนจากผูอ่ืน  เชน  เพื่อน  ครู  และผูรู  เทาที่
จําเปน  การเรียนรูดวยตนเองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 
   1) การวิเคราะหและกําหนดความตองการของตนเอง 
   2) การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

   3) การหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล 

   4) การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน 

   5) การกําหนดวิธีประเมินผลการเรียน 
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  สมบูรณ ศาลายาชีวิน (2526: 26) ไดใหคํานิยามของการเรียนรูดวยตนเองวาเปนการ
ขวนขวายและศึกษาตอดวยตนเองโดยไมมีผูใดมาบังคับ เปนการเรียนที่เกิดจากใจชอบ ใจรัก เพื่อ
ความพึงพอใจที่เกิดจากกิจกรรมการเรียน เกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคล 

  โนลส (Knowles.  1975: 18) นักการศึกษาที่เร่ิมใชคํานี้เปนครั้งแรก ไดใหความหมาย
ของการเรียนรูดวยตนเองไววา  การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเร่ิมในการ
วินิจฉัยความตองการในการเรียนรู การตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรู การพบปะบุคคลหรือแหลงเอกสาร
สําหรับการเรียนรู การเลือกและเสริมแผนการเรียนรู และการประเมินผลการเรียน กิจกรรมเหลานี้อาจ
ไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมไดรับก็ตาม 

  สเคเจอร (Skager.  1978: 13) อธิบายวา การเรียนดวยตนเองเปนการพัฒนาการเรียนรู
และประสบการณการเรียน ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลของกิจกรรม 

การเรียน ทั้งในลักษณะที่เปนการเรียนรูเฉพาะบุคคล และในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่มี
การรวมมือ 

  ทัฟ (Tough.  1979: 114) เปนผูที่ทําการศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจัง ไดกําหนดหนวยใน
การวัดปริมาณการเรียนรูดวยตนเองออกเปนโครงการเรียน  (Learning Project)  โดยกําหนดคา      

เปรียบเทียบวา การเรียนดวยตนเองเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใชเวลารวมกันตั้งแต 7 ชั่วโมงขึ้นไป ถือวาเปน
หนึ่งโครงการเรียน และเมื่อผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองแลว ผูเรียนควรจะไดรับความรู 
เกิดเจตคติ ไดรับทักษะ หรือความสามารถที่กอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อันเปนผลมา
จากการเรียนรูนั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรูดวยตนเองอาจจะเกิดไดจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป  การศึกษา
ดวยตนเอง เชน การอานเอง คิดเอง ทดลองหรือปฏิบัติหรือคนควาดวยตนเอง เปนตน 

  กริฟฟน (Griffin.  1983: 153) ไดอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเองวา เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของตน และความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการเรียนรู  การจัดการเรียนรูเปน
เฉพาะบุคคล 

  บรูคฟลด (Brookfield.  1984: 59-71) ไดใหความหมายวา  การเรียนรูดวยตนเอง 
หมายถึง การเปนตัวของตัวเอง  ควบคุมการเรียนรูของตนเอง  มีความเปนอิสระ  โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด 

  จากคํานิยามของนักการศึกษาที่กลาวมานี้พอสรุปไดวา  การเรียนรูดวยตนเองเปน
กระบวนการการศึกษาของบุคคลที่มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรูดวยตนเองดวยวิธีการตาง ๆ 

เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสนใจและความตองการ  
ดวยความกระตือรือรนและเต็มใจ โดยไมมีผูใดมาบังคับใหเรียน ผูเรียนกําหนดและควบคุมการเรียนรู
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ดวยตนเอง  มีการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรู  มีการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู  
ซึ่งอาจจะไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ได  การเรียนดวยตนเองนี้เปนลักษณะของการเรียนรูที่
พึงประสงคของบุคคลอันจะนําไปสูความมีประสิทธิผลในการเรียนรู  และเปนพื้นฐานของการเรียนรู
ตลอดชีวิตตอไป 
 5.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  โนลส (Knowles.  1975: 15-17) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
   1) คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวาและดีกวาคนที่เปนเพียง   
ผูรับรู หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มี
จุดมุงหมาย  และมีแรงจูงใจในการเรียน สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวา
บุคคลที่รอรับคําสอนแตอยางเดียว 

   2) การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทาง
ธรรมชาติมากกวา  คือเมื่อตอนเล็ก ๆ  เปนธรรมชาติที่จะตองพึ่งพาผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปอง
เลี้ยงดูและตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็คอย ๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไม
ตองพึ่งพาผูปกครอง ครู และผูอ่ืน  การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง และชี้นํา
ตนเองไดมากขึ้น 

   3) พัฒนาการใหม ๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม หองเรยีนแบบเปด ศนูยบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเปด และอื่น ๆ อีก
รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ลวนผลักภาระความรับผิดชอบไปที่ผูเรียน ใหเปนผูเรียนดวยตนเอง 
   4) การเรียนรูดวยตนเองเปนความอยูรอดของชีวิต ในฐานะที่เปนบุคคลและเผาพันธุ
มนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม มีความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ 

และขอเท็จจริงเชนนี้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึง
เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 

  ทัฟ (Tough.  1979: 116-117) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองวา เปน
กิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการที่ผูเรียนเกี่ยวของ (Learning Project) มาจากการวางแผนดวยตนเอง        
ทัฟเนนวา กิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับความเปนตัวของตัวเอง 
และแนะนําตนเองในการเรียนรู 
  จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา การเรียนรูดวยตนเองถือเปนกระบวนการเรียนรูตลอด
ชีวิต เปนการเรียนรูที่ยอมรับสภาพความแตกตางของบุคคล สนองตอความตองการ และความสนใจของ
ผูเรียน ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนทุกคนวามีความสามารถที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่จะ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข (นวลสกุล พวงบุบผา.  2545: 35) 
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 5.3 ลักษณะของเรียนรูดวยตนเอง 
  สมคิด อิสระวัฒน (2538: 75-76) ไดเสนอเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเองวาควรมี
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
   1) สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิไดเกิดจากการบังคับ แตมี
เจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู 
   2) ตนเองเปนแหลงขอมูลของตัวเอง (Self-Resourceful) ผูเรียนสามารถบอกไดวา  

ส่ิงที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนที่ตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนด
เปาหมาย วิธีรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนตองเปนผูจัดการการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดวยตนเอง (Manager of Change) ตองมีความตระหนักในความสามารถของ
ตนเองวาสามารถตัดสินใจได มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 
   3) ผูเรียนตองรูวิธีการที่จะเรียน (Know How to Learn) ผูเรียนควรทราบขั้นตอนการ
เรียนรูของตนเอง  รูวาจะนําตนเองไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 
  โนลส (Knowles. 1975: 61) ไดสรุปลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองเปน 9 ประการ 
ดังนี้ 
   1) ความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียน และทักษะที่จําเปนใน
การเรียนรู นั่นคือ รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํา กับการเรียนรูดวยตนเอง 
   2) แนวคิดเกี่ยวกับตนเองในฐานะที่เปนบุคคลที่เปนตัวของตัวเอง ไมข้ึนกับใครและ
เปนคนที่สามารถนําตนเองได 
   3) ความสามารถที่จะสัมพันธกับเพื่อน ๆ ไดดี  เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานี้เปนเหมือน
ส่ิงสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
   4) ความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริง โดยความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น 

   5) ความสามารถในการแปลความตองการการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมายของการ
เรียนรูในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได 
   6) ความสามารถในการโยงใยความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนในการ
ทําใหเร่ืองยากงายขึ้น และเปนผูใหความชวยเหลือเปนที่ปรึกษา 

   7) ความสามารถในการหาบุคคลและแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับวัตถุ-
ประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน 

   8) ความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจาก
แหลงวิทยาการ และมีความคิดริเร่ิมในการวางแผน นโยบาย อยางมีทักษะความชํานาญ 
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   9) ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลของขอคนพบตาง ๆ ไปใช
อยางเหมาะสม 

  สเคเจอร (Skager. 1978: 116-117) กลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง
วา ควรมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
   1) เปนผูที่ยอมรับตนเอง  (Self-Acceptance)  มีทัศนคติตอตนเองในดานการเปน  

ผูเรียน หรือมีทัศนคติในเชิงบวกตอตนเอง 
   2) มีความสามารถในดานการวางแผน (Planfulness) ในดานตอไปนี้ 
    - สามารถวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง 
    - วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเองใหสอดคลองกับความตองการที่ตั้งไว 
    - มีความสามารถในการใชกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรู 
   3) มีแรงจูงใจภายใน  (Intrinsic Motivation)  เปนผูที่มีแรงจูงใจอยูในภายในตอ   

กิจกรรมการเรียนรู  โดยปราศจากสิ่งที่ควบคุมจากภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ การลงโทษ และ
ชื่นชอบ การเรียนรูที่อยูภายนอกสถานการณการเรียนรูที่มีรูปแบบ และเพื่อที่จะเล่ือนกําหนดหรือ
ดําเนินตอไป ไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู 
   4) มีการประเมินตนเอง (Internal Evaluation) ผูเรียนที่มีการนําตนเองสามารถที่จะ
ประเมินตนเอง หรือยอมรับการที่ผูอ่ืนประเมินตนเองก็ได ซึ่งผูเรียนจะยอมรับการประเมินภายนอกวา
ถูกตองก็ตอเมื่อผูประเมินมีความคิดอยางอิสระ และการประเมินสอดคลองกับส่ิงตาง ๆ ที่ปรากฏจริงใน
ขณะนั้น 

   5) เปดโอกาสตอประสบการณ (Openness to Experience) ผูเรียนที่เปดโอกาสตอ  

การเปดประสบการณในกิจกรรมหลายรูปแบบ สะทอนใหเห็นการกําหนดการเรียนรู และการวาง     
เปาหมาย  โดยอาจจะมีเหตุหรือไมก็ไดในการที่จะเขารวมกิจกรรมใหม ๆ มีความใครรู มีความอดทนตอ
ปญหาที่ยังสงสัย  ชื่นชอบตอส่ิงที่ซับซอน  เขารวมกิจกรรมใหม ๆ  และเปนการเปดโอกาสตอประสบการณ 
   6) มีความยืดหยุน  (Flexibility) มีความยืดหยุนในการเรียนรู มีความยินดีที่จะ
เปลี่ยนเปาหมายหรือวิธีการเรียน และใชระบบเขาถึงปญหา ใชวิธีสํารวจตรวจสอบ ลองผิดลองถูก ซึ่ง
ไมไดแสดงใหเห็นถึงการขาดความตั้งใจที่จะเรียนรู ความลมเหลวจะไดรับการนํามาปรับปรุงมากกวา
การยอมแพหรือการถอยหนี 
   7) การเปนตัวของตัวเอง  (Autonomy)  ผูเรียนจะผูกพันกับวิธีการเรียนรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่งภายใตบริบทแวดลอมที่เฉพาะอยาง ผูเรียนสามารถจัดการปญหากับเวลาที่กําหนด โดย
พิจารณาถึงสิ่งที่ตองการจะเรียนรูวามีคุณคา และยอมรับไดแคไหน อยางไรก็ตามการเปนตัวของ
ตัวเองจะกระทําโดยตัวผูเรียนเอง  เปนสิ่งที่สังคมสามารถยอมรับได 
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  สรุปไดวา  ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองจะเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนจะเปน   

ผูกําหนดแนวการเรียนของตนเอง  โดยเริ่มต้ังแตการวิเคราะหความตองการของตนเอง  การกําหนด 

จุดมุงหมายของการเรียน การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลงวิทยาการ ตลอดจนการประเมินผล
การเรียนรูของตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่นดวยเชนกัน 
 5.4 หลักการเรียนรูดวยตนเอง 
  กิบบอนส (Gibbons.  1980: 41-46) ไดศึกษาถึงชีวประวัติของผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
ทางดานการแสดง นักประดิษฐ นักสํารวจ นักอักษรศาสตร และผูบริหาร จํานวน 20 คน ซึ่งไมไดรับ
การศึกษาในชั้นเรียนปกติสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
ของบุคคลดังกลาว แลวนํามาประมวลเปนหลักการเรียนรูดวยตนเองดังนี้ 
   1) ในการศึกษาดวยตนเอง  ผูศึกษาเปนผูควบคุมตนเอง ในขณะที่การศึกษาอยาง
เปนทางการ (Formal Education) จุดควบคุมอยูที่สถาบันการศึกษา ตัวแทนหรือส่ิงกํากับการสอน  

การศึกษาดวยตนเองชวยผูเรียนใหรูจักควบคุมส่ิงที่อยูภายในตนเองเพื่อการเรียนรูของตน 

   2) การศึกษาดวยตนเอง  มักจะเปนความพยายามที่แนวแนในความรูเฉพาะดาน   

อยางใดอยางหนึ่งมากกวาการศึกษาหลาย ๆ  แขนงวิชา  การสอนใหรูจักศึกษาดวยตนเองจะชวยให  
ผูเรียนสามารถแยกแยะและมีความชํานาญในกิจกรรมบางอยางหรือหลายอยางที่จําเปนตอชีวิต 

   3) การศึกษาดวยตนเอง  มักจะเปนการประยุกตการศึกษา คือ การเรียนรูเพื่อ
นําไปใชกับงาน การสอนการเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวของกับการศึกษาทางทฤษฎีที่สัมพันธกับการฝกฝน
ทางเทคนิคและการนําไปดัดแปลงใชอยางเหมาะสม 

   4) ผูศึกษาดวยตนเอง  เปนคนที่เรียนรูดวยแรงจูงใจของตนเอง  นั่นคือ  การผูกพัน
ตนเองกับเนื้อหาวิชาที่ตนเลือก แมจะพบวามีอุปสรรคก็ตาม การศึกษาดวยตนเองชวยใหผูเรียนรู
ตระหนักถึงความตองการและมีเปาหมายของตนเองมากกวาที่จะใหผูอ่ืนมาวางเปาหมายให 
   5) ส่ิงจูงใจสําหรับการศึกษาดวยตนเอง ไดแก ความสําเร็จซึ่งเปนรางวัลที่ประเมิน
คุณคาไดโดยตนเอง การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนการใหประสบการณเพื่อดําเนิน
ไปสูเปาหมายที่ตองการ รูจักวางแผน และการเลือกใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะทํางานนั้นสําเร็จ 

   6) ผูศึกษาดวยตนเองมักจะตัดสินใจใชรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการและวิธีเฉพาะตน ซึ่งสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางดีที่สุด ซึ่งขอสรุปอาจจะใชไดจาก
การศึกษา การสังเกต ประสบการณ การเขาเรียนในบางวิชา การฝกอบรม การสนทนา การฝกหัดลอง
ผิดลองถูก การฝกหัดกิจกรรมที่ใหผลดี การประสานระหวางกลุม เหตุการณ และโครงการ 
   7) การเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวของกับการพัฒนาความเชื่อ โดยปกติจะเกี่ยวของ
สัมพันธกับบุคลิกลักษณะของคน  การประสานสัมพันธ  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความบากบั่น 
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ขยันขันแข็ง  ไมเห็นแกตัว  ความรูสึกเกรงใจผูอ่ืน  และมีหลักการอยางเขมแข็ง 
   8) ผูที่เรียนรูดวยตนเองจะมีแรงขับ (Drive) ความคิดอิสระ มีสติปญญาเฉลียว
ฉลาด  การสอนการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับการเสริมแรงขับ ความกระตือรือรน โดยรวมความคิด
อิสระไมข้ึนอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความเปนผูริเร่ิมมากกวาที่จะประพฤติตามผูอ่ืนและมักจะทํา
อะไรเปนแบบของตนเองมากกวาทําคลาย ๆ กับผูอ่ืน 

   9) ผูที่เรียนรูดวยตนเองมักจะใชการอานและกระบวนการทักษะอื่น ๆ ในการเขาถึง
ขอมูลและคําแนะนําที่ตองการเพื่อโครงการเหลานั้น การสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับ
การฝกฝนทักษะ เชน การอานและจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ผูเรียนมีความตองการอยางเต็มที่ใน
การเขาถึงขอสนเทศ 

   10) การเรียนรูดวยตนเองเปนทวงทีที่เกิดจากประสบการณสําคัญหลายประการ     
ตั้งแตวัยเด็ก ประสบการณและการพัฒนา  จนกระทั่งกลายเปนจุดของการเลือกในชีวิตของคน       

การสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองจึงเปนการชวยเหลือผูเรียนที่จะจําแนกทวงทีแนวทางที่เกิดขึ้นในชวีติ 

เพื่อกําหนดวิถีทางที่ตนเลือก และสรางวิถีทางใหมที่ตนปรารถนา 

   11) การเรียนรูดวยตนเองจะเกิดขึ้นไดดีที่สุดในสิ่งแวดลอมของการทํางานที่อบอุน    

มีลักษณะของการสนับสนุน มีบรรยากาศใกลชิดเปนกันเอง ซึ่งคนมักจะกระตือรือรน และมี
ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอยางนอย 1 คน การสอนใหเกิดการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับการ
สรางบรรยากาศที่กระฉับกระเฉง ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดวยตนเองนี้จะไดรับการสนับสนุนอยางอบอุน
และมีโอกาสหลายดานที่จะสรางความสัมพันธในการทํางานที่ใกลชิดใหเกิดขึ้น 

   12) ผูที่เรียนดวยตนเองจะชอบผูอ่ืนพอ ๆ กับที่จะทําใหผู อ่ืนชื่นชอบตน บุคคล
เหลานี้มีสุขภาพจิตที่ดี  มีเจตคติที่ดีทั้งกายและใจ  การสอนใหศึกษาดวยตนเองจึงสนับสนุนวิธีการ
เรียนรูโดยผูเรียนไมเพียงแตจะเรียนรูวิชาการทักษะเทานั้น แตยังไดพัฒนาจิตใจของตนเองและผูอ่ืนอีก
ดวย 
 5.5 ขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเอง 
  ทัฟ (Tough.  1979: 95-96) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
   1) ในการตัดสินใจวาในกระบวนการเรียนรูนั้นอะไรเปนความรู และทักษะที่จะ
เรียนรู  ผูเรียนอาจจะมองหาขอผิดพลาดและจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจุบัน โดยพิจารณาทั้งดาน
ทักษะ และรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน 

   2) การตัดสินใจวาจะเรียนรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ หรือ
อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวาตนเองมีความตองการเฉพาะใน
เร่ืองอะไร  เกณฑที่ใชในการเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู ขอเทจ็จริง  
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ขอไดเปรียบเสียเปรียบ  วีธีเรียน  ระดับความเหมาะสมกับแหลงวิทยาการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน      

ผูเรียนอาจศึกษาจากหนังสือหรือบทความในหองสมุดหรือรานขายหนังสือ  กอนการเลือกสิ่งที่    
เหมาะสมที่สุดในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการหรือบุคคล  อาจตัดสินใจแหลงใดหรือบุคคลประเภทใดที่
จะใหเนื้อหาวิชาที่ตองการได   และพยายามหาบุคคลเหลานั้นซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด 

   3) ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใดผูเรียนอาจจะเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบาย 

และไมมีผูใดมารบกวน หรืออาจจะตองการสถานที่ซึ่งมีอุปกรณอํานวยความสะดวก หรือแหลง
วิทยาการที่ใชไดสะดวก 

   4) วางเปาหมาย หรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน 

   5) ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด 

   6) ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาจะกาวไปเทาใด 

   7) พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรคที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ 

หรือหาขั้นตอนสวนที่ทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 

   8) การหาเวลาสําหรับการเรียนรู  ข้ันตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลา หรือจัด
เวลาใหเหมาะสมกับการทํางาน  กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผอน โดยอาจขอรองไมใหบุคคลอ่ืน 

มารบกวนในเวลาที่กําลังศึกษา  หรือขอรองใหผูอ่ืนมาทํางานแทนเปนครั้งคราว 

   9) คํานวณระดับความรูและทักษะหรือความกาวหนาของตนในดานความรูหรือ
ทักษะที่ตองการ 
   10) การศึกษาจากแหลงวิทยาการที่เหมาะสมหรืออุปกรณที่เหมาะสม  ในขั้นตอนนี้     
ผูเรียนอาจหาเวลาวางไปศึกษาคนควาในที่ตาง ๆ หรือพยายามหาเหตุผลที่เหมาะสมในหองสมุด  

ตลอดจนการเขาพบบุคคลสําคัญที่เอื้อตอการเรียน 

   11) การสะสมหรือหาเงินที่จําเปนสําหรับประโยชนในการหาแหลงวิทยาการ  การซื้อ
หนังสือ  การเชาอุปกรณบางอยาง  ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 

   12) เตรียมสถานที่หรือดัดแปลงหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียน  โดยคํานึงถึง
ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม  อากาศถายเทไดดี  และแสงสวางเพียงพอ 

   13) เพิ่มข้ันตอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู  ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจ
เพื่อที่จะเพิ่มความกาวหนาในการเรียนหรือเพิ่มความพึงพอใจ  พยายามเนนความสําคัญของการเรียน      

ซึ่งสามารถทําไดดังนี้ 
    - หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ 

    - พยายามเพิ่มความสุข  และความยินดีในการเรียนรู  หรือเพิ่มความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู 
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    - จัดการกับการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู หรือ
จัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการที่จะเรียนรู 
    - การเอาชนะความรูสึกผิดหวังทอแทที่มีสาเหตุมาจากความยากลําบากตาง ๆ 

    - บอกกลาวผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตน 
 5.6 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
  โนลล (Knowles.  1975: 40-47) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง 
ดังนี้ 
   1) การวิเคราะหความตองการของตนเอง  จะเริ่มตนจากการใหผูเรียนแตละคนบอก
ความตองการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ใหเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษา
แนะนํา และเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาที่จดบันทึก กระทําเชนนี้หมุนเวียนกันไปจนครบทั้ง 3 คน ไดแสดง
บทบาทครบ 3 ดาน คือ ผูเสนอความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูจดบันทึกสังเกตการณ  การเรียนรู
บทบาทดังกลาวใหประโยชนอยางยิ่งในการเรียนรวมกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุก ๆ ดาน 

   2) การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเริ่มตนจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ 

ดังนี้ 
    - ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงเริ่มเขียนจุดมุงหมายในการเรียน 

    - ผูเรียนควรเขียนจุดมุงหมายใหชัดเจน เขาใจงาย ไมคลุมเครือ คนอื่นอานแลว
เขาใจ 

    - ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวัง 
    - ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได 
    - การกําหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับมีความแตกตางอยาง
ชัดเจน 

   3) การวางแผนการเรียน  โดยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคของวิชา  ผูเรียนควร  
วางแผนจัดกิจกรรมตามลําดับดังนี้ 
    - ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนดวยตนเอง 
    - การวางแผนการเรียนของผูเรียนควรเริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมายใน
การเรียนดวยตนเอง 
    - ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจ
ของผูเรียน 

    - ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนเพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
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   4) การแสวงหาแหลงวิทยาการ  เปนกระบวนการศึกษาคนควาที่มีความสําคัญตอ
การศึกษาในปจจุบันอยางมาก ดังนี้ 
    - ประสบการณการเรียนแตละดานที่จัดใหผูเรียน  แสดงใหเห็นถึงความ        

มุงหมาย  ความหมาย  และความสําเร็จของประสบการณนั้น 

    - แหลงวิทยาการ เชน หองสมุด วัด สถานีอนามัย ถูกนํามาใชอยางเหมาะสม 

    - เลือกแหลงวิทยาการอยางเหมาะสมใหกับผูเรียนแตละคน 

    - มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสม  กิจกรรมบางสวนผูเรียนจะตองเปนผูจัดเอง
ตามลําพัง และบางสวนเปนกิจกรรมรวมกันระหวางครูกับผูเรียน 

   5) การประเมินผล  เปนขั้นตอนสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนทราบ
ถึงความกาวหนาในการเรียนของตนเปนอยางดี การประเมินผลจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และคานิยม ซึ่งขั้นตอนในการประเมินผลมี
ดังนี้ 
    - กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด 

    - ดําเนินการทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ข้ันตอนนี้สําคัญในการ
ใชประเมินผลการเรียนการสอน 

    - รวบรวมหลักฐาน  การตัดสินใจจากการประเมินจะตองอยูบนพื้นฐานของ  
ขอมูลที่สมบูรณและเชื่อถือได 
    - รวบรวมขอมูลกอนเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับหลังเรียนวาผูเรียนกาวหนาเพียงใด 

    - แหลงของขอมูล จะหาขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการประเมินผล 
 5.7 บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง 
  การศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูดวยตนเองจะเนนบทบาทที่ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
นักการศึกษาไดสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเองดังนี้ 
  โนลล (Knowles. 1975: 47) ไดสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
   1) การเรียนรูดวยตนเองควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนในสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตน 

   2) การเตรียมตัวของผูเรียนคือ ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง
หลักสูตรรายวิชา  และจุดประสงคของรายวิชาที่เรียน 

   3) ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเองตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสราง 
และกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจน เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใน
เร่ืองนั้น ๆ แลว และมีความคิดหรือเจตคติในการนําไปใชในชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอมดวย 
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   4) ผูเรียนเปนผูวางแผนการสอน  และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดวย    

ตนเอง โดยอาจขอคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อน ในลักษณะของการรวมมือกันทํางานไดเชนกัน 

   5) การประเมินผล  การเรียนรูดวยตนเองควรเปนการประเมินผลรวมกันระหวางครู  
ผูสอนกับผูเรียน โดยครูและผูเรียนรวมกันตั้งเกณฑการประเมินผลรวมกัน 

  เวนเบอรก (Wenburg.  1972: 116; อางอิงจาก สิริรัตน สัมพันธยุทธ.  2540: 23) ได
สรุปความสําคัญและบทบาทของผูเรียนดวยการนําตนเองไวดังนี้ 
   1) ผูเรียนเรียนรูไดจากสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ หมายถึง ผูเรียนเปน
ตัวของตัวเอง ไมถูกควบคุมจากบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วขึ้น 

   2) ผูเรียนเรียนไดจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหผูเรียนคนพบความจริงดวยตนเอง 
   3) ผูเรียนเรียนไดจากการรวมมือกัน การรวมมือกันไมไดหมายถึงการเขากลุมอยางเดียว
เทานั้น  แตยังหมายถึงการที่แตละฝายชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและกันในสถานการณการเรียน โดย
ส่ังการปอนกลับ (Feedback) ใหสมาชิกอื่น ๆ ทราบ ส่ิงที่ชวยใหผูเรียนรวมมือกันคือ กระบวนการกลุม 

   4) ผูเรียนเรียนจากภายในตัวออกมา หมายถึง การที่ผูเรียนเรียนโดยสรางความรูสึก
บางอยางเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียน ไมใชเรียนโดยถูกกําหนดบางสิ่งบางอยางเขาไปในผูเรียน 

  สรุปไดวา ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนด
วิธีการเรียน การวางแผนการเรียน วิเคราะห เรียบเรียง และสรุปผลดวยตนเอง ผูเรียนตองมีอิสระใน
การเรียน ไมถูกควบคุมจากผูอ่ืน จึงจะทําใหการเรียนรูดวยตนเองนั้นเกิดผลดีที่สุด 
 5.8 การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง 
  ชิดชงค ส. นันทนาเนตร (2534: 1) ไดเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
การเรียนรูดวยตนเอง ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
   1) สัญญาการเรียน (Learning Contract) เปนสิ่งที่กําหนดขึ้นระหวางผูสอนกับ      

ผูเรียน เปนการสอนแบบรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตัว
ของตัวเองใหมาก โดยใหสํารวจและคนหาความสนใจที่แทจริงของตนเอง แลวใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ (Personal Interest) สัญญาการเรียนจะชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น 

เพราะไดเปดเผยและพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด 

   2) การเรียนรูจากกลุมเพื่อน (Peer Learning Group) ส่ิงที่จะไดจากการเรียนรูจาก
กลุมเพื่อน คือประสบการณที่ตางคนตางนํามาแลกเปลี่ยนกัน ประสบการณของตนเองอาจชวยชี้นํา
เพื่อนได และในทางตรงกันขามประสบการณของเพื่อนก็อาจชี้นําตัวเอง  พรอมกันนี้การเรียนการสอน
ก็จะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น  ระหวางครูผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกกับ   

ผูเรียนในกลุมดวย 
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   3) ทัศนะเกี่ยวกับเวลา (Time Commitment) การกําหนดระยะเวลาตายตัวกับ     

กิจกรรมตาง ๆ  จะชวยใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของเวลาที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ และการนําไปใชได
ทันทีในชีวิตประจําวัน 

   4) ประโยชนของการเรียนรู (Perceived Benefits) ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองไดดมีาก
ข้ึน หากการเรียนรูเปนการแกปญหา มิใชการจดจําเนื้อหา การจัดโปรแกรมการเรียนจึงจําเปนตองสนอง
ความตองการของผูเรียน เปนการใหความรู ทักษะที่จําเปน และทันตอสถานการณเหตุการณที่เปนอยู 
   5) ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง (Preparation of Self – Directed Learning) 

ผูเรียนตองมีความสมัครใจ  เต็มใจที่จะเรียนดวยตนเอง   เพราะการเรียนรูดวยตนเองนี้เปนเรื่องภายใน
จิตใตสํานึกของผูเรียน เปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูภายใตตัวของผูเรียนมากกวาการจัดการภายนอก 

  เมซิโรว (Mezirow. 1981: 1) ไดเสนอวิธีการที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย     

ตนเอง ตองดําเนินการดังนี้ 
   1) ลดการใหผูเรียนพึ่งพาผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก 

   2) ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการใชแหลงวิทยาการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ 
ของผูอ่ืน รวมทั้งครูหรือผูอํานวยความสะดวก ซึ่งตองใชความสัมพันธอันดีตอกัน 

   3) ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรู เนื่องจากการรับรูความ
ตองการของตนเอง อันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

   4) ชวยใหผูเรียนเพิ่มความรับผิดชอบในการหาเปาหมายของการเรียนรู การ
วางแผน และการประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 
   5) ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปญหาของแตละบุคคล 

   6) ชวยใหผูเรียนตัดสินใจในวิชาตาง ๆ ที่เสนอใหผูเรียนไวเปนทางเลือกในการทํา
ความเขาใจ ซึ่งจะเกิดการเรียนรูตอไป 

   7) กระตุนใหผูเรียนใชเกณฑหรือบรรทัดฐานในการตัดสินใจ หรือพินิจพิเคราะหส่ิง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตนและประสบการณทั้งหมดที่ผานมา 

   8) ชวยใหผูเรียนเขาไปสูการเรียนรูดวยการมองตนเองอยางถูกตอง 
   9) ชี้ปญหาและแกไขปญหาโดยงาย ซึ่งตองตระหนักถึงความสัมพันธของปญหา
สวนบุคคลและสวนรวมดวย 

   10) เสริมแรงมโนมติของผูเรียนวาตองเปนทั้งผูเรียนและผูจัดการชีวิตของตนเอง โดย
จัดบรรยากาศที่นาสนับสนุนและรับปฏิกิริยาตอบกลับของผูเรียน เพื่อเปนการกระตุนความสามารถ
ของผูเรียนใหปรากฏ 
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   11) เนนการนําประสบการณการมีสวนรวม และวิธีการสรางโครงการอยางเปนระบบ 

โดยทําในรูปลักษณ “สัญญาการเรียน” (Learning Contract) 

  จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา แมผูเรียนจะมีความสําคัญที่สุดของความสําเร็จในการ
เรียนรูดวยเอง แตก็ตองไดรับการสนับสนุนจากครูผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก ส่ิงแวดลอม และ
การมีสวนรวม เพื่อที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 5.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  สมคิด อิสระวัฒน (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย 

ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัยคือบุคคลซึ่งประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตน โดยมิไดรับการศึกษาหรือ
เรียนจากสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากทองถิ่นหรือจาก
สถาบัน เปนบุคคลที่รูจักกันทั่วไป จํานวน 30 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา คุณสมบัติของคนที่เรียนดวยตนเองตองเปนคนชางสังเกต     

ชางคิด/วิเคราะห เปนนักปฏิบัติและนักประเมินผล รวมทั้งเปนคนที่มีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจ
จริง เมื่อมีปญหาในการเรียนสวนใหญใชวิธีการคิดและลองทําดวยตนเองกอน หากทําไมไดจะ
สอบถามจากผูรู แหลงขอมูลในการเรียนคือการทดลองทําดวยตนเอง ผูรู หนังสือ เพื่อน และการดูงาน 

สําหรับปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง คือบุคลิกภาพของพอแมหรือบุคคลที่อยูใกลชิด วิธีการ
สรางสิ่งแวดลอมเมื่อเลี้ยงดูลูกของพอแมและวิธีการสอน 

  สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: 96-97) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบ ซึง่
ดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของกูกลิเอลมิโน ผลการวิจัยพบวา 

ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรัก
ที่จะเรียน และมองอนาคตในแงดี องคประกอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลางมี 4 องคประกอบ คือ         

มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา  มีความคิดริเร่ิม  และมีอิสระใน
การเรียน และเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 
  เสงี่ยมจิตร เรืองมณีชัชวาล  (2543: 82-83)  ไดศึกษาลักษณะของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของนักศึกษาผูใหญสายสามัญวิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือที่ใชคือ
แบบทดสอบ  ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของกูกลิเอลมิโน          

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 5 องคประกอบ คือ การเปด
ใจรับโอกาสที่จะเรียน  มองอนาคตในแงดี  มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง  มีความรักที่จะ
เรียน และมีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา  องคประกอบมีคาเฉลี่ยระดับกลางมี 3    
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องคประกอบ  คือ  เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได  มีความคิดสรางสรรค  และมีความคิดริเร่ิม  และ
มีอิสระในการเรียน 

  วิทคิน (Witkin.  1977: 1-64) ไดศึกษาคนควาผลการเรียนแบบเรียนดวยตนเองเกี่ยวกับ
การฝกตั้งคําถามปากเปลาวิชาสังคมสังเคราะห ของนักศึกษาครู เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนใน
หองปฏิบัติการดวยตนเอง และฝกที่ไมใชหองปฏิบัติดวยตนเอง แบงกลุมทดลอง  2  กลุม และกลุม
ควบคุม 1 กลุม โดยใหกลุมทดลอง 2 กลุมแรก เรียนฝกตั้งคําถามดวยชุดการเรียนดวยตนเอง กลุม
ทดลองที่สองฝกตั้งคําถามแตไมใชชุดการเรียนดวยตนเอง และกลุมควบคุมเรียนโดยไมตองฝกตั้ง
คําถาม พบวา กลุมทดลองกลุมแรกมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมทดลองที่สองอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และกลุมทดลองกลุมแรกมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.01 สวนกลุมทดลองที่สองกับกลุมควบคุมมีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  เกรย  (Grey.  1986: 1218-A)  ไดศึกษาความสัมพันธของคะแนนความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผูจัดการบริษัทที่ดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกง กับระดับของการจัดการ 
อัตราการปฏิบัติงานในดานการจัดการ และความสามารถในการรับรูปญหา การสรางสรรค และระดับ
ของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพลักษณะงานที่ควรจะเปน ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธระหวาง
คะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการจัดการในดานตาง ๆ แตไมมีความสัมพันธ
กับเพศ อายุ และเชื้อชาติ 

  จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา  ผูที่สามารถจะเรียนรูดวยตนเองอยางประสบ
ความสําเร็จนั้นจะตองเปนผูที่มีจุดมุงหมายในการเรียนรู  เชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดสรางสรรค  มี
ความคิดริเร่ิม  มีทักษะในการแกปญหา  และมีอิสระในการเรียน  ซึ่งแหลงขอมูลในการเรียนคือการ
ทดลองทําดวยตนเอง ผูรู หนังสือ เพื่อน และการดูงาน 

 

6. เอกสารหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 6.1 การสอนหลักภาษาไทย 
  หลักภาษาไทย  คือ  ระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่มีไวเพื่อใหผูใชยึดถือเปนหลัก  

รวมกันในการใชภาษาใหถูกตอง  และเปนหลักเกณฑที่จะชวยควบคุมใหคนไทยไดใชภาษาใหเปน
แบบแผนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ 

  6.1.1 ความสําคัญของหลักภาษา 

    การสอนหลักภาษาหรืออีกนัยหนึ่งคือการใหความรูเร่ืองภาษาไทย มีความสําคัญ
ตอนักเรียนมาก เพราะเปนความรูพื้นฐานที่จะชวยใหนักเรียนใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพและให
ประโยชนในดานตาง ๆ ซึ่งกลาวสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ (วีณา วีสเพ็ญ. 2525: 91) 
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     1) ครูที่สอนหลักภาษาไทยไดดีจะชวยใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของ
ภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาประจําชาติและเห็นความจําเปนที่จะตองมีหลักภาษาไวเพื่อเปนระเบียบแบบ
แผนที่จะใหคนไทยไดใชภาษาไทยใหถูกตอง และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ 

     2) การสอนหลักภาษาจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาไทยเปนอยางดีและสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
     3) เปนการอนุรักษภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาประจําชาติและเปนเอกลักษณ
ของชาติไทยใหคงอยูตลอดไป 

     4) เปนหลักยึดในการรักษาภาษาใหคงรูป ถึงแมภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือวิวัฒนาการไปบางตามธรรมชาติของภาษา ก็จะไมเปลี่ยนแปลงไปมากหรือรวดเร็วจนเกินไปนัก 

     5) หลักภาษาจะชวยใหวิวัฒนาการหรือความงอกงามของภาษาเปนไป
อยางมีระเบียบ 

     6) เพื่อใหนักเรียนไดซาบซึ้งในคุณคาของภาษาไทย และเห็นความจําเปนใน
การที่จะตองใชภาษาไทยใหถูกตองตามลักษณะของภาษา 

     7) การสอนหลักภาษาที่ดีจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

เกิดความรูสึกสนใจที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภาษาไทย และเลนสนุกสนานกับภาษา ทําใหนักเรียน
มีความงอกงามทางภาษามากยิ่งขึ้น 

     8) การสอนหลักภาษาที่ดีจะชวยใหนักเรียนมีพื้นฐานความรูทางภาษาที่ดี
และเปนแรงกระตุนหรือแรงบันดาลใจใหนักเรียนไดศึกษาตอในแขนงภาษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

     9) การสอนหลักภาษาโดยการที่ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหรือรวบรวม
ขอมูลทางภาษาตาง ๆ จะเปนแนวทางสําคัญในการสํารวจหรือวิจัยคนควาทางภาษาตอไป 

    จุดประสงคสําคัญในการสอนหลักภาษา คือ เพื่อใหเด็กไดทราบแบบแผน 

ลักษณะและโครงสรางของภาษา เพื่อจะสามารถนําความรูทางหลักภาษาไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางเกิดประโยชน การสอนหลักภาษาใหไดผลดีที่สุดนั้นขึ้นอยูกับความแมนยําในเนื้อหาของครูผูสอน
เปนประเด็นสําคัญ และวิธีการสอนเปนประเด็นรองลงมา ครูตองสอนสิ่งที่เปนความรู  ความจริง  และ
เปนความจริงที่เปนประโยชน  ความรูบางประการในหลักภาษาไทยก็มิไดเปนประโยชนสําหรับการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน เพราะอยูไกลตัวเกินไป เชน ความรูหลักของภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาอื่น
ที่ปนอยูในภาษาไทย เมื่อนักเรียนตองเรียนสิ่งที่เขาเห็นวาไมจําเปนจึงเกิดความเบื่อหนาย (สมพร    
มันตะสูตร.  2526: 157) 
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    สมพร มันตะสูตร (2526: 157-158) ไดเสนอแนะวิธีการสอนหลักภาษาไทยเพื่อ
ขจัดปญหาในการสอนของครูไวดังนี้  
     1) ครูตองศึกษาหาความรูในเรื่องหลักภาษาใหแมนยําและทันสมัยอยูเสมอ 

     2) ครูตองสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นทั้งในตัวครูและตอวิชาภาษาไทย โดยเนนให
เห็นความสําคัญของหลักภาษากับชีวิตประจําวันวามีความเกี่ยวพันกันอยางไร 
     3) หาตัวอยางประกอบการสอนใหมาก 

     4) ตัวอยางที่นํามาประกอบการสอนควรนํามาจากที่นักเรียนพบเห็นอยู
เสมอ เชน ในหนังสือพิมพ ในสื่อมวลชนตาง ๆ 

     5) ครูอาจจะใหนักเรียนชวยกันรวบรวม  คํา  วลี  และประโยค ที่ใชอยูใน   

หนังสือพิมพ   นํามาวิเคราะหเพื่อดูขอมูลของการสงสาร  ส่ือสาร  และรับสาร  วาหากการใชภาษาไทย 

ไมถูกหลักภาษาแลวจะทําใหเกิดความไขวเขวในทางการสื่อความหมายมากนอยเพียงใด 

     6) ครูฝกใหนักเรียนเปนคนชางสังเกตและมีเหตุผล การแกไขขอบกพรองใน
การใชภาษาของนักเรียน ครูตองแสดงเหตุผลใหชัดแจงวาเพราะเหตุใดจึงตองแกไข 

     7) ใหนักเรียนศึกษาคนควา รวบรวม การสะกดการันต การใชประโยคใน
พจนานุกรม ในหนังสือแบบเรียน ในหนังสือพิมพ 
     8) จัดกิจกรรมเสริมการสอนหลักภาษา เชน ใหมีการแขงขันหาชื่อบุคคล 

สถานที่ ที่เปนคําสมาส สนธิ คําผสม คําพอง และการทายความหมายของคําในแงตาง ๆ 

     9) การจัดหาอุปการณชวยสอน เชน บัตรคํา แถบประโยค แผนภูมิ ฯลฯ 

     10) ครูพยายามใหนักเรียนเปนผูเสนอการสรุปหลักเกณฑ หลังจากรวบรวม
ขอมูลทางภาษาไดมากพอ  แลวครูเสนอแนะหลักเกณฑที่ถูกตองผนวกลงไปในความคิดเห็นของ     
นักเรียน 

  6.1.2  การสอนหลักภาษาไทยในชั้นเรียน 

      กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนะแนวการสอนหลักภาษาไทยไววาครูควรสอนให
นักเรียนใชภาษาใหถูกตอง พอรูทาง รูวาเขียนถูกผิดอยางไร ครูไมตองบอกเด็กวาจะสอนหลักภาษา  

แตควรชี้ใหนักเรียนเห็นวาเขียนอยางนั้นถูกหรือไมถูกตอง หลักไวยกรณนั้นกวางขวาง เมื่อครูทําความ
เขาใจเปาหมายและขอบเขตของการเรียนการสอนแลว ครูจะตองตัดสินใจเลือกวิธีการสอนที่จะใชใน
แตละคาบวาครูจะใหความรูทางภาษาอยางไร  วิธีการสอนหลักภาษามีอยูหลายแบบ  แลวแตจะ
พิจารณานําไปใชใหเหมาะกับนักเรียนและเนื้อหาวิชา แตพึงระลึกไววาการสอนในปจจุบันไม
เอื้ออํานวยใหครูใชวิธีสอนแบบเดียวไดตลอด  ครูอาจพลิกแพลงหรือผสมผสานการสอนหลายวิธี วิธี
สอนแบบตาง ๆ ที่ครูอาจนํามาใชมีดังนี้ (วีณา วีสเพ็ญ.  2525: 101) 
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     1) วิธีสอนแบบบรรยาย (Lectures) 

      ลักษณะการสอนแบบนี้ครูเปนผูอธิบายขอความใหนักเรียนทราบ ไมวา
จะเปนนิยามของภาษา ชนิดของคํา ประโยค ฯลฯ ครูเปนผูพูดแตผูเดียว นักเรียนมีหนาที่นั่งฟงและจด
บันทึก วิธีสอนแบบนี้เปนวิธีที่สะดวกที่สุดสําหรับครู  เพราะเพียงแคเตรียมเฉพาะเนื้อหาเขาไปสอน
เทานั้น แตเปนวิธีที่ไดผลนอยที่สุด เพราะขัดกับทฤษฎีการเรียนรูแผนใหมซึ่งสงเสริมใหนักเรียนได
กระทําเอง เปนวิธีที่นักเรียนไมมีโอกาสไดศึกษาคนควา  ไตรตรองหาเหตุผลดวยตนเอง  นักเรียนไมมี
โอกาสไดทํากิจกรรม และเปนการสอนที่ไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  รวมทั้งไมสงเสริมให
เกิดความคิดริเร่ิมดวย ดังนั้นการสอนโดยวิธีนี้ครูควรพิจารณาดูชวงจังหวะใหเหมาะสม อยาใหนาน
เกินไป ควรมีวิธีอ่ืนเขามาผสมผสานดวย อาจมีกิจกรรมตาง ๆ แทรกเขามา เชน การแขงขันตอบปญหา 

การอภิปรายกลุม เปนตน 

     2) วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 

      วิธีสอนแบบนี้ครูจะใหคําจํากัดความ ใหหลักเกณฑของเรื่องที่จะสอน
กอน แลวจึงยกตัวอยางประกอบ  การสอนแบบนี้จะดําเนินไปรวดเร็ว นักเรียนบางสวนอาจฟงและคิด
ตามไมทัน ไมเขาใจ ครูจึงควรใชส่ือประกอบการสอน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมดวย
การชวยยกตัวอยาง อภิปราย ซักถาม แตงประโยค การสอนก็จะไดผลดีกวาครูบอกคําจํากัดความและ
ยกตัวอยางใหเพียงอยางเดียว 

     3) วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) 

      การสอนวิธีนี้เปนการสอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑ คือ แทนที่ครูจะบอก
คําจํากัดความและยกตัวอยางใหทั้งหมด  ครูจะใหนักเรียนสังเกต  แลวสรุปคําจํากัดความ  และ    

หลักเกณฑจากตัวอยางดวยตนเอง   การเรียนดวยวิธีนี้จะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดลึกซึ้ง  และ
จดจําไดแมนยํา  เพราะเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  เนื้อหาที่เรียนก็กวางขวาง  นักเรียนก็จะเกิดความ
ภูมิใจวาไดคนพบ ไดสรุปคําจํากัดความ และยกตัวอยางดวยตนเอง 
     4) วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) 

      วิธีสอนแบบนี้เปนวิธีหนึ่งที่ครูอาจนําเขามาใชในการสอนหลักภาษาได 
แตควรจะใชในชวงใดชวงหนึ่งของการสอนเพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศใหหองเรียน และเมื่อครู
ตองการฝกระดมความคิดเห็น การอภิปรายที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีการคนควา วางโครงเรื่องไว
เรียบรอย และผูอภิปรายจะตองไดศึกษาเตรียมมาเปนอยางดี ดังนั้นเมื่อครูจะใชวิธีสอนนี้ตองฝกฝน 

และบอกวิธีการอภิปรายแกนักเรียนจนรูแนวทางและสามารถปฏิบัติได 



 59

      ขอควรระวังในการสอนวิธีนี้คือ ครูตองพยายามใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น มิใชใหคนที่พูดเกงทําการอภิปรายอยูโดยตลอด และครูตองพยายามฝกใหนักเรียน
พูดตรงประเด็นและไดสาระมากที่สุด 

     5) วิธีสอนแบบแบงกลุมทํารายงาน (Group Method) 

      วิธีสอนแบบนี้เปนวิธีการจัดใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ทุกคนตาง
มีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบของตน ทุกคนไดนําความสามารถของตนมาใช นักเรียนจะไดศึกษาหา
ความรูและทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน ในการสอนหลักภาษานั้นครูจะนําวิธีนี้มาใชไดก็ตอเมื่อ
ตองการใหนักเรียนคนควาลึกลงไปในบางประเด็นที่ควรจะทํา ซึ่งทําไดทั้งชวงที่เปนชั่วโมงเรียนและ
กระทํานอกเวลา ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีเวลาทํางานรวมกันนานขึ้น 

     6) วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving Method) 

      วิธีนี้เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีข้ันตอนชัดเจน คือ การกําหนดปญหา 

การหาขอบเขตหรือรวบรวมความรูที่เกี่ยวของกับปญหา การตั้งสมมติฐานหรือการคาดคะเนถึงความ
นาจะเปน การรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา และขั้นสรุป วิธีสอนแบบนี้เปนการสอนที่ครูจะไมบอกอะไร
เลย เพื่อใหนักเรียนพยายามคิดคนและลองหาคําตอบเองกอนที่ครูจะบอกหรืออธิบาย การสอนแบบนี้
จะชวยใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  มีประโยชนมากในแงของการสงเสริมใหนักเรียน
พัฒนาความเขาใจเนื้อหาวิชากวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งฝกการใชวิจารณญาณ หรือทักษะ
เชาวนปญญาไดอยางดี 
     7) วิธีสอนแบบใชบทเรียนโปรแกรม (Programmed Method) 

      การสอนแบบโปรแกรม หมายถึง การสอนโดยใหนักเรียนเรียนเนื้อหาเปน
ข้ัน ๆ  ตั้งแตบทเรียนงาย ๆ  และคอยซับซอนขึ้นเปนลําดับ  เปนการเรียนดวยตนเอง  โดยนักเรียน    

จะตองเขาใจวิธีจึงจะทําใหบทเรียนดําเนินไปดวยดี  เนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนเรียนนั้นจะเตรียมไว
โดยเฉพาะ  อาจเปนหนังสือ (Programmed Text book)  หรืออยูในรูปการใชเครื่องสอน (Teaching 

Machine) ก็ได  ลักษณะสําคัญของการสอนวิธีนี้คือ  ผูเรียนตอบสนองตัวผูเรียนโดยตรงดวยการเขียน
ตอบ หรือตอบกับตัวเอง  หรือปฏิบัติตามคําสั่งในโปรแกรมดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  เปนการบังคับใหผูเรียน
มุงสนใจอยูกับเนื้อหาที่เรียนไปอยูตลอดเวลา ซึ่งแตกตางไปจากหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป ปจจุบันการสอน
โดยใชบทเรียนโปรแกรมมีมากขึ้น  เพราะชวยแกปญหาที่นักเรียนจะตองพึ่งครูตลอดเวลาลงไป 

     8) วีธีสอนแบบศูนยการเรียน (Learning Method) 

      วีธีสอนแบบศูนยการเรียนเปนการสอนที่ใชชุดการสอนเปนสื่อกลางให    
นักเรียนแสวงหาความรู ในหองเรียนหนึ่งครูจัดชุดการสอนไวหลายชุดตามประเด็นของเนื้อหาที่
ตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  แตละชุดนักเรียนสามารถรวมกันศึกษาไดประมาณ 5-6 คน ครูจะ
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วางชุดการสอนไวเปนศูนยตามจํานวนชุดการสอน ผูเรียนจะตองศึกษาดวยตนเองตามคําสั่งหรือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และหมุนเวียนศึกษาในศูนยตาง ๆ จนครบ การสอนวิธีนี้ครูเปนผูคอยแนะนํา
และเสริมแรงในแตละศูนย ขอดีของการใชศูนยการเรียนคือชวยฝกใหนักเรียนรูจักเรียนดวยตนเอง  
เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง  ฝกใหนักเรียนรูจักคิดและทํางานรวมกัน 

    จะเห็นไดวาวิธีการสอนนั้นมีหลายวิธี  สําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนั้น  

ครูผูสอนก็ควรจะเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการ  ซึ่งอาจเลือกใชได
หลายวิธี  ทั้งนี้ก็เพื่อใหเปนวิธีที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 
 6.2 การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
  ภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งจึงมีการถายทอดหยิบยืมกันไดระหวางชนที่ตาง
วัฒนธรรมหรือตางภาษากัน การหยิบยืมถอยคําจากภาษาอื่นมาใชในภาษาของตนนั้นเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของผูใชภาษาทุกชาติ  คนไทยก็เชนเดียวกัน  เรามีการหยิบยืมถอยคําจากภาษาอื่นมาใชใน
ภาษาไทยมาตั้งแตโบราณ  อยางไรก็ดี  การรับภาษาตางประเทศมาใชนั้นมีทั้งที่เปนสวนเจริญและ
สวนที่ทําใหเสื่อม ทั้งนี้ยอมแลวแตลักษณะที่รับมา (กมล การกุศล.  2529: 57-58) กลาวคือ 

   สวนที่ทําใหเจริญ 

    1)  ยืมคําภาษาตางประเทศมาใชเพราะไมมีคําในภาษาไทยใช เมื่อยืมมาแลว 

ทําใหใชภาษาไทยไดรัดกุม เขาใจความหมายไดดีข้ึน และสื่อสารไดสะดวกกวาเดิม เชน การยืมคําวา  

ฟุตบอล  ฟสิกส  เคมี  กวยเตี๋ยว  สัตว  ชีวิต  เปนตน 

    2)  ยืมคําภาษาตางประเทศมาเพิ่มเติมเพื่อเลือกใชตามโอกาสอันควร 
หมายความวา  มีคําภาษาไทยอยูแลว แตยืมคําภาษาอื่นมาอีก และเลือกใชใหเหมาะกับกาลเทศะ 

บุคคล โดยไมทิ้งคําไทยที่มีอยูเดิม เปนการทําใหมีคําใหเลือกใชมากยิ่งขึ้น เชน การยืมคําวา  “สวรรคต  

ทิวงคต  มรณะ  มรณภาพ  กาลกิริยา”  มาใช  แมจะมีคําวา  “ตาย”  อยูแลว  เปนตน 

   สวนที่ทําใหเสื่อม 

    1)  ยืมคําภาษาตางประเทศมาใชโดยไมไดดัดแปลงใหเขากับโครงสรางหรือ
ระบบของภาษาไทย เปนการนําเอาโครงสรางหรือระบบของภาษาอื่นมาใชในภาษาไทย  เชน  การยืม
ภาษาอังกฤษมาใชโดยออกเสียงเปนภาษาอังกฤษ (เชน การออกเสียง s ท ายคํา) การยืมภาษาอังกฤษ
มาใชโดยไมเขียนเปนอักษรไทย หากเขียนเปนอักษรโรมันตามภาษาเดิม ซึ่งการยืมลักษณะเชนนี้จะมี
ผลทําใหภาษาไทยเสื่อมและสูญไดในที่สุด 

    2)  ยืมโดยการแปลเทียบตามสํานวนภาษาตางประเทศ คือการนําสํานวนหรือ
ระบบประโยคของภาษาอื่นมาใชนั่นเอง ลักษณะนี้เปนการทําลายระบบของภาษาไทยเชนเดียวกัน   

ตัวอยางเชน 
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      -  นิคมพบตัวเองอยูในหองเล็ก ๆ หองหนึ่ง 
      -  บนถนนสายหนึ่ง นอนอยูดวยซากศพซากหนึ่ง 
      -  สําหรับนายสมหวัง ตํารวจไดปลอยตัวไปแลว 

  6.2.1 สาเหตุของการยืมภาษาตางประเทศ 

    การยืมคําจากประเทศตาง ๆ มาใชนั้น เกิดจากการติดตอสัมพันธกันระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีหลายสาเหตุ ดังนี้ 
    1) สาเหตุทางดานการติดตอสัมพันธระหวางประเทศ  เมื่อแตละประเทศมีการ
ติดตอกัน ไมวาทางการทูต การคา หรือทางดานใด ๆ ก็ยอมทําใหมีการหยิบยืมถอยคําของแตละฝาย
มาใชดวย 

    2) สาเหตุทางดานการติดตอสัมพันธสวนบุคคล  เชน  การคบหาสมาคม  ไปมา
หาสูของชนตางภาษากัน  ไมวาตามแถบชายแดนหรือแถบอื่น  รวมทั้งการสมรสกับชนตางชาติตาง
ภาษา ลวนเปนสาเหตุใหมีการยืมภาษากันใชไดทั้งสิ้น 

    3) สาเหตุทางดานศาสนา  คือการรับเอาภาษาที่ใชในศาสนามาใช  เชน ไทยรับ
นับถือพุทธศาสนาก็ยืมภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชดวย 

    4) สาเหตุทางดานการศึกษา  ทั้งการศึกษาภาษาและวรรณคดีตางประเทศ
โดยตรง  การศึกษาวิชาการในตางประเทศ และการศึกษาในประเทศโดยใชตําราตางประเทศ ทําให
ภาษาตางประเทศเขามาปะปนในภาษาของตนไดทั้งสิ้น 

    5) สาเหตุทางดานความเจริญทางเทคโนโลยี  การคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ     

ทําใหตองมีการสรางคําขึ้นใชเรียกสิ่งเหลานั้น ถาไมไดสรางคําขึ้นโดยใชภาษาของตนก็ตองยืมคํา
ตางประเทศมาใช 
  6.2.2 การยืมคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทย 

    ภาษาอังกฤษที่เจริญแพรหลายไปทั่วโลก เปนสื่อสัมพันธในการคาขายและการ
แพรวัฒนธรรมตะวันตกไปยังสวนตาง ๆ ของโลก เพราะฉะนั้นคําอังกฤษจึงแทรกซึมเขาไปในภาษา
ของชนชาติตาง ๆ รวมทั้งภาษาไทยดวย (กําชัย ทองหลอ.  2537: 363-364) 

    คําอังกฤษเขามาปะปนอยูในภาษาไทยจากหลายทาง ทั้งทางการคาขาย และ
ทางการศึกษา เมื่อเราเรียนภาษาอังกฤษและนําวิชาความรูจากตําราภาษาอังกฤษเขามาใช จึงทําให
คําภาษาอังกฤษเขามาปนอยูในภาษาไทยเรามากขึ้น และมีสําเนียงเปนอังกฤษมากกวาที่เราเริ่ม
นํามาใชในยุคแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนไทยเราคุนกับคําภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยผานสื่อตาง ๆ ทั้ง
โทรทัศน วิทยุ และโดยเฉพาะอยางยิ่งทางอินเทอรเน็ตที่สามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว 
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    คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทยสวนมากเปนคํานามที่เปนชื่อของวัตถุ  
ส่ิงของ ซึ่งเปนเครื่องใชและเครื่องบําบัด และเปนคํานามที่เกี่ยวกับชื่อในหมวดวิทยาการตาง ๆ (กําชัย 

ทองหลอ.  2537: 366)  ซึ่งการนําคําอังกฤษมาใชในภาษาไทยมีอยูหลายวิธี คือ 

     1) ใชตามคําเดิมและออกเสียงตามรูปที่เขียน คือ คําเดิมใชพยัญชนะและ
สระอะไรก็ใชตามนั้น  และออกเสียงตามที่เขียน  เชน  ลอนดอน  อเมริกา  กรัม  ลิตร  ฟุต ลินิน เคมี   
วัคซิน เบนซิน เซนติกรัม ไอศกรีม ฯลฯ 

     2) ใชตามคําเดิมแตออกเสียงผิดกับรูปที่เขียน คือ ใชสระและพยัญชนะตาม
คําเดิมและออกเสียงตามคําเดิม แตไมตรงกับรูปที่เขียนในภาษาไทย  เชน   

       เมตร  อานวา เม็ด 

       ออฟฟศ ” ออบฟด 

       เทคนิค ” เทกนิก, เทกหนิก 

       ลอตเตอรี  ” ล็อดเตอรี่ 
       ดอกเตอร ” ดอกเตอ 

       ยุโรป ” ยุโหรบ 

     3) เปลี่ยนคําและเสียงใหผิดไปจากเดิม  เชน 

       อิงลิช     เปน อังกฤษ 

       ไปปฺ ” แปบ 

       โกรซ ” กุรุส 

       พาวนฺดฺ ” ปอนด 
     4) ตัดรูปสระขางหลังคํา (ปจจัย) ออก แลวใชคําไทยประกอบขางหนา  เชน 

       นิวยอคเกอร     เปน ชาวนิวยอรฺค 

       ยุโรเปยน ” ชาวยุโรป 

       อิตาเลียน ” ชาวอิตาลี 
       อเมริกัน ” ชาวอเมริกา 

       ปารีเชียน ” ชาวปารีส 

     5) เติมไมทัณฑมาตที่พยัญชนะตัวสุดทายของคําเพื่อบังคับไมใหออกเสียง เชน 

       อิงแลนดฺ     เปน อิงแลนด 
       สวิตเซอรฺแลนดฺ ” สวิตเซอรแลนด 
       ไมลฺ ” ไมล 
       ออนซฺ ” ออนซ 
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       ดอลลารฺ ” ดอลลาร 
       คาบอนไดออกไซดฺ ” คาบอนไดออกไซด 
     6) เติมไมทัณฑมาตที่พยัญชนะซึ่งอยูระหวางคํา  เชน 

       ชอลฺก    เปน ชอลก 

       เปอรฺเซนตฺ ” เปอรเซนต 
     7) ตัดตัวตามที่เปนพยัญชนะซ้ํากับตัวสะกดออกตามหลักการเขียนอักษรซ้ํา  

เชน 

       ฟุตบอลลฺ    เปน ฟุตบอล 

       สวิสสฺ ” สวิส 

     8) เติมไมวรรณยุกตและไมไตคูลงไปอยางคําไทยเพื่อใหออกเสียงชัดขึ้น  

เชน  กาซ  แกซ  เชิ้ต  โนต  ช็อกโกแลต  เช็ค  เซ็น  ฯลฯ 

     9) ใชคําคงที่เชนเดียวกับคําไทย  คือไมเปลี่ยนแปลงรูปอยางในภาษาเดิม 

จะเปนเอกพจนพหูพจน เปนชื่อคนหรือชื่อประเทศ ก็มีรูปคงที่อยูอยางนั้น เมื่อตองการจะใหเปน
เอกพจน พหูพจน หรือเปนชื่อคน ชื่อประเทศ ตองใชคําประกอบตามระเบียบของภาษาไทยอีกชั้นหนึ่ง 
เชน คําวา ฟุต ตามหลักไวยากรณไทยถือวาเปนคํากลาง ๆ ที่ยังมิไดแสดงจํานวนวานอยหรือมาก จึง
จะจัดเปนอพจน ถาตองการจะใหรูวาเปนเอกพจนหรือพหูพจนตองมีคําประกอบเปน หนึ่งฟุต สองฟุต 

หลายฟุต ฯลฯ 

    การนําคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยนั้น  ควรประหยัดใชเฉพาะคําที่เปน    

วิสามานยนามและคําที่เปนชื่อของวัตถุหรือวิทยาการซึ่งเรายังไมมีคําบัญญัติสําหรับใชแทนเทานั้น 

และไมควรใชสํานวนอังกฤษซึ่งขัดกับระเบียบในภาษาไทย และทําใหเสียรสของภาษาไทยไป 

    สําหรับการสรางคําใหมโดยการบัญญัติศัพทนั้นเปนสิ่งจําเปนแกวิชาการในสาขา
ตาง ๆ  เพื่อใหมีคําไทยใชเพิ่มมากขึ้น แตศัพทบัญญัติบางคําไมเปนที่นิยมใช  คนไทยสวนมากจึงยังคง
ใชคําทับศัพทตอไปตามเดิม  เพราะเขาใจงาย  และอีกเหตุหนึ่ งที่ สําคัญคือ  ปจจุบันมีศัพท
ภาษาตางประเทศหลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่เจริญรุดหนามากขึ้น ยังไมทันที่
คณะกรรมการบัญญัติศัพทจะบัญญัติศัพทเพื่อใชในภาษาไทย คนก็ติดใชคําทับศัพทนั้นไปเสียแลว 

  6.2.3 การยืมคําภาษาจีนมาใชในภาษาไทย 

    ไทยและจีนมีความสัมพันธใกลชิดกันมาแตโบราณกาลตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน  ภาษาจีนเขามาสูภาษาไทยโดยการติดตอทางการคา ลักษณะภาษาจีนและภาษาไทยมีความ
คลายคลึงกัน เพราะเปนภาษาคําโดดและมีเสียงวรรณยุกตเชนเดียวกัน เมื่อนําเขามาใชในภาษาไทย
จึงเขียนรูปวรรณยุกตเพื่อใหออกเสียงวรรณยุกตตรงกับภาษาจีน 
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    คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทยโดยมากเปนคํานามที่เปนชื่อของอาหารและ
เครื่องใช (กําชัย ทองหลอ.  2537: 363) และออกเสียงตามสําเนียงเดิม จะมีเพี้ยนบางแตไมมาก  เชน  

เกาเหลา  ฮื่อฉ่ี  แปะซะ  กวยเตี๋ยว  เตาหู  เตาสวน  เฉากวย  ตั้งฉาย  กวยจั๊บ  พะโล  บะฉอ  เกี๊ยว  

เปนตน  และที่เปลี่ยนเสียงไปจากเดิมซึ่งมักเปนชื่อของเครื่องใช  เชน   

        คําจีน             คําที่ไทยใช 
       ฮวงโลว   อ้ังโล 
       เลงซึ้ง   ลังถึง, ซึ้ง (ที่นึ่งของ) 
       ปุงกี   ปุงกี๋ 
       เตี้ยะหลิว  ตะหลิว 

       บะมี่   บะหมี่ 
 

  จากเอกสารที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการจะสอนหลักภาษาไทยใหไดผลดีนั้นขึ้นอยู
กับครูเปนสิ่งสําคัญที่สุด ครูจะตองแมนในเนื้อหาหลักการ จะตองหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

และใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดวยการใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะชวย
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู สามารถจดจําไดนาน และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด  จะเห็นไดวาการสอนภาษาไทยนั้นเปนเรื่อง
สําคัญเพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  แสดงถึงความมีเอกลักษณของไทยที่สมควรจะถายทอด
ไปสูรุนลูกหลานอยางถูกตอง  การสอนภาษาไทยนั้นมีหลายวิธี  ข้ึนอยูกับครูผูสอนวาจะเลือกใชวิธีใด
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ  สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ  การใชส่ือการสอน
ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการสอนวิชาภาษาไทย  จะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่คาดหวังไวไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เปนสื่อที่สามารถนําเสนอไดทั้งขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  กราฟก  เสียง  ฯลฯ  มีการนําเสนอ
ที่เราใจผูเรียน  นาสนใจ  ไมนาเบื่อ  ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหกับผูเรียน  ผูเรียน
สามารถเรียนไดมากตามที่ตองการ  ไมตองเรงตามผูที่เรียนเร็ว  และไมตองเรียนคอยคนที่เรียนชา  

สามารถจะทบทวนกี่คร้ังก็ไดโดยที่เนื้อหาสาระในบทเรียนยังคงเหมือนเดิมทุกประการ  เปนการชวย
แบงเบาภาระใหกับครูผูสอนดวย  นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรยังเนนการมีปฏิสัมพันธระหวาง      
ผูเรียนกับบทเรียน  และแสดงผลการเรียนใหรูไดทันที  ชวยใหผูเรียนสามารถไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้ งนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมี เดีย  เร
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ใ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  4. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  5. วิธีดําเนินการวิจัย 

  6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึก
2549 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน 113 คน
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 48

ซึ่งไดจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นแรกจับสลากหองเรียนทั้ง 3 หอง สําหรับการทดลอง
ที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ แลวจึงจับสลากนักเรียนจากหองเรียนนั้นเพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  การทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ไดมาจากการจับสลากนักเรียนม
หองเรียน ในจํานวนหองเรียนทั้งหมด 3 หอง และจากหองเรียนนี้จับสลากนักเรียนมา 3 คน 

  การทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ไดมาจากการจับสลากนักเรียนม
หองเรียน จากจํานวนหองเรียนที่เหลือ และจากหองเรียนนี้จับสลากนักเรียนมา 15 คน 

  การทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดมาจากหองเรียนที่เหลือ แ
จับสลากนักเรียนมา 30 คน 

 

 

ื่ อง                  
หมี

ษา 

 

ที่ 2            

 คน  

ครั้ง

า 1 

า 1 

ละ     
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง คําภาษา 

ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย มีเนื้อหาดังนี้ 
  เร่ืองที่ 1 การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

  เร่ืองที่ 2 คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย 

  เร่ืองที่ 3 คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
  1.   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

  2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3.   แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดานเนื้อหา  และดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย         

มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อใหทราบถึงเนื้อหาวิชา 

จุดประสงคการเรียนรู  วิธีการสอน  และการวัดผล 

  2. ศึกษาวิ เคราะห เนื้อหาวิชาภาษาไทย  สาระที่  4 หลักการใชภาษา เ ร่ือง คํา
ภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย เพื่อกําหนดขอบขายของเนื้อหาที่จะนํามาสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยแยกบทเรียนออกเปนหนวยยอย วางโครงเรื่อง จัดลําดับกอนหลัง แลวจึง
นําไปปรึกษาและขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา เพื่อใหไดเนื้อหาที่สมบูรณ ซึ่งแบงเนื้อหาได 
ดังนี้ 
   เร่ืองที่ 1  การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

   เร่ืองที่ 2  คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย 

   เร่ืองที่ 3  คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย 
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  3. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ดังนี้ 
   3.1 บอกสาเหตุและวิธีการในการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยได 
   3.2 อานและเขียนคําภาษาอังกฤษที่ใชในภาษาไทยได 
   3.3 บอกความหมายของคําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทยได 
   3.4 อานและเขียนคําภาษาจีนที่ใชในภาษาไทยได 
   3.5 บอกความหมายของคําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทยได 
  4. สรางแบบฝกหัดระหวางเรียน ใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค เปนแบบถูก-ผิด 

และแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เมื่อตอบผิดจะมีเฉลย และมีการแจงผลการเรียนทันที 
  5. กําหนดใหทําแบบทดสอบเมื่อเรียนเนื้อหาในแตละเร่ืองจนจบ เปนแบบตัวเลือก 4 

ตัวเลือก เพื่อวัดความรูความเขาใจ และมีการแจงผลการเรียนทันที 
  6. ศึกษาลักษณะของผูเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อใหทราบแนวทางใน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหไดตามความสนใจของผูเรียน ซึ่งตองประกอบดวยภาพ
การตูน ภาพกราฟกแอนิเมชั่น เสียงบรรยายประกอบ และมีสีสันที่สดใส 

  7. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยนําเนื้อหาที่แบงออกเปนหนวยยอย ๆ 

มาออกแบบเปนกรอบภาพใหมีความตอเนื่องกัน แลวเขียนเปนสตอรี่บอรด (Storyboard) ประกอบดวย 

   7.1 ออกแบบแผนผัง (Flowchart) เพื่อกําหนดการเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของบทเรียน 

หนาเมนูหลัก เมนูยอย และการออกจากบทเรียน 

   7.2 ออกแบบศิลป (Design) ไดแก ฉากหลัง ตัวอักษร ปุมสัญลักษณ ภาพประกอบ 

กรอบภาพ เสน สี ในแตละกรอบภาพ แลวจัดวางองคประกอบใหเหมาะสม 

   7.3 เขียนบทบรรยาย (Script) และเสียงดนตรีประกอบ 

   7.4 กําหนดการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

  8. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 

และโปรแกรมอื่น ๆ สําหรับสวนของกราฟกและเสียง ไดแก โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0, SWiSH v2.0 

และ Sound Forge 6.0 โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   8.1 จัดเตรียมสื่อที่ใชประกอบการสรางบทเรียน ไดแก เตรียมฉากหลัง ตัวอักษร 
ภาพกราฟก ภาพแอนิเมชั่น เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ปุมคลิกตางๆ ในรูปแบบดิจิทัล 

   8.2 นําสื่อดิจิทัลที่ไดจัดเตรียมไวมาประกอบกันตามสตอรี่บอรด 

   8.3 ทดสอบโปรแกรม โดยเช็คและรันโปรแกรมเพื่อความถูกตองสมบูรณ 
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  9. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางเสร็จแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 

3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพและความ
ถูกตองของบทเรียน แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

  10. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตอไป 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1. ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2. วิเคราะหเนื้อหา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และผลการเรียนรูที่คาดหวังตาม
หลักสูตร ในสาระที่ 4 หลักการใชภาษา เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย ในชวงชั้นที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

  3. สรางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ โดยมีคําตอบที่ถูกเพียง
คําตอบเดียว ใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละเรื่องของบทเรียน 

  4. นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ แลวนํามาแกไขปรับปรุง 
  5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
แตผานการเรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย มาแลว 

  6. ตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน 

จากนั้นเรียงคะแนนจากมากไปหาคะแนนนอย แลวตัดกลุมคะแนนมากมา 1/3 เปนกลุมเกง แลวตัด
กลุมที่ไดคะแนนนอยมา  1/3  เปนกลุมออน 

  7. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบเปนรายขอ โดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ตั้งแต 0.20 – 0.80 และคาอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 

  8. คัดเลือกขอสอบเพื่อนํามาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 

ขอ แบงเปน  เร่ืองที่ 1 จํานวน 6 ขอ  เร่ืองที่ 2 จํานวน 12 ขอ  และเรื่องที่ 3 จํานวน 12 ขอ 

  9. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson โดย
ไดคาความเชื่อมั่น 0.75  ซึ่งผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

เรื่องที่ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก คาความเชื่อมั่น 

1 6 0.39 - 0.76 0.24 - 0.42 0.45 

2 12 0.32 - 0.73 0.21 - 0.58 0.56 

3 12 0.42 - 0.80 0.24 - 0.52 0.61 

รวม 30 0.32 - 0.80 0.21 - 0.58 0.75 

 
 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ดําเนินการสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา และดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2. กําหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 

  3. สรางแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และแบบ
ประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับผลการประเมินดังนี้ 
    คะแนน  5 หมายถึง   คุณภาพดีมาก 

    คะแนน  4 หมายถึง   คุณภาพดี 
    คะแนน  3 หมายถึง   คุณภาพปานกลาง 
    คะแนน  2 หมายถึง   ตองปรับปรุง 
    คะแนน  1 หมายถึง   ใชไมได 
  4. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน และดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ใชประเมินคุณภาพของบทเรียน 

  5. นําผลจากการประเมินมาหาคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 

    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51-2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50 หมายถึง ใชไมได 
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   เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพ 

กําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 

 

วิธีดําเนินการหาประสิทธิภาพบทเรียน 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่
ใชในภาษาไทย ดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันดังนี้ 
  การทดลองครั้งที่ 1 
  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ      

ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549    

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน โดยนักเรียน 1 คน ตอ
เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ในขั้นนี้เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียในดานตาง ๆ โดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณ และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขบทเรียน 
  การทดลองครั้งที่ 2 
  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 1 แลว ไปทดลองกับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 
สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน โดยนักเรียน 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร    
1 เครื่อง ใหนักเรียนเรียนเนื้อหา และทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และเมื่อเรียนจบใหทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ทําแบบนี้จนครบทั้ง 3 เร่ือง แลวจึงนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของบทเรียน และนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปทดลองในครั้งที่ 3 ตอไป 
  การทดลองครั้งที่ 3 
  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 2 แลว ไปทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 30 คน  โดยนักเรียน 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหนักเรียนเรียนเนื้อหา และทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน และเมื่อเรียนจบใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ทําแบบนี้จนครบ
ทั้ง 3 เร่ือง แลวจึงนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตาม
เกณฑ 85/85 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพบทเรียน 

 2. หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดย
ใชสูตรสัดสวน (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538:  129-130) 

 3. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson      

(พวงรัตน ทวีรัตน.  2538:  12) 

 4. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชสูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2 

(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528:  294 – 295) 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาต
ประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยนําไปทด
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงาน
คลองสาน กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย เปนบทเรีย
สรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows โดยบ
อยูในแผนซีดีรอม 

 ลักษณะของบทเรียนเปนการนําเสนอแบบสอนเนื้อหา (Tutorial) ประกอบดวยเนื้อหา 3 เ
ไดแก  การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย  คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย  แ
คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการของตน
บทเรียนประกอบดวยชื่อบทเรียน เมนูหลัก เมนูยอย คําแนะนําการใชบทเรียน จุดประสงคการเรีย
เนื้อหาบทเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน พรอมเฉลย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และแจง
คะแนน โดยมีคุณสมบัติครอบคลุมทางดานมัลติมีเดีย ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกรา
เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจ
ผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู 
 

ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 
 ผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จําน
3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของบทเร
ผลการประเมินดังตาราง 2 และ 3 

 

 

 

 

าง-
ลอง
เขต

นที่
รรจุ

ร่ือง 
ละ
เอง 
นรู 
ผล
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ตาราง 2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชใน 

       ภาษาไทย โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหา 
     1.1  เนื้อหาสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
     1.2  ความถูกตองของการนําเสนอเนื้อหา 

     1.3  ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

     1.4  วิธีการนําเสนอเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการเรียนรู 
     1.5  วิธีการนําเสนอปฏิสัมพันธเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ 
2. แบบฝกหดั 
     2.1  ความชัดเจนเหมาะสมของคําถาม 

     2.2  ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 

     2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับ 

     2.4  วิธียอนกลับส่ือความหมายชัดเจน 
3. แบบทดสอบ 
     3.1  ความชัดเจนเหมาะสมของคําถาม 

     3.2  ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 

     3.3  แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค 
            การเรยีนรู 
     3.4  การแจงผลทดสอบเหมาะสมและสื่อความหมาย 

            ชัดเจน             

4.33 
4.67 

4.00 

4.33 

4.33 

4.33 
4.25 
4.00 

4.33 

4.33 

4.33 
4.08 
4.33 

4.00 

4.00 

 

4.00 

ดี 
ดีมาก 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 

ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.22 ดี 

 

 จากตาราง 2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง   
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2       

มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานเนื้อหา แบบฝกหัด และแบบทดสอบ 

มีคุณภาพอยูในระดับดี และมีคุณภาพตามรายการประเมินสวนใหญอยูในระดับดี ยกเวน เร่ือง เนื้อหา
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ในดานเนื้อหาที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 3  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชใน 

       ภาษาไทย โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ภาพประกอบ 
     1.1  องคประกอบในการออกแบบภาพนาสนใจ 

            ชัดเจน             

     1.2  ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 

     1.3  พื้นหลังเหมาะสมไมรบกวนการมอง 
     1.4  ขนาดและการจัดวางตําแหนงของปุมมีความ 

             เหมาะสม 
2. เสียง 
     2.1  เสยีงบรรยายชัดเจน หลักการอานถูกตอง  
            ส่ือความหมายตามเนื้อหาสาระ 

     2.2  เสยีงดนตรีเหมาะสม 

     2.3  เสยีงประกอบเหมาะสม 
3. ตัวอักษร 
     3.1  ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรเหมาะสม 

     3.2  สีสันเหมาะสม 

     3.3  การอานงายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

     3.4  การพมิพอักษรถูกตอง 
4. ดานเทคนคิการนําเสนอ 
     4.1  การออกแบบหนาจอโดยภาพรวม 

     4.2  วิธีการนําเสนอปฏิสัมพันธเหมาะสม 

     4.3  เวลาที่ใชแสดงปฏิสัมพันธเหมาะสม 

     4.4  ความสมบูรณของการเชื่อมโยง และการเปลี่ยน 

            หนาจอ 

     4.5  การออกจากโปรแกรมสะดวก 
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คาเฉลี่ยรวม 4.73 ดีมาก 
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 จากตาราง 3 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษามีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานภาพประกอบ เสียง 
ตัวอักษร และดานเทคนิคการนําเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีคุณภาพตามรายการประเมิน
สวนใหญอยูในระดับดีมาก ยกเวน เร่ือง การพิมพอักษรถูกตอง ในดานตัวอักษร และเรื่อง เวลาที่ใช
แสดงปฏิสัมพันธเหมาะสม ในดานเทคนิคการนําเสนอ ที่มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 และสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 การทดลองครั้งที่ 1 
 การทดลองครั้งที่ 1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ในขั้นนี้เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในดานตาง ๆ โดยใชวิธีการสังเกต และสัมภาษณ พบวา ผูเรียนมีความ
สนใจ และมีความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี บทเรียนมีทั้งภาพประกอบ และเสียงบรรยาย 

ทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน แตยังพบขอบกพรองที่ตองทําการปรับปรุงแกไขบทเรียน 

ดังนี้ 
 1. เสียงบรรยายบางชวงเร็วเกินไป ฟงไมทัน แกไขโดย บันทึกเสียงบรรยายใหม 
 2. บทเรียนบางเนื้อหามีคําผิด แกไขโดย ทบทวนการพิมพใหมทั้งหมดและแกไขใหถูกตอง 
 3. ปุมในหนาเมนูหลักเล็กเกินไป อานไมชัดเจน แกไขโดย เพิ่มขนาดปุมและตัวอักษรใหมี
ขนาดใหญและชัดเจนขึ้น 

 4. ผูเรียนเสนอใหเพิ่มการตูนแอนิเมชั่นในหนาไตเติ้ลนําบทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจ แกไข
โดย เพิ่มภาพการตูนแอนิเมชั่นในหนาไตเติ้ลนําบทเรียน 

 ผูวิจัยไดนําขอบกพรองที่พบจากการทดลองครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวนํา
บทเรียนไปทดลองในครั้งที่ 2 ตอไป 
 การทดลองครั้งที่ 2 
 การทดลองครั้งที่ 2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากการ
ทดลองครั้งที่ 1 แลว  ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1/E2  ไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษา 

       ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย จากการทดลองครั้งที่ 2 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน รายการ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เร่ืองที่ 1 6 5.06 84.44 6 5.00 83.33 84.44/83.33 

เร่ืองที่ 2 12 10.26 85.56 12 10.13 84.44 85.56/84.44 

เร่ืองที่ 3 12 10.66 88.89 12 10.53 87.78 88.89/87.78 

รวม 30 25.98 86.67 30 25.66 85.56 86.67/85.56 

 

 จากตาราง 4 แสดงผลการทดลองเพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 พบวา บทเรียนมีแนวโนมประสิทธิภาพโดยรวมเปน 86.67/85.56 ซึ่งแนวโนมประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 แตเมื่อพิจารณารายเนื้อหาแลว พบวา เร่ืองที่ 3 มีแนวโนม
ประสิทธิภาพ 88.89/87.78 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สวนเรื่องที่ 1 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 

84.44/83.33 และเรื่องที่ 2 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 85.56/84.44 ซึ่งยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ผูวิจัยจึงไดรวบรวมปญหาและขอบกพรองของบทเรียนในขณะทําการทดลองจากกลุมตัวอยาง และ
ปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 1. เนื้อหาของเรื่องที่ 1 มีรายละเอียดมากในแตละกรอบ แกไขโดย แบงยอยการนําเสนอ
เนื้อหาในแตละกรอบใหนอยลง 
 2. เพิ่มภาพประกอบคําศัพท และเพิ่มปุมฟงซ้ํา 

 3. ปรับปรุงการเฉลยขอถูกของแบบฝกหัดใหชัดเจนมากขึ้น 

 ผูวิจัยไดนําขอบกพรองที่พบจากการทดลองครั้งที่ 2 มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวนํา
บทเรียนไปทดลองในครั้งที่ 3 ตอไป 
 การทดลองครั้งที่ 3 
 การทดลองครั้งที่ 3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากการ
ทดลองครั้งที่ 2 แลว ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับกลุมตัวอยาง  
จํานวน 30 คน  ไดผลการทดลอง ดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง คําภาษาตางประเทศ 

       ที่ใชในภาษาไทย จากการทดลองครั้งที่ 3 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน รายการ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เร่ืองที่ 1 6 5.16 86.11 6 5.13 85.56 86.11/85.56 

เร่ืองที่ 2 12 10.40 86.67 12 10.36 86.39 86.67/86.39 

เร่ืองที่ 3 12 10.56 88.06 12 10.50 87.50 88.06/87.50 

รวม 30 26.12 87.11 30 25.99 86.67 87.11/86.67 

 

 จากตาราง 5 แสดงผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพโดยรวมเปน 87.11/86.67 เมื่อพิจารณารายเนื้อหา พบวา เร่ืองที่ 1       

มีประสิทธิภาพ 86.11/85.56  เร่ืองที่ 2 มีประสิทธิภาพ 86.67/86.39 และเรื่องที่ 3 มีประสิทธิภาพ 

88.06/87.50 ซึ่งแสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมและรายเนื้อหาทุกเรื่องมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยมุงพัฒนาบทเร
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 85/85 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปราย
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมส
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 2. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาภาษาไทย แ
เนื้อหาวิชาอื่น ๆ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึก
2549  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน 113 คน
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึก
2549  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน ซึ่งไดจ
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน แบงเปน 

  การทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 

  การทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน 

  การทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
 

 

ที่ใช
ียน
ผล 

ทย   

าระ

ละ   

ษา 

 

ษา 

าก
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 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง คําภาษา 

ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย  แบงเนื้อหาเปน 3 เร่ือง ดังนี้ 
  เร่ืองที่ 1 การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

  เร่ืองที่ 2 คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย 

  เร่ืองที่ 3 คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใช
ในภาษาไทย ดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหา เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม 

 3. จัดเรียงลําดับเนื้อหาตามวัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม 

 4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

 5. ออกแบบ Flowchart และเขียน Script ดําเนินเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 6. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 

 7. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 3 ทาน และเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ เพื่อแกไข
ขอบกพรอง และประเมินคุณภาพของบทเรียน 
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 8. ทําการทดลองครั้งที่ 1 โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น ไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 3 คน แลวสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณผูเรียน เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของ
บทเรียน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 2 ตอไป 

 9. ทําการทดลองครั้งที่ 2 โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลว จากการ
ทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใหผูเรียนเรียนเนื้อหาทีละเรื่อง พรอมทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย เมื่อเรียนจบใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของแตละ
เร่ือง ทําเชนนี้จนครบทั้ง 3 เร่ือง แลวจึงนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมประสทิธภิาพของบทเรยีน 

โดยใชสูตร E1/E2 และนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 3 ตอไป 

 10. ทําการทดลองครั้งที่ 3 โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลว จาก
การทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใหผูเรียนเรียนเนื้อหาทีละเรื่อง 
พรอมทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย เมื่อเรียนจบใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของแตละเรื่อง ทําเชนนี้จนครบทั้ง 3 เร่ือง แลวจึงนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน ตามเกณฑ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2  

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังกลาว สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ประกอบดวยเนื้อหา 3 เร่ือง คือ 

  เร่ืองที่ 1 การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

  เร่ืองที่ 2 คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย 

  เร่ืองที่ 3 คําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย 

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  2.1 คุณภาพของบทเรียนจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพในระดับดี และจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพในระดับดีมาก 

  2.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคาเปน 87.11/86.67   

โดยเรื่องที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.11/85.56  เร่ืองที่ 2 มีประสิทธิภาพ 86.67/86.39  และเรื่องที่ 3           

มีประสิทธิภาพ 88.06/87.50 
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อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 87.11/86.67 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 และจากการประเมินคุณภาพของบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดี และดานเทคโนโลยีการศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. การที่บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 85/85 เปนผล
มาจากบทเรียนที่สรางขึ้นมีการพัฒนาอยางเปนระบบ คือ มีการศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหา 

กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม มีการจัดเนื้อหาเปนสวนยอย ๆ ใหมีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางการเรียน และมีความเหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงนํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่มีความนาสนใจ ประกอบดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟก เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และ
เสียงประกอบ โดยใชหลักการและทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษาเขาชวยในการออกแบบและพัฒนา
บทเรียน เชน ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เชื่อวาการเรียนรูของมนุษยมีความสัมพันธกันระหวางสิ่งเรากับ
การตอบสนอง โดยมีการเสริมแรงเปนตัวการ และทฤษฎีปญญานิยม เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยนั้น
เปนเรื่องของภายในจิตใจ มีความคิด  มีอารมณ  จิตใจ  และความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป  

ดังนั้นการออกแบบสื่อการเรียนการสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย ทําให
ผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกลําดับการ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน (องอาจ ชาญเชาว. 2546: ออนไลน) อีกทั้งบทเรียนไดมีการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีทางการศึกษา แลวนําไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาอีกดวย 

 2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้ สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได โดย
ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดตามขีดความสามารถของตนเอง ทําใหผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วไมรูสึก
เบื่อหนาย สวนผูเรียนที่มีการเรียนรูไดชากวาก็ไมรูสึกกดดันและไมเครงเครียดในการเรียน สงผลให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สูงขึ้น และชวยกระตุนความสนใจในการเรียนรู 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวา ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนกับการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอยางดี เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อที่
มีการนําเสนอทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟก เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เสียงประกอบ และมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกับผูเรียน มีการเสริมแรงและใหขอมูลยอนกลับทันทีในการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถ
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และใหการเสริมแรง (Reinforcement) แกผูเรียนไดรวดเร็ว ทั้งใน
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รูปแบบของขอความ เสียง หรือรูปภาพ เมื่อผูเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันที ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูทันที  (อรพันธ ประสิทธิรัตน.  2530:  7-8)   

 4. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่
ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 จากการทดลองครั้งที่ 2 

พบวา บทเรียนมีแนวโนมประสิทธิภาพโดยรวมเปน 86.67/85.59 โดยเรื่องที่ 1 มีประสิทธิภาพ 

84.44/83.33 และเรื่องที่ 2 มีประสิทธิภาพ 85.56/84.44 และเรื่องที่ 3 มีประสิทธิภาพ 88.89/87.78  

ซึ่งเรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 2 มีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาใน         

แตละกรอบมีรายละเอียดมากเกินไปทําใหผูเรียนจดจําบทเรียนไมได เสียงบรรยายอานเร็วเกินไปทําให
ผูเรียนฟงไมทัน และการใหขอมูลยอนกลับจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนยังไมชัดเจนพอ ผูวิจัยจึง
ไดทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนตามขอบกพรองที่พบดังกลาว เมื่อไดทําการปรับปรุงบทเรียนใหมี
เนื้อหายอย ๆ มากขึ้น บันทึกเสียงบรรยายใหมใหอานชาลง เพิ่มปุมฟงซ้ําในแตละกรอบของเนื้อหา 

และปรับปรุงแกไขการใหขอมูลยอนกลับของแบบฝกหัดระหวางเรียน แลวจึงนําบทเรียนไปทดลองครั้ง
ที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพ พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพโดยรวมเปน 87.11/86.67 โดยเรื่องที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 86.11/85.56  เร่ืองที่ 2 มีประสิทธิภาพ 86.67/86.39  และเรื่องที่ 3 มีประสิทธิภาพ 

88.06/87.50  ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวม และรายเนื้อหาทุกเรื่องมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 

 ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลอรัตน ศิริเขตรกรณ (2545: 83-84) ที่ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ไตรยางคและการผันอักษร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 

ผลการทดลองพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 89.27/91.22 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และจากการวิจัยของสุภาภรณ ระยันต (2547: 50-51) ที่ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 ผลการทดลองพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 90.30/88.70 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว 85/85 และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 



 83

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจําเปนตองเตรียมทรัพยากรทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดียดานตาง ๆ ใหพรอม เชน เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน เสียงบรรยาย เสียงดนตรี 
เสียงประกอบ เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการเขียนแผนผัง และสคริปตดําเนินเนื้อหาบทเรียน เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการสรางบทเรียน และผูวิจัยควรมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะใชสราง
บทเรียนเปนอยางดี เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพตอผูเรียนอยางแทจริง 
 2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตรนั้น ควรมี
การวางแผนรวมกันระหวางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายดาน เชน ดานเนื้อหา ดานศิลปะ ดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา และดานโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพสูง และเหมาะสมกับผูเรียนมากที่สุด 

 3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อการเรียนรูที่ครูผูสอนสามารถนํามาใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนได เพราะเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 
ทั้งนี้ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง และตามความสนใจของแตละคน โดยไมจํากัดเวลา
ในการเรียน ทําใหผูเรียนไมเกิดความเครียดระหวางเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย กระตุนความสนใจในการ
เรียนรู และมีประสบการณใหม ๆ ในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

 4. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการเรียนในลักษณะการเรียนดวย
ตนเอง การออกแบบบทเรียนจึงควรคํานึงถึงความสะดวกในการใชบทเรียนเปนหลัก การเขาสูเนื้อหา
ตองไมซับซอนยุงยาก และควรมีการแนะนําการใชบทเรียนกอน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 นี้ มีเนื้อหาเพียงสวนหนึ่งเทานั้น นาจะมี
การศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาคําศัพทอ่ืน ๆ เพิ่ม เพื่อเปนทางเลือกสําหรับครูและ
นักเรียนในการใชส่ือประกอบการเรียนการสอนตอไป และควรพัฒนาการออกแบบบทเรียนใหนําเสนอ
เนื้อหาแบบบูรณาการกับกลุมสาระวิชาอื่น ๆ เพื่อขยายขอบเขตของการศึกษาใหกวางขึ้น และเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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 2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนรูที่ไรขอจํากัดเรื่องเวลา ระยะทาง สถานที่ และสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต 
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ภาคผนวก ก 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เรื่อง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
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บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นเปนบทเรียนที่เสนอเนื้อหา เร่ือง คําภาษาตางประเทศ
ที่ใชในภาษาไทย  โดยบรรจุอยูในแผนซีดีรอม ประกอบดวยเนื้อหา 3 เร่ือง ไดแก การนําคําภาษา 

ตางประเทศมาใชในภาษาไทย  คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย  และคําภาษาจีนที่นํามาใชใน
ภาษาไทย 

 

การใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 เมื่อตองการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใหใสแผนซีดีรอมเขาไปในเครื่อง
คอมพิวเตอร แลวโปรแกรมจะ RUN อัตโนมัติ 
นําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเขาสูบทเรยีน : 

     หนานําเขาสูบทเรียน มีตัวอักษรกราฟก แอนิเมชั่น และเสียงดนตรี ตอนรับเขาสูบทเรียน เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน โดยผูเรียนตองลงทะเบียนกอนเขาสูบทเรียน 

ภาพประกอบ 2  นาํเขาสูบทเรียน 
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เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนหูลัก : 

     ผูเรียนสามารถเลือกไดวาจะไปยังหนาใดกอน หรือหากยังไมพรอมที่จะเรียนก็สามารถออกจาก
โปรแกรมไดทันที 

ภาพประกอบ 3  เมนูหลกั 

 
คําแนะนําการใชบทเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําการใชบทเรียน : 

     เปนการแจงใหผูเรียนทราบวาบทเรียนนี้ประกอบดวยเนื้อหาอะไรบาง และปุมใดทําหนาที่อะไรบาง 
เพื่อผูเรียนสามารถเรียนบทเรียนไดอยางถูกตอง 

ภาพประกอบ 4  คําแนะนาํการใชบทเรียน 
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วัตถุประสงคการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู : 
     เปนการแจงใหผูเรียนทราบวาบทเรียนนี้ตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูอยางไร 

ภาพประกอบ 5  วัตถุประสงคการเรียนรู 
 
เมนูบทเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูบทเรียน : 

     ผูเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนใดกอนก็ไดตามความสนใจของตนเอง ประกอบดวยเนื้อหา  

3 เร่ือง ไดแก การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย  คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย  

และคําภาษาจีนที่นํามาใชในภาษาไทย  หรือหากผูเรียนยังไมพรอมที่จะเรียนก็สามารถคลิกปุมกลับ
หนาเมนูหลัก และออกจากโปรแกรมไดทันที 

ภาพประกอบ 6  เมนูบทเรยีน 
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บทเรียนเรื่องที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเรื่องที่ 1 : 

     ผูเรียนสามารถเขาเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ไดโดยคลิกที่ปุม “เนื้อหา” โดยในแตละกรอบของเนื้อหา  

จะมีปุม “ฟงซ้ํา” “ถัดไป” “ยอนกลับ” เพื่อใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 
ภาพประกอบ 7  บทเรยีนเรื่องที ่1 

 
แบบฝกหัดเรื่องที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบฝกหัดเรื่องที ่1 : 

     ขณะที่ผูเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 จะตองทําแบบฝกหัดที่มีอยูระหวางบทเรียนดวย ซึ่งบทเรียนจะมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียน ทั้งในกรณีที่ตอบถูก และตอบผิด  และมีการแจงผลคะแนนใหทราบทันที 

ภาพประกอบ 8  แบบฝกหัดเรื่องที่ 1 
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แบบทดสอบเรื่องที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบเรื่องที่ 1 : 

     เมื่อผูเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 จบแลว จึงทําแบบทดสอบ ซึ่งมีการแจงผลคะแนนใหทราบทันที 
ภาพประกอบ 9  แบบทดสอบเรื่องที ่1 

 
บทเรียนเรื่องที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเรื่องที่ 2 : 

     ผูเรียนสามารถเขาเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 2 ไดโดยคลิกที่ปุม “เนื้อหา” โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียน
คําศัพทหมวดใดกอนก็ได  ในแตละกรอบของเนื้อหาจะมีปุม “ฟงซ้ํา” “ถัดไป” “ยอนกลับ” เพือ่ใหผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 

ภาพประกอบ 10  บทเรียนเรือ่งที ่2 
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แบบฝกหัดเรื่องที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบฝกหัดเรื่องที ่2 : 

     ขณะที่ผูเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 2 จะตองทําแบบฝกหัดที่มีอยูตอนทายของคําศัพทแตละหมวด ซึ่ง
บทเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ทั้งในกรณีที่ตอบถูก และตอบผิด มีการเฉลยขอที่ถูกตอง และมีการ
แจงผลคะแนนใหทราบทันที 

ภาพประกอบ 11  แบบฝกหดัเรื่องที่ 2 

 
แบบทดสอบเรื่องที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบเรื่องที่ 2 : 

     เมื่อผูเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 2 จบแลว จึงทําแบบทดสอบ ซึ่งมีการแจงผลคะแนนใหทราบทันที 
ภาพประกอบ 12  แบบทดสอบเรื่องที่ 2 
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บทเรียนเรื่องที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเรื่องที่ 3 : 

     ผูเรียนสามารถเขาเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 3 ไดโดยคลิกที่ปุม “เนื้อหา” โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียน
คําศัพทหมวดใดกอนก็ได  ในแตละกรอบของเนื้อหาจะมีปุม “ฟงซ้ํา” “ถัดไป” “ยอนกลับ” เพือ่ใหผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 

ภาพประกอบ 13  บทเรียนเรือ่งที ่3 

 
แบบฝกหัดเรื่องที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบฝกหัดเรื่องที ่3 : 

     ขณะที่ผูเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 3 จะตองทําแบบฝกหัดที่มีอยูตอนทายของคําศัพทแตละหมวด ซึ่ง
บทเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ทั้งในกรณีที่ตอบถูก และตอบผิด มีการเฉลยขอที่ถูกตอง และมีการ
แจงผลคะแนนใหทราบทันที 

ภาพประกอบ 14  แบบฝกหดัเรื่องที่ 3 
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แบบทดสอบเรื่องที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบเรื่องที่ 3 : 

     เมื่อผูเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 3 จบแลว จึงทําแบบทดสอบ ซึ่งมีการแจงผลคะแนนใหทราบทันที 
ภาพประกอบ 15  แบบทดสอบเรื่องที่ 3 

 
รวมคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนน : 

     เมื่อผูเรียนเรียนเนื้อหา ทําแบบฝกระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ครบทั้ง 3 เร่ือง แลว  

จะมีหนารวมคะแนนทั้งหมดใหผูเรียนไดดูผลการเรียนทั้งหมดของตนเองอีกครั้ง ซึ่งผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบไดวาตนเองยังไดคะแนนตรงสวนใดนอย และยังไมเขาใจเนื้อหาตรงสวนใด ก็สามารถกลับ
เขาไปเรียนเนื้อหาตรงสวนนั้นได 

ภาพประกอบ 16  รวมคะแนน 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
 
           ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  แลวเขียนเครื่องหมาย X ใน 
     ชองสี่เหลี่ยมใหตรงกบัขอที่เลือกไวลงในกระดาษคําตอบ 
 
เรื่องที่ 1  การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
1. ขอใดไมใชผลของการนาํภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

 ก.  มีคําศพัทใหม ๆ 

 ข.  มีคําใหเลือกใชอยางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 

 ค.  ทําใหเกิดความสับสนในการใชภาษา 

 ง.  ทําใหเขาใจความหมายของคําไดชัดเจนขึ้น 

2. เพราะเหตุใดจงึมีการนําคาํจากภาษาอื่นมาใช 
 ก.  มีการติดตอส่ือสารกันระหวางประเทศ ข.  เพิ่มรสนยิมในการใชภาษา 

 ค.  ตองการเปนทีย่อมรับของสังคมโลก ง.  ภาษาตางประเทศเขาใจงาย 

3. การนาํคําภาษาตางประเทศมาใชแบบตรงตัว ออกเสยีงคลายคําเดิม เรียกวาอะไร 
 ก.  คําทับศัพท ข.  ศัพทบัญญัติ 

 ค.  ศัพทเฉพาะ ง.  ศัพทใหม 
4. เมื่อเปนภาษาเขียนหรือเปนภาษาทางการ ควรใชคําประเภทใด 

 ก.  คําทับศัพท ข.  ศัพทบัญญัติ 

 ค.  ศัพทเฉพาะ ง.  ศัพทใหม 
5. วิธีเขียนคําทบัศัพทภาษาอังกฤษมหีลักในการเขียนอยางไร 
 ก.  ไมใสรูปวรรณยุกต ข.  เขียนตามการออกเสียง 
 ค.  ไมมีตัวสะกด ง.  เขียนตามรปูศัพทเดิม 

6. ภาษาจนีและภาษาไทยมีลักษณะใดที่คลายกนั 

 ก.  เปนภาษาคําโดด ข.  เปนภาษารูปภาพ 

 ค.  ไมมเีสียงวรรณยุกต ง.  ไมมีรูปวรรณยุกต 
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เรื่องที่ 2  คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชในภาษาไทย 
1. “ภายในรานอาหารจะมี...............มาคอยบริการ................อาหาร” จงเลือกคําทับศัพทเติมลงใน 

      ชองวางใหถูกตอง 
 ก.  บอย, เสริฟ ข.  บอย, ยก 

 ค.  กุก, เสริฟ ง.  กุก, ยก 

2. “สัตวเลี้ยงลกูดวยนม มีคอยาว ตัวสนี้ําตาลอมเหลือง มีลายสนี้ําตาลเขมลักษณะเปนดอกหรือ 

      ตาราง”  หมายถงึสัตวประเภทใด 

 ก.  เสือดาว ข.  ยีราฟ 

 ค.  เสือชีตาร ง.  มาลาย 

3. ขอใดหมายถงึรถยนตรับจางสาธารณะ โดยสารไดไมเกิน 7 คน 

 ก.  มอเตอรไซค ข.  แทก็ซี ่
 ค.  รถบัส ง.  รถเมล 
4. ………………เปนอาหารจานดวนที่รับประทานไดอยางรวดเร็ว และใหพลงังานสงู 
 ก.  ฟาสตฟูด ข.  บฟุเฟต 
 ค.  มกักะโรน ี ง.  คุกกี ้
5. คุณครูใช...........เขียนกระดานดํา แตใชปากกาปลายสกัหลาดเขียนบนกระดาน....................... 

 ก.  ชอลก, ไวรบอรด ข.  ชอลก,  ไวตบอรด 

 ค.  ช็อลก, ไวรบอรด ง.  ช็อลก, ไวตบอรด 

6. ถาตองการลงเลนน้าํในสระนี้ตองสวม.......................กอน 

 ก.  เสื้อเชิ้ต ข.  รองเทาฟองน้าํ 

 ค.  หมวกแกป ง.  บิกนิ ี

7. เราสามารถหาขอมูลขาวสารไดทั่วโลกผานเครือขาย......................... 

 ก.  อินเทอรเนต็ ข.  อินเตอรเนต็ 

 ค.  อินเทอรเนท็ ง.  อินเตอรเนท็ 

8. คําในขอใดเขียนถกูตอง 
 ก.  โนด ข.  โนด 

 ค.  โนต ง.  โนต 

9. เครื่องดนตรีประเภทใด มี 4 สาย และมีคันชักสําหรับสี 

 ก.  เปยโน ข.  กีตาร 
 ค.  ไวโอลิน ง.  ทรัมเปต 
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10. คําวา “เฮ – ลิ – คอบ – เตอ”  เขียนอยางไร 
 ก.  เฮลิคอปเตอร ข.  เฮลิคอปเตอร 
 ค.  เฮลิคอปเตอร ง.  เฮลิคอปเตอร 
11. คําวา “สนุกเกอร” อานอยางไร 
 ก.  สะ – นุก – เกอ ข.  สะ – นุก – เกอ 

 ค.  สะ – นุก – เกอ ง.  สะ – หนุก – เกอ 

12. เราตั้ง....................เพื่อเปนคายทีพ่ักแรมชั่วคราวกลางปา 

 ก.  แคมป ข.  แคมป 
 ค.  แคมพ ง.  แคมพ 
 
เรื่องที่ 3  คําภาษาจีนที่นาํมาใชในภาษาไทย 
1. คําในขอใดมาจากภาษาจนี 

  ก.  กรง ข.  กอก 

 ค.  โกดัง ง.  กลอง 
2. “เราตองเขาควิซื้อต๋ัวทีเ่คานเตอรนี้กอน แลวคอยเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยูริมฟุตบาทโนน”  

 คําที่ขีดเสนใตคําใดเปนคําทีม่าจากภาษาจีน 

 ก.  คิว ข.  ตั๋ว 

 ค.  เคานเตอร ง.  ฟุตบาท 

3. คําในขอใดเขียนผิด 

 ก.  กวยจั๊บ ข.  กวยจี ๊
 ค.  กวยเตี๋ยว ง.  เกีย้มอี ๋
4. “อาหารชนิดหนึ่ง ทาํดวยแปงสาลีเปนเสนเล็กๆ สีเหลือง ลวกสุกแลวปรุงดวยเครื่อง มหีม”ู   

 หมายถงึขอใด 

 ก.  กวยเตี๋ยว ข.  กวยจับ๊ 

 ค.  เกี้ยมอี ๋ ง.  บะหมี ่
5. ……………เปนเครื่องสาน สําหรับใชโกยดิน 

 ก.  เขง ข.  ตะกรา 

 ค.  กระบุง ง.  บุงกี ๋
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6. คําใดหมายถงึเครื่องมือทีท่ําดวยเหลก็ ใชแซะหรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะ 

 ก.  ชอน ข.  ตะหลิว 

 ค.  มีด ง.  ทัพพ ี

7. คําในขอใดไมไดมาจากภาษาจนี 

 ก.  หาง ข.  หวย 

 ค.  เหลา ง.  หุน 

8. คําวา “กวยจับ๊” อานวาอยางไร 
 ก.  กวย – จั๊บ ข.  กวย – จั๊บ 

 ค.  กวย – จั๊บ ง.  กวย – จั๊บ 

9. “กงพาเตี่ยขี่มอเตอรไซคไปกินโจกกับปาทองโกที่รานคาหนาปากซอย”  ขอความนีม้ีคําทีย่ืมมาจาก 

 ภาษาจนีกี่คํา 

 ก.  4  คาํ ข.  5  คํา 

 ค.  6  คํา ง.  7  คํา 

10. คําที่มาจากภาษาจนีคําใด หมายถงึ เครื่องหมายการคา 

 ก.  ตั๋ว ข.  ตรา 

 ค.  ยี่หอ ง.  สัญลักษณ 
11. “โรงเตี๊ยม” มคีวามหมายตรงกับคําในขอใด 

 ก.  โรงเรียน ข.  โรงพยาบาล 

 ค.  โรงพกั ง.  โรงแรม 

12. ขอใดหมายถงึ หมอ หรือ ครู 
 ก.  เซียน ข.  ซนิแส 

 ค.  เซยีนแส ง.  โปยเซียน 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
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ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษา 

ตางประเทศที่ใชในภาษาไทย ทั้ง 3 เร่ือง มีคาความเชื่อมั่น 0.75 โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหใน
แตละเรื่อง ดังนี้ 
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

       เร่ืองที ่1  การนาํคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

 

ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.59 0.33 

2 0.76 0.36 

3 0.52 0.36 

4 0.48 0.42 

5 0.55 0.24 

6 0.39 0.30 

 

 คาความเชื่อมัน่ 0.45 

 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

       เร่ืองที ่2  คําภาษาองักฤษทีน่ํามาใชในภาษาไทย 

 

ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.61 0.36 

2 0.73   0.24  

3 0.71 0.39 

4 0.58 0.24 

5 0.62 0.58 

6 0.64 0.42 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

7 0.32 0.21 

8 0.60 0.52 

9 0.68 0.45 

10 0.65 0.39 

11 0.41 0.33 

12 0.42 0.24 

 

 คาความเชื่อมัน่ 0.56 

 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

       เร่ืองที ่3  คําภาษาจนีทีน่ํามาใชในภาษาไทย 

 

ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.56 0.52 

2 0.68 0.45 

3 0.55 0.42 

4 0.64 0.42 

5 0.42 0.48 

6 0.79 0.36 

7 0.44 0.27 

8 0.42 0.24 

9 0.61 0.24 

10 0.67 0.24 

11 0.80 0.27 

12 0.70 0.30 

 

 คาความเชื่อมัน่ 0.61 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
1. นางมิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร  ศึกษานิเทศก 9 หนวยศึกษานิเทศก 
    สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2. นางพิมพา  สุขวิบูลย  อาจารย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7 

    โรงเรียนวัดใหมยายนุย 

    สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวเบญจมา  ธนานันท  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม 

 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1. ผศ.อลิศรา  เจริญวานิช  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ชาญชัย  อินทรสนุานนท   อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นายสุรพล  บณุยรัตพันธุ    หัวหนากลุมงานผลิตสื่อและเผยแพร  
   กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

   สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

    - ดานเนื้อหา 
    - ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาํหรบันักเรียนชวงชั้นที ่2 
(ดานเนื้อหา) 

 

 

คําชี้แจง   แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2   ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญในการประเมนิคุณภาพ 

  ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1    ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

  1. ชื่อ......................................................นามสกุล.................................................... 

  2. ตําแหนง............................................................................................................... 
  3. สถานทีท่ํางาน....................................................................................................... 

       ............................................................................................................................ 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 

  กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในชองประเมนิ 5 ระดับ ตามความคิดเหน็ของทาน  

โดยกําหนดคาระดับคะแนนไวดังนี ้
     5  หมายถงึ  ดีมาก 

     4  หมายถงึ  ดี 

     3  หมายถงึ  พอใช 
     2  หมายถงึ  ตองปรับปรุง 
     1  หมายถงึ  ใชไมได 
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กรุณาทําเครือ่งหมาย    ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหา      
    1.1  เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

    1.2  ความถูกตองของการนําเสนอเนื้อหา      

    1.3  ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      

    1.4  วิธกีารนําเสนอเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการเรียนรู        

    1.5  วิธกีารนําเสนอปฏิสัมพันธเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      

2. แบบฝกหดั      

     2.1  ความชัดเจนเหมาะสมของคําถาม      

     2.2  ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด      

     2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับ      

     2.4  วิธีการยอนกลับส่ือความหมายชดัเจน      

3. แบบทดสอบ      
     3.1  ความชัดเจนเหมาะสมของคําถาม      

     3.2  ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ      

     3.2  แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค 
            การเรยีนรู         

     3.3  การแจงผลทดสอบเหมาะสมและสื่อความหมายชัดเจน      

 
ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะ 

 ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

                       ลงชื่อ........................................................ผูประเมิน 

                   (........................................................) 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาํหรบันักเรียนชวงชั้นที ่2 
(ดานเทคโนโลยีทางการศกึษา) 

 

 

คําชี้แจง   แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2   ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญในการประเมนิคุณภาพ 

  ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1    ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

  1. ชื่อ......................................................นามสกุล.................................................... 

  2. ตําแหนง............................................................................................................... 
  3. สถานทีท่ํางาน....................................................................................................... 

       ............................................................................................................................ 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 

  กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในชองประเมนิ 5 ระดับ ตามความคิดเหน็ของทาน  

โดยกําหนดคาระดับคะแนนไวดังนี ้
     5  หมายถงึ  ดีมาก 

     4  หมายถงึ  ดี 

     3  หมายถงึ  พอใช 
     2  หมายถงึ  ตองปรับปรุง 
     1  หมายถงึ  ใชไมได 
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กรุณาทําเครือ่งหมาย    ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ภาพประกอบ       
    1.1  องคประกอบในการออกแบบภาพนาสนใจ  ชัดเจน      

    1.2  ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบบทเรียน      

    1.3  พืน้หลงัเหมาะสมไมรบกวนการมอง      

    1.4  ขนาดและการจัดวางตําแหนงของปุมมีความเหมาะสม      

2. เสียง      

    2.1  เสียงบรรยายชัดเจน หลักการอานถูกตอง ส่ือความหมาย 

           ตามเนือ้หาสาระ 
     

    2.2  เสียงดนตรีเหมาะสม      

    2.3  เสียงประกอบเหมาะสม      

3. ตัวอักษร        
    3.1  ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรเหมาะสม      

    3.2  สีสันเหมาะสม      

    3.3  การอานงายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย      

    3.4  การพมิพอักษรถูกตอง      

4. ดานเทคนคิการนําเสนอ        

    4.1  การออกแบบหนาจอโดยภาพรวม      

    4.2  วิธกีารนําเสนอปฏิสัมพันธเหมาะสม      

    4.3  เวลาทีใ่ชแสดงปฏิสัมพันธเหมาะสม      

    4.4  ความสมบูรณของการเชื่อมโยง และการเปลี่ยนหนาจอ      

    4.5  การออกจากโปรแกรมสะดวก      
 

ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะ 

 ......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

                     ลงชื่อ........................................................ผูประเมิน 

                 (........................................................) 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวรุงทพิย  ทองชาต ิ

วันเดือนปเกิด 1 มกราคม 2520 

สถานที่เกิด จังหวัดอางทอง 
สถานที่อยูปจจุบัน 410/494 หมูที่ 4 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร  
 10140 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 5  กลุมงานผลิตสื่อและเผยแพร 
 กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

สถานทีท่ํางานปจจุบนั สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 869 ถนนลาดหญา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 พ.ศ. 2542 ศศ.บ. (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร) คณะวทิยาการจัดการ 
  สถาบันราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 

 พ.ศ. 2550 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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