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ศิริพร หงษาครประเสรฐิ.  (2554).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรือ่งอาชีพ กลุมสาระ 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม).  สารนิพนธ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา).  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ:  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง. 
 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียเร่ืองอาชพี กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝายประถม) ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ที่เรียนวชิาภาษาอังกฤษ ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
จํานวน 45 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ืองอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และแบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละและคาเฉลี่ย 
  ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอาชีพ วิชาภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อยูใน
ระดับดี และคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดี และมี
ประสิทธิภาพ 81.79 / 81.50 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
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This research aims to develop computer multimedia program instruction on 
occupations in English subject for Prathomsuksa 4, students at Srinakharinwirot University: 
Prasarnmit Demonstration School (Elementary) and assess the results of the computer 
multimedia program in criterion of efficiency 80/80. 
 The sample in this research consisted of 45 specific Prathomsuksa 4 (primary 
school) students studying in the 2nd semester, 2010 academic year at Srinakharinwirot 
University: Prasarnmit Demonstration School (Elementary), Bangkok. 
 The instruments used in the research, consisted of computer multimedia program 
instruction on occupations in English subject learning achievement tests and 4 lesson 
evaluation form.  The statistics used in the analysis of the data were percentage and mean. 
  The analytical research results revealed that the content quality and the design 
quality of the computer multimedia program instruction on occupations in English subject for 
Prathomsuksa IV, students were Good respectively.  The results of the criterion of efficiency 
as 81.79/81.50 (E1/E2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ลุลวงไดดวยดี ทั้งน้ีเพราะไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือในการใหคําปรึกษาแนะนํา 
และตรวจแกขอบกพรองตางๆ จนเสร็จสมบูรณดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง ผูวิจัย จึงขอกราบ
พระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่ไดใหความกรุณาในการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยบุญฤทธิ์  คงคาเพ็ชร 
อาจารย ดร.นฤมล  ศิระวงษ  และ อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และ
ขอเสนอแนะตางๆ ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบคุณ อาจารยศิริฟา ศรีจิตร อาจารยแนงนอย เหลือถาวรพจน และ อาจารยลัดดา   
หวังภาษิต ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และตรวจสอบแกไขความถูกตองทางดานเนื้อหา ที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยอยางยิ่ง 
 ขอกราบพระคุณ อาจารยนันทรัตน ธรรมวัฒนไพศาล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ที่ใหความกรณุาในการทดลอง ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย
พัทยา การะเจดีย ที่ใหคําปรึกษาดานตางๆ ขอขอบคุณอาจารยจุลศักดิ์ สุขสบาย ที่ใหคําแนะนําดาน
สถิต ิทั้งน้ีขอขอบคุณคณาจารยและนักเรียนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) ที่ใหความอนุเคราะห ความรวมมือในการทดลอง และเก็บขอมูลในการทําวิจัยสารนิพนธ 
ฉบับน้ี  
 
 ทายสุดขอขอบพระคณุ คุณพอประทีป  หงษาครประเสริฐ คุณแมสาคร  คงสาย ที่ใหการสนับสนุน
ในการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี ขอมอบแดผูที่มีพระคุณ
ทุกทานที่อบรมสั่งสอน ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในครั้งน้ี 
 
 
 
               ศิริพร  หงษาครประเสริฐ  
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
        การดําเนินชีวิตประจําวันในภาวะปจจุบันภาษาตางประเทศมีบทบาทและมีความสําคัญมาก
เพราะในยุคขอมูลขาวสารสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองจํากัดระยะเวลา และ
ระยะทาง ซึ่งตองใชภาษาที่เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน คนไทยจึง
ตองเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อนํามาใชสือ่สารกันได ภาษาตางประเทศนั้นเปนภาษาที่สองมิใชภาษาหลัก
ของคนไทย ฉะนั้นเราจึงตองเรียนรูอยางถูกตอง และเขาใจอยางลึกซึ้ง เพ่ือมิใหเกิดการใชภาษาตางประเทศ
ผิดความหมาย สังคมโลกในปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารความกาวหนา ความเคลื่อนไหว ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งวัฒนธรรม มีผลกระทบอยางทั่วถึง รวดเร็ว บุคคลในสังคม
ตองติดตอ พบปะเพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปน
เครื่องมือที่สําคัญย่ิง ในการสื่อสารความรูสึกนึกคิด เพ่ือใหเกิดความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาหา
ขอมูลความรู ถายทอดวิทยาการ รวมถึงทางดานเศรษฐกิจ ภาษามีความจําเปนยิง่ขึ้น ในการเจรจา
ตอรองดานการคา รวมทั้งประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรูภาษาตางประเทศ จะชวย
สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยและชนชาติอ่ืนเพราะมีความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบตัิตนตอกันไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความเขาใจในภาษา วัฒนธรรม 
สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก (กรมวิชาการ.  2545: 1) 
 คนไทยในสังคมโลกจึงมีความจําเปนตองเกี่ยวของกับภาษาตางประเทศที่เปนภาษาอังกฤษ
เกือบตลอดเวลาอยางเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนบุคคลระดับใดอาชีพใดก็มักจะไดพบเห็นและใชภาษาอังกฤษ
อยูเสมอ ทั้งน้ีเพราะความกาวหนาทางวทิยาการ นวตักรรมและเทคโนโลยี การคมนาคม การติดตอ 
สื่อสารระหวางประเทศ เปนไปไดอยางกวางขวางมากขึ้น จึงทําใหภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสําคัญตอ
ประเทศเพิ่มขึ้นทุกดาน (กรองทอง โพธิ์ทอง.  2532: 1) จะพบเห็นไดจากดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือเรียกวา IT (Information Technology) การติดตอสื่อการกัน การประยุกตใชเครื่องมือตางๆ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร (ประมวล ศิริผันแกว.  2538: 9) ซึ่งผูที่จะใชเทคโนโลยีหรือเครื่องมือดังกลาว ตอง
มีความรูดานภาษาอังกฤษ จึงจะใชเครื่องมือดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น มีองคประกอบหนึ่งที่สําคัญคือ จะตองทําใหผูเรียน
เขาใจความหมายในการสื่อสารไดเปนอยางดีก็คือการเรียนรู “คําศัพท” ภาอังกฤษ ซึ่งตองฝกทักษะ
ของการใชภาษาใชคําไดถูกตองตรงความหมาย ถาผูเรียนรูความหมายขอคําศัพทไดจํานวนมาก จํา
คําศัพทไดแมน และนํามาใชไดอยางถูกตองแลว จะสงผลใหมีการเรียนรูภาษาอังกฤษไดดีกวา การให
นักเรียนจดคําศัพท คําแปล และทองจากสมุดดังที่กลาววา การสอนภาษาอังกฤษนั้น ครูผูสอนจะออกเสียง 
ใหนักเรยีนอานออกเสยีงแลวสะกดคําตามคร ูเปนอันสิน้สุดกระบวนการสอนของการสอนคําศัพท สวน
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การทบทวนเปนหนาที่ของนักเรียนที่ตองไปทองเอง ซึ่งวิธีการสอนเชนนี้เปนวิธีหนึ่งที่จะไดผลสําหรับ
นักเรียนสวนนอยที่รักการเรียนภาษาอังกฤษ และขยันทองศัพทเทานั้น ทําใหเห็นวาวิธีการเชนนี้ ยัง
ไมสามารถใชกับนักเรียนที่เรียนปานกลาง หรือเรียนออนได (ดวงเดือน แสงชัย.  2539: 109) และ 
เอล-อราบี (EI – Araby.  1974: 127) ไดกลาวถึง การใชอุปกรณเพ่ือชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษวา ใน
สมัยกอนการสะกดคํา จะสอนโดยใชปากเปลา ซึ่งการสะกดคําดวยการทองปากเปลาคอยๆ หายไป 
เพราะเปนการฝกที่หางไกลจากการใชจริงในชีวิตประจําวัน อุปกรณการศึกษา และสิ่งประดิษฐตางๆ 
ไดเขามาพัฒนา เพ่ือชวยเหลือผูเรียนใหสะกดคําภาษาอังกฤษไดถกูตอง เชน เทปวีดิทศัน รูปภาพ 
เกม และปริศนาตางๆ ไดถูกนํามาดัดแปลงเพื่อใชในการสะกดคําแกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักการศึกษา
และนักวิจัยหันมาใชเกมการสอน (Academic Games) เปนสื่อการสอนในหองเรียนกันมากขึ้น  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่เปนวชิาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศใหถูกตอง ซึ่ง
ตองอาศัยทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน อยูในหลักสูตร ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
การเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสถาบันการศึกษา จะจัดหลักสูตรไวเพ่ือสนอง
ความตองการของผูเรียน ใหเกิดประโยชนสูงสุดครูผูสอน จึงตองเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมกับผูเรียน
มากที่สุด 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กําหนดเวลาเรียน 4 คาบเรียนตอ
สัปดาห คาบละ 50 นาท ี เน่ืองจากวานักเรียน 1 หองเรียนมีจํานวน 55 คน จึงจัดแบงนักเรียน
ออกเปน 2 กลุมในวิชาเรียนภาษาอังกฤษโดยแตละกลุมไดเรียน 4 คาบเรียนโดยแบงการเรียน ดังนี้ 
ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขยีน กับอาจารยผูสอนเปนชาวตางประเทศ ซึ่งเปน
เจาของภาษา จํานวน 2 คาบเรียน เรียนกับอาจารยไทยที่มีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษเนนใน
เร่ืองของการใชไวยากรณ จํานวน 1 คาบเรียน และนักเรียนจะตองเขาฝกปฏิบัติการทางภาษาที่หอง 
Sound Lab จํานวน 1 คาบเรียน ซึ่งนักเรียนในหองเรียนที่มี 2 กลุมตองสลับกลุมเขาฝกปฏิบัติการ
ทางภาษาใหครบทุกกลุม ในหองปฏิบัติการทางภาษาที่หอง Sound Lab นั้นเปนหองที่มีสื่อการเรียน
การสอน คือ คอมพิวเตอรเปนหลัก 
 การเรียนการสอนจะไดผลดี ครูจําเปนตองใชสื่อตางๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน 
เพ่ือชวยใหเกดิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การใชชุดการเรียนที่เปนสื่อประสมจึงเปนเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาที่มีคุณคาทางการเรียนการสอนหลายประการ เพราะชุดการเรียนเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหครู
ดําเนินการสอนไปตามลําดับขั้นตอน ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู ชวยถายทอดเนื้อหา และประสบการณ
ที่ซับซอนเปนนามธรรม ใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
(ฉวีวรรณ ศรสังขทอง.  2541: 3) 
 ปจจุบันคอมพิวเตอร ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีเพราะคอมพิวเตอร
สามารถประยุกตเขามาชวยในงานตางๆ ได อยางดีมีการใชงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งความสามารถ
หนึ่งที่คอมพิวเตอรไดเขามามีสวนชวยใหการทํางานนั้นงายขึ้นก็คือ งานทางดานการเรียนการสอน 
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เน่ืองจากคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารในเนื้อหาตางๆ ที่เปนการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ ไมวา
จะเปนภาพเสยีงรวมทัง้ลูกเลนตางๆ ที่นาสนใจทาํใหปจจุบันสถานศึกษาตางๆ ไดริเร่ิมที่จะนําสื่อการเรียน
การสอนตางๆ มาแปลงรูปแบบลงสูคอมพิวเตอร เพ่ือชวยการเผยแพรขอมูลความรูนั้น ในรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน (วีระพนธ คําดี.  2543: 1) 
 ครูผูสอนสามารถเลือกใชสื่อการสอนที่ทันสมัยไดตามตองการ แตสื่อการสอนทีเ่หมาะในการสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษนั้น ควรเปนสื่อที่มีลักษณะเปนสื่อที่นาสนใจสําหรับชวงวัยของนักเรียน และตรง
กับจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาวิชา อีกทั้งยังเปนสื่อที่สามารถใหผูเรียนน้ัน สามารถเรียนซ้ําได
สําหรับนักเรียนที่ตองการเรียนทบทวนความรู และใชสื่อมาชวยสอนโดยใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
สวนครูผูสอนนั้น ก็คอยใหความชวยเหลอื หรือดูแลใหนักเรียนอยูอยางมีระเบียบในชั่วโมงเรียนนั้นๆ 
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพหองเรียนที่เปนหองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ซึ่งมีคอมพิวเตอร
เปนสื่อโดยหลัก ที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง สื่อที่ใชสอนนั้นตองมีเสียง สี ภาพเคลื่อนไหว ที่นาสนใจ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น สนุก ประหยัดเวลา ผอนแรงครู ทั้ง
ครูและนักเรียนสามารถเรียนรูไปดวยกันได  
 ดังนั้นจึงเห็นไดวา การเรียนภาษาตางประเทศและทองจําคําศัพทนัน้นักเรียนตองใหความสําคัญ
อยางมาก จึงตองมีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี มีสิ่งแปลกใหม
ใหนักเรียนไดเรียนรู ซึ่งนักเรียนที่อยูในวยัชวงอยากรูจึงใหความสนใจอยางมาก ดังนั้น ควรใชสือ่น้ี
ทํากิจกรรมการทองคําศัพทสําหรับนักเรียน เพ่ือเปนพื้นฐานในการสื่อสารในขั้นตอไป ตองออกเสียง
ถูกตอง สะกดถูกตอง และใหความหมายที่ถูกตองตามฉบับของเจาของภาษา เพ่ือการสื่อสารที่ถูกตอง
และตรงกัน 
 จากเหตุผลดังกลาวมา จึงเห็นวา การทีจ่ะพัฒนาผูเรียนในดานคําศัพท โดยที่ใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเองควรสรางสือ่ที่มีลูกเลนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ที่ดึงดูดผูเรียน และเหมาะกับ
วัยผูเรียนเพื่อที่ผูเรียนสามารถเรียนซ้ําๆ ได และใหเกิดความจําและความเขาใจ โดยแท อยางไมเกิด
ความเบื่อหนาย รวมถึงนักเรียนที่เรียนออน สามารถเรียนซํ้าๆ จนเกิดความเขาใจอยางแทจริง และ
การยังสามารถใชสื่อน้ีเปนสื่อในการเรียนการสอนในกรณีผูสอนประจําวิชาไมมาประปฏิบัติงาน ตองมี
การจัดสอนแทนโดยผูที่มาสอนแทนความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ ยังไมไดพอ สามารถใช
สื่อน้ีเปนตัวชวยในการเรียนการสอนแทนได รวมทั้งลดภาระผูปกครอง หรือผูปกครองที่ไมมีเวลาวาง
ในการทบทวนเนื้อหาการเรียน ก็ใหนักเรียนมาเรียนรูดวยตนเองได 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย ดังนี้ 
  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ 
ที่กําหนด 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในเนื้อหาอ่ืนๆ ทางดาน
วิชาภาษาอังกฤษตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียน  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน  
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
45 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 45 คน และแบงเปนการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน 
การทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 12 คน การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน  
   1. การทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน ใชสําหรับตรวจสอบหาขอบกพรองของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2. การทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 12 คน ใชสําหรับทดลองหาแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3. การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน ใชสําหรับทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เรื่องอาชีพ ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ประกอบดวย 
4 ตอน ดังน้ี 
  บทเรียนที่ 1 การอานออกเสียง   
  บทเรียนที่ 2 การสะกดคํา  
  บทเรียนที่ 3 การเรียงประโยค 
  บทเรียนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะอาชีพ 
 



 5 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรยีนคอมพิวเตอรมลัตมิีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอาชีพ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือ
เปนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียน ดานความรูความเขาใจ ดานการอาน และดานการฟง 
ที่มีภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สี และเสียงประกอบ ผูเรียนสามารถตอบสนองกิจกรรมกับบทเรียนได  
 2. หองปฏิบัติการทางภาษา หมายถึง หองเรียนที่เนนกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดวยตนเอง ทางดานทักษะกระบวนการฟง การอาน และการเขียน 
 3. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยี
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษาอยางนอย 3 ป หรือ
ผูสําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณทํางานดานเทคโนโลยี
การศึกษาอยางนอย 5 ป 
 4. ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาดานการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือ
มีประสบการณการสอนอยางนอย 5 ป 
 5. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยกีารศึกษา ประเมินคุณภาพโดย
ตองมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 หลังจากนัน้นําไปทดลองใชจนกวาจะไดประสทิธิภาพตามเกณฑทีต่ั้งไว 
 6. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการเรียนรู ของผูเรียน
จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีผลทางการเรียนไมต่ํากวาเกณฑ 80/80  
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของผูเรียน 
โดยคิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป  
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยคิดเปน
รอยละ 80 ขึน้ไป 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 
   1.1 ความหมายของการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 
   1.2 หลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
   1.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.2 ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.3 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.4 ลักษณะของการเรียนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.5 คุณคาและประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   2.6 ขั้นตอนการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการเรียนรู 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนดวยตนเอง 
   4.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
   4.2 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
   4.3 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
   4.4 ความสําคัญของการใหผูเรียนแสวงหาคนพบความรูดวยตนเอง 
   4.5 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
   5.1 โครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
   5.2 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
   5.3 มาตรฐานการเรียนรู 
   5.4 คุณภาพของผูเรียนจากกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   6.1 การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   6.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
   6.3 การเรียนรูดวยตนเอง 
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การพัฒนาทางการศึกษา 
 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development หรือ R&D)  
เปนการวิจัยทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายไว ดังนี้ 
  เกย (Gay.  1986: 8) ไดกลาวถึง การวิจัยและพัฒนาวา เปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ 
ใชภายในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
ฝกอบรม วัสดุ อุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสื่อการสอนและระบบ
การจัดการ การวิจัยและพฒันายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงคลักษณะของบุคคลและระยะเวลา 
และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่
ตองการ 
  ศักดา ไชยลาภ (2544: 8) ไดกลาวถึง การวิจัยและพัฒนาวา  เปนกระบวนการ และ
การตรวจสอบความถกูตองของผลติภัณฑ และระเบยีบวธิทีางการศกึษา โดยอาศยัพ้ืนฐานการวจัิยเปน
กลยุทธ ซึ่งมีองคประกอบในการวิจัยและพัฒนาคือ วัตถุประสงค บุคลากรและระยะเวลาในการทําผล
ของการพัฒนาจะตองถูกตรวจสอบและหาประสิทธิภาพจนอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด 
  บอรก และ กอลล (Borg; & Gall.  1990: 782) ไดกลาววา การวิจัยและการพัฒนาทาง
การศึกษา หมายถึง กระบวนการที่นํามาเพื่อพัฒนา และตรวจสอบความถูกตองของผลิตผลทางการศึกษา 
โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัยเปนกลยุทธ คําวา ผลิตผลในทีน่ี้ไมไดหมายถึงสิ่งที่อยูในหนังสือในภาพยนตร
ประกอบการสอน และในคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึง ระเบียบ วิธีการ เชน ระเบียบวิธีการ
ในการสอนโปรแกรมการสอน  
 จากความหมายขางตนการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการหนึ่งที่
ใชในการพัฒนาทางการศึกษาไมวาจะเปนเรื่องของสื่อการสอนตางๆ แผนการสอน บุคลากร โดยที่
ทุกดานตองมีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือตามเกณฑ ระดับที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว และนําไปใช
ประโยชนไดจริง อีกทั้งการจะสรางสื่อหรือวิทยาการใหมๆ จําเปนตองอาศัยวิธีการวิจัยและพัฒนาเปน
พ้ืนฐานในการสรางงานดวย 
 หลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  บอรก และ กอลล (Borg; & Gall.  1990: 771 – 798)  มอริช (Morrish.  1978: 55 – 57) 
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2531: 21 – 24) กลาวถึง หลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไว ดังนี้ 
   การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development หรือ 
R&D) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัย (Research Based Education Development)
เปนกลยุทธ หรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งที่นยิมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษาโดย
เนนหลักเหตุผล และตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนา และตรวจสอบ
คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา (Education Product) หมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก
หนังสือ แบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2531: 21 – 25) ไดเปรียบเทียบการวิจัยและการพัฒนาทาง
การศึกษาวา แตกตางจากการวิจัยทางการศึกษา 2 ประการ ดังนี้ 
   1. การวิจัยทางการศึกษามีจุดมุงหมายคนหาความรูใหมโดยการวิจัยพ้ืนฐาน หรือ
มุงหาคําตอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยประยุกตแตการวิจัยและพัฒนามุงพัฒนา และตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิตทางการศกึษา แมวา การวิจัยประยกุตทางการศกึษา หลายโครงการก็มีการพัฒนา
ผลผลติทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวธิีการสอน หรืออุปกรณการสอน 
ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อ หรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบ แตผลติผลเหลานี้ไดใช
สําหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสูการใชโดยทั่วไป 
   2. การวิจัยการศกึษา มีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริง อยางกวางขวาง 
กลาวคือ ผลการวิจัยการศึกษาจํานวนมากไมไดรับการพิจารณานําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึง
หาทางลดชองวางดังกลาวดวยวิธีการที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา” แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
ก็ไมสามารถทดแทนการวิจัยทางการศึกษาได เพียงแตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัยทาง
การศึกษาใหมีผลดีขึ้นตอการจัดการศึกษา และเปนตัวเชื่อมเพ่ือนําไปสูผลผลิต หรือผลิตภัณฑทาง
การศึกษาทีใ่ชประโยชนไดจริงในสถานศกึษา ดังนั้นการใชยุทธวธิีการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา จึงเปนการใชผลการวิจัยการศึกษาใหเปนประโยชน
มากยิ่งขึ้น  
  มนตรี จุฬาวัฒนฑล (2537: 21 – 22) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาไววา วิทยาการ
ตางๆ ในโลกปจจุบันมีมากมาย และมักไดมาจากการวิจัยคนควาในประเทศที่พัฒนาแลว และมีความเจริญ 
กาวหนาดี อยางตอเนื่อง มักมีความสนใจ แสวงหาความรูใหม และภูมิปญญาใหมๆ ดวยตนเอง โดย
การวิจัยและพฒันา ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา หากตองการความรูใหมวิทยาการใหม ควรตองทํา
การวิจัยและพัฒนา ความมุงหวังของการวิจัย และพัฒนา มักไดแก การประยุกตใชความรูใหมนั้น ใหเกิด
ประโยชนอยางใดอยางหน่ึง หรือสรางเทคโนโลยใีหม หรือผลติภัณฑใหม แตสิง่ที่ตองคํานึงคือ เทคโนโลยี
ใหมๆ นั้น มักตองใชความพยายามคิดเปนหลายรอยพันคน/ป (Man/Year) แตหากตองการผลการวิจัย 
และพัฒนามาชวยปรบัปรุงแกไขผลติภัณฑที่มีอยูเดิม เวลา หรือความพยายามที่จําเปนตองใช อาจ
นอยกวาการวิจัยและพัฒนาสรางผลิตภัณฑใหม 
 ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนกระบวนการเพียงกระบวนการหนึ่งที่ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการวิจัย ซึ่งสงผลตอการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสูผลผลิตทางการศึกษาที่ทันสมัย
ทันตอเทคโนโลยีใหมๆ และเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษาจากผลการวิจัยการศึกษา
ใหเปนประโยชนและเหมาะสมกับผูใชมากยิ่งขึ้น 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
  บอรก และ กอลล (Borg; & Gall.  1996: 784 – 785) ไดกลาวถึง ขั้นตอนสําคญัของ
การวิจัยและพัฒนาสื่อไว 10 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
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   1. การคนควาและรวบรวมขอมูล ขั้นนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกต
ภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลติภัณฑการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัย และ
พัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก เพ่ือหาคําตอบซึ่งงานวิจัยและทฤษฎทีี่มีอยูไมสามารถตอบได
กอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป 
   2. วางแผนวิจัยและพัฒนา ขั้นนี้ประกอบไปดวย 
    2.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ 
    2.2 ประมาณคาใชจายกําลังคน เวลาที่ตองใชเพ่ือศึกษาหาความเปนไปได 
    2.3 พิจารณาผลสืบเนื่องผลิตภัณฑ 
   3. พัฒนารูปแบบขั้นตอนผลิตภัณฑ ขั้นนี้เปนการออกแบบ และจัดทําผลิตภัณฑ
การศึกษา ตามที่วางแผนไวเชนถาเปนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ก็จะตองออกแบบ
หลักสูตรเตรียมวัสดุของหลักสูตรคูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการประเมินผล 
   4. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครั้งที่ 1 
   5. ปรับปรุงผลิตภัณฑ ครั้งที่ 1 
   6. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครั้งที่ 2 
   7. ปรับปรุงผลิตภัณฑ ครั้งที่ 2 นําขอมูล และผลการทดลองจากขั้นที่ 6 มาพิจารณา
ปรับปรุงใหม 
   8. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครั้งที่ 3 
   9. ปรับปรุงผลิตภัณฑ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดทาย) นําขอมูลจากการทดลองขั้น 8 มาพิจารณา
ปรับปรุงเพ่ือผลิต และเผยแพรตอไป 
   10. เผยแพรและนาํไปใช ขั้นนี้เปนการเสนอรายงาน เกี่ยวกบัผลการวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือสงไปพิมพเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ 
หรือติดตอบริษัท เพ่ือผลิตจําหนายตอไป 
 โดยสรุปแลว การวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการใชเหตผุลทางการศึกษามาแกไขปญหา และ
ประยุกตใชไดจริง การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชสิ่งที่ใชทดแทนการวิจัยทางการศึกษาแตเปน
เทคนิควิธีการที่จะเพ่ิมศักยภาพของการศึกษาใหใชประโยชนไดจริง  

  
การออกแบบพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ความหมายคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ราชบัณฑิตสถาน (2540: 86) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา (Multimedia) หมายถึง 
1) สื่อหลายแบบ 2) สื่อประสม 
  ฤทธชิัย ออนม่ิง (2548: 1) ไดใหความหมายของมัลตมีิเดีย หมายถึง สื่อประสม หรือ
สื่อหลายสื่อรวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการเรียน
โดยไดรับขอมูลหลากหลายรปูแบบมากกวา 1 ชองทาง ซึ่งอาจหมายถึงการนําอุปกรณตางๆ หลายชนิด 
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เชน เครื่องฉาย เครื่องเลนวีดิทัศน เครื่องวีดิโอพีเซ็นเตชั่น เครื่องเสียงหรืออ่ืนๆ มาตอพวงและใชงาน
รวมกัน หรือการนําสื่อหลายชนิดมาบูรณาการเขารวมกัน 
  ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2546: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา เปนการนําเอา
องคประกอบของสื่อชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง 
(Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) โดยผานกระบวนการทาง
คอมพิวเตอรเพ่ือสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) และไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคการใชงาน 
  อดิศักดิ์ เซ็นเสถียร (2541: 35) กลาววา สื่อมัลติมีเดียคือ สื่อที่รวบรวมลกัษณะของวีดิทัศน 
เสียง รูปกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และขอความเขาดวยกันเปนเพียงสื่อเดียว 
 คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแหงชาติ (2542: 1 – 3) ใหความหมายวา มัลติมีเดีย คือ 
การใชคอมพิวเตอรเพ่ือแสดงผลงานและนาํเสนอในรูปแบบขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดย
เชื่อมอุปกรณตางๆ ที่ใชเพ่ือทองไปในเน้ือเร่ือง โดยมีการปฏิสมัพันธ การสราง การสื่อสารระหวางผูใช
และตัวเน้ือหา 
  สถาพร สาธุการ (2540: 109 – 110) ไดกลาววา มัลติมีเดียเปนการนําเอาตัวกลาง (Media) 
หลายๆ ชนิดที่ผานประสาทสัมผัสตางๆ เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน ขอความ ฯลฯ 
มาสัมพันธกัน แตละชนิดมีคุณคาสงเสรมิกันและกัน กอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึง้ ปองกันการเขาใจ
ความหมายผิด ใหผูเรียนไดใชประสานสัมผัสที่ผสมผสาน สามารถตอบสนองจุดมุงหมายของการเรียน
การสอนไดอยางสมบูรณ มีการจัดระเบียบตัวกลาง (Media) เพ่ือใชใหเหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหา
ของสื่อแตละชนิด เพ่ือใหไดคําตอบที่ชัดเจนเปนประโยชน และนาสนใจแกผูเรียน สิ่งสาํคัญในการออกแบบ 
(Instructional-Multimedia Design) การจัดระบบสื่อผสมตองประสานความสัมพันธของสิ่งที่ใช เพ่ือใช
ประโยชนจากคุณลักษณะความสามารถ หรือศักยภาพของสื่อแตละชนิดนั้น ใหไดประโยชนมากที่สุด 
ทําใหสื่อแตละชนิดที่ไดนั้น อํานวยแกการทําใหเกิดการเรียนรูไดดีมากที่สุด 
  กิดานันท มลิทอง (2540: 38) ไดเสนอแนวคิดวา มัลติมีเดีย หมายถึง การนําอุปกรณ
ตางๆ เชน เครื่องเลน CD-ROM เครื่อง Audio-digitizer เครื่องเลน Laser-disc มาใชรวมกันเพื่อ
นําเสนอขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน และเสียงในระบบ
สเตริโอ โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวยในการผลิตการนําเสนอเนื้อหา และเพื่อเปนตัวควบคุม
การทํางานของอุปกรณรวมเหลานี้ เพ่ือใหทํางานตามโปรแกรมที่เขียนไว และผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธ
ตอบสนองตอคําสั่ง และใหขอมูลยอนกลับในรูปแบบตางๆ ไดอยางเต็มที่ 
  วุฒิชัย ประสานสอย (2543: 10) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทั่วไป
มักจะเรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ บทเรียน CAI (Computer-Assisted Instruction; Computer-Aid 
Instruction : CAI) มีความหมายวา เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปน
สื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน 
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  คาโรล (Carol.  1997: 23) ไดใหความหมายมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชภาพ เสียง 
และการเคลื่อนไหวที่แสดงไดมากกวาการสอนแบบเดิมที่ใชชอลกกับการบอกกลาว 
  เฟรทเทอร และ พอลลีสเซน (Frater; & Paulissen.  1994: 3) ใหความหมาย มัลติมีเดีย
ไววา เปนการใชคอมพิวเตอรในการรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร 
เครื่องเลนวีดิทศันแบบเลเซอรดิสค เครื่องเลนแผนเสยีงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะหคําพูดและเสยีงดนตรี 
เพ่ือสื่อความหมายบางประการ 
  เกเยสกี้ (Gayeski.  1993: 4) ไดเสนอแนวคิดวา มัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรใน
การจัดระบบการติดตอสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ ในการคดิสรางสรรคจัดเก็บขอมูลการสื่อสาร การแสดง 
ขอมูล กราฟก และการเชื่อมโยงขาวสารขอมูลสําหรับผูใชเขาดวยกันอยางมีระบบ 
  กรีน (Green.  1993: 3) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชคอมพิวเตอร
มาควบคุมสื่อตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกัน เชน การสรางโปรแกรมเพื่อนําเสนองานที่เปนขอความ 
ภาพเคลื่อนไหว หรือมีเสียงบรรยายประกอบสลับกับเสียงดนตรี สรางบรรยากาศใหนาสนใจเปนสื่อที่
เขามารวมในระบบมีทั้งภาพและเสียงพรอมๆ กันโดยการนําเสนอเนื้อหาวิธีการเรียน การประเมิน 
  ไฮนิค และคนอ่ืนๆ (Heinich; et al.  1993: 267) ไดใหความหมายของคําวา มัลติมีเดีย 
หมายถึง การรวมสื่อหลายชนิด เชน ขอความ กราฟก เสียงและภาพวีดิทัศน ระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
จะมีความคลายคลึงกบัระบบวีดิทศันปฏิสมัพันธ แตกตางกันตรงที่ใชระบบคอมพวิเตอรเปนตวัควบคุม
การทํางานใหมีลักษณะของการโตตอบ 
  ฮอลล (Hall.  1996) กลาววา มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอร
เปนสื่อในการนําเสนอโปรแกรมประยุกต ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความ สีสัน ภาพกราฟก (Graphic- 
image)ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Audio sound) และภาพยนตรวีดิทัศน (Full motion- 
video) สวนมัลติมีเดียสัมพันธ (Interactive multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนอง
จากผูใชโดยใชคียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวชี ้(Pointer) เปนตน 
 จากความหมายขางตนจึงสรุปไดวา มัลติมีเดีย หมายถึง เปนการดําเนินการใชคอมพิวเตอร
เปนพ้ืนฐานในการนําเสนอสารสนเทศ โดยมีสื่อที่ประสมผสาน หลายชนิด ไมวาจะเปนรูปแบบขอความ 
รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟกตางๆ ที่ผูใชสัมผัสได และโตตอบกับสื่อนั้นๆ รวมทั้งสื่อสาร
ขอมูลขาวสารไดอยางสมบูรณ เพ่ือสื่อความคิดไปสูผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ออเทน และคณะ (Auten; & et al.  1983) กลาวถึง การนําเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียประเภทตางๆ ดังน้ี 
   1. ประเภทบททวนการสอน (Tutorial) เปนโปรแกรมที่สรางในลักษณะบทเรียน
โปรแกรมการเรียนการสอน จะมีบทนํา (Introduction) คําอธิบาย (Explanation) ซึ่งประกอบดวย
ทฤษฎีกฎเกณฑ คอมพิวเตอรทําหนาที่สอน เปนการสอนสิ่งใหมที่ผูเรียนไมเคยคุยเคยมากอน โดย
คอมพวิเตอรจะเสนอเนื้อหาวิชาเปนระบบเรียงกนัไปจากเนื้อหางายไปสูเน้ือหาทีย่ากขึ้นและจะมีการตั้ง
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คําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาที่เพ่ิงเสนอไป เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน มีการแสดงผลยอนกลบั 
(Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) และสามารถใหผูเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิม 
หรือขามบทเรียนที่รูแลวไปก็ได 
   2. ประเภทใชฝกและปฏิบัติ (Drill; & Practice) โปรแกรมประเภทนี้ สวนใหญ
ครูผูสอนจะใชเสริม เม่ือไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลวมุงที่จะพัฒนาความรู ความเขา ในเรื่องหนึ่ง
เร่ืองใดโดยเฉพาะ เพ่ือวัดระดับความสามารถ หรือใหผูเรียนมาฝก จนถึงระดับความสามารถที่ยอมรับ
ได เปนการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมาแลว เพ่ือชวยในการจําเนื้อหา หรือเปนการฝกทักษะใน
สิ่งที่นักเรียนเรียนในหองเรียน โปรแกรมประกอบไปดวยคําถามคําตอบที่จะใหนักเรียนฝกและปฏิบัติ 
มีการเสริมแรง หรือขอมูลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันที มีการใชหลกัจิตวิทยาการเรียนรู เพ่ือกระตุน
ใหนักเรียนอยากทําแบบฝกหัดและตื่นเตนซึ่งอาจจะแทรกรูปภาพเคลื่อนไหว เสียงคําพูดโตตอบ เปนตน 
   3. ประเภทเพื่อการแกปญหา (Problem Solving) โปรแกรมประเภทนี ้ เปนการ
เสนอปญหาใหแกผูเรียน และผูเรียนจะตองพยายามแกปญหานั้นๆ เนนใหผูเรียนฝกการคิด การตัดสินใจ 
โดยมีการกําหนดกฎเกณฑให และใหผูเรียนพิจารณาไปตามกฎเกณฑ มีการใหคะแนนในแตละขอ เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจ และมีความสามารถในการแกปญหา 
   4. ประเภทสรางสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการจําลองสถานการณให
ใกลเคยีงกับสถานการณจริง โดยมีเหตุการณสมมติ หรือสภาพการณตางๆ อยูในโปรแกรมใหผูเรียน
ไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลง วเิคราะห ตัดสนิใจ และตอบโต มีตัวแปร หรือตัวเลือกใหหลายๆ ทางจาก
ขอมูลที่กําหนดใหหรือจัดกระทํา (Manipulate) โดยใชความคิดหรือเหตุผลของผูเรียนเอง และใชใน
การฝกปฏิบัติในสิ่งที่ไมอาจใหผูเรียนฝกดวยความจริงไดเพราะคาใชจายสูงหรืออันตรายเกินไป  
   5. ประเภทโปรแกรมการศึกษา (Instructional Games) เกมคอมพิวเตอรที่ใชใน
การเรียนการสอนนั้นเปนโปรแกรมทีใ่ชเพ่ือเราใจผูเรียน เน้ือหาวิชาในรูปแบบของเกมนั้นฝกใหผูเรียน 
เรียนรูจากการเลนเกม ซึ่งอาจจะเปนประเภทใหแขงขนั หรืออาจเปนประเภทเกมความรวมมือ เกม
การศึกษาจะออกแบบเพื่อใหทั้งความรู และความบันเทิงแกผูเรียน จึงทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ไดเปนอยางดี 
   6. ประเภทเรยีนแบบสนทนา (Dialogue) เปนโปรแกรมทีพ่ยายามใหเปนการพูดคุย
ระหวางผูสอน และผูเรียนโดยเลียนแบบการสอนในหองเรียน เพียงแตแทนที่จะเปนเสยีงก็จะเปนอักขระ
บนจอภาพ การสอนจะเปนการตั้งปญหาถาม ลักษณะในการใชแบบสอบถาม  
   7. ประเภทการสาธิต (Demonstration) จะมีลักษณะการสาธิตของครู แตการสาธิต
ของคอมพิวเตอรนาสนใจกวา เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถแสดงดวยกราฟกที่สวยงาม ตลอดทั้งสี และ
แสงดวยคอมพิวเตอร จะสาธิตแนวคิดหรอืแนวปฏบิัตใิหนักเรียนดูเปนแบบอยาง เพ่ือจะไดนําไปปฏิบตัิ
ตอไป สวนใหญเปนการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการ เชน การโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยจักรวาล 
โครงสรางอะตอม การหมุนเวียนโลหิต การยอยอาหารเปนตน 
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   8. ประเภทใชในการทดสอบ (Testing Application) เปนโปรแกรมที่ใชในการทดสอบ
นักเรียนโดยตรง หลังจากที่นักเรียนไดเรียนเนื้อหา หรือฝกปฏิบัติแลว โดยสรางขอสอบที่ตองการสอบ
ไวลวงหนาในแผนโปรแกรม เม่ือถึงเวลาก็แจกแผนโปรแกรมที่บรรจุขอสอบใหนักเรียนทําขอสอบ โดย 
ปอนคําตอบลงทางแปนพิมพ ชวยใหผูสอบมีความรูสึกเปนอิสระจากการถูกผูกมัด ดานกฎเกณฑตางๆ 
เกี่ยวกับการสอบ เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถชวยเปลีย่นแปลงทดสอบ จากแผนเกาๆ 
ของปรนัย หรือคําถามจากบทเรียน มาเปนการทดสอบแบบมีปฏสิมัพันธ ระหวางคอมพิวเตอรกับ
ผูเรียน คอมพิวเตอรจะรับคําตอบ และทําการบันทึกผลประมวลผล ตรวจใหคะแนน และแสดงให
ผูเรียนทราบทันทีที่ทําการทดสอบเสร็จ  
   9. ประเภทสอบสวนหรือไตถาม (Inquiry) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถใชใน
การหาขอเท็จจริงมโนทัศน หรือขาวสารที่เปนประโยชน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมีแหลงเก็บขอมูลที่
เปนประโยชนซึ่งสามารถแสดงไดทันท ีเม่ือผูเรียนตองการเรยีนดวยระบบงายๆ ผูเรียนก็สามารถทําได
เพียงกดหมายเลขหรือใสรหัส หรืออักษรยอของแหลงขอมูลน้ันๆ การใสรหัสหรือตัวเลขของผูเรียนนั้น 
จะทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแสดงขอมูล ซึ่งจะตอบคําถามผูเรียนตามตองการ 
   10. แบบเรียนรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถ
สรางวิธีการสอนหลายแบบรวมกนัไดตามธรรมชาตขิองการเรียนการสอนซึ่งมีความตองการวธิีการสอน
หลายๆ แบบตามตองการนี ้จะมาจากการกาํหนดวัตถุประสงคในการเรยีนการสอนผูเรยีนหรือองคประกอบ
และภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหน่ึงๆ อาจจะมีทั้งลักษณะที่เปนการสอนทบทวน เกม 
การไตถาม รวมทั้งการแกปญหา และการฝกปฏิบัต ิ
 ดังนั้นในการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีดียจะเลือกสรางแบบใดนัน้ตองอยูที่จุดประสงค
ของการสราง วาตองการจะไดบทเรียนคอมพิวเตอรเปนประเภทแบบใด ประเภทบททวนการสอน ประเภท
ใชฝกและปฏิบตัิ ประเภทเพื่อการแกปญหา ประเภทสรางสถานการณจําลอง ประเภทโปรแกรมการศึกษา 
ประเภทเรียนแบบสนทนา ประเภทการสาธิต ประเภทใชในการทดสอบ ประเภทสอบสวนหรือไตถาม 
หรือ แบบเรียนรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งตองดูที่เน้ือหา ผูเรียน และองคประกอบตางๆ ดวย 
 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  มัลติมีเดีย เปนการผสมผสานระหวางสื่อตางๆ นําเสนอโดยผานคอมพิวเตอร เพ่ือให
การนําเสนอทํางานอยางมีระบบจะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
  พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2541: 11 – 12) ไดกลาวถึง องคประกอบของมัลติมีเดียเปน
ประเภทตางๆ ดังนี้ 
   1. ตวัอักษรถือวาเปนองคประกอบพื้นฐานทีส่ําคัญในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย 
โปรแกรมประยุกตโดยมากมีตัวอักษรใหผูเขียนเลือกไดหลายๆแบบ และสามารถที่จะเลือกสีของตัวอักษร
ไดตามตองการ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรไดตามตองการ การโตตอบกับผูใช
ก็ยังนิยมใชตัวอักษรรวมถึงการใชตัวอักษรในการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธได เชน การคลิกไปที่ตัวอักษร
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เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการนําเสนอ เสียง ภาพ กราฟกหรือเลนวีดิทัศน เปนตน นอกจากนี้ตัวอักษรยังสามารถ
นํามาจัดเปนลักษณะของเมนูเพ่ือใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษาได 
   2. เสียงในมัลติมีเดียจะจัดเกบ็อยูในรปูของขอมูลดิจิทัลและสามารถเลนซํ้าไดจาก
เครื่องคอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงในมัลติมีเดีย เพ่ือนําเสนอขอมูลหรือสรางภาพแวดลอมใหนาสนใจ
ยิ่งขึ้น เชน เสียงน้ําไหล เสียงหัวใจเตน เปนตน เสียงสามารถใชเสริมตัวอักษร หรือนําเสนอวัสดุที่
ปรากฏบนจอภาพไดเปนอยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกตสามารถบันทึกเปนขอมูลแบบดิจิทัล
จากไมโครโฟน แผนซีดี เทปเสียงและวิทยุ เปนตน 
   3. ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถายหรือภาพวาด เปนตน
ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญตอมัลติมีเดียมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพจะใหผลในเชิงของการเรียนรูดวยการมองเห็น 
ภาพนิ่ง สามารถผลิตไดหลายวิธ ีเชน การวาด การสแกนภาพ เปนตน 
   4. ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวของกราฟก เชน การเคลื่อนไหวของ
ลูกสูบและวาลวในระบบการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ เปนตน ซึ่งจะทําใหสามารถเขาใจระบบ
การทาํงานการทํางานของเครือ่งยนตไดเปนอยางดี ดังนั้นภาพเคลื่อนไหวจึงมีขอบขายตั้งแตการสรางภาพ
ดวยกราฟกอยางงาย จนถึงกราฟกที่มีรายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหว 
   5. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ หมายถึง การที่ผูใชมัลตมีิเดียสามารถเลือกขอมูล
ไดตามตองการ โดยใชตวัอกษรหรือปุมสําหรับตวัอักษรที่จะสามารถเชือ่มโยงไดเปนตวัอักษรที่มีสแีตกตาง
จากอักษรตัวอ่ืนๆ สวนปุมก็จะลักษณะคลายกับปุมเพ่ือชมภาพยนตรหรือคลิกลงบนปุมเพ่ือเขาหาขอมูล
ที่ตองการ หรือเปลี่ยนหนาตางของขอมูลตอไป 
   6. วีดิทัศน การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเสนอภาพยนตรวีดิทัศน 
ซึ่งอยูในรูปของดิจิทัลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตทีเ่ขียนขึ้น โดยทั่วไปของวีดิทัศนจะนําเสนอดวย
เวลาจริงที่จํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกวา วีดิทัศนดิจิทัล (Digital Video) คุณภาพ
ของวีดิทัศนดิจิทัลจะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากโทรทัศน ดังนั้นทั้งวีดิทัศนดิจิทัลและเสียง จึงเปน
สวนทีผ่นวกเขาไปสูการนําเสนอและการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย วีดิทัศนสามารถนําเสนอไดทันทีดวย
จอคอมพิวเตอร ในขณะที่เสียงสามารถออกไปยังลําโพงภายนอกไดโดยผานการดเสียง 
 ดังนั้น องคประกอบของคอมพิวเตอรทีส่ําคัญมี ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ วีดิทศัน การเลือกใชองคประกอบของคอมพิวเตอรใหเหมาะสมขึ้นอยูกับ
เน้ือหาและผูใช 
 ลักษณะของการเรียนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่งจัดวาเปนการศกึษา
ตามอัตภาพ กลาวคือ เปนการศึกษาที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามความสามารถของผูเรียน 
เน่ืองจากผูเรียนมีศักยภาพแตกตางกันทัง้ดานรางกาย ความรู ความสามารถ และดับสติปญญา ซึ่ง
การศึกษาตามเอกตัภาพนี้มีอยู 3 ลักษณะ คอื บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) บทเรียน
โมดูล (Module Instruction) และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Multimedia Computer Assisted 
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Instruction) บทเรียนทั้งสามประเภทที่กลาวมาแลวน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียถือวามีประสทิธิภาพ
มากที่สุด เปนบทเรียนที่พัฒนามาจากบทเรียนโปรแกรมของ บี เอฟ สกินเนอร (B.F.Skinner) (บูรณะ  
สมชัย.  2542: 22 – 24) ที่นําเอาหลักการของ สกินเนอร และเครื่องชวยสอนของ เพรสซี่ (Pressey) 
มาผสมผสานกัน (วารินทร รัศมีพรม. 2525: 6) โดยมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองในเรื่องของความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคทางการศึกษาเปนรายบคุคลโดยใชคอมพวิเตอร 
เปนสื่อแทนสิง่พิมพ ทําใหบทเรียนสมบรูณยิ่งขึ้น เชน ความเร็วในการเสนอเนื้อหา การซอนคําตอบ 
การเสริมแรง เปนตน ซึ่งมีลักษณะการเรียนเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้ (วสันต อติศัพท.  2530: 77 – 80)  
 ข้ันการนําเขาสูบทเรียน 
  จะเร่ิมตั้งแตการทักทายผูเรยีน บอกวิธีการเรียน วตัถุประสงคของการเรียน เพ่ือใหผูเรียน
ทราบวา เม่ือจบบทเรียนจะทําอะไรไดบาง ซึ่งมัลติมีเดียสามารถเสนอวิธีการตางๆ ในรูปแบบที่นาสนใจ 
ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร หรือผสมผสานหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือเราความสนใจเขาสูบทเรียน
ตอไป บางโปรแกรมอาจจะมีการทดสอบวัดความพรอมของผูเรียนกอนก็ได หรือมีรายการ (Menu) ให  
ผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ โดยการจัดลําดับการเรียนกอนหลังดวยตนเอง 
 ข้ันเสนอเนื้อหา 
  เม่ือผูเรียนเลอืกเรียนในหัวเรื่องใด คอมพิวเตอรมัลตมีิเดียก็จะเสนอเนื้อหาออกมาเปน
กรอบ  ๆ(Frame) โดยอาจจะนําเสนอในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงตาง  ๆตลอดจนกราฟกและภาพเคลื่อนไหว
เพ่ือเราความสนใจในการเรียน และสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดตางๆ ไดดีอาจจะเนนดวยสีสัน 
การโยงไปมาระหวางกรอบตางๆ แตละกรอบจะเสนอเนื้อหาทีละประเด็น โดยเริ่มจากงายไปหายาก
เร่ือยๆ ผูเรียนจะควบคุมความเร็วในการเรียนดวยตนเอง เพ่ือใหเรียนรูไดมากที่สุดตามความสามารถ
ของผูเรียน และมีการชี้แนะ (Prompting Cues) หรือจัดเนื้อหาสําหรับชวยเหลือผูเรียน (Help Sequence) 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่ดี 
 ข้ันคําถามและคําตอบ 
  หลังการเสนอเนื้อหาของบทเรียนแลว เพ่ือจะวัดวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อเรื่อง
ที่ผานมาก็จะมีการทบทวน โดยใหทําแบบฝกหัดทบทวน และชวยเพ่ิมความรู ความชํานาญ เชน เปน
คําถามเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา เปนตน ซึ่งคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถเสนอ
แบบฝกหัดแกผูเรียนไดนาสนใจกวาแบบทดสอบธรรมดา และผูเรียนจะตอบคําถามผานเปนพิมพ (Keyboard) 
นอกจากนี้ ยังสามารถจับเวลาในการตอบคําถามของผูเรียนได ถาผูเรียนตอบไมไดตามเวลาที่ตั้งไว 
คอมพิวเตอรจะเสนอความชวยเหลือในทนัที 
 ข้ันตรวจคําตอบ 
  เม่ือไดรับคําตอบจากผูเรียนจะตรวจคําตอบ และแจงผลใหผูเรียนทราบทันที อาจจะออกมา
ในรูปของขอความ กราฟก หรือเสียงถาผูเรียนตอบถูกกจ็ะไดรับการเสริมแรง เชน คาํชมเชย เสยีงเพลง 
หรือภาพกราฟก ถาตอบผดิก็จะบอกใบ หรือใหการซอมเสริมเน้ือหาแลวใหตอบใหม และเม่ือตอบได
ถูกตอง จึงเขาสูหัวเรื่องใหมตอไป ซึ่งจะหมุนเปนวงจรอยูจนกวาจะหมดบทเรียนในหนวยนั้นๆ  
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 ข้ันปดบทเรียน 
  เม่ือผูเรียนเรียนจบบทเรียนแลว คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะประเมินผลผูเรียน โดยใหทํา
แบบทดสอบ ซึ่งเปนจุดเดนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ สามารถสุม (Random) ขอสอบออกมาจาก
คลังขอสอบที่สรางไว และเสนอใหผูเรียนแตละคน โดยไมเหมือนกันทําใหผูเรียนไมสามารถจดจําคําตอบ
จากการทําในครั้งแรก หรือแอบไปรูคําตอบมากอนเอามาใชประโยชนได เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จ ผูเรียน
จะไดทราบคะแนนวาสอบผานตามเกณฑที่กําหนดหรือไม รวมทั้งเวลาที่ใชในการเรียน 
 จากแนวของนักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร คือ บทเรียนที่จะนํามาใช
ในการเรียนการสอนโดยตองคํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับมากที่สุด ในการนําเสนอบทเรียนตอง
เล็กกะทัดรัดครอบคลุมเน้ือหา ใชงายมีความดึงดู หรือกระตุนความสนใจผูเรียน สามารถโตตอบกับ
ผูเรียนไดอยางแทจริง โดยมีขั้นตอนตางๆ เปนขั้นการนําเขาสูบทเรียน ขั้นเสนอเนื้อหา ขั้นคําถามและ
คําตอบ ขั้นตรวจคําตอบ และขั้นปดบทเรียน โดยเรียงกันอยางเปนระบบ 
 คุณคาและประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ฤทธชิัย ออนม่ิง (2548: 5) ไดกลาวถึง คุณคาและประโยชนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 
คุณคาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือการเรียนการสอนการใชมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน  
ก็เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเลือกในการเรียนและตอบสนองรูปแบบของการเรียนของนักเรียนที่แตกตางกัน 
การจําลองสถานการณของวิชาตางๆ เปนวิธีการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง กอนลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการไดเปนอยางดี นักเรียนอาจจะเรียน หรือ
ฝกซ้ําได เชน การใชมัลติมีเดียในการฝกภาษาตางประเทศ โดยเนนเร่ืองของวิธีการออกเสียงและฝก
พูด เปนตน การใชมัลติมีเดียเพ่ือเปนวัสดทุางการสอน ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการใชวัสดุ
การสอนธรรมดา และสามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซึ้งกวาการสอนที่สอนตามปกติ เชน การเตรียมการ
นําเสนอไวอยางเปนขั้นตอน และใชสื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย เชนน้ีสามารถชวยใหการสอน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย 
  ถนอมพร (ตนัพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 12) ไดกลาวถึง ประโยชนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
   1. คอมพิวเตอรชวยสอน เกิดจากความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนที่เรียนออน
สามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกทักษะ และเพิม่เติมความรูเพ่ือที่จะปรับปรุงการเรียนของตน
ใหทันผูเรียนอ่ืนได ดังนั้นผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการสอนเสริมหรือทบทวน
การสอนปกติในชั้นเรียนได โดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเสยีเวลาในการสอนซ้ํากับผูเรียนที่ตามไมทัน หรือ
จัดการสอนเพิ่มเติม 
   2. ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนรูดวยตนเองในเวลา
และสถานที ่ซึ่งผูเรียนสะดวก เชน แทนทีจ่ะตองเดินทางมายังชั้นเรยีนตามปกติ ผูเรียนก็สามารถเรียน
ดวยตนเอง จากที่บานได นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที่ตองการ เปนตน 
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   3. ขอไดเปรียบทีส่ําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับ
การออกแบบมาอยางดีถูกตอง ตามหลักของการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น สามารถที่จะจูงใจ
ผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน (Motivated) ที่จะเรียนสนกุสนานไปกับการเรยีนตามแนวคิดของการเรยีนรู
ในปจจุบันที่วา “Learning Is Fun.” ซึ่งหมายถึง การเรียนรูเปนเร่ืองสนุก 
  ทักษิณา สวนานนท (2529: 214 – 215) ไดกลาวถึง ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 
รวมทั้ง ไดมีการศึกษาวิจัยถึงประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวมากมาย ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้ 
 ประโยชนตอผูเรียน 
  1. ผูเรียนสามารถเรียนไดดีกวา และเร็วกวาการสอนปกติ แมจะมีบางแหงไมแสดง
ความแตกตางมากนักกับการเรียนในหองเรียน ผูเรียนจะเรียนไดชาหรือเร็วขึ้น อยูกับความรูพ้ืนฐาน
และความสามารถของผูเรียนเอง หรือเรียนตามเอกัตภาพ และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
  2. เปนติวเตอร (Tutor) สวนตัวของผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่ขาดการเรียน และ
ประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ 
  3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางกระฉับกระเฉง (Active Learning) ตลอดจนเรียน
การแกปญหาที่สลับซับซอนมากกวาปกติ ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
  4. ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
  5. ทําใหผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอนจึงเปนการบังคับผูเรียน ใหเรียนรู
จริงกอน จึงจะผานบทเรียนน้ันไปได 
  6. สามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ทันทีและใหการเสริมแรงแกผูเรียน ทําให
เกิดเราใจใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียน  
 ประโยชนตอผูสอน 
  1. ชวยในการสอนในชั้นเรียน ทําใหครูทํางานนอยลง ในดานการสอนขอเท็จจริงตางๆ 
เปนการลดเวลาในการสอน ครูจึงมีโอกาสที่จะใชเวลาเหลานั้นในการเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ และปรับปรุง
การสอนใหดียิ่งขึ้น 
  2. ครูมีเวลาในการดูแลเอาใจใสในการเรียนของผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น 
  3. ชวยลดเวลาสอนในบทเรียนหนึ่งๆ จากผลการวิจัยสวนใหญพบวาบทเรียนลักษณะ
เปนโปรแกรม สามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอนแบบอื่นๆ จึงสามารถเพิ่มเน้ือหา หรือแบบฝกหัด
ไดเต็มที่ตามความเหมาะสม และตามความตองการของผูเรียน หรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร 
  4. ทําใหครูมีเวลา และมีโอกาสในการสรางสรรค และพัฒนานวัตกรรมสําหรับหลักสูตร
และวัสดุเพ่ือการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ครรชิต มาลัยวงศ.  2537: 8) 
 ดังนั้นคุณคาและประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนบทเรียนที่เอ้ือใหผูเรียน
ไดฝกการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสรางแรงจูงใจในการคนความากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ ทําใหผูเรียน
สามารถประเมินตนเองไดทันทีที่เรียนเสร็จ  
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 ข้ันตอนการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ฤทธิชัย ออนม่ิง (2548: 17) ไดเสนอความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
แบงได 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การวิเคราะหเน้ือหา 
    การวิเคราะหเนือ้หาจะทําใหบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ
ที่จะนําไปใชงานตามวัตถุประสงคไดตองใชความรอบคอบ ตองใชขอมูลจากแหลงตางๆ เขาชวยรวมทั้ง
ตองอาศัยผูเชีย่วชาญ ตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาที่ไดจากการวเิคราะห เร่ิมตั้งแตการพจิารณา
หลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค และการกําหนดขอบขายของเนื้อหา 
   2. การออกแบบการดําเนินเร่ือง (Flowchart) 
    การออกแบบการดําเนินเรื่องเพื่อกําหนดขั้นตอนการเขาสูสวนตางๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน สวนของชื่อเร่ือง สวนแนะนําการใชบทเรียน สวนวตัถปุระสงคในการเรยีน 
การออกแบบในสวนของดําเนินเน้ือหาน้ัน มีความสําคญัเปนอยางมาก ผูออกแบบตองกําหนดการเดนิเรื่อง
ในบทตางๆ และเนื้อหายอยๆ ในบทเรียนแตละบทใหมีความสะดวกในการเรียน ดังนั้นในขั้นตอนนี้
ผูสรางจะตองนําหลักการออกแบบการสอนมาชวยในการออกแบบ 
   3. การเขียนบทดําเนินเร่ือง (Storyboard) 
    การเขียนบท หมายถึง การเขียนเรื่องราวของบทเรียนที่ประกอบดวย เน้ือหา 
แบงออกเปนเฟรม ตามวัตถปุระสงคและรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเปน เฟรมยอยๆ เรียงตามลําดับ
ตั้งแตเฟรมที ่1 จนถึงเฟรมสุดทายของบทเรยีน บทดําเนินเรื่องจะประกอบดวยภาพ ขอความ ลกัษณะ
ของภาพและเงื่อนไขตางๆ โดยมีลักษณะเชนเดียวกันกบับทสคริปตของการถายทําสไลดหรือภาพยนตร 
การเขยีนบทดาํเนินเรื่องจะยดึหลักของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาที่ผานมาเปนหลัก บทดําเนนิเรื่อง
จะใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนในขัน้ตอไป ดังนั้นการสรางบทดาํเนินเร่ือง จึงตองมีความละเอยีด
รอบคอบและสมบูรณ เพ่ือในการสรางบทเรียนในขั้นตอไป ทําไดงายและเปนระบบ อีกทั้งยังสะดวก
ตอการแกไขบทเรียนในภายหลัง การเขียนบทที่ดีผูเขียนตองมีความรูในเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เชน การถายทําโทรทัศน การตัดตอ การบันทึกเสียง การถายภาพนิ่ง การใชคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟก และการใชภาษาเทคนิคตางๆ ที่ผูเขียนบทใชสื่อสารกับผูปฏิบัติไดอยางเขาใจ นอกจากนี้
ผูที่เขียนบทตองมีความคิดสรางสรรค ตองใชจินตนาการ และสามารถนําหลักการทางดานจิตวิทยา
การศึกษามาประยุกตใชในการกําหนดภาพและเสียงไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและลักษณะของผูเรียน 
   4. การเลือกโปรแกรมหลักและโปรแกรมตกแตงในการสรางบทเรียน 
    โปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมที่ใชในการสรางบทเรียนนั้นมีหลายโปรแกรม 
การเลือกใชโปรแกรมนั้น โดยมากขึ้นอยูกับความถนัดของผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสําคัญ แต
อยางไรก็ตามการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร มักใชโปรแกรมหลักที่ใชในการสรางเพียงโปรแกรมเดียว 
แตการตกแตงใหสวยงามและการทําเทคนิคตางๆ มีความจําเปนตองใชหลายโปรแกรมรวมกัน นอกจากนี้
ยังตองคํานึงถึงเครื่องมืออ่ืนๆ อีกมากมาย เชน กลองโทรทัศน เครื่องตัดตอหรือโปรแกรมที่ใชในการ
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ตัดตอ เพ่ือสรางภาพเคลื่อนไหว หองบันทึกเสียงอุปกรณสําหรับบันทึกเสียง กลองถายภาพนิ่งสําหรับ
ภาพนิ่ง เปนตน 
   5. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในขั้นนี้ จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรสรางตามขั้นตอนที่ดําเนินการมาแลวทั้งหมด คือ การดําเนินเรื่อง 
(Flowchart) และบทดําเนินเรื่อง (Storyboard) 
   6. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการตรวจสอบวาบทเรียนที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนเพียงใด ซึ่งแนวคิดในการประเมินมีหลายวิธี แตวิธีการประเมินที่
นาเชื่อถืออยางหนึ่งคือ วิธีการประเมินที่ใชกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีวิธีการประเมินโดยใชผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนผูประเมินคุณภาพบทเรยีนที่
สรางขึ้นในเบื้องตน หลังจากนั้น จึงนําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไป
ทดลองใชกับผูเรียน โดยการใหผูเรียนศกึษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น ระหวางเรียน
แตละตอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และหลังจากเรียนเสร็จทั้งหมดแลว ใหทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ผลการเรียนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและการทําแบบทดสอบ
จะเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น 
 กลาวโดยสรุปคือ ในการออกแบบบทเรียนในแตละครั้ง ตองมีการทํางานกันอยางเปนระบบ
โดยตองวิเคราะหเน้ือหาในเรื่องที่จะสรางบทเรียนนั้นๆ ขั้นตอไปจึงออกแบบการดําเนินเร่ือง เขียนบท
ดําเนินเร่ือง เลือกโปรแกรมที่จะใชทําบทเรียน ลงมือสรางบทเรียน และสุดทายหาประสิทธิพภาพของ
บทเรียนมัลติมีเดียที่สรางขึ้น 
 
จิตวิทยาการเรียนรู 
 ฤทธิชัย  ออนมิ่ง (2548: 20) ไดกลาวถึง หลักการทางจิตวิทยาการศึกษาและทฤษฎี ดังนี้ 
  หลักการรับรู (Perception) 
   เกิดจากการกระตุน จากสิ่งเราที่เหมาะสม มนุษยจะเลือกรบัรูในสิ่งทีต่นเองสนใจ ดังนัน้
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร จะตองใชสิ่งเราใหเหมาะสมกับ เพศ วยั สตปิญญา ความพรอม 
ความสามารถ และความสนใจ 
  หลักการจํา (Memory)  
   การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูสิ่งใดแลว จะสามารถจํา และสามารถนําไปปฏิบตัิได 
ผูเรียนจะตองจัดเก็บความรูนั้นไวเปนระบบระเบยีบ และการที่ผูเรียนไดทําซ้ําๆ ก็จะชวยใหจําและทําได 
  หลักการมีสวนรวม (Participation)  
   การเรียนรูเกดิจากการทํา ดังนั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะตอง
ออกแบบใหสามารถมีการโตตอบกันได 
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  หลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
   การสรางแรงจูงใจ ทําใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน 
เลปเปอร (Lepper) แบงแรงจูงใจเปน 2 ลักษณะ คือ ภายนอกและภายใน 
   ภายนอก คือ คาจาง รางวัล ติชม 
   ภายใน คือ ความสนใจ อยากรู  
  หลักการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 
   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถถายโอนการเรียนรูไดดีนั้น จะตองเปน
บทเรียนที่มีความใกลเคียงหรือเหมือนจริงกับสถานการณในชีวติจรงิมากที่สุด  
  ทฤษฎีแผนภูมิมโนทัศน (Concept Mapping) 
   การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรจัดใหเปนระบบระเบียบ นอกจากนั้น
บทเรียนตองออกแบบใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและปฏิบัติยอยๆ เพ่ือใหเกิดทักษะและจําไดตามทฤษฎี
การฝกและการทําซ้าํ (Low of Practice and Repetition) 
  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
   เปนทฤษฎีที่เกิดจากความเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นจากการเรียนรูและการเสริมแรง
จะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ นักจิตวิทยาที่ไดรับการยอมรับในทฤษฎีนี้คือ Watson 
ซึ่งถือวาเปนบิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนยิม และ Skinner ที่นําทฤษฎีนี้ไปประยกุตใชเพ่ือการเรียน
การสอน โดยเฉพาะทฤษฎกีารเสริมแรง 
   การเสริมแรงเปนการทําใหผูถูกเสริมแรง มีความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จ
ในการเรียนหรือทํากิจกรรม ซึ่ง Skinner เชื่อวาการเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในการเรียน อันนําไปสูการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรค หลักการดังกลาวไดมีผูนําไปใช
พัฒนาการสอนแบบโปรแกรมซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
    1. แบงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แตละบทออกเปนสวนยอยที่เรียกวา เฟรม  
ในแตละเฟรมประกอบไปดวยเนื้อหา หรือมีภาพประกอบ 
    2. เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก 
    3. ผูเรียนตองเขาใจ และสามารถตอบคาํถามในแตละเฟรมไดอยางถูกตอง
กอนศึกษาเนือ้หาในเฟรมตอๆ ไป 
    4. การเสริมแรงจะทําทุกครั้งที่ผูเรียนตอบคําถาม 
    5. ไมมีการกําหนดเวลาในการศึกษา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูเรียนเปนสําคัญ 
  ทฤษฎีปญญานิยม 
   ทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดของ ชอมสกี้ (Chomsky) ที่เชื่อวา พฤติกรรม
มนุษยเกิดขึ้นจากจิตใจ ความคิด และความรูสึกที่มีความแตกตางกัน พฤติกรรมที่แสดงออกนั้น มี
ความเชื่อมโยงกัน ความเขาใจ การรับรู การระลึก ประสบการณ การคิดอยางมีเหตุผล การตดัสินใจ 
การแกปญหา การสรางจินตนาการ การจัดกลุมสิ่งของ และการตีความ  
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   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรตามทฤษฎีปญญานยิมตองคํานึงถึงความแตกตาง
ดานความคิด ความรูสึกและโครงสรางการรับรู การเรียนจึงเปนการผสมผสานขอมูลเดิมกับขอมูลใหม
เขาดวยกันผูเรียนที่มีขอมูลเดิมอยูแลว ก็จะสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลใหม ทําใหการรับรูเปนไปได
อยางรวดเร็วกวาผูที่ไมมีขอมูลเดิม  
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 57) ไดกลาวถึง จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู
ดังนี้ 
  แนวคิดทางดานจิตวิทยาพุทธิพิสัยเกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ไดแก ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง การจดจํา ความเขาใจ ความ
กระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถายโอนการเรียนรู และการตอบสนอง
ความแตกตางรายบุคคล 
  ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง (Attention and Perception) 
   การรับรูในตัวกระตุนที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูเรียนใหความสนใจกับสิ่งเราที่
ถูกตองตลอดทั้งบทเรียน ไมใชเพียงแคชวงแรกของบทเรียนเทานั้น นอกจากนี้ผูสรางยังตองคํานึงถึง
ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลการรับรูไดแก คุณลักษณะตางๆ ของผูเรียน ไมวาจะเปนระดับผูเรียน ความสนใจ 
ความรูพ้ืนฐาน ความยากงายของบทเรียน ความคุนเคยกับคอมพิวเตอรชวยสอนความเร็วชาของการเรียน ฯลฯ 
การรับรูและการใหความสนใจของผูเรยีนนับวามีความสําคัญมากเพราะมันจะเปนสิง่ที่ชี้นําการออกแบบ
หนาจอ รูปแบบการปฏิสัมพันธและการสรางแรงจูงใจตางๆ 
  การจดจํา (Memory) 
   สิ่งที่มนุษยเรารับรูนั้นจะถูกเก็บเอาไวและเรียกกลับมาใชในภายหลัง แมวา มนุษย
จะสามารถจําเรื่องตางๆ ไดมากแตการที่จะแนใจวาสิ่งตางๆ ทีเ่รารับรูนั้นไดจัดเกบ็ไวอยางเปนระเบียบ
และพรอมที่จะนํามาใชในภายหลังน้ันเปนสิ่งที่ยากจะควบคุม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสิ่งที่รับรูนั้นมีอยู
เปนจํานวนมาก เชน การเรียนศัพทใหมๆ ในภาษาอื่นๆ เปนตน ดังนั้น เทคนิคการเรียนเพื่อที่จะชวย
ในการจัดเก็บหรือจดจําสิ่งตางๆ นั้นจึงเปนสิ่งที่จําเปน ผูสรางบทเรียนตองออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึง
หลักเกณฑสําคัญที่จะชวยในการจดจําไดดี 2 ประการ คือ หลักในการจัดระเบียบหรือโครงสรางเน้ือหา 
(Organization) และหลักในการทําซ้ํา (Repetition) 
  ความเขาใจ (Comprehension) 
   การที่มนุษยจะนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดนั้น มนุษยตองผานขั้นตอนในการนํา
สิ่งที่มนุษยรับรูนั้นมาตีความและบูรณาการใหเขากับประสบการณ และความรูในโลกปจจุบันของมนุษย
เอง โดยการเรียนที่ถูกตองน้ัน ใชแตเพียงการจําและการเรียนสิ่งที่เราจํานั้นกลับคนืมา หากอาจรวม
ไปถึงความสามารถที่จะอธิบาย เปรียบเทียบ แยกแยะและประยุกตใชความรูนั้นในสถานการณที่เหมาะสม 
เปนตน หลักการที่มีอิทธิพลมากตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ หลักการเกี่ยวกับ
การไดมาซึ่งแนวคิด (Concept Acquisition) และการประยุกตใชกฎตางๆ (Rule Application) ซึ่ง
หลักการทั้งสองนี้เกี่ยวของโดยตรงกับแนวคิดในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนเกี่ยวกับการประเมิน



 22 

ความรูกอนการใชบทเรียน การใหคํานิยามตางๆ การแทรกตัวอยางการประยุกตกฎ และการใหผูเรียน
เขียนอธบิายโดยใชขอความของตน โดยมีวตัถุประสงคของการเรียนเปนตวักําหนดรปูแบบการนาํเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกิจกรรมตางๆ ในบทเรียน เชน การเลือกออกแบบแบบฝกหัดหรือ
แบบทดสอบในลักษณะปรนัยหรือคําถามสั้นๆ เปนตน 
  ความกระตือรือรนในการเรียน (Active Learning) 
   การเรียนรูของมนุษยนั้นใชเพียงแตการสังเกตหากรวมไปถึงการปฏิบัติดวย การมี
ปฏิสัมพันธไมเพียงแตคงความสนใจเทานั้น หากยังชวยทําใหเกิดความรูและทักษะใหมๆ ในผูเรียน
หนึ่งในขอใดไดเปรียบสําคญัของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเหนือสื่อการสอนอื่นๆ ก็คือ ความสามารถ
ในเชิงโตตอบกับผูเรียน อยางไรกต็ามแมวา จะมีการเนนความสาํคัญในสวนของปฏิสัมพันธมาก พบวา
คอมพิวเตอรชวยสอนมากมายที่ผลิตออกมานั้น จะมีปฏิสัมพัธภายในบทเรียนนอยทําใหเกิดบทเรียน
ที่นาเบื่อหนาย การที่จะออกแบบทเรยีนที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนไดนั้นจะตองออกแบบ
ใหผูใชมีปฏิสมัพันธกับบทเรียนอยางสม่ําเสมอ และปฏสิัมพันธนั้นๆ จะตองเก่ียวของกับเนื้อหา และ
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน 
  แรงจูงใจ (Motivation) 
   แรงจูงใจที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการจําลอง
และเกมเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงในการสรางแรงจูงใจ นอกจากนี้ มีทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
หลายทฤษฎีที่ไดอธิบายถึงเทคนิคตางๆ ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียน ไดแก 
   ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) 
    ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของ เลปเปอร (Lepper) เชื่อวา
แรงจูงใจที่ใชในบทเรียนควรที่จะเปนแรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจที่เกี่ยวเน่ืองกับบทเรยีนมากกวา
แรงจูงใจภายนอก ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ไมเกี่ยวเนื่องกับบทเรียน ในทางตรงขามกันแรงจูงใจที่เกี่ยวเนื่อง
กับบทเรียนเปนแรงจูงใจที่ดีตอการเรียนรูของผูเรียนอีกนัยหนึ่งก็คือ การสอนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจภายใน
นั้นคือ การสอนที่ผูเรียนนั้นสนุกสนาน เลปเปอร ไดเสนอแนะเทคนิคในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในไว ดังน้ี 
    1. การใชเทคนิคของเกมในบทเรียน 
    2. ใชเทคนิคพิเศษในการนําเสนอภาพ (Visual Techniques) 
    3. จัดหาบรรยากาศการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถมีอิสระในการเลือกเรียนและ/หรือ
สํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว 
    4. ใหโอกาสผูเรียนในการควบคุมการเรียนของตนเอง 
    5. มีกิจกรรมที่ทาทายผูเรียน 
    6. ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น 
    7. ใหกําลังใจในการเรียนแมวาผูเรียนทําผิด 
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 การสรางแรงจูงใจนี้สามารถทําไดทั้งในระดับมหัพภาค (Macro Level) และจุลภาค (Micro 
Level) กลาวคือ ทั้งในระดับของกลยุทธในการพัฒนาบทเรียนโดยรวม เชน เปาหมายของการเรียน 
รูปแบบการสอนประเภทของปญหา ความยากงายของปญหา เปนตน และในระดับการออกแบบคณุลักษณะ
ตางๆ ของบทเรียน เชน เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน เทคนิคการใหผลปอนกลับหรือการใชสื่อรูปแบบ
ตางๆ เปนตน 
   ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจของมาโลน (Malone) 
    แรงจูงใจตามทฤษฎีนี้ ไดแก ความทาทาย จินตนาการ ความอยากรูอยากเห็น
และความรูสึกที่ไดควบคุมบทเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
    ความทาทาย (Challenge) 
     บทเรียน ควรจะมีกิจกรรมที่ทาทายผูเรียน กิจกรรมตองมีเปาหมาย (Goal) 
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียนไมยากหรืองายเกินไป นอกจากนี้ ยังควรที่จะใหโอกาสผูเรียนในการเลือก
ระดับความยากงายของกิจกรรมตามความตองการและความสามารถ 
    จินตนาการ (Fantasy) 
     การที่ผูเรียนวาดภาพของเหตุการณใดเหตกุารณหน่ึงหรือสรางภาพวาตัวเอง
อยูในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง แมวาปกติแลวการสรางจินตนาการนี้มักจะไปดวยกันกับคอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทเกม 
    ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) 
     ความอยากรูอยากเห็นแบงออกได 2 ลักษณะ 
     1. ความอยากรูอยากเห็นทางความรูสึก (Sensory Curiosity) เปนความ
อยากรูอยากเห็นที่เร่ิมจากการถูกกระตุนความรูสึกผานทางการไดยิน และการเห็น โดยสิ่งเราที่แปลก
ใหมและดึงดูดความสนใจ 
     2. ความอยากรูอยากเห็นทางปญญา (Cognitive Curiosity) เปนความ
อยากรูอยากเห็นในลักษณะของความตองการที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ที่แปลกใหม ที่ไมคาดหวัง ไมแนนอน 
เหตุการณเหลานี้เปนตวักระตุนใหผูเรยีนตองการที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ นั้น 
    ความรูสึกที่ไดควบคุม (Control)  
     คอมพิวเตอรชวยสอน ที่ดีจะตองออกแบบใหมีความชัดเจน กลาวคือ ผูเรียน
จะสามารถเห็นผลลัพธที่ตางกันไดจากการเรียนเนื้อหาเดียวกันโดยวิธีทีไ่มเหมือนกัน ซึ่งผลลัพธที่ตางกัน
เปนผลมาจากความสามารถทางการเรียนที่ตางกัน และคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีจะตองออกแบบให
ผูเรียนมีโอกาสที่จะเลือกลาํดับการเรยีนของตน หรือระดับความยากงายของการเรยีนไดตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 
   ทฤษฎีแบบจําลองอารคส (ARCS Model) 
    การเราความสนใจ (Arouse) การเราความสนใจจะตองไมจํากัดเฉพาะในชวงแรก
ของบทเรียนเทานั้น หากเปนหนาทีข่องผูออกแบบที่จะตองพยายามทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตลอด
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ทั้งบทเรียน วธิีหนึ่งเรียกความสนใจจากผูเรียนไดดี ก็คือ การทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
นั่นเอง  
    ความรูสึกเกี่ยวพันธกับเนื้อหา (Relevant) คือ การทําใหผูเรียนรูสึกวาสิ่งที่ตน
กําลังเรียนอยูนั่นมีความหมายหรือประโยชนตอตัวผูเรียนเอง 
    ความมั่นใจ (Confidence) การใหผูเรียนทราบถึงสิ่งทีต่นเองควรคาดหวังในการเรียน
และโอกาสในการทําใหสําเร็จตามความคาดหวัง พรอมทั้งคําแนะนําที่มีประโยชน เปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกผูเรียนนอกจากนี้ยังควรใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนของตนดวย 
    ความพึงพอใจของผูเรียน (Satisfaction) ทําไดโดยการจัดหากิจกรรม ซึ่งเปด
โอกาสใหผูเรยีนไดประยกุตใชสิ่งทีต่นเรียนมาในสถานการณจริง และจัดหาผลปอนกลบัในทางบวกหลังจาก
ที่ผูเรียนไดแสดงความกาวหนา และใหคาํปลอบใจเมื่อผูเรียนทําผิดพลาด ทั้งน้ีจะตองอยูบนฐานของ
ความยุตธิรรม 
    การควบคุมการเรยีน (Learner Control) 
     การออกแบบการควบคุมบทเรียน ซึ่งไดแก การควบคุมลําดับการเรียน เน้ือหา 
ประเภทของบทเรียน ฯลฯ การควบคุมบทเรียนมีอยู 3 ลกัษณะดวยกัน คือ การใหโปรแกรมเปนผูควบคุม 
(Program Control) การใหผูเรียนเปนผูควบคุม (Learner Control) และการผสมผสานระหวางโปรแกรม
และผูเรียน (Combination) 
    การถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 
     การเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น เปนการเรียนรูในขั้นแรกกอนที่จะ
มีการนําไปประยุกตใชจริง การนําความรูที่ไดจากบทเรียนในบทเรียน และขัดเกลาแลวน้ันไปประยุกต 
ใชในโลกจริงก็คือ การถายโอนการเรียนรูนั่นเอง สิ่งที่มีอิทธิพลตอความสามารถของมนุษยในการถายโอน
การเรียนรู ไดแก ความเหมือนจริง (Fidelity) ของบทเรียน ประเภท ปริมาณและความหลากหลายของ
ปฏิสัมพันธและประเภทของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ในการฝกอบรมใดๆ การถายโอนการเรียนรู
ถือเปนผลการเรียนรูที่พึงปรารถนาที่สุด 
    การตอบสนองความแตกตางรายบุคคล (Individual Difference) 
     การออกแบบใหบทเรียนมีความยืดหยุน เพ่ือที่จะตอบสนองความสามารถ
ทางการเรียนของผูเรียนแตละคนไดเปนสิง่สําคัญ แมวา การตอบสนองความแตกตางรายบุคคลถือเปน
ขอไดเปรียบของคอมพิวเตอรชวยสอน มนุษยมีความแตกตางกันไปทั้งในดานของบุคลิกภาพ สติปญญา 
วิธีการเรียนรูและลําดับของการเรียนรู ดังน้ัน ผูออกแบบบทเรียนตองคํานึงถึงความแตกตางเหลานั้น
ใหมาก และออกแบบใหตอบสนองความแตกตางของแตละบุคคลใหมากที่สุด  
 ดังนั้นในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ตองคํานึงถึงหลักการรับรู หลักการจํา หลักการ
มีสวนรวม หลักการเสริมแรงจูงใจ หลักการถายโอนการเรียนรู อีกทั้งตองศึกษาทฤษฎีตางๆ เพ่ือที่จะ
ออกแบบบทเรียนในการเรยีนรูนั้น จะสงผลใหผูเรียนไดผสมผสานขอมูลเดิมที่มีอยูเขากับขอมูลใหม
เขาดวยกัน ทาํใหการเรียนรูไปไดอยางรวดเร็ว  
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การเรียนดวยตนเอง 
 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  กิดานันท มลิทอง (2536: 164) ไดใหความหมายของการศึกษาคนควาดวยตนเองวา
เปนการจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และความสามารถ เพ่ือให
ผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจไดตามกําลัง และความสามารถของตนตามวิธกีาร และสื่อการเรียน 
ที่เหมาะสม เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนที่กําหนดไว  
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 160) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล
วา เปนการจดัการศึกษาทีผู่เรียนสามารถศึกษาเลาเรยีนไดดวยตนเอง และกาวไปตามขีดความสามารถ 
ความสนใจ และความพรอม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนเทคนิคหรอืวิธีสอนที่ยึดหลักความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 
  วชริาพร อัจฉริยโกศล (2527: 72) ไดใหความหมายของการศึกษารายบุคคลวา หมายถึง 
วิธีการสอนเนื้อหาที่กําหนดโดยจัดใหองคประกอบตางๆ ของการเรียนการสอนมีความสัมพันธกันและ
สัมพันธกับผูเรียนอยางมีระเบียบ จัดใหมีการวินิจฉัย (Diagnosis) ความสามารถ ความตองการของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือประโยชนในการกําหนด (Prescription) วิธีการเรียนและวัสดุการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับผูเรียนนั้น โดยมุงใหผูเรียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงคของการการสอนตามที่กําหนดไว 
  วิไล องคธนะสุข (2543: 80) ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวา การเรียนรูดวย 
ตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน หรือเลือกเรียน
ตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งไดแก 
ความแตกตางในดานความสามารถทางสติปญญา ความตองการ ความสนใจ ดานรางกาย อารมณ 
และสังคม โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกนัระหวางเทคนิคและสื่อการสอน ใหสอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล 

 ดังนั้นการเรียนรูดวยตนเองคือ รูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง โดยคํานึงถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และความสามารถผูเรียนแตละตนไดเรียน
ในสิ่งที่ตนสนใจไดตามกําลงัและความสามารถของตน โดยมุงใหผูเรียนบรรลวุัตถปุระสงคการเรียนที่
ไดกําหนดเอาไว 
 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  กาเย และ บริกส (Gagne; & Briggs.  1974: 185 – 187) เสนอแนวคิดวา การเรียนรู
ดวยตนเองนี้ เปนหนทางที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามตองการ (Needs) โดยมี 
ความสอดคลองกับบุคลิก (Characteristics) ของผูเรียนแตละคน ตามจุดมุงหมาย 5 ประการ คือ  
   1. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน  
   2. เพ่ือชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคน ในการจัดลําดับการเรียน ตาม 
จุดมุงหมาย  
   3. ชวยในการจัดวัสดุ และสื่อ ใหเหมาะสมกับการเรียน  
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   4. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการประเมินผล และสงเสริมความกาวหนาทางการเรียน
ของแตละบุคคล  
   5. เพ่ือชวยใหผูเรียนเรียนไดตามศักยภาพของตน  
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 159 – 164) กลาววา การเรียนการสอนรายบุคคล ยึดหลัก
ปรัชญาทางการศึกษาและอาศัยพ้ืนฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวทิยาการเรียนรู วตัถปุระสงค
ในการจัดการเรียนการสอนแบบรายบคุคล จึงมุงอยูในแนว ดังนี้  
   1. มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและตัดสินใจ 
รูจักแกปญหา รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดสรางสรรคมากกวาทําลายเอง การเรียน
การสอนราบบุคคลสอดคลองและสงเสรมิการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุน
ใหผูเรียนรูจักแสวงหาและเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม  
   2. สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหไดเรียนบรรลุผลกันทุกคน การเรียน
การสอนรายบุคคลสนับสนุนความจริงที่วา คนยอมมีความแตกตางกันทุกคนไมวาจะเปน ดานบุคลกิภาพ 
สติปญญา หรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอการเรียนรูที่สําคัญ 4 ประการ คือ  
    2.1 ความแตกตางในเรื่องอัตราเร็วของการเรียนรู (Rate of Learning) ผูเรียน 
แตละคนจะใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในสิ่งเดียวกัน ในเวลาที่ตางกัน  
    2.2 ความแตกตางในเรื่องความสามารถ (Ability) เชน ความฉลาด ไหวพริบ 
ความสามารถในแงของความสําเร็จ ความสามารถพิเศษตางๆ  
    2.3 ความแตกตางในเรื่องวิธีการเรียน (Style of Learning) ผูเรียนเรียนรูใน 
วิธีการเรียนที่แตกตางกัน  
    2.4 ความแตกตางในเรื่องความสนใจและสิ่งที่ชอบ (Interest and Preference)  
   3. เนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อวาถาผูเรียน เรียนดวยความอยากเรียน เรียนดวย
ความกระตือรือรนที่ไดเกิดขึ้นเอง จะเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหเกิดพัฒนาการเรียนรู โดยครู  
   4. การเรียนการสอนรายบุคคล ขึ้นอยูกบักระบวนการและวิธีการทีเ่สนอความรูนั้น
ใหแกผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นเรว็หรือชา และจะเกิดขึ้นกบัผูเรียนไดนานหรือไม นอกจากขึ้นอยูกับ
ความสามารถและความสนใจแลว ยังขึ้นอยูกับกระบวนการและวธิีการที่เสนอความรูนั้นแก ผูเรียน เม่ือ
เปนเชนน้ี การกําหนดใหผูเรียนเรียนรูเรื่องหน่ึงในระยะเวลาหนึ่ง และเรียนรูดวยวธิีการเดียว จึงไมเปน
การยุติธรรมตอผูเรียน ผูเรียนควรจะเปนผูกําหนดเวลาเรียนดวยตนเอง และควรไดมีโอกาสเรียนรูหรือ
มีประสบการณในการเรียนดวยกระบวนการและวิธีการตางๆ  
   5. การเรียนการสอนรายบุคคล มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการ 
สนองตอบท่ีวา การศึกษาควรมีระดับแตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงาย ก็ทําให 
บทเรียนนั้น สั้นขึ้น ถายากมากผูสอนก็สามารถที่จะจัดยอยเน้ือหาออกเปนสวนๆ และปรับปรุงให 
เขาใจงายขึ้น อาจเพิ่มเวลาที่เรียนใหไดสัดสวนกับความยากเรียงลําดับจากเรื่องงายไปสูเร่ืองราวที่ยากขึ้น
ตามลําดับ  
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 ดังนั้นจุดมุงหมายของการเรยีนรูดวยตนเอง ตองมีความสอดคลองกบับุคลิกของผูเรยีนแตละคน 
การเรียนรูดวยตนเองนั้น ผูเรียนมีความแตกตางกันหลายดาน ความแตกตางนี้ จะสงผลตอการเรียนรู
ดวย 
 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 188) ไดกลาวถึง ประโยชนของการสอนแบบเรียนดวย
ตนเองไว 4 ประการ คือ 
   1. หลักสูตรหรือรายวิชาถูกจัดไวอยางมีระเบียบ 
   2. ระบบการวัดผลประกอบดวยเครื่องมือวัดระดับความรูที่จะเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   3. เอ้ือประโยชนใหแกผูเรียนอยางกวางขวางตามบุคลิกภาพของผูเรียน 
   4. กระบวนการสอนเหมาะกับบุคลากรในหนวยงาน 
 จากประโยชนของการเรยีนรูดวยตนเอง พบวา ผูเรียนนัน้สามารถเรียนรูไดตามความตองการ
ของตนเอง ตามบุคลิกภาพของผูเรียนเองสงผลใหการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ความสําคัญของการใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  พจนา ทรัพยสมาน (2549: 2) ไดกลาววา การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูสรางความรูของตนเอง จากการคิดและปฏิบัติ
จริงตามลําดบัขั้น เพ่ือวเิคราะหความสําคญัจําเปนของสิ่งที่จะเรียนรู วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู 
ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะหอภิปรายสรุปความรู ขอคิดแนวทาง
การปฏิบตัิ จัดทําผลงานรายงานผลการเรยีนรูและวธิีการเรียนรูของตนในรปูแบบตางๆ ตามความถนัด
ความสนใจ 
  โนลส (Knowles.  1975: 15 – 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไว
ดังนี้ 
   1. คนทีเ่รียนรูดวยการรเิร่ิมของตนเองจะเรยีนไดมากกวาดีกวาคนทีเ่ปนเพยีงผูรับ
หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูเทานั้น คนที่เรียนดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย และมี
แรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอนแตเพียง
อยางเดียว 
   2. การเรียนดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติมากกวา คือ เม่ือตอนเปนเด็กธรรมชาติที่ตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู
และตัดสินใจแทนให เม่ือเตบิโตขึ้นกค็อยๆพัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมพ่ึงพิงครู ผูปกครอง
และผูอ่ืน การพัฒนานําไปสูความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น 
   3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม หองเรียนแบบปดศูนยบริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปด ฯลฯ 
รูปแบบการศึกษาเหลานี้ ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง 
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   4. การเรียนรูดวยตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่บุคคล และเผาพันธุ
มนุษย เน่ืองจากโลกปจจุบนัเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดขึน้เสมอ 
และขอเท็จจริงเชนนี้ เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง
จึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 ดังนั้นความสําคัญของการใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองนั้น คือ ผูเรียนนั้น
สนใจในสิ่งที่ตองการเรียนรูสิ่งน้ันๆ ดวยตนเอง โดยเรียนแบบมีลําดับขั้นตอน  
 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
  วีก็อทสกี ้และ เปยเจท (สุชนิ เพ็ชรกัษ.  2549; อางอิงจาก Vygotsky; & Piaget) กลาววา 
นักจิตวทิยาทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธนิิยม (Cognitivism) กลาวถงึความสนใจเกีย่วกับการศึกษาเรื่อง
พัฒนาการทางเชาวปญญา กระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทางปญญา ซึ่งกระบวนการรูคิด หมายถึง 
กระบวนการทางสมองในการปรับเปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บ และใชขอมูลที่รับเขามาทาง
ประสาทสัมผสั การบอกความหมายของสิง่ที่รับรู ความหมายของสิ่งเดียวกนัสําหรบัแตละคนยอมตางกัน
ตามประสบการณ แนวคิดดังกลาวเปนรากฐานสําคัญของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
 การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
  1. ผลการเรียนรูมุงเนนที่กระบวนการสรางความรู ผูเรียนตองฝกฝน การสรางความรู
ดวยตนเอง 
  2. เปาหมายการเรียนรูเปลี่ยนจากการถายทอดสาระความรูที่ตายตัว เปนการเรียนวิธี 
การเรียนรู 
  3. ผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง ไดจัดกระทํา ศึกษาสํารวจ ลองผิดลองถูก 
จนเกิดเปนความรูความเขาใจ 
  4. ใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธทางสังคมเพื่อการรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความรู
รวมกัน 
  5. ผูเรียนเปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและแกปญหาการเรียน
ของตนเอง 
  6. ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอดความรู เปนผูอํานวยความสะดวกชวยเหลือ
ผูเรียนในการเรียนรู การเรียนเปลี่ยนจากการใหความรูเปนการใหผูเรียนสรางความรู 
  7. การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุน 
 ข้ันตอนผูเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง  
  ข้ันที่ 1 จุดประกายความสนใจ เปนกิจกรรมสรางความอยากรูอยากเรียน ทาํใหผูเรียน
เห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนของสิ่งที่จะเรียน 
  ข้ันที่ 2 วางแผนการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูของตนเองโดย
รวมกันกําหนดขอบเขตแนวทาง วธิีการเรียนรู ประเดน็เนื้อหายอย แนวทางการบันทึก และสรุปผล
การเรียนรู พรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู 
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  ข้ันที่ 3 ลงมือเรยีนรูตามแผน เปนขั้นตอนที่ผูเรยีนไดลงมือศกึษาคนควา ศึกษารวบรวม
ขอมูล ศึกษาปญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนทีว่างไว ฯลฯ เพ่ือแสวงหาและคนพบความรู ขอคิดแนวทาง
การปฏิบัติ ฯลฯ ดวยตนเอง 
  ข้ันที่ 4 นําเสนอขอมูลการเรียนรู คือ กิจกรรมทีผู่เรียนไดนําขอมูล ขอคนพบที่ไดจาก
การเรียนรู มารวมกันวิเคราะหอภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคา สรุป ความคิด
รวบยอด คุณคาความสําคญั แนวคิดแนวทางการปฏิบตัิในชวีิตประจําวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการ
เรียนรูของตนเอง 
  ข้ันที่ 5 จัดทําชิ้นงานเพ่ือรายงานผลการเรียนรู การที่ผูเรยีนนําความรู ขอคนพบ
ขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู แสดงความรูสึกตอผลงาน แลวนําผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมิน
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งวางแผนการตอยอดการเรียนรูตามความสนใจ 
 ประโยชนที่เกิดกับผูเรียน 
  1. ผูเรียนเปนผูวเิคราะหคุณคาความสําคัญของสิ่งที่จะเรยีนรู ลงมือเรียนรูดวยกิจกรรม
ที่หลากหลายตามความสามารถ ความถนัดความสนใจ ทําใหผูเรียนมีโอกาสคนพบศักยภาพที่แทจริง
ของตน รูจักและเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น 
  2. ผูเรียนไดรับขอมูลความรูจากประสบการณตรง แลวใชกระบวนการคดิเชื่อมโยง สรุป
สิ่งที่เรียนรู รูเขาใจสิ่งที่เรียนอยางถองแท มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติไดอยางถูกตองคลองแคลว 
สามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับ ไปใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเน้ือหาอ่ืนๆ และใชแกปญหา
ชีวติประจําวันได 
  3. ทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการดานตางๆ ทั้งกระบวนการคิด และกระบวนการ
ปฏิบัติ คิดเปน ทําได แกปญหาเปน สามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนในการเรียน และ
แกปญหาชีวิตประจําวันได มีทักษะการแสวงหาความรู 
  4. ผูเรียนมีโอกาสเปนเจาของกระบวนการเรียนรูของตนเอง เพ่ือแสวงหาคนพบ และ
สรางสรรคความรูของตนเอง ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคาความสาํคัญไดรับการยอมรับ มีความสุข
และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  5. ผูเรียนถูกฝกใหรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง มีผลตอการพัฒนาลักษณะนิสัยที่
ดีงาม มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน  
 สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองนั้นตองเปนไปตามขั้นตอน การจุดประกายความสนใจ วางแผน 
การเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอขอมูลการเรียนรู และจัดทําชิ้นงาน ผูเรียนไดรับขอมูลจาก
ประสบการณตรง จะสงผลใหเกิดทักษะกระบวนการตางๆ  
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หลักสูตรภาษาตางประเทศ 
 โครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  การจัดการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาดหวัง
วาเม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเน่ืองตั้งแตชั้นประถมศกึษาถึงชั้นมัธยมศึกษา ผูเรียนจะมี
เจตคตทิี่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู 
ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม อัน
หลากหลายของประชาคมโลก สามารถถายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทย ไปยังสังคมโลกไดอยาง
สรางสรรค 
  โครงสรางหลกัสูตรของภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดบัความสามารถทางภาษาและ
พัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ 
   1. ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
   2. ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) ระดับตน (Beginner Level) 
   3. ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 
   4. ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6) ระดับกาวหนา (Expanding Level) 
 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  สาระของกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ หมายถงึ องคความรูที่เปนสากลสาํหรับ
ผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย สาระดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก 
  สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใชภาษาตางประเทศ 
เพ่ือทําความเขาใจแลกเปลีย่น นําเสนอขอมูล ขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ และความรูสึก
ในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน 
  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับชีวติ
ความเปนอยูพฤติกรรมทางดานสังคม คานิยมและความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 
  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) หมายถึง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) หมายถึง ความสามารถ
ในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู 
  มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง ผลการเรียนรูที่
ตองการใหเกดิขึ้นในตวัของผูเรียน เปนมาตรฐานกลาง ซึ่งเปนกรอบดานความรู ทักษะกระบวนการ
และคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ที่สถานศึกษาสามารถนําไปปรับและพัฒนา เพ่ือกําหนดเปนผลการเรียนรู
ในหลักสตูรสถานศึกษา มาตรฐานการเรยีนรูเปนขอกําหนดเกีย่วกบัผลการเรยีนรูทีค่าดหวังของผูเรียน 
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อันจะนําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 8 มาตรฐาน 
ตามสาระทั้ง 4 ดังตอไปน้ี 
  สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต. 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน 
สื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
   มาตรฐาน ต. 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดง 
ความรูสึก และความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
   มาตรฐาน ต. 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสารขอมูล ความคิด
รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ 
  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต. 2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากบัวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
และนําไปใชอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   มาตรฐาน ต. 2.2 : เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม 
ของเจาของภาษา และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมี วิจารณญาณ 
  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
   มาตรฐาน ต. 3.1 : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู 
อ่ืน และเปนพื้นฐานในการพัฒนา และเปดโลกทัศนของตน 
  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
   มาตรฐาน ต. 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถาน 
ศึกษาชุมชน และสังคม 
   มาตรฐาน ต. 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือมนการเรียนรู การศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
 คุณภาพของผูเรียนจากกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปน
สาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
สรางสรรค เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอันเปน
คุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดองคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมีเม่ือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานของผูเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
แลวผูเรียนจะมีมาตรฐาน ดังนี้ 
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   1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูล ขาวสาร สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน สิ่งแวดลอมในชุมชน 
   2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเนนการฟง พูด อาน ตามหัวเรื่องเก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิง่แวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสมัพันธระหวางบุคคล เวลาวาง นันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ ภายในวงคาํศัพท ประมาณ 1,050 – 1,200 คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 
   3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตางๆ  
   4. เขาใจขอความที่เปนความเรยีงและไมใชความเรียง ในการสนทนาทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย 
   5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา ตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชั้น 
   6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนที่เรียนตามความสนใจในระดับชั้น 
   7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียนและในโรงเรียน ใน
การแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและความเพลิดเพลิน 
 สรุปไดวา การเรียนภาษาตางประเทศนั้นผูเรยีนตองมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ โครงสราง
ในการเรียนการสอนนั้นก็จะเริ่มในลําดับขั้นที่งาย และพัฒนาไปเรื่อยๆ ตั้งแตระดับเตรียมความพรอม 
ระดับตน ระดับกําลังพัฒนา และระดับกาวหนา องคความรูของการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น 
ภาษาเพื่อการสื่อ ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษา
กับความสัมพันธกับชุมชนโลก โดยองคความรูของการเรียนการสอนในทุกดานนี้สงผลตอการดําเนิน
ชีวติประจําวันอยางมาก จึงเปนเรื่องสําคัญมากใสนการเรียนภาษาตางประเทศ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
  การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   วรางคณา สิริสถิตย (2545: 111) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยการเรียนรู คําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที ่6 กลุมตัวอยางจํานวน 36 คนจากการ สุม
อยางงาย ผลการวิจัยปรากฏวา 
    1. โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ80.89/88.55 
และดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.76 แสดงวามีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 76 
    2. หลังจากเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความคงทนในการเรียนรูรอยละ 83.56 
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    3. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนรู เห็นวาโปรแกรม
ดังกลาวกระตุนการเรียนรูของผูเรียน ไดอยางเหมาะสมมาก 
   ศักดา วุนศิร ิ (2543: บทคัดยอ) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลตมีิเดียสองรปูแบบ ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 โรงเรียน
สตรีวทิยา ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมลัติมีเดียรูปแบบที่มีเสียงบรรยาย
พรอมอักษร และที่มีรูปแบบที่มีเสียงบรรยายไมมีตัวอักษรมีประสิทธภิาพ 80.27/81.07 และ 82.93/80.27 
ตามลําดบั ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนกลุมทดลองทัง้สองกลุมแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคญั
ทางสถิติระดับ .05 กลุมตวัอยางจํานวนมาก เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง กับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทั้งสองรูปแบบในดานเสียงบรรยายชัดเจนการมีอิสระในการเรยีน การสื่อความหมาย
ของบทเรียน ความนาสนใจของบทเรียน และมีความตองการที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในวิชาอ่ืนๆ 
   ลักษณาพร โรจนพิทักษกุล (2540: 94) ไดศึกษาการพัฒนาหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เร่ืองโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉายกับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีปที่ 1 โดยใหกลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดีย รวม 4 
สัปดาห 8 คาบการเรียน กลุมควบคุมเรียน โดยวิธีการสอนแบบปกติ การศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวากลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 
 งานวิจัยตางประเทศ 
  การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   โอโซโก (Osoko. 1999) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรในโรงเรียน St. Louis Public School แหลงขอมูลไดจากการสํารวจกลุมตัวอยาง ซึ่ง
เปนครู 35 คน ผลการวิเคราะหสรุปไดวา เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีสอนและกอใหเกิดผลใน
เชิงบวกตอการเรียนการสอน 
   ซัคเบอรี ่(Sudbury.  1992) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัมัลติมีเดียในเรื่องการบรูณาการดาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายในการทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงการนําเทคโนโลยีที่หลากหลายที่เรียกวา มัลติมีเดียมาชวยในการเรยีนการสอนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร 
โดยสรางบทเรยีนเร่ือง การดูแลรักษาและการใชดิสกเก็ต คอมพิวเตอรโดยการสรางภาพสาธิตการใชงาน
ในรูปของมัลตมีิเดีย ซึ่งมีคําอธิบายของเทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใชในบทเรียนดวยคาํอธิบายนี ้จัดทําขึ้น
สําหรับผูสอนหรือผูสนใจที่ตองการสรางรูปแบบของการใชคอมพิวเตอรชวยการสอน ในชั้นเรียน  
   เบ็ทตี ้ เจน (Betty, Jane.  1996) ศึกษาการใชแบบทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร ที่
ตางกันใน 2 รูปแบบ คือ การฝกทกัษะดวยบทเรียนจากคอมพวิเตอรและการฝกจากการเรียนแบบปกต ิ
และทําแบบฝกหัดของนักเรียนมัธยมศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะดวยคอมพิวเตอร มี
คะแนนสูงกวากลุมที่ไดรับการฝกจากการสอนแบบปกต ิ 
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   แอนดริว (Andrews.  1997: 142 – A) ทดลองใชคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียเปนสื่อใน 
การสอนการใชภาษาตางประเทศโดยใหนกัเรียนใชสื่อมัลติมีเดียในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการฝก
ทักษะการใชภาษา และนําเสนอผลงานของกลุม พบวา สื่อมัลติมีเดียชวยใหนักเรียนพฒันาทักษะการใช 
ภาษาไดดี และนักเรียนที่มีทักษะดีกวายังชวยสอนเพื่อนเรียนออนกวา ในการทํากิจกรรมรวมกันดวย 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศ พบวา การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียน้ัน ทําใหไดขอมูลยืนยันไดวามัลติมีเดียชวยใหผูเรียนมีประสบการณการเรยีนรู เราความสนใจ
แกผูเรียนไดมาก เพ่ือมีสื่อที่นําเสนอทั้งขอความ ภาพ เสียง กราฟก แอนิเมชั่นตางๆ และชวยเพ่ิม
ประสิทธิผลทางการเรียน ทําใหการเรียนการสอนที่เปนเร่ืองเน้ือหาที่มีความยาก ก็สามารถดึงความสนใจ
ผูเรียนได รวมทั้งเทคนคิกระบวนการทีย่ากตอการเขาใจกมี็ความงายขึ้น ผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จ
บรรลุตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนที่กําหนดไวไดโดยใชเวลาแตกตางกัน ตามความสามารถ
ของแตละบุคคล 
 งานวิจัยในประเทศ 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

   สมยวง ดอกคํา (2542: 93 – 94) ไดศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ ในการใช
ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนดวยคอมพิวเตอร
ชวยสอนระบบมัลติมีเดียแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา 
    1. นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาองักฤษแตกตางกับ 
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    3. ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
    4. นักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกับ 
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    5. นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิแ์ตกตางกัน มีความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    6. ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอความ 
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

   สุกานดา ปนนาค (2531: บทคัดยอ) ศึกษาความเขาใจและเจตคติในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 ที่เรียนดวยการสอนที่ใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ความเขาใจ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนทีเ่รียนโดยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน และวิธสีอนตามคูมือครู
ไมแตกตางกันเจตคติในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน
และวิธีการสอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน 
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   ธัญญาภรณ เขื่อนมณี (2546: จ) ศึกษาเกีย่วกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาภาษาอังกฤษในเรื่อง Present Continuous Tense สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งผล
การศึกษาพบวา นักเรียนสามารถใช Verb to be ไดดีขึ้นรอยละ 88.64 สามารถใช Present Continuous 
Tense ใหเหมาะสมกับสถานการณ รอยละ 91.56 และ สามารถใชหลักการเตมิ ing ไดเฉลีย่รอยละ 
82.47 
   สุภานี ชลภาพ (2545: 106 – 112) ไดศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที ่1) กับการสอนตามคูมือครู พบวา การเปรียบเทียบความสามารถ
การใชภาษาองักฤษ และความสนใจในการเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียน CAI มี
ความแตกตางกัน โดยนักเรียนในกลุมทดลอง มีความสามารถในกรใชภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียน
ในกลุมควบคมุ และนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู พบวา กอนและหลังการทดลอง
นักเรียน มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และมีความสนใจในการเรียนแตกตางกัน 
   นิพนธ บริเวธานันท (2547: 55) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน เรียนดวย
ตนเองเรื่องกาล (Tense) สาํหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวา นักเรียนใหความสนใจ กระตือรือรนที่จะ
เรียนและใหความสนใจในเรื่องของการทําแบบฝกหัดหลังเรียน เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆ
ซึ่งชี้ใหเห็นวา การเรียนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษไมใชเร่ืองนาเบื่ออีกตอไป ถาไดรับการนําเสนอ
ที่เหมาะสม 
   สุรพันธ กุศลสง (2543: 54 – 55) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและทัศนคติ
ในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
ประกอบกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธกบัการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทีไ่ดรับ
การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ ประกอบกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนตามคูมือครู มี
ความสามารถและทศันคติในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยตางประเทศ 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

   แคนโตส โกเมซ (Cantos, Gomez.  1997: 766) ไดศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสเปนที่เรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองโดยการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน กับไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศพบวาการสอนภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนนั้น ทําใหนกัเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรยีนมากขึ้น สามารถในการใชภาษาไดดีมากขึ้น 
อีกทั้งมีความสนใจในการที่จะทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมมากขึ้น 
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 งานวิจัยในประเทศ 
  การเรียนรูดวยตนเอง 
   สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: 96 – 97) ไดศึกษาลักษณะการเรียนดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบ
ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตัวเองของ กูกลิเอลมิโน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
การเรียนรูดวยตนเอง โดยวางภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบ เรียงลําดบัจาก
มากไปนอย คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่
จะเรียนและมองอนาคตในแงดี องคประกอบมีคาเฉลี่ยระดับกลาง มี 4 องคประกอบคือ ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนและ
เชื่อม่ันวา ตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 
   มนัส ประเทืองจิตร (2542: 59) ไดทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียน
ดวยตนเอง เพ่ือฝกทักษะกราฟกเบื้องตน สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ที่
รับผิดชอบสุขศึกษา และประชาสัมพันธ ซึ่งใชกลุมตัวอยาง 42 คน ทําการทดลองหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ โดยภาคทฤษฎีที่เกณฑมาตรฐาน 90/90 และภาคปฏิบัติที่เกณฑมาตรฐานภาคทฤษฎี 
93.67/91.13 และภาคปฏิบัต ิ83.38/82.50 
 งานวิจัยตางประเทศ 
  การเรียนรูดวยตนเอง 
   แกด (Gad.  1986: 1993 – A) ไดศึกษาเรื่อง การเรียนรูดวยการนําตนเอง ในฐานะ
ที่เปนองคประกอบของการฝกอบรมในอนาคต กลุมตวัอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตางๆ
ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของลูกจางแผนกตางๆ บรรยากาศขององคการไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจาง แตตวัแปรบางตัว 
เชน ระดับการศึกษา ระดับความอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปที่สําคัญคือ การเรียนรู
ดวยการนําตนเองจะเปนตัวแปรสําคัญในการฝกอบรมในอนาคต  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวากระบวนการในการสรางสื่อการเรียนการสอนนั้น
ตองมีแผนการสอน หรือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ที่นาเชื่อถือตามเกณฑระดับมาตรฐานที่กําหนดไว 
เพ่ือที่นําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตองเปนมีทนัสมัยเหมาะสมกับ
เน้ือหาและวัยผูเรียน โดยนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นั้นเปนวัยนักเรียนตองเรียนและหม่ันฝก
ปฏิบัติไปดวยจะสงผลใหเกดิการจําไดดีมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับที่ออเทน และคณะ (Auten; & et al. 
1983) ที่กลาวถึงประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบเรียนรวมวิธตีางๆ เขาดวยกนั 
(Combination) ซึ่งบทเรยีนคอมพิวเตอรสามารถสรางวิธกีารสอนหลายแบบรวมกันไดมีทั้งเกม แบบฝกหัด 
โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีองคประกอบตางๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนสามารถ
ตอบโตกบับทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได เพ่ือกระตุนความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากร 
  2. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง และระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4. การสรางและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 
  5. การดําเนินการวิจัย 
  6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนนกัเรียน โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 220 คน  
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยเปนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 จํานวน 45 คน ไดมาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 45 คน และแบงเปนการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน การทดลองครั้ง
ที่ 2 จํานวน 12 คน การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน  
  1. การทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน ใชสําหรับตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2. การทดลองครัง้ที่ 2 จํานวน 12 คน ใชสาํหรับทดลองหาแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  3. การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน ใชสําหรับทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

2. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง และระยะเวลาที่ใชทดลอง 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาจากหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 ภาษา เพ่ือ
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การสื่อสาร เรื่องอาชีพ ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ประกอบดวย 
4 ตอน ดังนี้ 
  บทเรียนที่ 1 การอานออกเสียง   
  บทเรียนที่ 2 การสะกดคํา   
  บทเรียนที่ 3 การเรียงประโยค  
  บทเรียนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะอาชพี 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  กลุมทดลอง ใชระยะเวลาในการทดลองโดยประมาณ 2 คาบ เรียนสัปดาหละ 1 วันๆ ละ 
1 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 2 สัปดาห 
 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ประกอบดวย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   
4. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือ เพ่ือดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
เร่ือง อาชีพ เพ่ือใหเครื่องมือมีประสทิธิภาพ ครอบคลุมสาระการเรยีน และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพ ดาน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบทดสอบหลังเรียน 
 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องอาชีพ มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1.1 ศึกษาและวเิคราะหหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู คูมือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ ที่โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝาย
ประถม) ไดกําหนดขึ้น 
  4.1.2 เลือกเนื้อหาสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง อาชีพ วชิาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)  
  4.1.3 ศึกษาเอกสารการวิจัยและการพัฒนาทางการเรียน การออกแบบพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรมัลติมีเดีย จิตวทิยาการเรยีนรู การเรยีนดวยตนเอง และหลกัสตูรภาษาตางประเทศ และ
ศึกษางานวิจัยการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การสอนภาษาอังกฤษ และ
การเรียนรูดวยตนเอง โดยไดหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใชแบบเรียนรวมวิธตีางๆ 
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เขาดวยกัน (Combination) มาสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี รวมทั้งจิตวิทยาการเรียนรูในการเสริมแรง
ตางๆ  
  4.1.4 นําเนื้อหาที่กําหนดไปเขียนสคริปต (Script) ซึ่งประกอบดวย สวนที่เปนเนื้อหา
และแบบฝกหัดระหวางเรียนของบทเรียน 
  4.1.5 ออกแบบรูปภาพอาชีพตางๆ ดวยการวาดมือ 
  4.1.6 นํารูปภาพที่วาดมือลงทําเปนภาพเคลื่อนไหวในคอมพวิเตอร 
  4.1.7 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อาชีพ วชิาภาษาอังกฤษ ทีป่ระกอบดวย
ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งมีความสามารถ 
การแสดงขอความ เสียง การทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
  4.1.8 นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจประเมิน
คุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีรายนามดังนี้ ผูชวยศาสตราจารยบญุยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร 
อาจารยนฤมล  ศิระวงษ และอาจารยรัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  4.1.9 นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา จํานวน 3 ทาน ตรวจประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีรายนามดังน้ี อาจารยศิริฟา ศรีจิตร อาจารยแนงนอย เหลืองถาวรพจน และ
อาจารยลัดดา หวังภาษติ อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
  4.1.10 นํามาแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี และผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา ได
ตรวจประเมิน 
 4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการสราง ดังนี้ 
  4.2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
  4.2.2 วิเคราะหสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง อาชีพ สําหรับ 
ชั้นประถมศึกษาปที ่4 และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  4.2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย ใหครอบคลุมเน้ือหาสาระและผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง   
  4.2.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน มีรายนาม 
ดังนี้ อาจารยศิริฟา ศรีจิตร อาจารยแนงนอย เหลืองถาวรพจน และ อาจารยลัดดา หวังภาษติ อาจารย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) ตรวจสอบคุณภาพแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  4.2. 5 นําแบบทดสอบ ที่แกไขปรบัปรุงแลว ไปทดลองกับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่5 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) ที่เคยเรียนเรื่องอาชีพ มาแลว จํานวน 110 คน ตรวจ 
ใหคะแนน โดยตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ ให 0 คะแนน 
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  4.2.6 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 
0.46 – 0.76 คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (r) มีคาตั้งแต 0.27 – 0.82  ใหครอบคลุมเน้ือหาสาระการ
เรียนรู และผลการเรียนรูทีค่าดหวัง เพ่ือใชในการทดลองจํานวน 20 ขอ จํานวนขอสอบที่เลือกมา มี
เนื้อหาที่ครอบคลุมตามวตัถปุระสงค โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis)ใชหลักการจดักลุม 
27% ของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 210 – 211)  
  4.2. 7 นําแบบทดสอบทีเ่ลือกไว จํานวน 20 ขอ มาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 
ของ คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 197 – 199) จากการวิเคราะห
ไดคาความเชือ่ม่ัน 0.844 
 4.3 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยีสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ 
  ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 
  4.3.2 กําหนดคุณลักษณะทีต่องการประเมิน 
  4.3.3 สรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ การประเมิน เปนขอความที่มีมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
   คะแนน 5  หมายถึง  ดีมาก 
   คะแนน 4  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
   คะแนน 2  หมายถึง  ปรับปรุง 
   คะแนน 1  หมายถึง  ใชไมได 
 

  4.3.4 นําแบบประเมินที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุง 
แกไข 
  4.3.5 นําแบบประเมนิที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ 
  4.3.6 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑในการยอมรับ
คุณภาพโดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง  ดี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง  ปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง  ใชไมได 
 

  เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูวิจัยกําหนด 
ใหมีคาเฉลี่ยตัง้แต 3.51 ขึ้นไป 
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5. การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียไปดําเนินการทดลองเปนเวลา 2 วันวันละ 2 ตอน  
 การทดลองครั้งที ่1  
  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง อาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ ที่ไดสรางขึ้นตามกระบวนการ
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางครั้ง ที ่1 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เปนรายบุคคล จํานวน 
3 คน แบบ 1 คน ตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ในขณะที่นักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แตละตอน สังเกตและสอบถามผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
 การทดลองครั้งที่ 2 
  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียเร่ือง อาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางครั้ง ที ่2 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เปนกลุมยอย จํานวน 
12 คน แบบ 1 คนตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง เพ่ือศึกษาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางขึ้น  
 การทดลองครั้งที ่3  
  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง อาชีพ วิชาภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแลว ไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน แบบ 1 คนตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ในขณะที่
นักเรียน เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแตละเรื่อง เริ่มตั้งแตบทที ่ 1 โดยจะใหนักเรียนเรียน
เน้ือหา และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจนจบเน้ือหาในบทที ่1 ทําเชนน้ีจนครบ 4 บท เม่ือทําครบทั้ง 
4 มาทําแบบทดสอบหลังเรียนนําคะแนนที่ไดในการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของแตละตอน ที่ไดไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชสตูร E1/E2  
 

6. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 6.1 สถิติพ้ืนฐาน คือ คาคะแนนเฉลี่ย 
 6.2 การหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบรายขอ โดยใชเทคนิค

27% ของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 210–211) 
 6.3 สถิตทิี่ใชหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสตูร KR-20 ของ 
คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536:197 – 199) 
 6.4 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใชสูตร 
E1/E2  (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 294 – 295) 
 



 

บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

  
 การวิจัยครั้งนี ้ มีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่องอาชีพ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 3 ทาน ปรากฏ ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. ระดับคุณภาพ 
    

1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.50 0.291 ดี 
    1.1 เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5.00 0.000 ดีมาก 
    1.2 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 4.67 0.577 ดีมาก 
    1.3 ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 4.67 0.577 ดีมาก 
    1.4 ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 1.000 ดี 
    1.5 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.33 0.577 ดี 
    1.6 ความเหมาะสมของแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.33 0.577 ดี 
2. ดานภาพ และการใชภาษา  4.11 0.272 ดี 
    2.1 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน 4.00 0.000 ดี 
    2.2 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา 4.67 0.577 ดมีาก 
    2.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 3.67 0.577 ดี 
3. ดานการเสริมแรง 4.17 0.212 ดี 
    3.1 การเสริมแรงทางบวก 4.00 1.000 ดี 
    3.2 การเสริมแรงทางลบ 4.33 0.577 ดี 
4. แบบทดสอบ 4.67 0.000 ดีมาก 
    4.1 ความชัดเจนของคําถาม 4.67 0.577 ดีมาก 
    4.2 ความสอดคลองกับเนื้อหา 4.67 0.577 ดีมาก 
    4.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 4.67 0.577 ดีมาก 
    

รวมเฉล่ีย 4.41 0.270 ดี 
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 จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สาํหรบันกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 
3 ทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 โดยรวมอยูในระดับดี 
 เม่ือพิจารณาแตละดานที่ประเมิน พบวา 
  ดานเนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยู
ในระดับดีมาก รองลงมาความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน ความถกูตองและเหมาะสม
ในการลําดับเน้ือหา สวนความถูกตองของเนื้อหา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด มีคาเทากับ 4.00 อยูในระดับดี 

  ดานภาพและการใชภาษาคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ความเหมาะสมของรปูภาพกบัเน้ือหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.67 อยูในระดบัดีมาก 
รองลงมาการใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน สวนความเหมาะสมของเสียงประกอบ มีคาเฉลีย่ต่าํสุด 
มีคาเทากับ 3.67 อยูในระดับดี  
  ดานการเสริมแรงคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การเสริมแรงทางลบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับดี รองลงมาการเสริมแรงทางบวก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับดี 
  ดานแบบทดสอบคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ความชัดเจนของคําถาม ความสอดคลองกับเนื้อหา และความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ มี
คาเฉลี่ยเทากันทุกขอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูในระดับดีมาก 
  
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ปรากฏ ดังนี้ 
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยี 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. ระดับคุณภาพ 
    

1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.11 0.272 ดี 
    1.1 ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง 4.00 0.000 ดี 
    1.2 ลําดับในการดําเนินเนื้อหา 4.33 0.577 ดี 
    1.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 4.00 0.000 ดี 
2. ดานภาพ ภาษา และเสียง 4.56 0.000 ดีมาก 
    2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 4.67 0.577 ดีมาก 
    2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 4.67 .577 ดีมาก 
    2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน 4.33 .577 ดี 
3. ตัวอักษรและสี 4.89 0.272 ดีมาก 
    3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 5.00 0.000 ดีมาก 
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 5.00 0.000 ดีมาก 
    3.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 5.00 0.000 ดีมาก 
    3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 4.67 0.577 ดีมาก 
4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน 3.55 0.272 ดี 
    4.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา 4.00 0.000 ดี 
    4.2 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน 3.33 0.577 ปานกลาง 
    4.3 ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลักและเมนูยอย 3.33 0.577 ปานกลาง 

    

รวมเฉลีย่ 4.33 0.288 ดี 
    

 
 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวชิาภาษาอังกฤษ จาก 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 โดยรวมอยูในระดับ ดี  
 เม่ือพิจารณาแตละดานที่ประเมิน พบวา 
  ดานเนื้อหาและการดําเนินเร่ือง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ลําดับในการดาํเนินเนื้อหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับดี รองลงมา
ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง และความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับดี 
  ดานภาพ ภาษา และเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา และความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา มี
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คาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูในระดับดีมาก รองลงมาความชัดเจนของเสียงบรรยายของ
บทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อยูในระดับดี 
  ตัวอักษรและสี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 อยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร และความเหมาะสมของสีตัวอักษร 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก รองลงมาความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูในระดับดีมาก 
  เทคนิคการนําเสนอบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.00 อยูในระดับดี 
รองลงมาความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน และความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลักและเมนยูอย 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 อยูในระดับปานกลาง 
  จากผลการประเมินทั้ง 2 ดาน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา สวนใหญอยูในระดับดี จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทัง้ 2 ดาน ทําใหผูวิจัย ไดทราบ
ขอบกพรองตางๆ และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
   น้ําเสียงบรรยาย ที่ยังออกเสียงไมชัดเจนในบทเรียน เสียงเสริมแรงทางบวกสําหรับ
การทําแบบฝกหัด เพ่ิมเติมคําสั่งในการทําแบบฝกหัดและความตอเนื่องของเนื้อหา  
   ปรับสีพ้ืนหลังใหจางลงเพื่อสะดวกแกการอาน ชองรวมคะแนนเกิดการผิดพลาด 
ปุมลูกศรในบางหนาไมจําเปนตองใช กอนออกจากโปรแกรมเปลี่ยนคําใชชัดเจน 
 
 ผลการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องอาชีพ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม)  
  ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองและวเิคราะหขอมูลตามวธิีการทางสถติิ เพ่ือหาประสทิธภิาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 
80/80 และสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
  การทดลองคร้ังที่ 1 
   ผลจากการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝาย
ประถม) กับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ในการทดลองครั้งที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อทําการตรวจสอบหา
ขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง 
หลังการทดลองไดสัมภาษณนักเรียนในดานเน้ือหา แบบฝกหัด ดานเสยีงบรรยาย และรปูภาพประกอบ 
ขนาดตัวอักษร รูปแบบการนําเสนอ สีพ้ืนหลัง ความนาสนใจ และการโตตอบกับบทเรียน 
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   ผลการสังเกตและสัมภาษณนักเรียน การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร (ฝายประถม) พบวา นักเรียนมีความสนใจในการทาํบทเรยีนเปนอยางดี 
ในสวนเนื้อหาผูเรียนสนใจมาก และมีการอานออกเสียงตาม ในสวนแบบฝกหัดมีสิ่งที่ตองปรับปรงุใน
การเพิ่มสวนอธิบายในการทาํ และในแบบฝกหัดที่ 3 มีการเลือกตอบโดยลากคําตอบตองปรับปรงุใน
สวนชองที่ใสคําตอบ ในเรือ่งของคะแนนตองปรับในสวนการนับคะแนน และชองแสดงผลคะแนน ยัง
ไมชัดเจน 
 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) กอนนําไปทดลองครั้งที่ 2 โดยไดเพ่ิมคําอธิบายในการทําแบบฝกหัด ปรับชองใสคําตอบ
ในแบบฝกหัด และปรับชองแสดงคะแนนใหชัดเจนขึ้น 
  การทดลองคร้ังที่ 2 
   ผลจากการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน เพ่ือทําการทดลอง
หาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝาย
ประถม) โดยการบันทึกผลคะแนน จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แลวนําไปหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียนดวย สูตร E1 / E2 ซึ่งไดผลการทดลองดังน้ี 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาแนวโนมบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
     สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
     (ฝายประถม) ครั้งที่ 2 
 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
บทเรียน 

คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E1 คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E2 
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

        

1 20  16.42  82.08 5 4.08  81.67  82.08/81.67 
2 20  16.17  80.83 5 4.17  83.33 80.83/83.33 
3 20  16.58  82.92 5 4.08  81.67 82.92/81.67 
4 20  16.42  82.08 5 4.25  85.00 82.08/85.00 
        

รวมเฉล่ีย 20 16.40 81.98 5 4.15 82.92 81.98/82.92 
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 จากตาราง 3 พบวา ผลการทดลองหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) ในการทดลองครั้งที่ 2 โดยรวม มี
แนวโนมประสทิธิภาพ 81.98/82.92 ซึ่งแสดงวาบทเรียนมีแนวโนมของประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไวคือ 80/80 ที่กําหนด เม่ือพิจารณาเปนบทเรียน พบวา 
  บทเรียนที่ 1 การอานออกเสียง   มีแนวโนมประสิทธิภาพ  82.08/81.67 
  บทเรียนที่ 2 การสะกดคํา    มีแนวโนมประสิทธิภาพ  80.83/83.33 
  บทเรียนที่ 3 การเรียงประโยค   มีแนวโนมประสิทธิภาพ  82.92/81.67 
  บทเรียนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะอาชพี มีแนวโนมประสิทธิภาพ  82.08/85.00 
 

  การทดลองครั้งที่ 3 
   ผลจากการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือทําการทดลอง
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยการบันทึกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําไปหาประสิทธิภาพบทเรียนดวยสูตร E1 / E2 

ซึ่งไดผลการทดลอง ดังน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
     สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
     (ฝายประถม) ครั้งที่ 3 
 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
บทเรียน 

คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E1 คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E2 
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

        

1 20  16.07  80.33 5 4.13  82.67 80.33/82.67 
2 20  16.13  80.67 5 4.03  80.67 80.67/80.67 
3 20  16.77  83.83 5 4.07  81.33 83.83/81.33 
4 20  16.47  82.33 5 4.07  81.33 82.33/81.33 
        

รวมเฉล่ีย 20 16.36   81.79  5  4.08 81.50  81.79/81.50 
        

 
 จากตาราง 4 พบวา ผลการทดลองหาประสิทธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย กลุม 
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ในการทดลองครั้งที่ 3 โดยรวม พบวา บทเรียนทั้ง 4 
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บทเรียน มีประสิทธิภาพ 81.79/81.50 ซึ่งแสดงวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
คือ 80/80 ที่กําหนด เม่ือพิจารณาเปนบทเรียน พบวา 
  บทเรียนที่ 1 การอานออกเสียง   มีประสิทธิภาพ  80.33/82.67 
  บทเรียนที่ 2 การสะกดคํา    มีประสิทธิภาพ  80.67/80.67 
  บทเรียนที่ 3 การเรียงประโยค   มีประสิทธิภาพ 83.83/81.33 
  บทเรียนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะอาชพี มีประสิทธิภาพ  82.33/81.33 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายไวดังนี้ เพ่ือพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง อาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 
 

ความสําคญัของการวิจัย 

 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ ทีมี่คุณภาพ 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเนื้อหาอ่ืนๆ ทางดาน
วิชาภาษาอังกฤษตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนจํานวนนกัเรียน
ทั้งหมด 220 คน  
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 จํานวน 45 คน ไดมา 
จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 45 คน และแบงเปนการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน การทดลอง
ครั้งที่ 2 จํานวน 12 คน การทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน  
  1. การทดลองครัง้ที่ 1 จํานวน 3 คน ใชสําหรับตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2. การทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 12 คน ใชสาํหรับทดลองหาแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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  3. การทดลองครัง้ที่ 3 จํานวน 30 คน ใชสาํหรับทดลองหาประสทิธภิาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ปนเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เรื่องอาชีพ ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ประกอบดวย 
4 ตอน ดังนี้ 
  บทเรียนที่ 1 การอานออกเสียง  
  บทเรียนที่ 2 การสะกดคํา  
  บทเรียนที่ 3 การเรียงประโยค  
  บทเรียนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะอาชพี 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ชพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องอาชีพ วชิาภาษาอังกฤษ สําหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ประกอบดวย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

การดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยทดลอง 
3 ครั้ง กับกลุมตัวอยาง 45 คน มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ใหกลุมตวัอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนรายบคุคล 
 2. ในบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแตละเร่ืองมีแบบฝกหัดระหวางเรียนใหกลุมตวัอยาง
ทําหลังจากเรียนจบบทเรยีนในแตละเร่ือง 
 3. หลังจากกลุมตัวอยางเรียนจบในแตละเรือ่งของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว ให
กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นําคะแนนของการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
และคะแนนขอการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 80/80 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัยและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดลอง
กับกลุมตัวอยาง พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 81.79/81.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 
โดยแตละเรื่องมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  บทเรียนที่ 1 การอานออกเสียง   มีประสิทธิภาพ  80.33/82.67 
  บทเรียนที่ 2 การสะกดคํา    มีประสิทธิภาพ  80.67/80.67 
  บทเรียนที่ 3 การเรียงประโยค   มีประสิทธิภาพ  83.83/81.33 
  บทเรียนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะอาชพี มีประสิทธิภาพ  82.33/81.33 
 

อภิปรายผล  
 จากการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียเร่ืองอาชพี วชิาภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรียน
ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) พบวา
มีประสิทธิภาพ 81.79/81.50 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนในดานเนื้อหานั้นพบวา อยูในระดับดี 
เน่ืองจากในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องอาชีพ ในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดสรางโดยอิงโครงสรางของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) และผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวา
บทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับ ดี ซึ่งผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
 จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะเห็นไดวามีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 
ตามขั้นตอนการออกแบบและการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ไดศึกษามาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของมาแลว คือมีการวิเคราะหเน้ือหา การออกแบบดําเนินเรื่อง การเขียนบทดําเนินเรื่อง 
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเรียนรวมวิธตีางๆ มีเน้ือหาเรียน แบบฝกหัด รวมทั้งการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียองคประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเครื่องไหว เสียงประกอบ และ
มีการตอบโตไปมา อีกทั้งบทเรียนน้ียังไดมีการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดาน
เทคโนโลยีการศึกษารวมไปถึงไดมีการดําเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัย และพัฒนาอีกดวย 
สอดคลองกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูเรียนมีความสามารถไมเทาเทียมกันจึงใชเวลา
เรียนแตกตางกันไป โดยกลุมออนก็สามารถที่เรียนเรยีนซ้ําไปมาเพื่อใหเกิดความเขาใจ กลุมเกงก็จะ
เรียนแลวผานไปไดเลย ซึ่งชวยใหผูเรียนไดมีตอบคําถามเปนการสวนตัวโดยไมตองเกิดความกดดัน
หรือเครียดที่ตองทําแบบฝกหัดหรือตองตอบคําถาม และรูสึกอายถาตอบคําถามผดิ  
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 ดังนั้นการใชบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย วชิาภาษาอังกฤษ สาํหรบันักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 4 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) เพ่ือการเรียนการสอน 
เพ่ือปญหาของการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกตางกนั ทําใหสามารถเรียนซ้ําได และ
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อีกทั้งในบทเรียนมีทั้งภาพนิ่งและภาพเครื่องไหว เสยีงประกอบ
ซ่ึงเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนในวัยนี้ จึงเปนสือ่ที่สามารถเขาถึงผูเรียนไดเปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียเร่ืองอาชพี วชิาภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
ตามที่เสนอไปแลวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการผลติบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียในครั้งนี้จะใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เปนตวัดําเนินเร่ือง ซึ่งเปนเรื่องลักษณะอาชีพตางๆ ดังนั้น การจะวาดภาพใหมีรายละเอียดทีบ่งบอก
ลักษณะของอาชีพตางๆ ใหชัดเจน จากเครื่องแบบการแตงกาย หรืออุปกรณตางๆ ในการทําอาชีพน้ันๆ 
ซึ่งถาไมละเอียดพอผูเรียนซึ่งอยูในวยัทีมี่ขอคําถามหรือขอสงสัย จะไมเขาใจในบทเรียนและไมสามารถ
เรียนได 
  1.2 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนสื่อการสอนตองสํารวจเครื่องที่จะใชใน
การเรียนการสอนวามีคุณสมบัติเหมาะกบับทเรยีนน้ันๆ อีกทั้งรวมไปถึงอุปกรณเสริม ชุดหูฟง ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยางยิ่งในการเรียน โดยการใชหูฟงจะเปนการฟงหน่ึงคนตอหน่ึงเครื่อง จะไมมีการแทรกซอน
จากเสียงของเครื่องอ่ืนได  
  1.3 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรยีนเปนรายบุคคลนั้น จะสนองความตองการ
ของผูเรียนที่มีระดับความสามารถที่ตางกันได อีกทั้งยังสามารถนําบทเรียนนี้ไปเรียนที่ไหนก็ไดไมจําเปน 
ตองเรียนที่โรงเรียน หรือหองเรียนเทานั้นเสมอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
  2.1 ควรทําวิจัยในเนื้อหาเรื่องการแตงกาย อาหาร สถานที่ และอ่ืนๆ ตอไปอีก 

  2.2 ควรจะทําวิจัยในภาษาอื่นบางเชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาอื่นๆ 
  2.3 ควรทําการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ในการใชบทเรยีนคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดีย 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ขอ 1 – 5 จงดูรูปภาพแลวเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 
 
 
 

1.           2.          3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.           5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 6 – 10 จงดูรูปภาพแลวเติมตัวอักษรใหสมบูรณ 
 
6. __a r p__ n __  __ r  
 
 a. c,   a,   c,   e 
 b. c,   e,   t,   e 
 c. r,   a,   c,   e 
 d. r,   e,   t,   e 
 

A.  Dancer           B.  Judge           C.  Scientist           D.  Boxer           E.  Hair dresser 
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7. D__nt__st     
 
 a. a,   e 
 b. e,   a 
 c. t,   i 
 d. e,  i 
 

 
 

8. __  __rm__r  
  
 a. h,   e,   e 
 b. f,   e,   e 
 c. h,   a,   e 
 d. f,   a,   e 
 
 
 
9. Bu__in__  __sm__n  
 
 a. s,   e,   s,   a 
 b. d,   e,   s,   e 
 c. s,   a,   s,   a 
 d. d,   a,   s,   a 
 
 
 
10. R__p__rte__  
  
 a. o,   o,   e 
 b. e,   o,   r 
 c. t,   o,   e 
 d. o,   o,   t 
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ขอ 11 – 15 จงเลือกประโยคที่ถูกตองทีสุ่ด 
 
11. a. He is a artist. 
 b. He are an artist. 
 c. He is an artist. 
 d. He are a artist. 
 
 
12. a. He is  an waiter. 
 b. He are an waiter. 
 c. He is a waiter. 
 d. He are a waiter. 
 
 
 
 
13.  a. He is a postman. 
 b. He are a postman. 
 c. He is an postman. 
 d. He are an postman. 
 

 
 
14.  a. He is an singer. 
 b. He are an singer. 
 c. He is a singer. 
 d. He are a singer. 

 
 
15.  a. He are a cook. 
  b. He is a cook. 
  c. He are an cook. 
  d. He is an cook. 
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ขอ 16 – 20 จงเลือกขอที่ถกูตองที่สุด 
 
16. He takes a photo. He works in a photo shop. 
 a. Doctor    
 b. Dancer 
 c. Waitress       
 d. Photographer 
 
17. He flies an airplanes.  He works in the airplane 
 a. Pilot    
 b. Cook 
 c. Postman     
 d. Firefighter 
 
18. She supplies the customer with food and drinks. She woks in the restaurant. 
 a. Waite    
 b. Postman  
 c. Waitress       
 d. Scientist 
 
19. He catches the thieves. He works in the police station. 
 a. Police    
 b. Dancer 
 c. Postman     
 d. Carpenter  
 
20. He fights fire and helps the rescuers. He works in the fire station. 
 a. Cook   
 b. Artist 
 c. Pilot   
 d. Firefighter  
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แบบประเมนิ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) 

วิชาภาษาอังกฤษ  เร่ือง อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 
ชื่อผูประเมิน ..................................................................... ตําแหนง ............................................ 
หนวยงาน .................................................................................................................................... 
 

 คําชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยการเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ

ความคิดเห็นตามระดับประมาณคาของเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึง่กําหนดเกณฑ
ตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 
    ระดับ 4 หมายถึง ดี 
    ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
    ระดับ 1 หมายถึง ใชไมได 

 
ระดับความคดิเห็น 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง      
    1.1 เน้ือหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      
    1.2 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน      
    1.3 ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา      
    1.4 ความถูกตองของเนือ้หา      
    1.5 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
   1.6 ความเหมาะสมของแบบฝกหัดระหวางเรียน      
2. ดานภาพ และการใชภาษา      
     2.1 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน      
     2.2 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนือ้หา      
     2.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ      
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ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3. ดานการเสริมแรง      
     3.1 การเสริมแรงทางบวก      
     3.2 การเสริมแรงทางลบ      
4. ดานแบบทดสอบ      
     4.1 ความชัดเจนของคําถาม      
     4.2 ความสอดคลองกับเนื้อหา      
     4.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ      

      

รวม      
      

 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ ......................................................................... ผูประเมิน) 
                 (.......................................................................) 
        วันที่ .............. / ................ / ................. 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 

วิชาภาษาอังกฤษ  เร่ือง อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 
ชื่อผูประเมิน ..................................................................... ตําแหนง ............................................ 
หนวยงาน .................................................................................................................................... 
 

 คําชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยการเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ

ความคิดเห็นตามระดับประมาณคาของเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึง่กําหนดเกณฑ
ตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 
    ระดับ 4 หมายถึง ดี 
    ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
    ระดับ 1 หมายถึง ใชไมได 
 

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง      
    1.1 ปริมาณเนื้อหาในแตละเร่ือง      
    1.2 ลําดับในการดําเนินเนื้อหา      
    1.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      
2. ดานภาพ ภาษา และเสยีง      
     2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา      
     2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา      
     2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน      
3. ดานตัวอักษร และส ี      
     3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      
     3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
     3.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
     3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง      
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ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน      

     4.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา      
     4.2 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน      
     4.3 ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลักและเมนูยอย      

      

รวม      
      

 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ ......................................................................... ผูประเมิน) 
                 (.......................................................................) 
        วันที่ .............. / ................ / ................. 
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ภาคผนวก ค 
 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
ในการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

รายนามผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์  คงคาเพช็ร   ผูชวยศาสตราจารย 
           ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
           คณะศึกษาศาสตร  
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารยนฤมล  ศิระวงษ       อาจารย 
           ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
           คณะศึกษาศาสตร  
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารยรัฐพล  ประดับเวทย      อาจารย 
           ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
           คณะศึกษาศาสตร  
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายนามผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 
อาจารยศิริฟา  ศรีจิตร        อาจารย 
           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
           โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
           ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 
อาจารยแนงนอย  เหลืองถาวรพจน    อาจารย 
           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
           โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
           ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 
อาจารยลัดดา  หวังภาษิต       อาจารย 
           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
           โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
           ประสานมิตร (ฝายประถม) 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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สถานที่เกิด       จังหวัดราชบุร ี
สถานที่อยูปจจุบัน      
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  อาจารย  
สถานที่ทํางานปจจุบัน     โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
        ประสานมิตร (ฝายประถม) 
ประวตัิการศึกษา 
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