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   The purposes of this research was to develop of computer multimedia instruction on 

Adjectives and Adverbs for second level students according to 80/80 criterion. 
    The samples used in this research were 48 Prathom V students of the Klongklau 

School, the second semester of 2006 academic year, using by multistage random sampling 
technique.  Three experimental groups were applied: three students used for a first experiment, 
fifteen students used for a second experiment and thirty students used for a third experiment.  The 
instruments used were the computer multimedia instruction, a post-test and a quality assessment 
of the computer multimedia instruction for experts.  The statistics used for data analysis are mean 
and percentage. 

     The results revealed that the computer multimedia instruction had an efficiency of 
85.50/83.25, the quality in content was in good level and the quality in technique was in very good 
level. 
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 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง ผูควบคุมสารนิพนธที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไข
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และวิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณอาจารยประจําหองคอมพิวเตอร และขอขอบคุณนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการเก็บขอมูล ทดลองและวิจัยในครั้งน้ี ให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณองอาจ  ทิวะหุต ผูซ่ึงเปนหัวหนางาน  และขอบคุณเพ่ือนรวมงานทุก
ทานที่คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําสารนิพนธ  รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณเยาวลักษณ ระติ
กุล และคุณสมศักดิ์ หริรักษดํารง ผูคอยชวยเหลือและเปนกําลังใจในการคนควาหาขอมูล  
 สุดทายขอขอบพระคุณบิดา มารดา คุณลุงและคุณปาที่คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และ
เปนกําลังใจที่ดีตลอดมา สงผลใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญกาวหนามากและเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให
มนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วโลก  ดังน้ัน การติดตอสื่อสารจึงจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือหรือ
สื่อเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในแนวทางเดียวกัน   ภาษาเปนสื่อหรือเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ใชในการ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณ รวมทั้งแสวงหาความรูในดานตาง ๆ 
กับผูอ่ืนทั้งในชีวิตประจําวันและอาชีพการงาน  ฉะน้ัน ภาษาจึงมีความจําเปนและมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการดําเนินชีวิต ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารมีหลายภาษา เชน ภาษาจีน ญ่ีปุน ฝรั่งเศส 
อังกฤษ และเยอรมัน เปนตน  แมแตภาษาใบหรือภาษามือก็นับวามีความสําคัญยิ่งตอผูที่ไมสามารถ
สื่อสารดวยคําพูดได 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่นิยมใชมากที่สุดในการสื่อสาร รวมทั้งเปน
ภาษากลางที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางกันทั่วโลก  ซ่ึงในชีวิตประจําวันจะพบภาษาอังกฤษอยู
มากมายไมวาจะเปน ปายชื่อรานคา บริษัท ยี่หอรถ โรงแรม หรือยา  ลวนแตเปนชื่อภาษาอังกฤษ
ทั้งสิ้น  แมแตสินคาที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน เชน แชมพู ทีวี ทิชชู วีดิโอ เบียร แอร ฯลฯ ไป
จนกระทั่งอาหารและเกมกีฬาตาง ๆ รวมทั้งภาษาไทยที่เราพูดกันก็มีคําภาษาอังกฤษปะปนอยูเสมอ 
จึงนับไดวาภาษาอังกฤษมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก   ดังที่กานดา จรดล 
(2529: 5) ไดกลาววา ผูที่มีความรูภาษาอังกฤษดียอมสามารถที่จะเขาใจความคิดวัฒนธรรมและ
ทัศนคติของชนชาติอ่ืน ตลอดจนความกาวหนาทางวิชาการและความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของโลกอัน
จะกอใหเกิดประโยชนอยางใหญหลวงทั้งตอตนเองและประเทศชาติ 
 ดังน้ัน  กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึง
ไดบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศลงไปในทุกชวงชั้นป (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) ซ่ึงผูเรียนทุกคนตองเรียนเพื่อเสริม 
สรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิด การทํางานอยางสรางสรรค โดยมุงพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการคนควา
หาความรู ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ โดย
ยังคงความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย (กรมวิชาการ. 2546: คํานํา) 
 อยางไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การเตรียม
ความพรอมของเด็กใหพรอมที่จะเรียนรู  สอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการศึกษาไทยทานหนึ่ง 
คือ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ วา การเรียนภาษาตางประเทศควรจะถือโอกาสไดตั้งตนเรียนใน
ขณะที่เด็กกําลังอยูในระยะของการเรียนภาษา คือ ในราวอายุประมาณ 8-10 ป เพราะในการเรียน
ภาษาแมของเด็ก เชน เด็กไทยจะใชเวลาเรียนประมาณอายุ 5-8 ป ระยะนี้เด็กจะสามารถใชภาษา
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ของตนเองไดบางเทานั้นไมถึงกับดีนัก  และถาเด็กไดเรียนภาษาของตนเปนอยางดีแลว  การเรียน
ภาษาที่สองจะยากยิ่งขึ้นเพราะเด็กจะติดนิสัยตาง ๆ จากภาษาของตนซึ่งจะทําใหออกเสียง
ภาษาตางประเทศไมถนัด  ทั้งน้ี ตําราตางประเทศเชื่อวา เด็กสามารถเรียนรูและใชภาษาแมของตน
ไดคลองเม่ืออายุ 5-6 ขวบ ซ่ึงเปนจังหวะพอดีที่ระบบประสาทในสมองของเด็กพรอมที่จะเร่ิมเรียน
ภาษาที่สอง  นายแพทยไวดเดอร เพนฟลด (Wilder Penfield) ผูเชี่ยวชาญทางระบบประสาทของ
แคนาดา กลาววา ตามทฤษฎีเกี่ยวกับความถนัดตามธรรมชาติในการเรียนภาษาในดานกลไกของ
สมองและพัฒนาการของสมองนั้น  เด็กจะมีความสามารถในการเรียนภาษาตางประเทศตั้งแตอายุ
ยังไมถึง 10 ป และตอไปจนถึง 14 ป  ในระหวางอายุ 8-10 ปน้ัน เปนระยะเวลาที่สมองยืดหยุนได
มากที่สุด และมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการพูด ถาหลังจากอายุ 14 ปแลว อวัยวะตาง ๆ จะมี
การอยูตัวมากขึ้น และจะมีความสามารถในการรับรูนอยลงเกี่ยวกับการเรียนภาษา เพราะเด็กวัยน้ี
ใชเหตุผลและคิดอะไรที่เปนธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งเด็กสามารถเรียนภาษาไดเร็วกวาผูใหญ เพราะ
ระบบประสาทของเด็กยังไมมีอาการชาที่จะรับของใหมทางภาษา  สมองและระบบประสาทของเด็ก
พรอมที่จะเลียนแบบและฝกตามโดยไมมีความรูสึกที่จะตองฝนหรืออายเชนผูใหญ (ประนอม 
สุรัสวดี: 2534) 
 จากการศึกษางานวิจัยของสุชาดา  ปุญปน (2543: บทคัดยอ) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ปญหาสวนใหญที่
พบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก ปญหาดานครูผูสอน  ซ่ึงสวนมากใหครูประจํา
ชั้นและครูที่ผานการอบรมภาษาอังกฤษดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ปญหาดานสื่ออุปกรณการ
สอนสวนใหญจะเปนการเปดเทปเพลง ใชของจริงและบัตรภาพ  ดานตัวนักเรียน ไดแก ความพรอม
ของนักเรียนและดานการสนับสนุนของผูปกครองและชุมชน และงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับเตรียมความพรอมในชั้นประถมศึกษาของจรรยา กนกนิรันดร (2540: 71-75) พบวา 
ครูสวนใหญจบปริญญาตรีไมเคยมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษมากอน     แตเคยไดรับการ 
อบรมการสอนภาษาอังกฤษ  ครูประมาณครึ่งหน่ึงมีทักษะพื้นฐานดานการฟง อาน เขียนในระดับ
พอใช แตสวนใหญขาดทักษะในดานการพูด พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูจะใชภาษาไทย
มากกวาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของนักการศึกษาและนักวิชาการ
หลายทาน  พบวา สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันยังไมประสบผลเทาที่ควร ทั้งน้ี มี
สาเหตุมาจากหลายประเด็น เชน ครูไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและบรรลุ
จุดประสงค/จุดมุง หมายของหลักสูตรได อีกทั้งกระบวนการเรียนการสอนไมสอดคลองกับหลักทาง
ภาษาศาสตร ไมเปนไปตามธรรมชาติ ครูสวนใหญยังยึดวิธีสอนแบบเดิม คือ ครูสอนโดยวิธีบรรยาย
ดวยภาษาไทย  ยึดตัวครูเปนศูนยกลางทําใหนักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ ปญหาที่สงผลตอการเรียนการสอนประเด็นหน่ึง คือ จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนมาก
เกินไป หองเรียนมีขนาดใหญ  ทําใหเกิดปญหาการจัดสภาพการเรียนการสอนที่จะอํานวยตอการ
สอนตามเอกัตภาพ ครูผูสอนไมสามารถดูแลนักเรียนไดทั่วถึง  บรรยากาศในหองเรียนไมเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนการสอน นักเรียนมีการสงเสียงดังและพูดภาษาแม อีกทั้งเน้ือที่ภายในหองมีไมเพียงพอ
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สําหรับจัดกิจกรรม  ตลอดจนความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนไมดีเทาที่ควร  และครูไมรูจักเด็ก
เปนรายบุคคล จึงไมรูปญหาของนักเรียนแตละคน อีกทั้งครูสวนใหญมีชั่วโมงสอนมากเกินไป ทําให
มีเวลาเตรียมการสอนนอย ไมมีโอกาสพัฒนาสื่อและอุปกรณ  ผลของการเรียนการสอนจึงไมบรรลุ
จุดประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร   สงผลใหนักเรียนขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ    และ
ในสวนของตัวผูเรียนเองไมสนใจเรียนภาษาอังกฤษเทาที่ควร    อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการขาด
แรงจูงใจ  รวมทั้งไมเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ  เน่ืองจากไมมีโอกาสใชในชีวิตจริง ตลอดจน
กิจกรรม การเรียนการสอนไมดึงดูดความสนใจ 
 จากประเด็นดังกลาวขางตน  ลวนเปนปญหาที่พบอยูในโรงเรียนคลองเกลือดวยเชนกัน 
ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนในแตละหองเปนจํานวนมากโดยมีถึงหองละ 40 คน ทําใหครผููสอนดูแลไมทั่วถึง 
สื่อในการเรียนมีนอย มีเพียงบัตรคําและรูปภาพเทานัน้ นอกจากนี้ ผูเรียนแตละคนยังมีพ้ืนฐานการ
เรียนที่แตกตางกันดวย 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึง 
ถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ความพรอม  และการใชเวลาเพื่อการศึกษากระบวนการสอนตาม
เอกัตภาพเปนกระบวนการที่จะชวยใหเด็กที่เรียนชาประสบความสําเร็จในการเรียนเชนเดียวกับเด็ก
ที่เรียนเร็วและมีกําลังใจเรียน  ขณะเดียวกันเด็กที่เรียนเร็วก็ไมรูสึกเบื่อหนาย  การเรียนดวยตนเอง
เปนรูปแบบการเรียนรายบุคคลที่ผูเรียนมีอิสระในการเรียน เปนผูนําตนเอง และเปนกระบวนการ 
พัฒนาที่มุงใหเด็กเกิดความภูมิใจในการเรียนรูดวยตนเอง จะไมจํากัดเวลาเรียน ผูเรียนสามารถใช
เวลาเรียนไดตามความสามารถของตนเอง มีการจัดหนวยการเรียน กระทําอยางเปนระบบ มีการใช
สื่อการเรียนแบบสื่อประสม และการประเมินจะเปนรายบุคคลเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไว ไมนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลหรือกับกลุมอ่ืน 
 การนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนเปนวิธีหน่ึง   เพราะ
คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถใชเปนตัวกลางระหวางผูเรียนกับผูสอนไดเปนระบบ 
โดยเฉพาะเรื่องการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เน่ืองจากคอมพิวเตอรเปนสื่อที่ชวยใหการ
เรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวาง
ครูกับนักเรียนในหองเรียนปกติ (กิดานันท มลิทอง. 2540: 10)   นอกจากนี้  คอมพิวเตอรยังชวยให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ชวยสรางความสนใจใหกับผูเรียน รวมทั้งชวยเพ่ิมทักษะในการ
เรียนรูไดเปนอยางดี  ซ่ึงคลารค (Clark) ไดกลาววา ประสบการณการเรียนดวยคอมพิวเตอรเปนสิ่ง
ที่แปลกใหมสําหรับผูเรียน จึงทําใหเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนมากขึ้น (ปราณี เหลืองวรา; 
และ ผุสดี จันทรบาง: 2548) 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 66-67)  กลาวไววา ในการจัดการศึกษาและการเรียนการ
สอนปจจุบันไดนําหลักการจิตวิทยาการเรียนรูตามทัศนะตาง ๆ มาใชรวมกันอยางผสมผสาน เพ่ือ
กอใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องนี้เทคโนโลยีการศึกษาไดมีบทบาทอยางมาก
ในการประยุกตจิตวิทยาการเรียนรู เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียก็เปนการประยุกตจิตวิทยาการเรียนรูมาใชใน
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เทคโนโลยีการศึกษาและการสอน ทําใหสภาพการเรียนการสอนสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 4 ประการคือ 

1.   ใหผูเรียนไดมีสวนรวมหรอืปฏิบัติในการเรียนรู 
2.   ใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับในการเรยีนอยางฉับพลัน 
3.   ใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงดวยการใหประสบการณแหงความสําเร็จ 
4. ใหผูเรียนไดเรยีนรูอยางเปนขั้นตอนทีละนอย 

 เทคโนโลยีทางการศึกษา จะชวยเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากผูสอนใหเปนผูแนะแนว 
ทางและสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสพูดและทํางานมากขึ้น     สื่อและวัสดุอุปกรณที่นํามาใชจะชวยให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหาตาง ๆ ในกระบวนการสอนนั้น  อุปกรณและสื่อการสอนเปนองคประกอบที่
สําคัญเพราะเปนสวนทําใหกระบวนการสอนประสบผลสําเร็จ เปนตัวทําใหเกิดบูรณาการ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียที่รวมเอาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี ขอความ 
และขอมูลไวดวยกันน้ัน ทําใหผูเรียนไดรับขอมูลขาวสารรูปแบบตาง ๆ ไดครบถวน  สามารถเรียนรู
ไดงาย  ดึงดูดความสนใจ  เราใจ  และกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู    ซ่ึงการเรียนรู
ดังกลาวเกิดจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ พรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (Feedback) อยาง
สมํ่าเสมอกับเน้ือหาและกิจกรรมตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังเปนสื่อที่สามารถสนองความแตกตางระหวาง
ผูเรียนเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา 
 จากคุณสมบัติเฉพาะโดยทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เปนขอดี ทําให
สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชชวยสอน โดยมุงที่จะพัฒนาความรูความเขาใจเรื่อง 
คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนและทบทวนเนื้อหาไดดวยตนเอง  
ทั้งน้ี ผูเรียนจะสามารถทบทวนบทเรียนไดตามตองการ ชาหรือเร็ว จะเดินหนาหรือถอยหลัง หรือ
เรียนซ้ํากี่ครั้งก็ไดจนกวาจะเขาใจ โดยการนําเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  ทําใหผูเรียน
สามารถมองเห็นภาพชัดเจนและมีความรูความเขาใจในเนื้อหา   หลักการ  รวมทั้งการใชคําถาม  
คําตอบ การสรางสถานการณที่จะเสริมใหผูเรียนฝกการทําแบบฝกหัดในบทเรียน  ทั้งน้ี จะเห็นไดวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี และยังชวย
ประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอน     นอกจากนี้  ยังชวยแบงเบาภาระงานสอนของอาจารย
ผูสอนไดอีกดวย  ซ่ึงผลจากการศึกษาคนควานอกจากจะไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ได
พัฒนาแลว   ยังจะเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในวิชาอ่ืน ๆ  ใหมี      
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือแกปญหาใน
เรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และปญหาการขาดสื่อการสอน รวมทั้งเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง คําคุณศัพทและ
คํากริยาวิเศษณ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาํหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศกึษาปที่ 
5) ใหมีประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยา
วิเศษณ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 
 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรบัเนื้อหาเรื่องอ่ืนตอไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 233 คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 48 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่จะนํามาจัดทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํา 
กริยาวิเศษณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544 
แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
      ตอนที่ 1  คําคุณศัพท (Adjectives) 
 -  สี (Color)   -    รูปราง  (Shape) 
 -  ขนาด (Size)   -    คุณภาพ (Quality) 
      ตอนที่ 2  คําคุณศัพท (Adjectives) 
 -  รสชาด  (Taste)   -    อารมณ  (Feeling) 
 -  เชื้อชาติ  (Nationality) 
      ตอนที่ 3  คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 
 -   กริยาวิเศษณบอกเวลา (Adverb of Time)  
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 -  กริยาวิเศษณบอกความถี ่(Adverb of Frequency) 
 -  กริยาวิเศษณบอกสถานที่ (Adverb of Place)  
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่    
ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือเสนอเนื้อหา เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ ที่ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง 
ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา เพลง แบบฝกหัด และแบบทดสอบ โดยเสนอเนื้อหาในลักษณะของขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง สื่อความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 
 2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การออกแบบและสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพของบทเรียน และนําทดลองใชกับผูเรียน ปรับปรุงแกไขจนบทเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 
      3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการเรียนรูของ
นักเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูเรียนไดศึกษาแลวและมีผลการเรียนไมต่ํากวา
เกณฑ 80/80  
                80 ตัวแรก หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คิดเปนรอยละไมต่ํากวา 80 
     80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย   คิดเปนรอยละไมต่ํากวา 80  
      4.  ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีการศึกษาในระดบัปรญิญา
ตรี ประสบการณอยางนอย 10 ป หรือการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป 
หรือการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป ไดแก 
 4.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางดานภาษาอังกฤษ และมีประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษ
อยางนอย 10 ป และการศกึษาระดับปรญิญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป 
 4.2  ผู เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก บุคคลที่ มีความรู
ความสามารถ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานเทคโนโลยีการศึกษา  มีประสบการณการ
ทํางานดานเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือมีประสบการณในดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  และมีประสบการณอยางนอย 10 ป   หรือการศึกษาระดับปริญญาโท  
อยางนอย 5 ป และการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป 
      5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจในหลักไวยากรณและวิธี 
การใชที่ถูกตอง  เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึง
วัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ เพ่ือใหเขาใจหลักการและ
ทฤษฎีตลอดจนผลการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยแบงเอกสารเปนหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการวจัิยและพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรู 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอนรายบุคคล 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรู 
 1.1  เอกสารที่เก่ียวกบัการวิจัยและพฒันาทางการศึกษาและการเรียนรู 
 1.1.1  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development 
หรือ R & D) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย (Research Based Education 
Development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือ
พัฒนาการศึกษาโดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือ ใชเปนกระบวนการในการ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน ฟลม สไลด 
เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาใน 2 
ประการ คือ (Borg. 1987: 223) 
 1. เปาประสงค (Goal) การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดย
การวิจัยพ้ืนฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต   แตการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา   แมวาการวิจัย
ประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา   เชน   การวิจัย
เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทาง
การศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบแตละผลิตภัณฑเหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัยแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับสถานศึกษาทั่วไป 
       2. การนําไปใช การวิจัยการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไป 
ใชจริงอยางกวางขวาง กลาวคือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณา
นําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา “การวิจัยและ
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พัฒนา” อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาการศึกษามิใชสิ่งที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษา แตเปน
เทคนิควิธีที่จะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา  คือ  เปน 
ตัวเชื่อมเพ่ือแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป   ดังนั้น การ
ใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา จึงเปน
การใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา (ไมวาจะเปนการวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยประยุกต) ใหเปน
ประโยชนมากขึ้น ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธและความแตกตางดังภาพประกอบตอไปน้ี 
 
 
      การวิจัยพ้ืนฐาน   การวิจัยประยุกต         การวิจัยและพัฒนา 
       ความรูพ้ืนฐาน                    ความรูประยุกตบางสวน        นวัตกรรมที่ผานมา 
 
    - ทฤษฎีการเรียนรู           - เครื่องมือทดสอบ         ทดลองใชไดผลด ี
    - ทฤษฎีการสื่อสาร            วัสดุอุปกรณ หลักสูตร         - หลักสูตรใหม 
             ฯลฯ          ฯลฯ                                - วิธีการสอนใหม 
                                                                                             - ครูแนวใหม 

 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศกึษากบัการวิจัย 
      และพัฒนาทางการศึกษา 
 
 1.1.2  การดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
 ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนามี 11 ขั้น คือ  
     1.  การกําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา   เปนขั้นตอนแรกที่
จําเปนที่สุดกําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร  
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลและงานวิ จัยที่ เกี่ยวของ โดยการรวบรวม
วรรณกรรม การสังเกตภายในหองเรียนหรือสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนในการทําวิจัย 
 3.  การวางแผนการวิจัยและพัฒนา เปนการวางแผนที่รวมถึงการวางแผน
เกี่ยวกับทักษะการกําหนดจุดมุงหมาย การจัดลําดับเนื้อหาวิชา การทดสอบแบบตาง ๆ การพัฒนา
รูปแบบผลผลิตขั้นตน รวมทั้งการเตรียมสื่อตาง ๆ คูมือและแบบทดสอบ 
 4.  พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ   เปนขั้นการออกแบบและจัดทํา
ผลิตภัณฑการศึกษาตามที่วางไว  
 5. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 คือ การนําผลผลิตที่ออกแบบและ
จัดเตรียมไวในขั้นที่ 4 ไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพขั้นตน ถาเปนโรงเรียนใช 1-3 โรงเรียน ถาเปน
บุคคลใชจํานวน 6-12 คน โดยการสัมภาษณ การสังเกตและแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะห  
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 6. นําผลผลิตไปปรับปรุง โดยนําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นตอนที่ 5 
มาพิจารณาปรับปรุง 
 7. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2  นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อ
ทดสอบคุณภาพผลผลิต   ถาเปนโรงเรียนใชกลุมตัวอยาง  5-15  โรงเรียน  ถาเปนบุคคลใชกลุม  
ตัวอยางจํานวน 30-100 คน   
 8. ปรับปรุงผลผลติครั้งที่ 2 โดยนําขอมูลและผลจากการทดลองจากขั้นที่ 7 
มาพิจารณาปรับปรุง 
 9.  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อ
ทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิตโดยใชตามลําพัง ถาเปนโรงเรียนใช 10-30 โรงเรียน ถาเปน
บุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน 40-200 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ สังเกต และใช
แบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะห 
 10.ปรับปรุงผลผลติครั้งที่ 3 เปนการปรับปรุงผลผลติภายหลังการทดลองขั้นที่ 
9 มาพิจารณาปรับปรุงและเผยแพรตอไป 
 11. นําไปเผยแพร  เปนการรายงานผลผลิตในที่ประชุมหรือในวารสารหรือ
การเผยแพรทางการคา การเผยแพรจะนํามาสูการควบคุมคุณภาพ 
                     นอกจากนี้  เอสพิชและวิลเลียมส (Espich and Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบาย
ถึงขั้นตอนการทดลองใชและปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูปไว 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
                          1. การทดสอบทีละคน (One to one Testing)  จากกลุมตัวอยางที่มีผลการ
เรียนระดับที่ต่ํากวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพ่ือศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้นและหลังจากที่
ศึกษา  ผูที่พัฒนาสื่อจะทําการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อจากกลุมตัวอยาง 
                 2. การทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Testing)  ใชผูทดลองเปนกลุม
ประมาณ 5-8 คน ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 1 แตจะใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนเพ่ือที่จะนําผลไปวิเคราะหทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑ 80/80 ซ่ึง 
80 ตัวแรกหมายถึงผูเรียนรอยละ 80 ของทั้งหมด สามารถทําขอสอบไดถูกตอง และถาหากผลการ
วิเคราะหเปนไปตามเกณฑดังกลาว ปรับปรุงแกไขเฉพาะขอที่พบพรองเพ่ือนําไปทดลองในขั้นที่ 3   
หากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามกฎเกณฑดังกลาว จะดําเนินการตามวิธีการเดิมกับกลุมตัวอยาง
ใหมจนกวาจะไดตามกฎเกณฑตามที่กําหนด 
                       3.  การทดสอบภาคสนาม  (Field  Testing)  ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปน
ประชากรเปาหมายจริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลอง แตจะอาศัยครูผูสอน     
ดําเนินการแทน และใชวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2 
 ซ่ึงสอดคลองกับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาของไพโรจน เบาใจ  โดยมีขั้นตอน 6 
ขั้นตอน ดังน้ี (ไพโรจน เบาใจ. 2537) 
 1.  กําหนดจุดมุงหมาย 
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 2.  การวิเคราะหโดยวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ไดแก เน้ือหา ผูเรียน และวิเคราะห
สื่อการเรียนการสอน 

3. การออกแบบบทเรียน 
4. การผลิตสื่อ 
5. การทดลองและปรับปรุงแกไข ไดแก 

5.1  การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
5.2  การทดลองเปนกลุมยอยและปรับปรุงแกไข 
5.3  การทดลองเปนกลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและปรับปรุงแกไข 

6. การเผยแพร 
 1.1.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24(5)  สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรู
และมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู   ทั้งน้ี ผูสอนและ 
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากการเรียนการสอนและแหลงวิชาการประเภทตาง ๆ   มาตรา30...
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ไดกลาวถึงการวิจัยในกระบวนการจัด 
การศึกษาของผูเกี่ยวของ เชน ศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวน 
การเรียนรูของผูเรียน....ใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ  ใชในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถใชกระบวนการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549)   ไดเนนย้ํามุงใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สรางโอกาสให  
คนไทยทุกคน  คิดเปน ทําเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  รูจักใชขอมูลที่มีอยูอยาง
หลาก หลาย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาตนเอง ซ่ึงการจะหลอหลอมใหเกิดคุณลักษณะดังกลาว
ไดตองฝกใหรูจักใชกระบวนการเรียนรูที่เชื่อถือได และกระบวนการที่สรางความรูไดอยางเปนระบบ
ระเบียบ คือ การวิจัยซ่ึงในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 9 ไดระบุไวชัดเจนวา การ
วิจัยเปนแนวทางดําเนินการหนึ่งที่นําไปสูการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

 อยางไรก็ตาม การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจึงเปนกระบวนการวิจัยที่มุงพัฒนา
หรือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพ่ือแกปญหาที่เกิดในชั้นเรียนและ
ขณะที่สอน นําผลที่คนพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู และพัฒนาสถานศึกษาไปสูคุณภาพการ 
ศึกษาที่แทจริงและยั่งยืน   ซ่ึงรูปแบบและขั้นตอนการวิจัยเปนรูปแบบเดียวกับ R&D ที่เปนการวิจัย
ที่มุงนําความรูทางวิชาการ  หรือจากการสรางทฤษฎีหรือแนวคิดใหม ๆ ไปพัฒนาเปนเทคนิคหรือ
วิธีการที่สามารถนําไปแกปญหาและทดลองใช แลวจึงนําไปเผยแพรใชในวงกวางเพ่ือการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พิชญสินี ชมภูคํา) 
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 1.1.4  โอกาสในการทําวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาโครงการใหญ ๆ  อาจตองใชงบประมาณจํานวนมาก นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถหาแหลงทุนสนับสนุนไดไมยากนัก  อยางไรก็ตาม นักวิจัยและนักศึกษา
อาจจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดเล็กได เชน การวิจัยและพัฒนาเกมสําหรับใชในการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตรของนักเรียน    การวิจัยและพัฒนากิจกรรมสําหรับเพ่ิมวุฒิภาวะของ
นักเรียน เปนตน  ซ่ึงถาวิจัยและพัฒนาเกมหรือกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแลวสามารถเผยแพรใชใน
โรงเรียนทั่วไปได    
 
 1.2  งานวิจัยที่เก่ียวกบัการวิจัยและพฒันาทางการศึกษาและการเรียนรู 
 ศิ ริพงษ ภูพันนา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบฝกที่มีการควบคุมการเรียน 3 แบบกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนตางกันพบวา ในดานการสรางและพัฒนาไดตนแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบฝกหัด
ที่มีการควบคุมการเรียน 3 แบบที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90  ในดานการทดลองพบวาระดับ
ความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับการควบคุมการเรียนมี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ
ความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําใหความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ การควบคุมการเรียนที่ตางกันทําใหความคงทนในการเรียนรูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียน
กับการควบคุมการเรียนมีผลตอความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
      เสกสรร สายสีสด (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ระบบการเรียนการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตสําหรับสถาบันราชภัฏ พบวา การพัฒนารูปแบบระบบ
การเรียนการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตสําหรับสถาบันราชภัฏที่ทําการวิเคราะหเน้ือหาไดขั้นตอน     
รูปแบบระบบจํานวน 11 ขั้นตอน   สําหรับผลการหาประสิทธิภาพเว็บเพจบทเรียนผานอินเทอรเน็ต 
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคาเทากับ 84.44/82 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวที่ระดับ 80/80  สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยเว็บเพจบทเรียน พบวา ผลการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุรินทร  อารมยสวาง (2542: 79) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การเปรียบเทียบผล
การเรียนรูจากเทปโทรทัศนการสอนที่มีการนําเสนอภาพคอมพิวเตอรกราฟกตางกัน 2 แบบ ผลการ 
ศึกษา พบวา ผลการเรียนรูของนิสิตที่เรียนจากเทปโทรทัศนการสอน เร่ือง การใชไมโครโฟนเรื่อง
การตัดตอเทปเสียงและเรื่องการผสมสัญญาณเสียงที่มีการนําเสนอภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบ
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ภาพจริงเสริมดวยภาพคอมพิวเตอรกราฟกบางสวน สูงวานิสิตที่เรียนจากเทปโทรทัศนการสอนที่มี
การนําเสนอภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเต็มสวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สารภี ศิริอนันทพัฒน (2540: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา เร่ือง  การพัฒนาบทเรียน
ไฮเปอรมีเดียเพื่อการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีการ
เรียนรูแบบรวมมือ ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยดําเนินการทดลองเปน 2 ตอน คือ 
ขั้นทดลองเบื้องตนเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และขั้นทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียน  ผลการวิจัยสรุปวา นักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากบทเรียนไฮเปอรมีเดียดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทุกคน 
(100%) ชอบการเรียนซอมเสริมจากบทเรียนไฮเปอรมีเดียและวิธีการเรียนแบบรวมมือ  
 โดยสรุปแลวการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Education Research and 
Development หรือ R & D) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย (Research Based 
Education Development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลักคือ ใชเปน
กระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือ 
แบบเรียน  ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
      การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศกึษาใน 2 ประการ 
คือ เปาประสงคที่มุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา และในเรื่องของการ
นําไปใช กลาวคือ การวจัิยและพัฒนาสามารถนําไปใชไดจริงอยางกวางขวาง ซ่ึงแตกตางจากการ
วิจัยทางการศกึษาจํานวนมากที่อยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช 
      ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนามี 11 ขั้น คือ การกําหนดผลผลิตทางการศึกษา
ที่จะทําการพัฒนา การเก็บรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวางแผนการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนารูปแบบผลผลิต การทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1  ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 ทดลอง
หรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 ปรับปรุง
ผลผลิตครั้งที่ 3 และขั้นตอนสุดทายคือ นําไปเผยแพร   สวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปน
กระบวนการวิจัยที่มุงพัฒนาหรือแกปญหาการจัดการเรียนการสอน   ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือ
แกปญหาที่เกิดในชั้นเรียนและขณะที่สอน นําผลที่คนพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  และพัฒนา
สถานศึกษาเชนเดียวกันซ่ึงในการวิจัยและพัฒนาโครงการใหญ ๆ อาจตองใชงบประมาณจํานวน
มาก  อยางไรก็ตาม นักวิจัยและนักศึกษาอาจจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดเล็กได 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 2.1  เอกสารที่เก่ียวกบัคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
 2.1.1  ความหมายของมัลติมีเดีย 
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 สโตทแมน (Strothman. 1991: 14) ไดใหความหมายวา มัลตมีิเดีย หมายถึง 
วิธีการออกแบบเพื่อการผสมผสานกราฟก ภาพ เสียง และขอมูลลงบนคอมพิวเตอร โดยผูใช
สามารถและใชสิ่งตาง ๆ หลายสิ่งบนเครือ่งคอมพิวเตอรตัวเดียวเทานั้น 
 เฟรเทอร; และ พอลลิสเซน (Frater; & Paulissen. 1994: 3) กลาววา มัลติมีเดีย 
หมายถึง การใชคอมพิวเตอรรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร 
เครื่องเลนวีดิโอแบบเลเซอรดิสก เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะหคําพูดและเสียง 
ดนตรี เพ่ือสื่อความหมายบางประการ 
 เจฟโคท (Jeffcoate. 1995: 7) กลาววา มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสาร
หลายชนิดโดยผานสื่อทางคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพ 
เสียงและวีดิทัศน 
 ฮอลล (Hall. 1996) กลาววา มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัย
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอโปรแกรมประยุกต รวมถึงการนําเสนอขอความ สีสัน 
ภาพกราฟก (Graphic Image)   ภาพเคลื่อนไหว  (Animation)   เสียง  (Audio Sound)   และ
ภาพยนตรวีดิทัศน (Full Motion Video) สวนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) จะ
เปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใชโดยใชคียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือ
ตัวชี้ (Pointer) เปนตน  การใชมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธเพ่ือชวยใหผูใชสามารถเรียนรูหรือ
ทํากิจกรรมรวม ถึงดูสื่อตาง ๆ ดวยตัวเองได  สื่อตาง ๆ ที่นํามารวมไวในมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง 
วีดิทัศน จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใชคอมพิวเตอร อันเปนเทคโนโลยีในแนวทางใหมที่
ทําใหการใชคอมพิวเตอรนาสนใจและเราความสนใจ เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรูดียิ่งขึ้น 
 กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2538: 181-182) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง การนํา
สื่อชนิดตาง ๆ มาใชรวมกัน  คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชเปนสื่อในการนําเสนอขอมูลและ
สารสนเทศบนจอภาพหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหน่ึงของมัลติมีเดียซ่ึง
หมายถึง การใชคอมพิวเตอรสรางและบันทึกภาพ เสียง ตัวอักษร สถานการณจําลอง การสื่อสาร
และการปฏิสัมพันธดวยระบบดิจิตอล มัลติมีเดียไมใชสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพียงสิ่งเดียว แตเปนการใชของ
หลายสิ่งรวมกันทั้งวัสดุ (Software) และอุปกรณ (Hardware) ตลอดจนรูปแบบ วิธีการบันทึกขอมูล 
และการเรียกใชขอมูลดวยระบบดิจิตอลจากแหลงตาง ๆ ทั้งในและนอกเครือขายสารสนเทศ 
 กิดานันท  มลิทอง (2536: 292) ใหความหมายวา มัลติมีเดีย คือ สื่อหลายแบบ 
หมายถึง วิธีการใชคอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐานในการเสนอสารสนเทศ โดยการใชสื่อมากกวาหนึ่งอยาง
ในการเสนอ เชน ภาพกราฟก ขอความและเสียง โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชสื่อดวย 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2536: 76) กลาววา มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช
สื่อตาง ๆ เชน วีดิทัศน เสียง ภาพกราฟก ภาพถาย ขอความและความสามารถในการทํางานแบบ
โตตอบมาใชงานแบบผสมผสานกัน เพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานคํานวณ คนหาขอมูล แสดง
ภาพวีดิทัศนและมีเสียงตาง ๆ 
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 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 25) ใหความหมายวา มัลติมีเดีย คือ การประสม
ประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศน สื่อความหมายขอมูลผาน
คอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 
 สรุปไดวา มัลติมีเดีย คือ การนําเอาสื่อชนิดตาง ๆ มาใชรวมกัน โดยการใช
คอมพิวเตอรมาเปนพ้ืนฐานในการเสนอสารสนเทศ และใชสื่อมากกวาหนึ่งอยางในการเสนอ เชน 
ภาพกราฟก ขอความ และเสียง โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและสื่อ 
 2.1.2  องคประกอบของมัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดียเปนระบบคอมพิวเตอรที่รวมความสามารถหลาย ๆ ดาน ชวยสราง
ความนาสนใจในสื่อ มีทั้งระบบการนําเสนอภาพและเสียงพรอม ๆ กัน ชวยลดปริมาณงานที่เปน
เอกสาร เพ่ิมระบบการคนหาคําที่เปนระบบในงานเอกสารที่เรียกวา Hypertext เพ่ิมความมีชีวิตชีวา
ในงาน (Sound and Animation) ฉะนั้น มัลติมีเดียจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
ลินดา (Linda. 1995: 5-7) และ กรีน; และคณะ (Green; et al. 1993) 
 1. ขอความ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือและขอความที่สามารถสรางไดหลาย
รูปแบบ หลายขนาด การออกแบบใหขอความเคลื่อนไหวใหสวยงาม แปลกตาและนาสนใจไดตาม
ตองการทั้งยังสามารถสรางขอความใหมีการเชื่อมโยงกับคําสําคัญอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเนนคําสําคัญเหลา 
น้ันดวยสีหรือขีดเสนใตที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซ่ึงสามารถทําไดโดยการเนนสีตัวอักษร 
(Heavy index) เพ่ือใหผูใชทราบตําแหนงที่จะเขาสูคําอธิบายเพ่ิมเติม ทั้งน้ี คําอธิบายเหลานั้นอาจ
สรางไวในรูปแบบที่นาสนใจ เชน Pop-up Boxes, Video, Sound เปนตน 
 2. เสียง (Sound) เปนการนําเสียงประกอบในการนําเสนอ เชน เสียงดนตรี 
เสียงบรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เพ่ือประกอบการนําเสนอที่เหมือนจริงและใหผูใชรูสึกวาไดอยูใน
เหตุการณจริง 
 2.1 เสียงในระบบมัลติมีเดียเปนสัญญาณดิจิตอล หมายถึง การนําเอา
สัญญาณเสียงตอเน่ืองที่เรียกวา “อนาล็อก” เปลี่ยนเปนสัญญาณ “ดิจิตอล” โดยการสุมเปนชวง ๆ 
แลวเก็บคาความแรงของสัญญาณเปนตัวเลข แลวนําไปบันทึกแลวตัดตอเขากับขอมูลปกติ อัตรา
การสุมเสียง เรียกวา Sampling Rate ซ่ึงก็หมายถึง จํานวนครั้งในการอานสัญญาณเสียงตอวินาที 
จํานวนบิตที่ใชเก็บสัญญาณแตละคาที่ไดจากการสุมแตละครั้ง เรียกวา Sampling Size ระบบ
มัลติมีเดียโดยทั่วไปมี Sampling Size เทากับ 8 บิต หรือ 16 บิต ที่เปนมาตรฐานของ CD-DA 
(Compact Disc-Digital Audio) คือ 16 บิต Sampling  Size 44.1 KHz ซ่ึงเชื่อวาใหเสียงไดทุกเสียง
เทาที่ความสามารถของหูมนุษยทุกคนจะไดยิน 
 2.2 แฟมเสียง เสียงดิจิตอลที่บันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช 
นิยมใชชื่อแฟมลงทาย .AIF หรือ .SND สวนในระบบวินโดวส .WAF  แฟมเสียงที่เกิดจากเครื่อง
ดนตรีสังเคราะหที่มีระบบมิด้ีจะลงทายไฟลดวย .MIDI  ยอมาจาก Music Instrucment Digital 
Interface  เปนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1980 เพ่ือสังเคราะหเสียงดนตรี
จากผูผลิตหลายยี่หอ สามารถติดตอกันโดยสงสัญญาณขอมูลผานสายเคเบิ้ล MIDI มีวิธีการสงภาษา
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ดนตรีใหแกกันโดยการสงตัวเลขระบุตัวโนต ลําดับของตัวโนต และเครื่องดนตรีที่กําเนิดตัวโนตนั้น 
โดยทั่วไปสามารถบันทึกขอมูลเสียงดนตรีได 16 ชองสัญญาณและเลนกลับไดในชองสัญญาณที่
ตางกัน ผูใชสามารถอัดเสียงรองเพลงและเสียงจากคียบอรดหรือดนตรีอ่ืน ๆ พรอม ๆ กันเขาไปใหม
ได 
 3. ภาพ (Picture) นําเสนอดวยภาพวาด ภาพถายหรือนําเสนอในรูปไอคอน
แทน การเสนอภาพทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซ่ึงไอคอนนี้ผูใชสามารถเขาไปสูรายละเอียดทั้งหมดได 
 3.1  ภาพนิ่ง (Still Picture) สามารถสรางไดโดยใชเครื่องสแกนภาพมา
เก็บไวหรือใชโปรแกรมสําหรับสรางภาพขึ้นมา เชน โปรแกรมประเภท CAD 3D Studio 
 3.2  ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการนํา
ภาพนิ่งที่ตอเน่ืองกันมาแสดงติดตอกันดวยความเร็วที่สายตาไมสามารถจับได จํานวนภาพที่ใช
สําหรับทีวีโดยทั่วไป 30 ภาพตอวินาที ภาพนิ่ง 1 ภาพ เรียกวา 1 เฟรม  เน่ืองจากการสรางภาพสี
ตองใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก จึงไดมีการคิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีจํานวนหนวย 
ความจํานอยลงเรียกวา Video Compression  หรือที่รูจักกันดี คือ MPEG (Moving Picture 
Express Group) ซ่ึงสามารถบีบอัดไดทั้งภาพและเสียง ระบบวีดิโอคอมเพรสชั่นทําใหสามารถใช 
CD บันทึกภาพไดทั้งเรื่องปจจุบันมาใชกับมัลติมีเดียพีซีในการดูภาพยนตร 
 4. การปฏิสัมพันธ (Interactive) นับเปนคุณสมบัติที่มีความโดดเดนกวาสื่ออ่ืน
ที่ผูใชสามารถโตตอบกับสื่อไดดวยตัวเอง และมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนํา 
เสนอเพ่ือการศึกษาไดตามความพอใจ รูปแบบของการปฏิสัมพันธอาจอยูในรูปใดรูปหน่ึงตอไปน้ี 
(บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2538: 30) 
 4.1  การใชเมนู (Menu Driven) ลักษณะที่พบเห็นไดทั่วไปของการใชเมน ู
คือ การจัดลําดับหัวขอบทเรียน ทําใหผูใชบทเรียนเลือกขาวสารขอมูลที่ตองการไดตามที่ตองการ
หรือสนใจ การใชเมนูมักจะประกอบดวยเมนูหลัก (Main Menu) ซ่ึงแสดงหัวขอหลักใหเลือกและเมื่อ
ไปยังแตละหัวขอหลักก็จะประกอบดวยเมนูยอยที่มีหัวขออ่ืนใหเลือกอีก หรือแยกไปยังเน้ือหาหรือ
สวนนั้น ๆ เลยทันที เชน แยกไปยังสวนของแบบฝกหัด หรือวีดิทัศน เปนตน 
 4.2 การใชแบบฝกหัด (Exercise Driven) การใชแบบฝกหัดมักใชกับ
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกฝนและแบบฝกหัด (Drill and Practice) และการทดสอบ (Testing) 
ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมลักษณะนี้คือ ผูใชบทเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกขาวสารขอมูลเพ่ือแสดง
สมรรถนะของผูใชบทเรียนในเน้ือหาวิชานั้น ๆ ลําดับเสนทางจะเปนแบบเสนตรง (Linear) ใน
ลักษณะไปทีละกาวทีละขั้น 
 4.3 การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปนรูป 
แบบปฏิสัมพันธที่ใหผูใชบทเรียนเลือกไปตามเสนทางที่เชื่อมคําสําคัญ ซ่ึงอาจเปนคํา ขอความ เสียง
หรือภาพนั้น ๆ คําสําคัญเหลานี้เชื่อมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหนา
และถอยหลังได 
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 4.4 การใชสถานการณจําลอง (Simulation) ปฏิสัมพันธในรูปแบบน้ีทําให
ผูใชบทเรียนไดมีสวนรวมในการทดลองหรือศึกษาจากสิ่งจําลองที่จะปรากฏเปนจริงในสถานการณที่
เปนจริง โดยชวยหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ชวยประหยัดเวลาในการศึกษาจากของจริงและลด
คาใชจายจากการที่จะตองซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่มีราคาแพง 
 
 2.1.3  ประเภทของมัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดียเขามามีบทบาทในหลายดาน เชน ดานธุรกิจ การศึกษา บันเทิง 
การเมือง โทรคมนาคม ฯลฯ ผลการจากการนํามัลติมีเดียไปใชงานตาง ๆ ทําใหชีวิตประจําวันของ
มนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มัลติมีเดียจึงสามารถชวยใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทัน
ตอเหตุการณ 
 เฟรเทอร; และ พอลลีสเซน (Frater; & Paulissen. 1994: 5-16) และลินดา 
(Linda. 1995: 6-8) ไดศึกษาเกี่ยวกับมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ และแบงประเภทของมัลติมีเดีย โดย
อาศัยคุณลักษณะสําคัญของมัลติมีเดียที่เปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบ (Interactive) กับสื่อ
หรือขาวสารที่รับอยูตามลักษณะการนําไปใชงานไวดังน้ี 
 1. มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา (Education Multimedia)  เปนโปรแกรม        
มัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอน เร่ิมไดรับความนิยมและนํามาใชในการฝกอบรม 
(Computer Based Training) เฉพาะงาน กอนที่จะนํามาใชในระบบชั้นเรียนอยางจริงจัง เชน 
โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โปรแกรมพัฒนาภาษา โปรแกรมทบทวน (CAI) ฯลฯ มี 
3 รูปแบบ แบงประเภทตามลักษณะการใชงานดังน้ี 
 1.1 Self Training เปนโปรแกรมการศึกษาที่สรางขึ้นเพ่ือใหผูเรียนได
เรียนรูและพัฒนาตัวเองในดานทักษะตาง ๆ มีการนําเสนอ (Presentation) หลายรูปแบบ เชน การ
ฝกหัด (Drill and Practice)  แบบสถานการณจําลอง (Simulation) เปนตน  เนนการเรียนการสอน
รายบุคคลเปนสื่อที่มีทั้งการสอนความรู  การฝกปฏิบัติ  และการประเมินผลภายในโปรแกรมเดียว  
ผูใชสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมตองมีครูผูสอน 
 1.2  Assisted Instruction โปรแกรมการศึกษาที่สรางขึ้นเพ่ือชวยการให
ขอมูลหรือใชประกอบการสอนเนื้อหาตาง ๆ เปนตน หรือใชเปนสื่อในการศึกษาเพิ่มเติม เปนการ
อํานวยความสะดวกแกผูเรียน ในโปรแกรมอาจจะสรางเปนรูปแบบไฮเปอรเท็กซใหสามารถโยงเขาสู
รายละเอียดที่นําเสนอไว ชวยใหการคนควางายขึ้น 
 1.3 Edutainment โปรแกรมการศึกษาที่ประยุกตความบันเทิงเขากับ
ความรู มีรูปแบบในการนําเสนอแบบเกม (Game) หรือการเสนอความรูในลักษณะเกมสถานการณ
จําลอง (Game Simulation) หรือ การนําเสนอเปนเรื่องสั้น (Mini Series) เปนตน 
 2. มัลติมีเดียเพ่ือการฝกอบรม (Training Multimedia) เปนโปรแกรม
มัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพ่ือการฝกอบรม   ชวยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลดานทักษะการทํางาน 
เจตคติตอการทํางานในหนวยงาน 
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 3. มัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง (Entertainment Multimedia) เปนโปรแกรม
มัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพ่ือความบันเทิง เชน ภาพยนตร การตูน เพลง เปนตน 
 4. มัลติมีเดียเพ่ืองานดานขาวสาร (Information Access Multimedia) เปน
โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือรวบรวมขอมูลใชเฉพาะงาน   ขอมูลจะเก็บไวในรูปซีดีรอมหรือมัลติมีเดีย
เพ่ือชวยรับสงขาวสาร  (Conveying Information)   ใชเพ่ิมประสิทธิภาพการรับสงขาวสารการ
ประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่ตองการ 
 5.  มัลติมีเดียเพ่ืองานขายและการตลาด (Sale and Marketing Multimedia) 
เปนมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอและสงขาวสาร (Presentation and Information) เปนการนําเสนอ
และสงขาวสารในรูปแบบวิธีการที่นาสนใจ ประกอบดวยสื่อหลายอยางประกอบการนําเสนอ เชน 
ดานการตลาด รวบรวมขอมูลการซื้อขาย แหลงซ้ือขายสินคาตาง ๆ นําเสนอขาวสารดานการซื้อขาย
ทุกดาน ผูที่สนใจยังสามารถสั่งซ้ือสินคาหรือฟงคําอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ไดทันที 
 6. มัลติมีเดียเพ่ือการคนควา (Book Adaptation Multimedia) เปนโปรแกรม
มัลติมีเดียที่รวบรวมความรูตาง ๆ  เชน  แผนที่ แผนผัง ภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ทําใหการ
คนควาเปนไปอยางสนุกสนาน มีรูปแบบเปนฐานขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Database) โดยผาน
โครงสรางไฮเปอรเท็กซ เชน สารานุกรมตาง ๆ โปรแกรม Microsoft Bookshelf, Computer’s 
Family Encyclopedia, Tourist Information, Medical Database, Foreign Database เปนตน 
 7. มัลติมีเดียเพ่ือชวยงานการวางแผน (Multimedia as a Planning Aid) เปน
กระบวนการสรางและการนําเสนองานแตละชนิดใหมีความเหมือนจริง (Virtual Reality) มี 3 มิติ 
เชน การออกแบบทางดานสถาปตยกรรมและภูมิศาสตร หรือนําไปใชในดานการแพทย ดานการ 
ทหาร จําลองการเดินทางในสนามรบ เพ่ือใหผูใชไดสัมผัสเหมือนอยูในสถานการณจริง ซ่ึงบางครั้ง
ไมสามารถจะไปอยูในสถานการณจริงได 
 8. มัลติมีเดียเพ่ือเปนสถานีขาวสาร (Information Terminals) จะพบเห็นงาน
บริการขอมูลขาวสารในงานธุรกิจ จะติดตั้งอยูสวนหนาของหนวยงาน เพ่ือบริการลูกคาโดยลูกคา
สามารถเขาสูระบบบริการของหนวยงานนั้นดวยตัวเอง สามารถใชบริการตาง ๆ ที่นําเสนอไวโดย
ผานหนาจอคอมพิวเตอร    สะดวกทั้งผูใชบริการและผูใหบริการ มีลักษณะเปนปายหรือจอ
อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญติดกําแพง (Multimedia Wall Systems) เสนอภาพ เสียง ขอความตาง ๆ 
ที่นาสนใจ 
 9.  ระบบเครือขายมัลติมีเดีย (Networking Multimedia) 
 2.1.4  การพิจารณาเลือกซอฟตแวรเพ่ือสรางสรรคงานดานมัลติมีเดีย 
  มนตชัย  เทียนทอง (2540: 27-28) ไดใหขอเสนอแนะในการพิจารณาเลือก
ซอฟตแวรในงานมัลติมีเดีย ดังน้ี 
 1. ความงายในการใชงาน เปนเหตุผลงาย ๆ ที่วา โปรแกรมยิ่งงาย เวลาใชใน
การเรียนรูก็สัน้ลง ในขณะเดียวกันองคกรก็สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรขึ้นมารับรองไดโดยงาย โดย
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ไมจําเปนตองเปนโปรแกรมเมอรเสมอไป โปรแกรมที่ดีจะตองมีคูมือในการใชงานแบบศึกษาเนื้อหา
ใหม (Tutorial) ที่ชัดเจน มีเมนู (Menu) หรือคําสั่งในการใชงานที่งาย 
 2. ความสามารถในการนําเสนองานหลังจากการสรางโปรแกรมออกมาแลว 
ความสามารถในการแสดงผลโปรแกรมเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญ โปรแกรมที่ดีควรจะตองสามารถ
แสดงผลในลักษณะที่เปน WYSIWYG (What You See is What You Get) มีตัวอักษรและภาพใช
งานมาก การสรางโปรแกรมที่มีการติดตอกับผูใชในลักษณะ GUI (Graphics User Interface) เปน
สิ่งสําคัญที่ทําใหการใชงานของผูใช (End User) เปนไปโดยงาย ไมตองเสียเวลาในการเรียนรู 
 3. ความสามารถในการติดตอกับผูใช โปรแกรมที่ดีจะตองติดตอกับผูใชได
หลายวิธี เชน Text Entry, Push Buttons, Click / Touch Area, Keepers, Pull-down Menu หรือ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการสรางโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การฝกอบรม และการเสนอ
ขาวสาร ซ่ึงโปรแกรมที่ดีจะตองมีการติดตอกับผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ความสามารถในการใชตัวแปลและฟงกชั่นในการคํานวณและประมวลผล
การทํางานของผูใช รวมทั้งมีการโตตอบกับผูใชโดยมีความสัมพันธกับการทํางาน ทําใหสามารถเก็บ
ขอมูลในการใชโปรแกรมของผูใช เพ่ือนํามาประเมินผล เชน การประเมินผลโดยใชโปรแกรม เปน
ตน  นอกจากนี้ อาจสรางโปรแกรมในลักษณะที่ผูใชสามารถตัดสินใจไดเองวา ตองการเรียนรูหรือ
คนหาขอมูลจากเรื่องใด โดยไมตองเร่ิมที่จุดเดียวกัน ในกรณีความรูพ้ืนฐานของผูใชแตละคนมีความ
แตกตางกัน 
 5. ความสามารถในการใชงานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ โปรแกรมเพียงตัวเดียว
อาจไมมีความสมบูรณพรอมทุกอยาง  ดังน้ัน ความสามารถในการทํางานรวมกับโปรแกรมอื่นหรือ
ใชขอมูลรวมกันจึงมีความจําเปน ไมวาจะเปนการใชภาพหรือขอมูลที่นํามาจากโปรแกรมอื่น ภาพ 
เสียง ภาพแอนนิเมชั่น ภาพวีดิทัศน หรือโปรแกรมยอยที่ผูใชสามารถนําไปใชไดทันที โดยไมตองมี
การพัฒนาใหม ทําใหการทํางานสะดวกขึ้น 
 6. ความสามารถที่เปนมัลติมีเดีย โปรแกรมควรมีความสามารถในลักษณะ
มัลติมีเดีย เพ่ือที่จะใชสื่อตาง ๆ เชน จากวีดิทัศน เลเซอรดิสก  ซีดี เครื่องเลนเทป ฯลฯ 
 7. ความสามารถในการทํางานเอกสารประกอบโปรแกรม การทํางานเอกสาร 
ประกอบโปรแกรมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการสรางสรรคและพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวร เพราะจะ 
ตองแกไขภายหลังหรือปรับปรุงโปรแกรมเปนระยะ ทั้งน้ี โปรแกรมบางตัวจะมีการทําเอกสาร
ประกอบใหโดยอัตโนมัติ จึงลดภาระผูพัฒนาโปรแกรมอยางมาก 
 8. ความสามารถในการสงโปรแกรมที่เสร็จแลวใหผูใช เปนสิ่งที่นาพัฒนา 
เพราะการทําโปรแกรมในลักษณะที่ตองมีการกระจายไปยังผูใชจํานวนมาก ทําอยางไรจึงจะทําให
สะดวก การทําโปรแกรมในลักษณะมัลติมีเดีย ปจจุบันสามารถบันทึกโปรแกรมลงสื่อตาง ๆ ไดอยาง
กวางขวาง ไมวาจะเปน ฟล็อปปดิสก ฮารดดิสก หรือซีดีรอม  การจัดเตรียมโปรแกรมเพื่อบันทึกลง
สื่อจะตองงายและสะดวก 
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 9. ความสามารถในการนําโปรแกรมไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ วาใช 
ไดกวางขวางเพียงใด รองรับการทํางานของเครื่องรุนใดบาง 
 2.1.5  การนํามัลติมีเดียมาใชในการศึกษา 
 ระบบมัลติมีเดียสามารถใชในทางการศึกษาไดดังนี้ (กฤษมันต วัฒนาณรงค. 
2538: 184-185) 
 1. ใชประกอบการบรรยาย (Computer-Generated Lecture Support) การ
นําเสนอภาพ อักษร และเสียงผานจอภาพขนาดใหญใหผูเรียนไดชมขณะบรรยาย สามารถชวย
สนับสนุนการบรรยายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถตัดตอไดอยางทันทีแลว 
ยังเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดมีสวนรวมไดอีกดวย ถามีการจัดการระบบไวอยางดี 
 2. ใชสําหรับการสื่อสาร (On-line Communication) การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
เขาดวยกันเปนระบบเครือขายทําใหสามารถติดตอ สงขาวสาร สงรายงาน การบาน รวมทั้งการเรียน
แบบประชุมรวมทางไกล และยังนําเสนอไดทั้งภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน กราฟก สถานการณการจําลอง
ตาง ๆ  
 3. ใชในการคนควาขอมูลจากฐานขอมูลเพ่ือการวิจัย (Database Research) 
การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลระยะไกลหรือจากฐานขอมูลบนแผนซีดี ชวยในการสืบคนเพ่ือการทํา
วิจัยสะดวกขึ้น  นอกจากนั้น ยังสามารถคัดลอกเอาคําบรรยายภาพ เสียง หรือวีดิทัศน นําออกมา
ใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 4. ใชสําหรับการเรียนการสอน (Computer-Based Instruction หรือ 
Computer Based Training  หรือ  Computer-Assisted Instruction)  เปนการสรางบทเรียนที่ให   
ผูเรียนไดเรียนกับคอมพิวเตอรโดยตรง     โดยบทเรียนไดมีการจัดเตรียมไวแลว   ใหผูเรียนไดมี 
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนที่สามารถนําเสนอไดทั้งภาพ  เสียง  สถานการณจําลอง  และคําบรรยาย  
บทเรียนที่สรางขึ้นในปจจุบันจะเปนระบบมัลติมีเดียเปนจํานวนมาก 
 5.  ใชในการฝกทักษะดวยการสรางสถานการณจําลอง  (Simulation)     
คอมพิวเตอรสามารถสรางสถานการณใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมทักษะและเตรียมตัวกอนลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงอาจชวยลดอันตรายและคาใชจายจากการฝกจากสถานการณจริงได 
 6. ใชชวยเสริมการปฏิบัติงาน (Performance Support System) ความ 
สามารถในการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภาพ เสียง อักษรและสถานการณจําลอง 
จากฐานขอมูลทั้งใกลและไกลใหปรากฏขึ้นบนจอภาพไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถใชเปนสิ่งสนับ 
สนุนชวยเสริมใหการทํางานดีขึ้น เชน การชวยจํา ใหคําแนะนํา คนหา แสดงประวัติ ความหมาย 
แผนที่ และอ่ืน ๆ ที่ตองใชขอมูลเหลานี้ในสถานศึกษาอยูเสมอ ทั้งอาจารย เจาหนาที่และผูเรียน 
สามารถใชเปนเครื่องชวยใหภารกิจของตนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 2.1.6  รูปแบบของการนําเสนอมัลติมีเดีย 
           การออกแบบนํามัลติมีเดียไปใชงานตาง ๆ ตองพิจารณาตามวัตถุประสงคของงาน
น้ันวา ตองการเสนอใหขอมูลในรูปแบบใด  มีการจัดภาพ เสียงใหกลมกลืนและมีความสมบูรณใน
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เน้ือหาและเทคนิคการนําเสนอ เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการหรือนําไปใชในการเรียน  การออกแบบ
ใหผูใชเขาสูมัลติมีเดีย  จึงเปนศิลปะอีกดานหน่ึงที่ผูออกแบบใหความสะดวก  ชวยใหสื่อมัลติมีเดีย
นาสนใจ ผูใชคนควาความรูอยางสนุกสนาน  ดังน้ัน จึงไดเสนอรูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียที่นิยม
ใชกันมา 5 วิธี (Green; et al. 1993) ดังน้ี 
 1. รูปแบบเสนตรง (Linear Progression)  มีลักษณะคลายกับหนังสือ  ซ่ึงมี
โครงสรางแบบเสนตรง โดยเริ่มจากหนาแรกตอไปเรื่อย ๆ ถาไมเขาใจก็สามารถเปดยอนกลับไปดู
ไดอีก การเสนอผลงานแบบนี้มักจะอยูในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซ ซ่ึงใชขอความเปนหลักในการ
ดําเนินเรื่องดวยวีดิโอหรือแอนนิเมชั่น สามารถทํางานไดโดยใสไปในรูปเสนตรง รวมทั้งการใสเสียง
เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ  เรียกวาเปน  Electronic  Stories หรือไฮเปอรมีเดีย  ซ่ึงเหมาะสมกับตลาด
ผูบริโภคและสามารถทํางานไดดีในทางธุรกิจในรูปแบบของการนําเสนอผลงานมัลติมีเดีย 
 2. รูปแบบอิสระ (Free, Hyper Jumping)  รูปแบบน้ีใหอิสระในการใชงาน  
ทําใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น เพราะระบบโครงสรางภายในสามารถเชื่อมโยงจากเรื่องหน่ึง
ไปยังอีกเรื่องหน่ึงได ฉะน้ัน ผูสรางโปรแกรมจะตองมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบขอความ 
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดิโอ เพ่ือใหเชื่อมโยงและสัมพันธกัน การชี้นําเพื่อใหผูใชเขา
ไปหาขอมูลหรือศึกษาเนื้อหาไดอยางงาย สะดวก การออกแบบไมดีอาจทําใหผูเรียนหลงทาง ไม
สามารถศึกษาเนื้อหาไดตามจุดประสงคที่วางไว 
 3. รูปแบบวงกลม (Circular Path)  เปนรูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบ 
วงกลม แบบเสนตรงชุดเล็ก ๆ หลายชุดมาเชื่อมตอกันกลับคืนสูเมนูใหม 
 4. รูปแบบฐานขอมูล (Database) เสนอมัลติมีเดียแบบฐานขอมูล โดยการ
เพ่ิมดัชนี (Index) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคนหา รูปแบบน้ีสามารถใหรายละเอียดจากขอความ 
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ออกแบบใหใชงานไดงาย  ใชไดทุกสถานการณที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยเพิ่มความสามารถทางมัลติมีเดียเขาไป 
 5. รูปแบบผสม (Compound Document) เปนรูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดีย
ผสมผสานทั้ง 4 รูปแบบที่อธิบายมาขางตน    ผูผลิตตองอาศัยความชํานาญในการสรางและบรรจุ
ขอมูลสื่อตาง ๆ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลใหทํางานรวมกับชารตและสเปรดชีดได
อีกดวย 
 นอกจากนี้  บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  (2538: 33-34)   ไดกลาวถึงการจัดวางผัง 
โครงสรางในงานมัลติมีเดีย ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน 4 รูปแบบ ดังน้ี 
 1. แบบเชิงเสน (Linear) ผูใชเดินไปตามเสนทางอยางเปนลําดับจากกรอบ
หน่ึงไปกรอบหนึ่ง จากสารสนเทศไปอีกสารสนเทศหนึ่ง 
 2. แบบลําดับขั้น (Hierachical) ผูใชเดินไปตามเสนทางที่แยกแขนงออกจาก
ตามธรรมชาติของเนื้อหา 
 3. แบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear) ผูใชเดินไปตามเสนทางตาง ๆ อยางอิสระ 
ไมกําหนดขอบเขตของเสนทาง 
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 4. แบบผสม (Composite) ผูใชสามารถไปตามเสนทางตาง ๆ อยางอิสระ แต
บางครั้งอาจไปในลักษณะเชิงเสนตรงหรือแตกแขนงไปตามลําดับเนื้อหา 
 2.1.7  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถกําหนดเปนขั้นตอนไดดังน้ี 
 1. การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบทเรียน การกําหนดวัตถุประสงคใน
การพัฒนาบทเรียน เปนสิง่สําคัญที่จะควบคุมใหการสรางโปรแกรมตรงตามวตัถุประสงคและใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ตองการ การกําหนดเปาหมายการพัฒนาบทเรียนจะตองพิจารณาดังน้ี 
 1.1  หัวของานที่จะนํามาพัฒนาโปรแกรม 
 1.2  วัตถุประสงคที่ตองการ 
 1.3  ผูใช กลุมเปาหมาย 
 1.4  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการใชโปรแกรม 
 2. การวิเคราะหเน้ือหา  ขั้นตอนนี้นับวาสําคัญที่สุดที่จะทําใหการสื่อความ 
หมายดวยระบบมัลติมีเดียบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
กอนที่จะนําไปสรางเปนโปรแกรมนําเสนอตอไป ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 
 2.1  ขอบเขตและรายละเอยีดของเนื้อหาที่จะนําเสนอตามวัตถุประสงค 
 2.2  วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 2.3  ระยะเวลาการนําเสนอตามเนื้อหา 
 2.4  การเลือกสื่อที่สอดคลองตามวัตถุประสงค 
 2.5  วิธีการโตตอบระหวางโปรแกรมกับผูใชตามหลักการสื่อความหมาย 
 2.6  วิธีการตรวจปรับเนื้อหา 
 2.7   การเสริมแรงและสรางสรรคบรรยากาศรวม 
 2.8   วิธีการประเมินผล 
 3. การเขียนบทดําเนินเรื่อง เม่ือไดรายละเอียดเนื้อหาตามขั้นตอนตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคและตามกลุมเปาหมายที่กําหนดไวแลว จําเปนตองเขียนสคริปตเพ่ือกําหนดแนวทาง
การดําเนินเรื่อง (Storyboard) ที่จะนําเสนอตามเปาหมาย การเขียนบทดําเนินเรือ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 การสรางโฟลวชารต (Flow Chart) มีความจําเปนในการควบคมุหรือ
กําหนดขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม การสรางโฟลวชารตจะมีความสัมพันธกับวิธีการออกแบบ
วาจะใหบทเรยีนมีการทํางานเปนแบบใด 
 3.2  การจัดทํา Storyboard หลังจากสรางโฟลวชารตแลว จึงเปนขั้นตอน
การแจกแจงรายละเอียดลงไปวา สวนนีป้ระกอบดวยภาพ ขอความ ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงหรือ
เพลงประกอบหรือไม มีการเรียงลําดับการทํางานอยางไร มีการวางหนาจออยางไร รวมทั้งกําหนด
แหลงของขอมูล เชน ภาพและเสียงวาไดมาอยางไร จากแหลงไหน 
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 4.  การเตรียมขอมูลสําหรับ Storyboard ขอมูลที่ใสลงไปใน Storyboard อาจ
มีทั้งภาพ เสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว (Animation Movies) หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงจะตองมีการจัดเตรียม
ขึ้นมากอนที่จะนําไปใสในโปรแกรม โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
 4.1 การจัดเตรียมภาพสําหรับโปรแกรม ขอมูลตาง ๆ อาจจะมาจากการ
สรางดวยโปรแกรม Graphic Editor เชน โปรแกรม Adobe Photoshop, Corel Draw ซ่ึงโปรแกรม
แตละชนิดก็จะมีความสามารถและขอดีและขอดอยแตกตางกัน ดังน้ัน อาจตองมีการใชโปแรกรม
หลายชนิดชวยกัน และหากทํางานภายใตระบบ Microsoft Windows ดวยจะทําใหสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดงาย  นอกจากนี้ อาจจะนําเขามาจากแหลงอ่ืน ๆ เชน การสแกนภาพจาก
หนังสือหรือวารสารดวยการใชเครื่อง Scanner หรืออาจนํามาจากกลองถายภาพดิจิตอล กลองวีดิโอ 
เปนตน 
 4.2 การจัดเตรียมเสียง  การบันเสียงเขามาในเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน จะ 
ตองมีการดเสียง (Sound Card) ซ่ึงจะทําการแปลงสัญญาณเสียงเปนขอมูลคอมพิวเตอรและทํางาน
แปลงขอมูลคอมพิวเตอรเปนสัญญาณเสียง 
 5. สรางโปรแกรม (Authoring) เปนขั้นตอนที่รวบรวมเอาไฟลขอมูลสิ่งตาง ๆ 
ที่จัดเตรียมไวมารวมกันเพ่ือใหเกิดเปนโปแกรมขึ้นมาดวยโปรแกรมระบบประพันธ (Authoring 
System) โดยมีการจัดเรียงลําดับการทํางานตามโฟลวชารตที่ออกแบบไวและกําหนดรายละเอียด 
เชน Special Effect ทํา Animation เปนตน 
 6. ทดสอบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบวา มี
เน้ือหาสมบูรณตาม Storyboard หรือไม ทดสอบเพื่อหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 
 7. การทําเอกสารประกอบบทเรียน เอกสารประกอบบทเรียนเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการปรับปรุงแกไขโปรแกรมในอนาคต เอกสารนี้จะรวมถึงโฟลวชารตและ Storyboard 
 8. การจัดเตรียมบทเรียนสําหรับผูใช เม่ือผานการทดสอบแลวมาถึงขั้นตอนที่
จะสงโปรแกรมไปยังผูใชอยางไร จะบันทึกลงในแผนดิสกหรือบันทึกลงในแผนซีดีรอม จะมีการยอ
ขนาดโปรแกรมกอนหรือไม 
 9. การจัดทําคูมือการใชโปรแกรม โปรแกรมโดยทั่วไปจะตองมีคูมือประกอบ 
การใชที่ผูใชนําไปศึกษาเพื่อหัดใชโปรแกรม     ถาในการออกแบบโปรแกรมมีการออกแบบระบบให
ความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดภาระการทําคูมือลง 
 นอกจากนี้ ครรชิต มาลัยวงศ (2536: 77) ไดกลาววา การใชมัลติมีเดียเริ่ม
แพรหลายเขาไปสูวงการศึกษามากขึ้น  ปจจุบันมีผูสนใจนําระบบไปใชสรางโปรแกรมบทเรียน 
(Courseware) ในดานตาง ๆ หลายดาน และมีผูคิดคนโปรแกรมตาง ๆ สําหรับใชสรางบทเรียน 
(Authoring Tool) ในระบบมัลติมีเดียหลายโปรแกรมดวยกัน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
มัลติมีเดียมีดังน้ี 
 1. ขั้นเตรียมตัว เร่ิมตั้งแตจัดหาระบบมัลติมีเดียมาทดลองฝกงาน ใชใหเกิด
ความเขาใจในหลักการของระบบ 
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 2. ตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหา ขั้นตอมาเปนการวิเคราะหเน้ือหาของ
บทเรียนวาจะมีขอบเขตมากนอยเพียงใด เร่ิมตนดวยการถามตนเองวาอะไรคือเปาหมายในดานการ
สอนและการสอนนั้นควรจะใชสื่อแบบไหนจึงจะนาสนใจและสื่อความไดดีที่สุด 
 3. จัดทําตนแบบ (Prototype) ดวยการใชโปรแกรมสรางบทเรียนเปนตัวสราง
คําอธิบายบทเรียนและเนื้อหาตาง ๆ บรรจุลงในโปรแกรมบทเรียน พยายามศึกษาการเชื่อมประสาน
ระหวางโปรแกรมกับสื่อตาง ๆ ที่จะใช 
 4. สรางโปรแกรมบทเรียน   เปนการลงมือเก็บรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ  
จําเปนจะตองใช เชน การจัดหาวีดิทัศนที่ตองการใช หรือออกไปถายทําภาพนิ่งและภาพวีดิทัศน
พรอมกับอัดเสียงตาง ๆ ที่ตองการใชในบท งานขั้นนี้เปนงานที่ตองใชเวลานานและตองทําดวย
ความประณีต 
 5. ทดสอบบทเรียน  เม่ือสรางโปรแกรมบทเรียนเสร็จแลวก็ตองทดสอบวา 
โปรแกรมทํางานถูกตองหรือไม นอกจากนี้ จะตองทดสอบในเชิงการเรียนรูวา โปรแกรมบทเรียนนั้น
สามารถนําไปสอนไดผลตามวัตถุประสงคของเราหรือไม 
 6. นําโปรแกรมบทเรียนออกใชงานเมื่อไดทดสอบและแกไขโปรแกรมบทเรียน 
แลว หลังจากนั้นสามารถนํามาใชงานจริงได 
 รูปแบบของสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอาจประกอบดวย  5 สวน  (พัลลภ  พิริยะ  
สุรวงศ. 2539: 54-56) ดังน้ี 
 1. บทนํา เปนสวนที่ใชสําหรับแจงหัวขอของเรื่องที่จะเรียนหรือเน้ือหาที่จะ
เรียน วิธีการเรียน คําแนะนําตาง ๆ 
 2. แบบทดสอบกอนเรียน เปนการประเมินผลพ้ืนความรูเดิมในเรื่องที่กําลังจะ
สอนและทําการวิเคราะหประเมินผล เพ่ือประเมินวานักเรียนควรจะเรียนตอไปหรือไม ถาทําคะแนน
ไดดีเกิน 80% โปรแกรมก็จะถามตอวา จะเรียนตอหรือไม ถาไดคะแนนมากถึงเกณฑที่กําหนดอาจ
ใหออกจากการเรียนได 
 3. การนําเสนอเนื้อหาและทําแบบฝกหัด   เปนสวนที่ใชสําหรับเนื้อหาของ 
บทเรียนเปนแบบ Interactive จากนั้นจะมีการถามตอบและแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความเขาใจใน 
ขณะเรียนแตละกรอบการเรียน 
 4. แบบทดสอบหลังเรียน เปนการประเมินความรูหลังการเรียนทุกเรื่องในเน้ือ  
หาวิชาและทําการวิเคราะห ประเมินผล พรอมรายงานผลการเรียนใหนักเรียนทราบ กรณีที่ทํา
คะแนนไดเกิน 80% โปรแกรมจะออกจากการเรียนทันที สวนที่ทําคะแนนไดไมถึง 80% โปรแกรม
จะแนะนําใหกลับไปเรียนซ้ําอีกครั้งหน่ึง 
 5. การรายงานผลการเรียนและบันทึกผล เปนสวนที่โปรแกรมจะรายงานผล
การเรียนใหกับผูเรียนทราบเปนคะแนนและเปอรเซ็นต  หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะบันทึกผล พรอม
ขอมูลตาง ๆ ลงบนแผนดิสกเพ่ือไวสําหรับครูผูสอนนําไปวิเคราะหผลยอนกลับ 
 2.1.8  โปรแกรมสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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 โปรแกรมหรือซอฟตแวร ที่เรียบเรียงลําดับเรื่องราว เปนองคประกอบที่สําคัญของ
มัลติมีเดีย โดยใชหลักการนําภาพ เสียง ขอความหรือกราฟกลายเสนตาง ๆ ที่วาดขึ้นมาผสมผสาน
เพ่ือการนําเสนอขอมูลใหกลมกลืนตอเน่ืองไมขาดตอน ในซอฟตแวรประเภทนี้ จะประกอบดวย
โปรแกรมยอย ๆ ดังน้ี (พรทิพย อัจจิมารังษี. 2536: 22-24) 
 1. โปรแกรมยอยเพ่ือการออกแบบจะใชในการวางเคาโครงเรื่อง หรือการวาง
ผังงานของการนําเสนอเรื่องราว โดยผูทําจะตองวางแผนวา เม่ือใดจะนําขอมูลจากแหลงใดมาเสนอ 
ทั้งนี้จะกําหนดการดึงขอมูลใหเขามาแทรกอยางพอดี   สวนการออกแบบนี้จะเปนขั้นตอนยากที่สุด 
ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะเสนอบทเรียนนั้น   ควรจะทําใหเน้ือหาของบทเรียนหรือเร่ือง
ที่จะนําเสนอนั้นตอเน่ือง ตลอดจนตองคํานึงถึงขั้นตอนการเรียนรูตาง ๆ 
 2. โปรแกรมการจัดการขอมูล (Data Management) เน่ืองจะตองนําองค 
ประกอบการนําเสนอขอมูลดวยระบบมัลติมีเดีย ลักษณะฐานขอมูลของสวนตาง ๆ จึงควรมีวิธีการ
จัดการที่ดีเหมาะสมเพื่อใหการเรียกคนนํามาผสมผสานกันเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอการนําเสนอ
อยางไมขาดชวง ระบบฐานขอมูลจะตองมีการสรางดัชนี เพ่ือการเรียกคนนําสวนประกอบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของสัมพันธมาแสดงทันที นอกจากนี้ จะตองมีกลไกของการปดสกัดไมยอมใหมีการปรับ 
เปลี่ยนโดยไมตั้งใจเกิดขึ้น มีระบบตรวจสอบติดตามการแกไขตาง ๆ ที่กระทําไปแลว มีการกําหนด
คําหลัก เพ่ือสะดวกตอการเรียกคนขอมูลและสามารถใหแกไขขอมูลไดทันที 
 3. โปรแกรมเตรียมขอมูล (Data Preparation) จะชวยในการปรับแตงขอมูล
สวนตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนที่จะไปผสมรวมกัน เปนโปรแกรมที่อํานวยประโยชนชวยในการแกไข
ขอมูล 
 4. การสรางโปรแกรมเพื่อเสริมงาน (Custom Programming) จะชวยให
สามารถสรางโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา C หรือภาษาอื่น ๆ เพ่ือเสริมการประยุกตใชงานและสราง
งานเพื่อไปใชเสริมงานกับซอฟตแวรอ่ืน 
 5. โปรแกรมจัดจังหวะ (Synchronization) จะใชในการนําองคประกอบการนํา 
เสนอขอมูลดวยระบบมัลติมีเดียมาเรียงลําดับใหเขาจังหวะสอดคลองกันดวยการเรียกไฟลตาง ๆ มา
ใชงานคลายไฮเปอรการด 
 6. โปรแกรมสื่อตนฉบับ (Disk Mastering) เม่ือมีการสรางโครงงานหลักทุก
สวนแลว โปแรกรมนี้จะใชในการเก็บสําเนางานหลักของการนําเสนอขอมูลในสื่อแมเหล็ก และนําไป
เก็บบรรจุในเลเซอรดิสกหรือซีดีรอม 
 7. โปรแกรมทดสอบ (Testing) จะใชในการทดสอบการทํางานของงานนํา 
เสนอขอมูลดวยระบบมัลติมีเดีย ซ่ึงจะใหผูใชดูผลงานจากหนาจอภาพไดทันที 
 2.1.9  ขอไดเปรียบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับสื่อชนิดอ่ืน (สถาพร สาธุการ) 
 1. สามารถกระตุนประสาท การรับรูพรอม ๆ กันทั้งการดูและการฟง 
 2. สามารถใหขอมูลจํานวนมากและงายตอการทําความเขาใจ 
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 3. สามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) และเกิดมีปฏิสัมพันธ (Interactive) ทํา
ใหผูใชรูสึกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียน 
 4. การรับรูทั้งทางตาและหูประกอบกับการมีปฏิสัมพันธ ทําใหเกิดประสบการณ
ตอผูใชเปนผลใหสามารถเรียนรูและเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 
 5. การผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับ 
เปลี่ยนเน้ือหาขอมูลไดหลายครั้ง โดยไมเสียเวลาและคาใชจายมาก ทําใหผูผลิตและพัฒนาสามารถ
ทดลองทําไดหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหไดสื่อที่มีคุณภาพขึ้น 
 6. สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณที่ดี ทั้งดานผูผลิต และผูใช
ประโยชนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
 2.2  งานวิจัยที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 เสาวดี คลายโสม (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง Present Simple Tense วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง Present Simple 
Tense วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง Present Simple Tense วิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาในระดับดีมาก มี
คุณภาพดานสื่อในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 85.77/86.33 
 พีรนุช กัณหดิลก (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ชีวิตสัตว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ชีวิตสัตว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียที่สรางขึ้น
ตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 91/91.5 
 สมชาย  สุทธิพันธุ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง ผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยการ
จัดกลุมและระดับผลการเรียนตางกัน   มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของลักษณะการเรียนและระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการเรียนดวย  
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบวา 
 1. นักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการจัดลักษณะการเรียนตางกัน
สองแบบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่มีผลการเรียนตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 3. การจัดลักษณะการเรียนกับระดับผลการเรียนของผูเรียน  ไมสงผลรวมกันตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ปกรณ  ทารัตน (2542: 89) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลการเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรที่ใชวิธีนําเรื่องดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาตางกัน ผลการตรวจสอบคุณภาพพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 2  เรื่อง  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 90/90   และผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ใชวิธีนําเรื่องดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาแตละตอน
ขนาดใหญที่ใชวิธีนําเรื่องดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาแตละตอนขนาดกลาง และที่ใชวิธีนําเรื่อง
ดวยคําถามกอนการเสนอเนื้อหาแตละตอนขนาดเล็ก มีผลการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 โดยสรุปแลว มัลติมีเดียคือ การประสมประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และภาพวีดิทัศน สื่อความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม เปนระบบคอมพิวเตอรที่
รวมความสามารถหลาย ๆ ดาน  ชวยสรางความนาสนใจในสื่อ  มีทั้งระบบการนําเสนอภาพและ
เสียงพรอม ๆ กัน ชวยลดประมาณงานที่เปนเอกสาร เพ่ิมระบบการคนหาคําที่เปนระบบงานใน
เอกสารที่เรียกวา Hypertext  เพ่ิมความมีชีวิตชีวาในงาน (Sound and Animation) มัลติมีเดีย
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญไดแก  ขอความ (Text)  เสียง (Sound)  ภาพ (Picture)      การ
ปฏิสัมพันธ (Interactive) ซ่ึงนับเปนคุณสมบัติที่มีความโดดเดนกวาสื่ออ่ืนที่ผูใชสามารถโตตอบกับ
สื่อไดดวยตัวเองและมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอ เพ่ือการศึกษาไดตาม
ความสนใจ 
 มัลติมีเดียสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ  โดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของ
มัลติมีเดียที่เปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบ (Interactive) กับสื่อหรือขาวสารที่รับอยูตาม
ลักษณะการนําไปใชงาน เชน มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา (Education Multimedia) มัลติมีเดียเพ่ือ
ฝกอบรม (Training Multimedia) มัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง (Entertainment Multimedia) 
มัลติมีเดียเพ่ือเปนสถานีขาวสาร (Information Terminals) เปนตน 
 การพิจารณาเลือกซอฟตแวรเพ่ือสรางสรรคงานดานมัลติมีเดียน้ัน จะตองมีความงาย
ในการใชงาน  สามารถนําเสนองานหลังจากการสรางโปรแกรมออกมาแลว   และสามารถติดตอกับ
ผูใชไดหลายวิธี ตลอดจนสามารถใชตัวแปลและฟงกชั่นในการคํานวณและประมวลผลการทํางาน
ของผูใช รวมทั้งมีการโตตอบกับผูใชโดยมีความสัมพันธกับการทํางาน  นอกจากนี้ ยังตองมี
ความสามารถในการใชงานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ มีความเปนมัลติมีเดีย และมีความสามารถในการ
ทํางานเอกสารประกอบโปรแกรม รวมทั้งสามารถสงโปรแกรมที่เสร็จแลวใหผูใชและสามารถนํา
โปรแกรมไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ได 
   ในการออกแบบนํามัลติมีเดียไปใชงานตาง ๆ ตองพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
งานน้ันวา ตองการเสนอใหขอมูลในรูปแบบใด ตองมีการจัดภาพ เสียงใหกลมกลืนและมีความ
สมบูรณในเนื้อหาและเทคนิคการนําเสนอ เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการหรือนําไปใชในการเรียน การ
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ออกแบบใหผูใชเขาสูมัลติมีเดีย จึงเปนศิลปะอีกดานหนึ่งที่ผูออกแบบใหความสะดวก ชวยใหสื่อ
มัลติมีเดียนาสนใจ ผูใชสามารถคนควาความรูอยางสนุกสนาน 
 อยางไรก็ดี คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความไดเปรียบกับสื่อชนิดอ่ืนเปนอยางมาก เน่ือง 
จากสามารถกระตุนประสาทการรับรูพรอม ๆ กันทั้งการดูและการฟง สามารถใหขอมูลจํานวนมาก
และงายตอการทําความเขาใจ ทําใหผูใชมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียนเนื่องจากเกิดการมี
ปฏิสัมพันธและสามารถใหขอมูลปอนกลับ  นอกจากนี้ การผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี
ความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหาขอมูลไดหลายครั้งโดยไมเสียเวลาและคาใชจายมาก ทํา
ใหผูผลิตและพัฒนาสามารถทดลองทําไดหลาย ๆ ครั้งเพ่ือใหไดสื่อที่มีคุณภาพดี 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะเห็นไดวา 
ในปจจุบันคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขามามีบทบาทสําคัญในทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ 
ดานการทหาร ดานการออกแบบทางภูมิสถาปตย  ดานการบันเทิง  และดานการแพทย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการศึกษา มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาใน
ปจจุบัน เปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหแตกตางไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม โดยการใช
สื่อประสมตาง ๆ ในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนใหมีความนาสนใจ เราใจ ตลอดจนสามารถโตตอบ
กับบทเรียนได ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย กลับสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น อีกทั้งยังชวยเพิ่ม
โอกาสและชองทางการรับรูและการเรียนรูของนักเรียนทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงเสริม 
ใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากนี้ 
มัลติมีเดียยังมีประโยชนตอการศึกษาทางไกลของนักเรียนตามถิ่นทุรกันดารเปนอยางยิ่ง  
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
 3.1  เอกสารที่เก่ียวกับการเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) 
 3.1.1  ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
 ดุนน; และ ดุนน (Dunn; & Dunn. 1975: 254) ไดใหความหมายของการเรียนรู
การสอนรายบุคคลหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การศึกษาตามเอกัตภาพ หมายถึง การเรียนการสอนที่
เนนถึงลักษณะความแตกตางกันของผูเรียน  โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะ  ความสามารถ  ความ
เขาใจ  แรงจูงใจ วินัยในตนเอง จุดมุงหมาย ความสามารถในการแกปญหา  และการคาดการณของ
ผูเรียน โดยมีผูสอนทําหนาที่ใหความสะดวกในการเรียน เปนผูแนะนํา ที่ปรึกษา ผูวิเคราะหและเปน
ผูกําหนดแหลงการเรียน กิจกรรม การประเมินผลและการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 
 เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2528: 160)   ไดใหความหมายของการเรียนการสอน
รายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเองไววา เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนได
ดวยตนเองและกาวไปตามความสามารถ  ความสนใจและความพรอม  โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับ
การเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 
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 กิดานันท มลิทอง (2536: 164) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล
หรือการศึกษารายบุคคลไววา หมายถึง การจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความ
ตองการและความสามารถ เพ่ือใหผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจไดตามกําลังและความ 
สามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสมเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนที่กําหนด  
 วชิราพร  อัจฉริยโกศล   (2527: 72)   ไดใหความหมายของการเรียนการสอน 
รายบุคคลหรือการศึกษารายบุคคลไววา      เปนวิธีการเรียนการสอนเนื้อหาที่กําหนด    โดยให 
องคประกอบตาง ๆ ของการเรียนการสอนมีความสัมพันธกัน และสัมพันธกับผูเรียนอยางมีระเบียบ 
จัดใหมีการวินิจความสามารถ ความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือประโยชนในการกําหนด 
วิธีการเรียนและวัสดุการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนนั้น โดยมุงใหผูเรียนทุกคนบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว 
 สรุปไดวา การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเองเปนการจัดการ 
ศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ  และความสามารถของผูเรียนแตละคน
เพ่ือใหเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจไดตามกําลังและความสามารถของตน  โดยมีครูผูสอนเปนผูเตรียม
โครงการการเรียนให เปนผูหาสาเหตุที่เปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาของผูเรียน  พรอมทั้ง
ชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนสามารถเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นได   ตามวิธีการและสื่อการเรียนที่
เหมาะสม 
 3.1.2  ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
 การสอนแบบรายบุคคลนั้น ยอมประกอบดวยประสบการณในการเรียนที่ออกแบบ
เฉพาะสําหรับนักเรียนแตละคน โดยมีรากฐานมาจากการพิเคราะหความสนใจและความตองการของ
แตละคน   และเม่ือไดกําหนดแลวประสบการณในการเรียนรูน้ัน  จะถูกควบคุมโดยนักเรียนเอง   
นักเรียนจัดการควบคุมเวลาเองตามความสนใจและความสะดวกของนักเรียน หากจะสรุปอาจไดดังน้ี 

1. ครูจัดการเกี่ยวกับเหตุการณของการสอนนอยอยางลง 
2. วัสดุเองจะเปนผูจัดการใหเหตุการณในการสอน 

 3.   ครูจะใชเวลาสวนใหญทํางานเปนสวนตัวกบันักเรยีนมากขึ้น เพ่ือจะดูวา
นักเรียนจะเรยีนอะไรและเรียนอยางไร และจะตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางใกลชดิดวย
การวินิจฉัยมากขึ้น 
 4.  ผูเรียนมีโอกาสตาง ๆ มากขึ้นในเรื่องสิ่งที่เรียน วธิีการเรียน ตลอดจนวัสดุ
ในการเรียน 
 5.  เวลาการเรียนสําหรับแตละคนนั้นยอมตางกันไป ไมจําเปนที่ทุกคนจะตอง
ไปในจังหวะเดียวกัน 
 การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลอาจจะจัดในรูปแบบตาง ๆ กัน ขึ้นอยูกับความ
ตองการและความพรอมของผูจัด ดังน้ี 

1. จัดบทเรียนใหผูเรียนทําการศึกษาดวยตนเองโดยที่ครูกับผูเรียนจะ
กําหนด  เวลาในการพบปะกันไดแนนอน อาจพบปะเปนรายคนหรือรายกลุม จัดเปนแบบอภิปราย 
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หรือสัมมนาแลวแตความเหมาะสม ครูจะกําหนดเวลาเพื่อตรวจสอบดูผลความกาวหนาของผูเรยีน
เปนระยะ ๆ 
 2. จัดสวนใดสวนหนึ่งของวิชาที่เรียนตามปกติใหเรียนตามลําพัง   ผูเรียน
เลือกตอนใดตอนหนึ่งหรือหัวขอใดหัวขอหน่ึงที่ตนสนใจมาทําการศึกษาดวยตนเอง  จะมีครูเปนผูให
คําแนะนําปรึกษาในดานการกําหนดวัตถุประสงค แนวทางในการทํางาน การศึกษาคนควาและการ
แกปญหาจัดแบบอิสระที่สุด แบบนี้ผูเรียนจะวางแผนการเรียนและวิธีการเรียนดวยตัวผูเรียนเอง 
ผูเรียนพอใจจะปรึกษาหารือกับอาจารยคนใดหรือไมก็ได 
 3.1.3  วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
 การสอนแบบรายบุคคลยึดหลักปรัชญาทางการศึกษาและอาศัยพ้ืนฐานจากทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู วัตถุประสงคในการจัดการสอนรายบุคคล มีจุดมุงหมาย
ดังน้ี (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 161-162) 
 1. มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู   รูจักแกปญหา  และ 
ตัดสินใจเอง   การสอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต   และการศึกษานอก
โรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหา  และเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคม รูจัก
แกปญหา รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดในทางสรางสรรคมากกวาทําลาย 
 2.  สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนใหไดเรียนบรรลุผลกันทุกคน 
การสอนรายบุคคลสนับสนุนความจริงที่วา  คนยอมมีความแตกตางกันทุกคน ไมวาจะเปนดาน
บุคลิกภาพ สติปญญาหรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอการเรียนรูที่สําคัญ 4 
ประการคือ 
 2.1 ความแตกตางในเรื่องอัตราความเร็วของการเรียนรู ผูเรียนแตละคน
จะใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในสิ่งเดียวกันในเวลาที่ตางกัน 
 2.2  ความแตกตางในเรื่องความสามารถ  เชน  ความฉลาด  ไหวพริบ  
ความสามารถพิเศษตาง ๆ 
 2.3  ความแตกตางในเรื่องวิธีการเรียน ผูเรียนเรียนรูในวิถีทางที่แตกตาง
กัน 
 2.4  ความแตกตางในเรื่องความสนใจและสิ่งที่ชอบ 
 เม่ือผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันหลาย ๆ ดานเชนนี้  ครูจึงตองจัดกิจกรรม 
การเรียนในลักษณะตาง ๆ กันไวใหผูเรียนไดเลือกเรียนดวยตนเอง เพ่ือสนองความแตกตางดังกลาว 
 1.  เนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อวาถาผูเรียนเรียนดวยความอยากเรียนดวย
ความกระตือรือรนที่ไดเกิดขึ้นเองนั้น จะเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหพัฒนาการเรียนรู โดยครูไมตอง
ทําโทษหรือใหรางวัล 
 2. ขึ้นอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูใหแกผูเรียน การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นเร็วหรือชาและจะเกิดขึ้นกับผูเรียนไดนานหรือไม  นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถและ
ความสนใจแลว  ยังขึ้นอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูน้ันแกผูเรียน  เม่ือเปนเชนนี้  
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การกําหนดใหผูเรียนเรียนรูเรื่องหน่ึงในระยะเวลาหนึ่งและเรียนรูดวยวิธีการเดียว    จึงไมเปนการ
ยุติธรรมตอผูเรียน ผูเรียนควรจะไดเปนผูกําหนดเวลาเรียนดวยตนเอง และควรจะไดมีโอกาสเรียนรู
หรือมีประสบการณในการเรียนดวยกระบวนการและวิธีการตาง ๆ 
 3. มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการสนองตอบที่วาการศึกษา
ควรมีระดับแตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนน้ันงายก็ทําใหบทเรียนนั้นสั้นขึ้น ถายาก
มากก็จัดยอยเน้ือหาออกเปนสวน ๆ และใชวิธีการและสื่อทําใหเขาใจงายขึ้น 
 นอกจากนี้ กาเย; และบริกส (Gagne; & Briggs. 1974: 626) ไดกลาวถึง
การศึกษารายบุคคลวา เปนการสอนที่จัดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย
ตามความตองการและบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน   การสอนแบบนี้จุดมุงหมายที่สําคัญ 5 
ประการ ไดแก 
 1.  เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินทักษะที่มีอยูกอนการเรียน 

2. เพ่ือชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคน ในการจัดลําดับการ  
เรียนตามจุดหมายที่ตั้งไว 

3. เพ่ือชวยในการจัดสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 
4. เพ่ือชวยใหผูเรียนเรียนไดตามอัตราความสามารถของตนเอง    โดยไม 

จําเปนตองรอซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนในกลุม 
5. เพ่ือสะดวกตอการประเมินผลไดบอยครั้งเทาที่ตองการ    เพ่ือเปนการ  

สงเสริมความกาวหนาของผูเรียนแตละคน 
 3.1.4   ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนเปนรายบุคคลกับการสอนปกติ 
 การสอนเปนรายบุคคลมีความแตกตางกับการสอนเปนกลุมอยูหลายประการ อาทิ 
(ชม ภูมิภาค. 2524: 97)  
 1. แตกตางกันในความเฉพาะเจาะจงของจุดมุงหมาย การสอนเปนรายบุคคล
น้ัน จุดมุงหมายเขียนเฉพาะเจาะจงเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
 2.  การสอนเปนรายบุคคลย้ําเรื่องการพัฒนาสวนบุคคล 
 3.  การสอนเปนรายบุคคลเนนเรื่องวิธีการเรียนรู 
 นอกจากนี้ เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2525: 48-49) ไดกลาวถึงความแตกตาง
ระหวางการเรียนจากหองเรียนธรรมดากับการเรียนรายบุคคล สรุปไดดังน้ี 
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ตาราง 1 ความแตกตางระหวางการเรียนจากหองเรียนธรรมดาและการเรียนรายบุคคล 
 

การเรียนจากหองเรียนธรรมดา การเรียนรายบุคคล 
1. ผูเรียนนั่งประจําที่เรียนกันและหันหนาเขา

หาครูตลอดเวลา 
2. ความรูตาง ๆ ไดจากการสอนของครูเปน

สวนใหญ ครูเปนศูนยกลางของการเรียนการ
สอน 

3. ผูเรียนเหมือนกันหมดในขณะที่เรียน 
 
4. ชวงเวลาเรียนจะตายตัวและใชเวลาเทากัน 
 

1. ในหองเรียนจะประกอบดวยชุดคูหาหรือ
หองเรียนเปนแบบหองปฏิบัติการ 

2. ความรูตาง ๆ ไดจากการศึกษาของผูเรียน
เองเปนสวนใหญ ครูเปนเพียงผูใหคําแนะนํา 

 
3. ผู เ รียนประกอบกิจกรรมตางกันตามแต

เน้ือหาวิชาหรืออาจเหมือนกันก็ได 
4. ชวงเวลาเรียนไมตายตัวขึ้นอยูกับจุดประสงค 

เน้ือหา และความสามารถของผูเรียนแตละ 
 
5.   ผูเรียนไมมีโอกาสนําการเรียนการสอนที่

ผานไปโดยคําบอกกลาวของครูในลักษณะ
เดิมมาทบทวนไดอีก 

     บุคคล 
5. ผูเรียนสามารถนําโปรแกรมการสอนหรือ

อุปกรณที่จัดไวเปนเรื่อง ๆ มาศึกษาหรือ
ทบทวนไดอีกตามความตองการ 

 6.  

 
 3.1.5  ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 
 การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลมุงสอนผูเรียนตามความแตกตาง โดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความพรอม และความถนัด  ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดเรียนการสอน
รายบุคคล คือ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2525: 2-3) 

 1.  ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability Difference) 
 2.  ความแตกตางในดานสติปญญา (Intelligent Difference) 
 3.  ความแตกตางในดานความตองการ (Need Difference) 
 4.  ความแตกตางในดานความสนใจ (Interest Difference) 
 5.  ความแตกตางในดานรางกาย (Physical Difference) 
 6.  ความแตกตางในดานอารมณ (Emotional Difference) 
 7.  ความแตกตางในดานสังคม (Social Difference) 
 3.1.6  สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล 
 สื่อเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล    โดยจะเปน   
ตัวกลางในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน   สื่อที่ใชในเน้ือหาวิชาที่แตกตางกัน ยอมมีลักษณะที่ไม
เหมือนกัน  การเลือกใชสื่อที่เหมาะสมยอมทําใหการถายทอดเนื้อหานั้น ๆ มีความหมายมากขึ้น  
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สื่อหรือวัสดุการเรียนที่จะใชในการสอนรายบุคคลควรจะมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้ (เสาวณีย 
สิกขาบัณฑิต. 2528: 162-163) 
 1.  ใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง น่ันคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคได
ดวยตนเอง 

2. มีความสมบูรณในตัวเอง คือ มีวัตถุประสงคที่เดนชัด มีกิจกรรมการเรียน
ที่ลําดับไวเปนอยางดี เน้ือหามีความถูกตอง ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตองและเหมาะสมกับระดับความรู
ของผูเรียน 

3. มีวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมในแตละบทเรียน พรอมทั้งมีคําตอบเฉลย
สําหรับขอทดสอบนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน 
 สื่อที่ไดมีการทดลองใชในการเรียนการสอนรายบุคคลอยางไดผล และแพรหลาย
จนเปนเทคโนโลยีที่รูจักกันดี ไดแก 
  1.  สื่อที่ผลิตขึ้นสําเร็จรูป เชน ชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) 
 2. ชุดการสอนครูทําเอง (Teacher-Made-Kits) หรือชุดอุปกรณชวยสอนที่
รวมแบบฝกหัดในรูปของกิจกรรมและอุปกรณฝกทักษะในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 
 3.  บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) 
 4.  โมดูลการเรียนการสอน (Instruction Modules) 
 5. อุปกรณสําเร็จรูป เชน สไลดประกอบเสียง ฟลมสตริปประกอบเสียง 
ภาพยนตร วิดีโอเทป เปนตน 
 3.1.7  ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 

 ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลใหไดผลดี  ควรจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  
ตอไปน้ี (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 163-164) 
 1.  ครูจะตองชวยใหผูเรียนไดเขาใจอยางถองแทถึงคุณลักษณะ  และขีดความ 
สามารถของตนเอง งานแตละอยางจะสําเร็จลงดวยลักษณะอยางไร ยอมขึ้นอยูกับสิ่งประกอบหลาย
อยาง ไมมีใครทําอะไรไดดีไปเสียทุกอยาง 
 2. บุคคลจะมีแนวความคิดหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงไมได ถาไมมี
ประสบการณในเหตุการณหรือสิ่งที่ตองการจะใหมีแนวความคิดขึ้น 
 3.  ครูตองชวยใหผูเรียนรูจักวางแผนในการทํางาน การดําเนินการทํางาน ทํา
กิจกรรมการเรียน และภารกิจตาง ๆ ของตนเองอยางใกลชิด 
 4.  ผูเรียนตองเลือกทํางาน เลือกใชวัสดุอุปกรณและวิธีการตาง ๆ  ที่สัมพันธ
สอดคลองเหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตน     ดังน้ัน  วัสดุการเรียนที่จัดไวจะตองมี 
สิ่งตาง ๆ ที่ตองใชเรียนไวใหพรอม 
 5.  ผูเรียนมักจะเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งที่ตัวเองรู และ
มีความหมายแตตน แตละคนมีการตอบสนองในประสบการณอยางเดียวกันแตกตางกัน ครูจึงตอง
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน 
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 6. โอกาสในการเรียนรูและผลการเรียนรูจะสูงขึ้น ถาผูเรียนเรียนดวยความ
สมัครใจ   ไมมีการขูเข็ญบังคับ   มีอิสระในการเลือกและทํากิจกรรมตาง ๆ   เม่ือผูเรียนมีอิสระใน
การเรียน มีความสนใจและแรงจูงใจ จะทําใหมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
 7.  ผูเรียนที่ไดรับการกระตุน และไดรับการเสริมกําลังใจในจังหวะและโอกาส
ที่เหมาะสมจะเรียนรูไดดีขึ้น มีความกระตือรือรนในการเรียนยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ กิดานันท มลิทอง (2536: 175) ยังไดกลาวไววา เน่ืองจากการศึกษา
รายบุคคลเปนการเรียนที่จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน ดังน้ัน ผูสอนจึงมีบทบาทใน
การศึกษาระบบนี้ โดยการเปนผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขอคิดเห็นและเหตุผลที่จะ
ชวยใหผูเรียนตัดสินใจเอง  เปนผูวางแผนการเรียนโดยกําหนดวัตถุประสงค  วิธีการเรียน  ตลอดจน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบตาง ๆ ผูสอนยังมีบทบาทสําคัญ ดังน้ีคือ 
 1. จะตองวางแผนวา จะใหผูเรียนเรียนดวยตนเองอยางไร เชน การอานและ
การฟง หรือการเรียนในรูปแบบอ่ืน 
 2. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือผูเรียนจะไดทราบวาตนได
ศึกษาไปนั้นถูกตองหรือไม 
 3. มีการประเมินผลผูเรียนทุกครั้งที่เรียนจบบทเรียนแตละบท เพ่ือใหผูเรียน
ทราบความกาวหนาของตนเอง 
 4. จะตองใหเวลาและความสนใจผูเรียนมากกวาการเรียนปกติ เพ่ือใหผูเรียน
ไดมีโอกาสมาขอคําปรึกษาและขอแนะนําในการเรียน และตองเรียนรูถึงความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน 
 3.1.8  ขอดีและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 

 การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการศึกษารายบุคคลเปนวิธีการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน   โดยคํานึงถึงลักษณะความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ 
วิธีการเรียนในลักษณะนี้ยอมมีทั้งขอดีและขอจํากัด คือ (กิดานันท มลิทอง. 2536: 166-167) 

 ขอดี 
 1. ผูเรียนสามารถเรียนไดเร็วหรือชาตามอัตราความสามารถ และความสนใจ
ของแตละบุคคล 
 2. สื่อที่ใชในการเรียนไดรับการทดลองและทดสอบมากอนแลววา ความ 
สามารถจะใชเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพดี จึงจะนํามาใชกับผูเรียน เชน ชุดการเรียน ชุดสื่อประสม 
และโมดูลวิชาตาง ๆ 
 3. สื่อที่ใชในการเรียนมีหลายชนิดใหเลือก และมักจะใชในรูปของสื่อประสม 
สื่อบางรูปแบบจะเปนสื่อที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย เชน Interactive video เปนตน 
 4.  บทเรียนมักเรียนเปนหนวย ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดดวยชุดการเรียน
ที่จัดเปนแตละเนื้อหาบทเรียนตามหนวยนั้น 
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 5. การเรียนที่ผูสอนเปนผูชวยเหลือ  แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูเรียน จึง
ทําใหผูสอนและผูเรียนมีมนุษยสัมพันธตอกันมากกวาการเรียนในวิธีอ่ืน  
 ขอจํากัด 
 1. ถาผูเรียนมีอายุยังนอย และยังไมมีประสบการณเพียงพอที่จะควบคุมการ
เรียนของตนได อาจจะทําใหยากแกการเรียนใหสําเร็จ 
 2.  ผูสอนตองเปนผูที่มีความรูในการจัดเตรียมสื่อการเรียนในแตละวิชาให
เหมาะสมกับผูเรียน โดยตองดูถึงบุคลิกภาพและความแตกตางของผูเรียนแตละคนดวย 
 3. วิชาที่จะเรียนดวยการศึกษารายบุคคลอาจมีจํานวนจํากัด  เน่ืองจากวิชา
บางวิชาไมสามารถใหผูเรียนไดอยางลึกซึ้งดวยตนเอง 
 4. ในกรณีที่ผูสอนไมมีเวลาใหแกผูเรียนมากพอ     ยอมทําใหผูเรียนรูสึก   
ถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยว เปนผลอาจจะทําใหการเรียนลมเหลวได 
 
 3.2  งานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
 อมรพรรณ  เฟองทอง (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่องโครงสรางของรางกาย  วิชากายวิภาค 1  สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่องโครงสรางของรางกาย วิชากายวิภาค 1 ที่มีคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ
ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 90.23/87.79 
 ธีตา เธียรกุลไพบูลย (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชรายการวีดิทัศน
ประกอบกิจกรรมการศึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุมรวมมือ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียน
จากการใชรายการวีดิทัศนประกอบกิจกรรมการศึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุมรวมมือ มีผลการ
เรียนรูและเวลาในการเรียนแตกตางกัน 
 เชษฐา บุญชวลิต (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การสรางชุดการ
เรียนดวยตนเอง เรื่องการใชเครื่องมือวัดไฟฟา วิชา ช0278 ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการศึกษาปรากฏวา ประสิทธิภาพ
ของหนวยการเรียนเฉลี่ยทั้ง 6 หนวยการเรียน มีประสิทธิภาพ 91.12/88.35 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไว 85/85 
 ทอมสัน (Thomson. 1980: 361-375) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการเรียนรูเปน
รายบุคคลกับการเรียนในหองเรียนปกติสําหรับวิชาแคลคูลัสระดับวิทยาลัย     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการใชกลวิธีการเรียนรูเปนรายบุคคลกับการเรียนแบบบรรยาย อภิปราย 
ทองจํา ดานผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและดานเจตคติ ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและ
เจตคติของการใชกลวิธีการเรียนเปนรายบุคคลสูงกวาระบบการเรียนแบบบรรยาย อภิปราย ทองจํา 
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 สรุปไดวา การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเองเปนการจัดการศึกษาที่
พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการและความสามารถของผูเรียนแตละคน เพ่ือให
เรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจไดตามกําลังและความสามารถของตน โดยมีครูผูสอนเปนผูเตรียม
โครงการการเรียนใหเปนผูหาสาเหตุที่เปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาของผูเรียน พรอมทั้ง
ชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนสามารถเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นไดตามวิธีการและสื่อการเรียนที่
เหมาะสม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและ
ตัดสินใจเอง มุงสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เนนเสรีภาพในการเรียนรู และมุง
แกปญหาความยากงายของบทเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลอาจจะจัดในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี คือ จัดบทเรียนให
ผูเรียนทําการศึกษาดวยตนเอง โดยที่ครูกับผูเรียนจะกําหนดเวลาในการพบปะกันไดแนนอนหรือจัด
สวนใดสวนหนึ่งของวิชาทีเรียนตามปกติใหเรียนตาม โดยจะมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษาในดาน
การกําหนดจุดประสงค แนวทางในการทํางาน การศึกษาคนควาและการแกปญหา หรืออาจจะจัด
แบบอิสรเสรีที่สุด   สําหรับสื่อหรือวัสดุการเรียนที่จะใชในการสอนรายบุคคลควรจะมีลักษณะและ
คุณสมบัติดังน้ีคือ ใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง มีความสมบูรณในตัวเอง มีวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมในแตละบทเรียนพรอมทั้งมีคําตอบเฉลยสําหรับขอทดสอบนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน สื่อที่ไดมี
การทดลองใชในการเรียนการสอนรายบุคคลอยางไดผล และแพรหลายจนเปนเทคโนโลยีที่รูจักกันดี 
ไดแกสื่อที่ผลิตขึ้นสําเร็จรูป เชน ชุดการเรียนการสอน ชุดการสอนครูทําเอง (Teacher-Made-Kits) 
บท เรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) โมดูลการเรียนการสอน (Instructional Module) 
เปนตน 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ควรจะไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี  คือ   ศึกษาปญหาและความตองการของผูเรียน   กําหนดหลักสูตร   กําหนดจุด 
มุงหมาย กําหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ โดยการนําหลักสูตรที่กําหนดไวมาแบงตาม
เน้ือหาวิชาเปนตอน บท หนวยและกําหนดความคิดรวบยอดใหเดนชัด กําหนดแผนการเรียนการ
สอน กําหนดวิธีการเรียนการสอน และประเมินผล  นอกจากนี้ ยังจะตองคํานึงถึงขอจํากัดดานตาง 
ๆ ดวย คือ ถาผูเรียนมีอายุยังนอยและยังไมมีประสบการณเพียงพอที่จะควบคุมการเรียนของตนได
ก็อาจจะทําใหยากแกการเรียนใหสําเร็จได ผูสอนตองเปนผูที่มีความรูในการจัดเตรียมสื่อการเรียนใน
แตละวิชาใหเหมาะสม วิชาที่จะเรียนดวยการศึกษารายบุคคลอาจมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากวิชาบาง
วิชาไมสามารถใหผูเรียนเรียนไดอยางลึกซึ้งดวยตนเอง และในกรณีที่ผูสอนไมมีเวลาใหแกผูเรียน
มากพอ ยอมทําใหผูเรียนรูสึกถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยว เปนผลอาจจะทําใหการเรียนลมเหลวลงได 
 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 4.1  เอกสารที่เก่ียวกับหลักสูตรภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 1 ใน 8 กลุมที่
กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค โดยนําจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาจัดเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรู 
      4.1.1  โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(กรมวิชาการ: 2546) กําหนดโครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศตามระดับความสามารถทาง
ภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ 

1. ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
2. ชวงชั้น ป.4-6 ระดับตน (Beginner Level) 
3. ชวงชั้น ม.1-3 ระดับกําลงัพัฒนา (Developing Level) 
4. ชวงชั้น ม.4-6 ระดับกาวหนา (Expanding Level) 

  4.1.2  องคประกอบในหลักสูตร 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 จะปรากฏองคประกอบหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดังน้ี 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 

 
 

4 สาระ 
 
 

8 มาตรฐานการเรียนรู 
 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
4 ชวงชั้น 

 
 
 

   ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3)         ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6)        ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3)         ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-6) 
 
 

   22         24                  27                   28 
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ภาพประกอบ 2 องคประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
 

 1. สาระ (Strands) คือ กรอบเนื้อหา (Framework) หรือขอบขายองคความรู 
(Content Area) ที่จัดเปนหมวดหมู (Categories) ของเนื้อหาเฉพาะอยางเปนระบบ ซ่ึงแตกตางกัน
ไปตามธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู สาระตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางกันและควรไดรับการ
สอนในลักษณะบูรณาการมากกวาจะแยกสอนทีละสาระ 
 สาระที่กําหนดไวสะทอนถึงเปาหมาย (Goals) ในการเรียนรูภาษาตาง 
ประเทศ สาระทั้งหมดจึงควรไดนําไปสอนในทุกระดับชั้นในลักษณะที่ถักทอผสมผสานเขาดวยกัน 
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาทุกดาน พัฒนาสมรรถภาพทางภาษาในลักษณะที่กาวหนาไปตามความ
ตอเน่ืองของกระบวนการเรียนรูนําไปสูประสิทธิภาพในการเรียนภาษาในระดับสูงขึ้น แยกเปน 4 
สาระ คือ 
 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารเปน
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชเพียงแตการจดจําคําศัพทและรูปประโยคในภาษา
นักเรียนตองใชภาษาไดคลอง   เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา   และตระหนักถึงวิธีการที่จะนํา
ภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 
 ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง การรับรูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   เปนการทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอ่ืน ๆ   รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ  
รูป แบบพฤติกรรม และเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนที่มีตอสังคมของเรา วัฒนธรรมมี
องคประกอบ 3 สวน คือ แนวคิด (Perspectives) การปฏิบัติ (Practices) และผลผลิต (Product) 
ภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงแนวคิดดานวัฒนธรรม  นักเรียนจะมีโอกาสไดสะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของตน หลังจากไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน 
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) 
 นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว เน้ือหาที่ปรากฏอยูในกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนเปนแหลงความรูที่มีคา การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจะชวย
เสริมความรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใหกับนักเรียนในขณะที่กําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ 
 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) 
 การที่นักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียน  มาใชใน
โรงเรียนและนําความรูที่ไดรับในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 
 2.  มาตรฐานการเรียนรู (Learning Standards) หมายถึง ขอกําหนด สิ่งที่
คาดหวังวานักเรียนตองรูและสามารถทําไดภายใน 12 ป มีองคประกอบ 3 สวนคือ ความรู ทักษะ/
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กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคในจุดหมาย
ของหลักสูตร   ดังน้ัน  มาตรฐานการเรียนรูจึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานศึกษา ทองถิ่นและ
ชุมชน นําไปกําหนดหลักสูตร จัดหลักสูตรการสอนและการประเมินผลใหเปนแนวเดียวกัน เพ่ือให
การเรียนรูของนักเรียนเปนประสบการณที่มีความเชื่อมโยงตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  มาตรฐานการ
เรียนรูเปนสิ่งที่บงบอกถึงความรูและประสิทธิภาพตาง ๆ ที่นักเรียนสามารถทําไดในแตละสาระและ
ใชเปนมาตรฐานกลางสําหรับการตรวจสอบ ประเมินและตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู จํานวน
มาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระมีไมเทากันแตละมาตรฐานการเรียนรู 
 
ตาราง 2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

สาระ ความหมายของมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communications) 

มาตรฐาน ต 1.1 Interpretative Mode 
คาดหวังวา นักเรียนจะเขาใจและตีความการสื่อสารดวยภาษาตาง 
ประเทศทั้งการพูดและการเขียนในหัวขอที่หลากหลาย 
มาตรฐาน ต 1.2 Interpersonal Mode 
คาดหวังวา นักเรียนจะสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
โดยตรงระหวางบุคคลเพื่อการสังสรรคในสังคมทั้งในการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นและการแสดงความรูสึกหรือมีอารมณ 
มาตรฐาน ต 1.3 Presentational Mode 
คาดหวังวา นักเรียนจะสามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่หลากหลาย โดยใชภาษา
พูดหรือภาษเขียนที่ผานทางสื่อตาง ๆ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
(Cultures) 

มาตรฐาน ต 2.1 Nature of Language and Practices 
คาดหวังวา นักเรียนจะเขาใจธรรมชาติของภาษาและแสดงความ 
เขาใจ ความสัมพันธระหวางรูปแบบการปฏิสัมพันธทางสังคมกับ 
แนวคิดของวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
มาตรฐาน ต 2.2 Concept of Culture and Products 
คาดหวังวา นักเรียนจะเขาใจความคิดรวบยอดดานวัฒนธรรมและ 
ความสัมพันธระหวางผลผลิตกับแนวคิดทางวัฒนธรรมของเจาของ 
ภาษา 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ 
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
(Connections) 

มาตรฐาน ต 3.1 Reinfocement and Acquistion 
คาดหวังวา นักเรียนจะใชภาษาตางประเทศเสริมและแสวงหาความ 
รูในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม รวมทั้งรูขอมูลและจดจําแงคิดเดนชัดที่ 
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ปรากฏโดยอาศัยทั้งภาษาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ 
กับชุมชนโลก 
(Communications) 

มาตรฐาน ต 4.1 Learning and Enrichment 
คาดหวังวา นักเรียนจะสามารถใชภาษาภายในและนอกบริบท 
โรงเรียนรวมทั้งใชภาษาเพื่อเพ่ิมพูนความรู ขยายความรูและความ 
เพลิดเพลินเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
มาตรฐาน ต 4.2 Careers 
คาดหวังวา นักเรียนจะสามารถสํารวจตัวเองและเตรียมตัวเขาสู
อาชีพซ่ึงใชภาษาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  (Benchmarks)   เปนตัวบงชี้การเรียนรูที่ 
คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เม่ือเรียนจบแตละชวงชั้นตามมาตรฐานการเรียนรู  องคประกอบที่
สําคัญที่ปรากฏอยูในมาตรฐานชวงชั้นมี 2 สวนคือ ทักษะ/กระบวนการที่บงบอกถึงความสามารถใน
การปฏิบัติ (Performance) และเนื้อหา (Content) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนสิ่งที่บอกใหรูวา 
นักเรียนทุกคนควรรูอะไร และสามารถทําอะไรได เปนการใหรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการ
เรียนรูและระบุกรอบเน้ือหาสําหรับครูผูสอนนําไปจัดสาระการเรียนรู   เพ่ือใหนักเรียนบรรลุระดับ
ประสิทธิภาพที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
 4. คุณภาพของผูเรียน เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย โดยกําหนดเปน
กรอบองคความรู ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมไวเปนชวงชั้น 
 4.1.3  แนวทางการจัดทําหลักสูตร 
 แนวทางการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ไดจัดทําไวเปนชวงชั้น เพ่ือสะดวกตอผูสอนในการแยกเอกสารไปใช
ตามระดับชั้นที่ รับผิดชอบ โดยเริ่มจากชวงชั้นที่ 1 จนถึงชวงชั้นที่ 4 ซ่ึงในรายละเอียดจะ
ประกอบดวยตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  ตัวอยาง
การกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงชั้น   ตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการ
เรียน  รูรายป/รายภาค  คําอธิบายรายวิชา  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานรายป/รายภาค ผัง
สาระการเรียนรูรายป/รายภาค ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูรายป/รายภาค ตัวอยางผังแสดง
ความ สัมพันธระหวางหัวขอเร่ืองกับสาระการเรียนรู ตัวอยางการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
หนวยการเรียนรู    ผลการเรียนรูคาดหวังและการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน   ตัวอยาง
การ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
 4.1.4  แหลงการเรียนรู 
 แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถใชประโยชน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาของ
ตนเองไดมีอยูตาง ๆ รอบตัวผูเรียน นับตั้งแตคน สื่อ และสถานที่ตาง ๆ ที่มีอยูในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ทั้งน้ี แหลงการเรียนรูอาจจําแนกไดดังน้ี (กรมวิชาการ: 2546) 
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1. ครูผูสอน เพ่ือรวมชั้นเรียน พอ-แม ผูปกครอง 
2. หองสมุดโรงเรียน หองสมุดหมวดวิชา 
3. ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning Centre)   ซ่ึงเปนที่

ฝกภาษาอเนกประสงคเพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถตนเองในการใชภาษาอังกฤษ และ
สนองความตองการของผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาแตกตาง โดยเลือกใชสื่อตาง ๆ ที่จัดไวให
ตามความสนใจ เชน หนังสือพิมพ วารสาร CD-ROM Internet เปนตน 

4. รายการวิทยุ โทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ หรือรายการจากตางประเทศ 
เชน BBC VOA หรือรายการจากเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม เชน CNN Discovery National 
Geography ฯลฯ 

5. สถานที่ทําการตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เชน การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทาอากาศยาน โรงแรมตาง ๆ กรมประชาสัมพันธ ธนาคาร หางราน 
บริษัท รานหนังสือ ศูนยหนังสือ ฯลฯ 

6. สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่ชาวตางประเทศสนใจเขาไปเยี่ยมชมเปน
ประจํา เชน วัด พิพิธภัณฑ โบราณสถาน วนอุทยานแหงชาติ สวนพฤกษศาสตร 

7. สถานทูตประเทศตาง ๆ ประจําประเทศไทย องคกรระหวางประเทศ เชน 
UNESCO UNICEF ฯลฯ และสถานบันสอนภาษา เชน British Council A.U.A. ELCA ฯลฯ 

8. การเดินทางไปศึกษาภาษาตางประเทศในประเทศนั้น ๆ ชวงปดภาคฤดู
รอน 
 อยางไรก็ดี แหลงการเรียนรูควรจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1.  สงเสริมผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 2.  ชวยใหผูเรียนไดเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับการนําไปประยุกตใชในชีวิต 
 3.  ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย 
 4.  สงเสริมการทํากิจกรรมและแนวทางการประยุกตใชในการเรียน 
 5.  ตรงกับลีลาการเรียนและความจําเปนของผูเรียน 
 6.  สงเสริมกลยุทธการวัดและการประเมิน 
 7.  กระตุนใหผูเรียนเขาถึงเทคโนโลยี 

 4.1.5  แนวทางการวัดและประเมินผล 
 การประเมินเปนสวนที่สําคัญและจําเปนของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีความ 
หมายมากกวาการใหเปนเกรดหรือคะแนนรวม แตเปนการหาคําตอบที่สรางสรรคในทางบวกและให
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับความกาวหนาของผูเรียน เพ่ือตรวจสอบวา การสอนนั้นบรรลุ
เปาหมายระดับใด ผลจากการประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจที่มีผลตอโรงเรียนในเชิงบริหารและการ
สรางความเชื่อม่ันในสังคม การประเมินที่ดีสวนหนึ่งตองเปนเสมือนเครื่องชวยในการเรียน และอีก
สวนหนึ่งเปนเสมือนเครื่องมือในการวัด และบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนตลอดหลักสูตรตาม
มาตรฐานการเรียนรู 
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 สําหรับการประเมินภาษาตางประเทศนั้น ลักษณะภาษาที่นํามาประเมินควรเปน
ภาษาที่ใชในสถานการณการสื่อสารตามสภาพจริง คือ เปนขอความสมบูรณในตัวเอง เปนภาษาที่
เจาของภาษาใช    มีความเปนธรรมชาติอยูในบริบท   ทั้งนี้   ตองคํานึงถึงความสามารถและ 
ประสบการณของผูเรียนดวย การประเมินความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารควรประเมิน
ความสามารถในการสื่อความหมายจริง ๆ ไมควรแยกการใชภาษาออกจากสถานการณ และควรวัด
ใหครอบคลุมองคประกอบทางภาษาอันประกอบดวยความรูเร่ืองเสียง คําศัพท โครงสราง การใช
ภาษาในสถานการณ และกลวิธีการสื่อสาร แนวการประเมินนี้จะชวยสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางหลักสูตรการสอนและการประเมิน 
 อยางไรก็ตาม สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน การ
ประเมินผลแตละระดับมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันอยางชัดเจน  และใชประเมินในชวงเวลาที่แตกตาง 
กัน โดยจะแบงออกเปน (กรมวิชาการ: 2546) 
 1.  การประเมินผลยอย (Formative Assessment) เปนการประเมินเพ่ือการ
เรียนรูเกิดขึ้นตลอดเวลาในชั้นเรียน เปนการประเมินตนเองของผูเรียนที่จําเปนตองรูวา ขณะน้ันเปน
อยางไร เปนการประเมินที่ทั้งครูผูสอนและผูเรียนอยูในกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ือง เม่ือครูให
ขอมูลปอนกลับก็พรอมที่จะใหผูเรียนไดปรับปรุงใหเหมาะสม ผลการประเมินจะนําไปสูการปรับแผน 
การจัดการเรียนรูของครู 
 2. การประเมินผลรวม (Summative Assessment) เปนการประเมินผลการ
เรียนรู ประเมินเม่ือเรียนจบหนวยการเรียนรู/ปลายภาค/ปลายป/จบชวงชั้น เพ่ือตัดสินความสามารถ
ของผูเรียนที่สัมพันธกับมาตรฐานระดับชาติ มักตีคาเปนตัวเลข ผลการประเมินจะนําไปใชเปนขอมูล
สําหรับการบริหารจัดการ 
 3. การประเมินระดับชาติ (National Tests) เปนการประเมินผลการเรียนรู 
ประเมินการบรรลุผลตามมาตรฐานเมื่อจบชวงชั้น  เปนการประเมินความสามารถของผูเรียนที่
สอดคลองกับมาตรฐานระดับชาติ ใหขอมูลการประเมินผลรวมกับโรงเรียน เพ่ือนําไปใชสําหรับ
ติดตาม ควบคุมใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 
 4.2  เอกสารที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 4.2.1  ลักษณะทั่วไปและธรรมชาติของภาษาตางประเทศ 
 ลักษณะทั่วไปของภาษา ธรรมชาติของภาษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา 
ตางประเทศ (อัญชลี แจมเจริญ; จินตนา สุขมาก; และชําเลือง มีนะนันท. 2526: 8-9) 
 1.  ภาษาคือระบบเสียงที่รอยกรองออกมาอยางมีระเบียบและมีความหมาย 

 2.  ภาษาทุกภาษามีระบบของตนเองโดยเฉพาะ 
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 3.  ภาษาเปนเครื่องมือสื่อความหมายของมนุษย 
 4.  ภาษาเปนมรดกของสังคมและเปนเครื่องมือถายทอดวัฒนธรรม 

 5.  ภาษาเปรียบไดเหมือนสิ่งมีชีวิต คือ เจริญงอกงาม เปลี่ยนแปลงและตาย
ได ภาษาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู 

 ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษ คือ มีไวยากรณ (ไวยากรณตั้งขึ้นหลังจากมี
ภาษาใชแลว) การรูลักษณะสําคัญของภาษาที่จะตองสอนนั้นเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับครู ลักษณะ
สําคัญที่สื่อความหมายทางไวยากรณของภาษาอังกฤษ คือ 
 1. การเรียงลําดับคํา (Word Order) คําอะไรจะตองวางไวตรงไหนก็ตองวาง
ใหถูกที่ตามหลักไวยากรณ ถาวางผิดที่ก็จะทําใหความหมายเปลี่ยนไป หรืออาจทําใหไมรูเร่ือง เชน 
Chocolate milk (หมายถึง milk) กับ Milk chocolate (หมายถึง chocolate) หรือ a big black cat 
(ไมใช a black big cat) เปนตน 

 2. คําการยะ (Function Word) มักจะไมมีความหมายในตัวเอง แตมีหนาที่
สําคัญในการเชื่อมโยงคําอ่ืน เปนเครื่องมือสื่อความหมายทางไวยากรณ เชน Preposition Article 
Auxiliary Verb Conjuction เปนตน  ภาษาอังกฤษจะขาดคําประเภทนี้เสียมิได เพราะถาขาดก็จะไม
สื่อความหมาย 

 3. วิภัติปจจัย (Inflexion) ไดแก การเติมอุปสรรค (Prefix) เขาขางหนา แต
เติมปจจัย (Suffix) เขาขางหลังคํา เชน mango-mangoes  Possible-impossible walk-walked  
eat-eating เปนตน  รูปวิภัติปจจัยเปนคําประเภทที่มีความหมาย (ทางไวยากรณ) ในตัวเองและ
ปรากฏรวมอยูในหนวยคําอ่ืน ทําใหคํานั้นมีความหมายตางไปจากรูปเดิม 
 ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีธรรมชาติของภาษาสากล คือ 

 1.  เปนพฤติกรรมของมนุษย มนุษยทุกคนสามารถพูดได 
 2.  ภาษามีความสมบูรณเพียงพอที่จะใชในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 

 3. ภาษามีระบบของตนเองและประกอบจํานวนหนวยเสียงจํากัดผูพูดสามารถ 
จะถายทอดคําและขอความออกมาเปนจํานวนมากมายภายในระบบภาษาที่กําหนดไว 

 4.  ภาษาสะทอนใหเห็นสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของผูพูด 
 5.  ภาษาทุกภาษามีลักษณะสําคัญรวมกัน 

 6.  ภาษาทุกภาษาผูพูดมีอิสระที่จะสรางขอความใหมขึ้นได โดยสรางอยางมี
กฎเกณฑตามระเบียบระบบของภาษานั้น ๆ 
 7.  ภาษาพูดมีมากอนภาษาเขียน ดังน้ัน ภาษาพูดจึงเปนภาษาเบื้องตน สวน
ภาษาเขียนถือเปนภาษาที่มีระเบียบ 
 4.2.2  จิตวิทยาในการเรียนภาษาตางประเทศ 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524) กลาวา “เด็กที่มีระดับสติปญญาไมต่ําเกินไป ไมมี
ความพิการทางสมองและประสาทหูไมพิการ เม่ืออายุประมาณ 1 ขวบ จะเร่ิมเรียนภาษาแมหรือ
ภาษาตนเอง...ในขั้นแรกเด็กจับความไมได เม่ือไดยินซ้ํา ๆ เขาพรอมกับไดเห็นกิริยาอาการตาง ๆ 
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ก็จะเขาใจความหมายและเริ่มเลียนเสียง... การพูดเลียนเสียงจะมีมากขึ้นจนเกิดเปนนิสัยในที่สุดจะ
พูดไดเองเม่ืออายุ 5 ป” 
 การเรียนภาษาตางประเทศของเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ บาง
คนสนใจและบางคนไมสนใจ   ทั้งน้ี  ขึ้นอยูกับวิธีการเรียนที่ไดรับจากครู  สื่อการเรียนและ
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ตลอดจนตัวผูเรียนเองดวย (อัญชลี แจมเจริญ; จินตนา สุขมาก; 
และชําเลือง มีนะนันท. 2526: 9-10) 
 1.  ตัวผูเรียน 
 1.1 อายุของผูเรียน ในเรื่องอายุของผูเรียนไมใชองคประกอบสําคัญที่จะ
ทําใหผูเรียนไดรับความสําเร็จหรือไม ในดานความรูสึกแสดงออกระหวางเด็กกับผูใหญ พบวา เด็ก
กลาแสดงออกไดดีจึงทําใหสามารถฝกภาษาไดงายกวา แตในเรื่องความจําและการใชเหตุผล เด็กจํา
ไดเร็วกวาผูใหญ แตขณะเดียวกันก็ลืมเร็วกวา สวนในการเหตุผลนั้น ผูใหญสามารถใชเหตุผลและ
สรุปไดดีกวาเด็ก เรื่องการออกเสียงหรือการเลียนเสียง เด็กสวนใหญจะเลียนเสียงไดดีกวาผูใหญ 
 1.2  เวลาเรียน นักภาษาศาสตร ชื่อ John B. Carrol ไดทําการทดลอง
สอนภาษาตางประเทศใหกับคนอเมริกันที่จะไปทํางานตางประเทศ ผลสรุปวา ผูเรียนตองเก่ียวของ
กับการใชภาษาจริงตอเน่ืองกันเปนเวลา 600 ชั่วโมงจึงจะไดผลดี  สําหรับการเรียนภาษาเรียนวันละ
เล็กนอยแตบอย ๆ ไดผลดี  การจัดสอนภาษาสําหรับเด็กเริ่มเรียนทีละ 1-2 คาบ และมีทุกวันดีกวา
จัดวันละ 4-6 คาบ และวันอ่ืน ๆ ไมมีการสอน 
 1.3 ความตองการ ผูที่มีความอยากรูภาษาอังกฤษจะเรียนไดดีเพราะเขา
ตองการ หนาที่ของผูสอนจะตองกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญ เห็นประโยชนเกิดความตองการ
จะเรียนรู 
 1.4  แรงจูงใจ หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนเองที่อยากจะเรียน เพ่ือ
ประโยชนตาง ๆ ผูเรียนทราบวา การรูภาษาอังกฤษทําใหไดรับความสําเร็จในการติดตอหรือศึกษา
ตอ ทั้งยงัไดรับการยกยองจากสังคมดวย ผูสอนตองสรางแรงจูงใจใหเกิดแกผูเรียน 
 1.5  ความพรอมทั้งทางรางกาย  สมอง  และอารมณของผูเรียนเปนสิ่ง
สําคัญมาก ถาผูเรียนพรอม คือ ถึงวุฒิภาวะ (Maturity) การสอนยอมไดผลดีมาก ประสบการณหรือ
ความรูเดิมจะเปนเครื่องเสริมความพรอม ชวยใหเกิดความเขาใจและเรียนรูไดเร็ว 
 1.6 ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม
และอารมณเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเสมอ ในการเรียนการสอนตองจัดใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเหมาะ 
สมกับความสามารถของแตละคน สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามความสามารถของตน 
 1.7  เจตคติ ทั้งตอตัวครูและตอวิชาที่เรียน เปนเสมือนดานแรกที่นักเรียน
จะผานเขาไปสูอาณาจักรแหงความรู ถานักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอครูหรือวิชาที่เรียน แมบทเรียนจะ
งายเพียงใด นักเรียนก็ไมสนใจ  ดังน้ัน เปนหนาที่ของครูที่จะตองสรางเจตคติที่ดีในเร่ืองเหลานี้ให
เกิดขึ้นในตัวนักเรียนเสียกอน 
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 1.8 สถานการณ หมายถึง สิ่งของบุคคลหรือสภาพแวดลอมตัวนักเรียน 
ครูจะตองสรางสถานการณจําลองที่เหมาะสมใหนักเรียนไดใชภาษาดวยตนเองโดยมีครูเปนผูแนะนํา
ใหบาง 
 2. ตัวครู ครตูองมีความกระตือรือรนในการสอน มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดฝกภาษาในลักษณะที่ใชไดในชีวติประจําวัน มีการใหกําลังใจนักเรียนอยางเหมาะสม 
 การนําความรูเกี่ยวกับจิตวิทยามาเปนแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ 
 1. สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตอตัวครู ผูเรียน พยายามทําให
นักเรียนและครูทํางานดวยกันอยางสนุกสนาน ใหนักเรียนมีความพอใจและรักวิชาที่เรียน 
 2. ตรวจดูความพรอมของนักเรียน  ถายังไมพรอมตองสรางความพรอมในการเรียนกอน 
พรอมแลวพยายามจัดใหการเรียนดําเนินไปอยางสนใจและเปนที่พอใจแกนักเรียน 
   3. การเรียนภาษาตางประเทศ ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อ 
ใหนักเรียนเรียนดวยความสบายใจ นักเรียนบางคนอาจจับเสียงไดเร็ว แตเขาประโยคไดชา ครูตอง
ศึกษาและหาวิธีชวยเหลือนักเรียนแตละคน 
   4. การฝกเนื้อหาทางภาษาตางประเทศตองใชวิธีฝกชา ๆ เปนระยะใหมากพอ 
เม่ือฝกแลวครั้งหน่ึงใหทิ้งชวงหางไวระยะหนึ่งแลวนํายอนกลับมาฝกซ้ําอีก เพ่ือใหผูเรียนชินตอการ
ใชภาษาและเปนไปโดยอัตโนมัติ เน้ือหาแตละครั้งอยาใหมากเกินไป จัดแตพอนักเรียนจะรับไวได 
ทั้งน้ี เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจวาตนเองมีความสามารถ 
   5.  ครูตองพยายามหาสถานการณตาง ๆ มาใหนักเรียนไดใชภาษาจริง 
  6.  ฝกในสิ่งที่มีความหมายตอนักเรียน คอื นักเรียนนําไปใชประโยชนได 
   7.  เม่ือนักเรียนทําไดดี ใหมีการเสริมกําลังใจบางพอสมควร 
   8. ถานักเรียนทําไมไดหรือทําผิดพลาด อยาพูดจาเยาะเยย ถากถางหรือวาให
เจ็บช้ํา แตตองคอยใหกาํลังใจหนุนไวมิใหทอถอย 
   9. ความเจริญงอกงามทางภาษาตองควบคูไปกับประสบการณ ครูจําเปนตอง
สรางประสบการณตาง ๆ ใหแกนักเรียนตลอดเวลา (เชน เวลาสอนคําใหมก็ใหเห็นของจริง ภาพ 
ฯลฯ) 
 10. บทเรียนตองจัดจากงายไปหายากทลีะนอย ๆ เปนการยั่วยุใหติดตาม 
   11. ระวังอยาใหงานมากหรือยากเกินไป นักเรียนอาจหยุดความสนใจได 
   12. เพ่ือใหเขาใจภาษาใหมไดดีและสวมบทบาทสมมติตองสอนวัฒนธรรมของ  
ภาษาใหมสอดแทรกเขาไปดวย 
   13. สนองความตองการของนักเรียนดวยการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  เพ่ือมิให 
เบื่อหนาย 
   14. บรรยากาศในหองเรียนใหเปนไปอยางสบาย  ๆ  เปนกันเองทั้งครูและ 
นักเรียน 
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   15. ครูตองชางสังเกตวา นักเรียนชอบอะไร สนใจอะไร เพ่ือดัดแปลงบทเรียน  
ใหสอดคลอง 
   16. แกไขนักเรียนขี้อาย ขี้ขลาดใหแนบเนยีน 
   17. ครูตองรูวาการเรียนภาษานั้น มิไดมุงหมายจะใหนักเรียนทองจํากฎเกณฑ
เปนหลัก แตการที่นักเรียนไดฝกใชภาษาจนคลอง กฎเกณฑจะตามมาโดยอัตโนมัติ 
   18. แนะนําใหนักเรียนสังเกต และรูจักใชขอสรุปบทเรียนที่นักเรียนไดฝกจน
คลองแลว เพ่ือใหนักเรียนเขาใจชัดเจนและแนนแฟน 
   19. ครูตองหวังไววา เด็กปกติจะเรียนไดชาหรือเร็วก็เรียนไดสําเร็จเหมือนกัน 
ถาเด็กเรียนชา ครูตองเอาใจใสชวยเหลือมากหนอย 
  20. จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวิธีสอนแตละแบบ จัดมุมตาง ๆ ตลอดจน
อุปกรณของสิ่งที่ตองใชใหสมบูรณ เห็นอยูเสมอ ทุกอยางจัดอยางสวยงามและมีระเบียบ (อัญชลี 
แจมเจริญ; จินตนา สุขมาก; และชําเลือง มีนะนันท. 2526: 11-13) 
 4.2.3  การสอนไวยากรณ (Grammar) 
 ในการเรียนภาษาเพื่อสื่อสาร ความรูเกี่ยวกับศัพทอยางเดียวไมพอ นักเรียน
จําเปนตองทราบไวยากรณ รูปแบบประโยค โครงสราง รูปแบบกริยา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เรียกวา ไวยากรณ 
 การสอนไวยากรณมีไดหลายวิธี เชน Deductive หรือ Inductive Approach 
ปญหาอยูที่ครูจะเลือกใชวิธีไหนหรือรวม ๆ กันหลายวิธี เพ่ือใหไดผลดีที่สุด ซ่ึง อัลเลน; และวาเล็ตด 
ไดเสนอวิธีการสอนไวยากรณไว 2 ประการ คือ (พัชรประภา อดุลวิทย. 2527: 44-45 ; อางอิงจาก 
Allen; & Valette. 1997: 81-155) 
 1. Deductive Approach วิธีการก็คือ ครูจะบอกกฎหรือรูปแบบของไวยากรณ
แกนักเรียน และยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนฝกตาม แลวจึงใหโอกาสนักเรียนฝกหัด ในการเสนอ
กฎมักใชการพูดใหนักเรียนฝกตามแลวจึงใหนักเรียนฝกจนคลอง  แลวจึงเขียนในระดับยากขึ้น ซ่ึง
ขอดีของวิธีน้ีคือ ถาครูสอนดีก็จะเปนการประหยัดเวลา และนักเรียนบางคนก็ชอบที่จะทราบกฎกอน 
เม่ือเขาใจกฎแลวก็สามารถนําไปสรางประโยคเองไดดีกวาจะพยายามวิเคราะหกฎเอง แตขอเสีย คือ 
นักเรียนอาจรูสึกวานาเบื่อ เพราะเปนรูปแบบเดียวกันหมดทุกครั้ง นักเรียนมีความรูสึกเหมือนครูเขา
มาเลคเชอร ทําใหไมเกิดความสนใจการเรียน ไมใชการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะฉะนั้นวิธีน้ี
จะดี เม่ือใชตัวอยางประโยคใหมในเรื่องที่มีความหมาย (Meaningful Content) 
 2.  Inductive Approach วิธีการ คือ ครูจะใหตัวอยางประโยคใหนักเรียนฝก
คลอง เม่ือคลองแลวครูจะนําใหนักเรียน generalize กฎไวยากรณของประโยคน้ัน วิธีน้ีใชไดดีกับกฎ
ทางไวยากรณโดยทั่วไป  โดยเมื่อใหตัวอยางแลวใหนักเรียนฝกทั้งปากเปลาและเขียน และครูชวย
นักเรียนวิเคราะหหากฎใหได  โดยครูจะใชภาษาอังกฤษหรือภาษาแมก็ได  ขอดี  คือ  นักเรียนมี
สวนรวมในการคิดกฎทางไวยากรณขึ้นมา ทําใหจําไดดีขึ้น และนักเรียนไดฝกทั้งออกเสียงประโยค
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และเขียนประโยคนั้น  สวนขอเสีย คือ เสียเวลามากเกินไป เพราะจะตองนํานักเรียนวิเคราะห
ประโยคนั้น ซ่ึงตองใชเวลาและนักเรียนบางคนอาจไมชอบเพราะชอบที่จะรูกฎกอน 
 เครื่องมือที่สําคัญและจําเปนสําหรับการสอนภาษานั้นก็คือ แบบฝกตามโครงสราง
และบทสนทนา   กอนที่จะลงมือสอนใหนักเรียนฝกโครงสรางและบทสนทนา  ครูจะตองอธิบายให
นักเรียนเขาใจและตระหนักวา การฝกฝนตามแบบจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูในขั้นสูงตอไปและ  
สามารถพูดไดในที่สุด สวนจะฝกมากนอยเพียงไรนั้น ครูตองวินิจฉัยที่จะจัดใหเหมาะสม 
 4.2.4  แบบทดสอบไวยากรณ (Testing Grammatica Structure) 
 กอนทําแบบทดสอบชนิดนี้ ครูตองมีรายละเอียดของเนื้อหาที่สอนไปวา มี
อะไรบาง และการทําแบบทดสอบที่ดีน้ันตองใหครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด ไมใชมีเฉพาะสวนใดสวน
หน่ึงเทานั้น โดยเฉพาะขอที่เลือกนั้นตองเปนขอที่ไมเปนแนวในการตอบขออ่ืน ๆ หรือขอน้ันเอง ซ่ึง
อาจเปดโอกาสใหผูเรียนเดาและทําถูกมากกวาที่ไดใชความรูจริง ๆ แบบทดสอบไวยากรณน้ี
สามารถสรางไดหลายแบบ คือ (ศรีวัย สุวรรณกิติ. 2522: 245-248) 
 1.  เติมขอความใหสมบูรณ 
 2.  เลือกประโยคที่ถูกตอง 
 3.  ตีความประโยค 
 4.  เรียงคําในประโยค 
 5.  เปลี่ยนจากรูปประโยคเปนอีกรูปประโยคหนึ่ง 
 
 4.3  งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 สุรพันธ  กุศลสง  (2543: 54-55)   ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและทัศนคติ 
ในการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี 
ธรรมชาติ ประกอบกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนตามคูมือครู    ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติประกอบกับกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนตาม
คูมือครูมีความสามารถและทัศนคติในการฟง-พูดภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 ธิดารัก ดาบพลออน (2542: 89) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความ
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 80.26/79.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิรัญญา สุขในมณี (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสํารวจความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาสรุปไดวา โดยเฉลี่ยรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นวา โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความพรอม
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อยูในระดับปานกลาง โดยที่ความพรอมดานความเขาใจหลักสูตรอยูในระดับมาก ความพรอมดาน
บุคลากรอยูในระดับมาก  สวนความพรอมดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณและความพรอมดาน
งบประมาณอยูในระดับปานกลาง 
 สมยวง ดอกคํา (2542: 93-94) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู ผลการ 
ศึกษาพบวา 
 1. นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    มีผลตอความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 4. นักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอความสนใจ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุวัฒนา พรหมหลอ (2541: 89) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบ
ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมและการใชเทคนิคแมแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น หลังจากไดรับการใช
เทคนิคแมแบบควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น หลังจากไดรับการใช
เทคนิคแมแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  และ
การใชเทคนิคแมแบบควบคูกับการใชขอมูลยอนกลับ  มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เกษม อยูสําราญ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการปรับปรุงแผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษอานเขียน (อ.022ก) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหอวัง ในรูปแบบการบริหาร
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา 1)  ขอบกพรองของแผนการสอนเดิม  ไดแก ขาดการทบทวนความรู
เดิม ไมมีใบความรูประกอบการสอน ครูไมใชสื่อการสอนทุกครั้ง ไมเนนกิจกรรมกลุมสอนโดยไมยึด
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นักเรียนเปนศูนยกลาง และบรรยากาศการเรียนการสอนไมเปนภาษาอังกฤษ  2) ไดแผนการสอนที่
ปรับปรุงจากขอบกพรองในขอ 1 จํานวน 2 แผนการสอน พรอมคูมือประกอบแผนการสอน 2 ฉบับ           
3) ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบกอนและหลังการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อารี บรรพตทอง (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการสอนไวยากรณแบบบูรณาการเพื่อ
เพ่ิมพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน 
ตน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนไวยากรณแบบบูรณาการมีความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยมีระดับความสามารถในการพูดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยูในระดับพอใชเปน
ระดับดี หลังจากไดรับการสอนไวยากรณแบบบูรณาการ และนักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น 
 โดยสรุปแลว การกําหนดโครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 น้ัน จะกําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน
เปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 4 ระดับ คือ ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม ชวงชั้น ป.4-6 
ระดับตน ชวงชั้น ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา และชวงชั้น ม.4-6 ระดับกาวหนา   องคประกอบของ
หลักสูตรจะประกอบดวยสาระทั้ง 4 สาระ 8 มาตรฐานการเรียนรู และ 4 มาตรฐานชวงชั้น ซ่ึง
สถานศึกษาตาง ๆ จะนํามาเปนกรอบในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ทั้งน้ี ผูเรียนสามารถศึกษาและคนควาจากแหลงการเรียนรู อ่ืน ๆ นอก
สถานศึกษาไดรอบตัวผูเรียนเอง ไมวาจะเปนผูคน สื่อ และสถานที่ตาง ๆ สวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาผูเรียนปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน 
 ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาตางประเทศที่สําคัญและแพรหลายที่สุด อาจกลาวไดวา
แทบทุกประเทศในโลกเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่จําเปน
เพ่ือใชสื่อสารกันทั่วไป หรือพูดอีกนัยหน่ึงวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลก็ได ลักษณะสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ คือ มีการเรียงลําดับคํา คําใดพึงวางไวตรงไหนก็ตองวางใหถูกตามหลักไวยากรณ 
หากวางผิดที่จะทําใหความหมายเปลี่ยนไป คําการยะชวยเชื่อมโยงคําอ่ืน เปนเครื่องมือสื่อความ 
หมายทางไวยากรณ  นอกจากนี้ ยังมีคําวิภัติปจจัยทําใหมีคําใชมากขึ้น  ภาษาอังกฤษมีธรรมชาติ
ของภาษาและโครงสรางของตนเอง ซ่ึงประกอบดวยหนวยเสียง หนวยคํา ระบบการเรียงคํา และ
ระบบที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
วิธีการเรียนที่ไดรับจากครู สื่อการเรียนและสภาพแวดลอมภายในหองเรียน ตลอดจนตัวผูเรียนเอง
ดวย ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูสอนจะตองเขาใจและศึกษาลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ธรรมชาติของภาษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาถึงวิธีสอนทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในดานตาง ๆ ทําความเขาใจหลักสูตร วัตถุประสงคใหเขาใจอยางถองแท นําความรู
ทางดานจิตวิทยามาใหเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดทําแบบทดสอบเพื่อ
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ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนตามจุดมุงหมายที่
วางไว 
 
สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Education Research Development หรือ R & D) 
เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย (Research Based Education Development)  เปน
กลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษาโดยเนน
หลักเหตุผลและตรรกวิทยา   เปาหมายหลัก  คือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน 
คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาใน 2 ประการ คือ 
เปาประสงคที่มุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา และในเรื่องของการนําไปใช
กลาวคือ การวิจัยและพัฒนาสามารถนําไปใชไดจริงอยางกวางขวาง ซ่ึงแตกตางจากการวิจัยทาง
การศึกษาจํานวนมากที่อยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช 
 ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนามี 11 ขั้น คือ การกําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะ
ทําการพัฒนา การเก็บรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวางแผนการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนารูปแบบผลผลิต การทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1  ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 ทดลองหรือ
ทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 ปรับปรุง
ผลผลิตครั้งที่ 3 และขั้นตอนสุดทายคือ นําไปเผยแพร  สวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปน
กระบวนการวิจัยที่มุงพัฒนาหรือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือ
แกปญหาที่เกิดในชั้นเรียนและขณะที่สอน นําผลที่คนพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู และพัฒนา
สถานศึกษาเชนเดียวกัน    ในการวิจัยและพัฒนาโครงการใหญ ๆ อาจตองใชงบประมาณจํานวน
มาก         อยางไรก็ตาม นักวิจัยและนักศึกษาอาจจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดเล็กได 
 มัลติมีเดีย คือ การประสมประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศน 
สื่อความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม เปนระบบคอมพิวเตอรที่รวมความสามารถ 
หลาย ๆ ดาน ชวยสรางความนาสนใจในสื่อ มีทั้งระบบการนําเสนอภาพและเสียงพรอม ๆ กัน ชวย
ลดปริมาณงานที่เปนเอกสาร เพ่ิมระบบการคนหาคําที่เปนระบบงานในเอกสารที่เรียกวา Hypertext 
เพ่ิมความมีชีวิตชีวาในงาน (Sound and Animation) มัลติมีเดียประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 
ไดแก ขอความ (Text)  เสียง (Sound)  ภาพ (Picture)  การปฏิสัมพันธ (Interactive)  ซ่ึงนับเปน
คุณสมบัติที่มีความโดเดนกวาสื่ออ่ืนที่ผูใชสามารถโตตอบกับสื่อไดดวยตัวเอง และมีโอกาสเลือกที่จะ
เขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอ เพ่ือการศึกษาไดตามความสนใจ 
 มัลติมีเดียสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ โดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของมัลติมีเดีย
ที่เปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบ (Interactive) กับสื่อหรือขาวสารที่รับอยูตามลักษณะการ
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นําไปใชงาน เชน มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา (Education Multimedia) มัลติมีเดียเพ่ือฝกอบรม 
(Training Multimedia) มัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง (Entertainment Multimedia) มัลติมีเดียเพ่ือเปน
สถานีขาวสาร (Information Terminals) เปนตน 
 ในการออกแบบนํามัลติมีเดียไปใชงานตาง ๆ ตองพิจารณาตามวัตถุประสงคของงานนั้น
วา ตองการเสนอใหขอมูลในรูปแบบใด ตองมีการจัดภาพ เสียงใหกลมกลืนและมีความสมบูรณใน
เน้ือหาและเทคนิคการนําเสนอ เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการหรือนําไปใชในการเรียน การออกแบบให
ผูใชเขาสูมัลติมีเดีย   จึงเปนศิลปะอีกดานหนึ่งที่ผูออกแบบใหความสะดวก    ชวยใหสื่อมัลติมีเดีย
นาสนใจ ผูใชสามารถคนควาความรูอยางสนุกสนาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะเห็น
ไดวา มัลติมีเดียนาจะเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญในดานการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรูดวย
ตนเอง  การเรียนทางไกล  การทดสอบทําแบบฝกหัด  การเรียนเพิ่มเติม และนาจะเปนสวนหนึ่งที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองไดตลอดชีวิต 
 การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเองเปนการจัดการศึกษาที่พิจารณาถึง
ลักษณะความแตกตาง  ความตองการและความสามารถของผูเรียนแตละคน เพ่ือใหเรียนรูในสิ่งที่
ตนเองสนใจไดตามกําลังและความสามารถของตนโดยมีครูผูสอนเปนผูเตรียมโครงการการเรียนให 
เปนผูหาสาเหตุที่เปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาของผูเรียน พรอมทั้งชวยเหลือแนะนําใหผูเรียน
สามารถเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นไดตามวิธีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและตัดสินใจเอง มุงสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เนนเสรีภาพในการเรียนรูและมุงแกปญหาความยากงายของ
บทเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลอาจจะจัดในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี  คือ   จัดบทเรียนให 
ผูเรียนทําการศึกษาดวยตนเองโดยที่ครูกับผูเรียนจะกําหนดเวลาในการพบปะกันไดแนนอนหรือจัด
สวนใดสวนหนึ่งของวิชาที่เรียนตามปกติใหเรียนตาม โดยจะมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษาในดาน
การกําหนดจุดประสงค แนวทางในการทํางาน การศึกษาคนควาและการแกปญหาหรืออาจจะจัด
แบบอิสรเสรีที่สุด   สําหรับสื่อหรือวัสดุการเรียนที่จะใชในการสอนรายบุคคลควรจะมีลักษณะและ
คุณสมบัติดังน้ีคือ ใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง มีความสมบูรณในตัวเอง มีวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมในแตละบทเรียน พรอมทั้งมีคําตอบเฉลยสําหรับขอทดสอบนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน สื่อที่ไดมี
การทดลองใชในการเรียนการสอนรายบุคคลอยางไดผลและแพรหลายจนเปนเทคโนโลยีที่รูจักกันดี
ไดแก สื่อที่ผลิตขึ้นสําเร็จรูป เชน ชุดการเรียนการสอน ชุดการสอนครูทําเอง (Teacher Made-Kits) 
บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) โมดูลการเรียนการสอน (Instructional Module) เปน
ตน 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ควรจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี  คือ   ศึกษาปญหาและความตองการของผูเรียน   กําหนดหลักสูตร   กําหนดจุด 
มุงหมาย กําหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ โดยการนําหลักสูตรที่กําหนดไวมาแบงตาม
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เน้ือหาวิชา เปนตอน บท หนวยและกําหนดความคิดรวบยอดใหเดนชัด กําหนดแผนการเรียนการ
สอน กําหนดวิธีการเรียนการสอน และประเมินผล นอกจากนี้ ยังจะตองคํานึงถึงขอจํากัดดานตาง ๆ 
ดวย คือ ถาผูเรียนมีอายุยังนอยและยังไมมีประสบการณเพียงพอที่จะควบคุมการเรียนของตนได ก็
อาจจะทําใหยากแกการเรียนใหสําเร็จได ผูสอนตองเปนผูที่มีความรูในการจัดเตรียมสื่อการเรียนใน
แตละวิชาใหเหมาะสม วิชาที่จะเรียนดวยการศึกษารายบุคคลอาจมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากวิชาบาง
วิชาไมสามารถใหผูเรียนเรียนไดอยางลึกซึ้งดวยตนเอง และในกรณีที่ผูสอนไมมีเวลาใหแกผูเรียน
มากพอ ยอมทําใหผูเรียนรูสึกถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยว อาจจะทําใหการเรียนลมเหลวได 
 การกําหนดโครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 น้ัน จะกําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ โดย
แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม ชวงชั้น ป.4-6 ระดับตน ชวงชั้น 
ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา และชวงชั้น ม.4-6 ระดับกาวหนา  องคประกอบของหลักสูตรจะประกอบ 
ดวยสาระทั้ง 4 สาระ 8 มาตรฐานการเรียนรู และ 4 มาตรฐานชวงชั้น ซ่ึงสถานศึกษาตาง ๆ จะนํามา
เปนกรอบในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้งน้ี ผูเรียน 
สามารถศึกษาและคนควาจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ นอกสถานศึกษาไดรอบตัวผูเรียนเอง ไมวาจะ
เปนผูคน สื่อ และสถานที่ตาง ๆ สวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาจะ 
ตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  โดยมี
จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพ่ือ
ยก ระดับมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน 
 ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาตางประเทศที่สําคัญและแพรหลายที่สุด อาจกลาวไดวาแทบ
ทุกประเทศในโลกเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่จําเปนเพ่ือ
ใชสื่อสารกันทั่วไป หรือพูดอีกนัยหน่ึงวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลก็ได ลักษณะสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ คือ มีการเรียงลําดับคํา คําใดพึงวางไวตรงไหนก็ตองวางใหถูกตามหลักไวยากรณ 
หากวางผิดที่จะทําใหความหมายเปลี่ยนไป คําการยะชวยเชื่อมโยงคําอ่ืน เปนเครื่องมือสื่อความ 
หมายทางไวยากรณ  นอกจากนี้ ยังมีคําวิภัติปจจัยทําใหมีคําใชมากขึ้น  ภาษาอังกฤษมีธรรมชาติ
ของภาษาและโครงสรางของตนเอง ซึ่งประกอบดวยหนวยเสียง หนวยคํา ระบบการเรียงคํา และ
ระบบที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วิธีการเรียนที่ไดรับจากครู สื่อการเรียนและสภาพแวดลอมภายในหองเรียน ตลอดจนตัวผูเรียนเอง
ดวย ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูสอนจะตองเขาใจและศึกษาลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ธรรมชาติของภาษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาถึงวิธีสอนทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในดานตาง ๆ ทําความเขาใจหลักสูตร วัตถุประสงคใหเขาใจอยางถองแท นําความรู
ทางดานจิตวิทยามาใหเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดทําแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนตามจุดมุงหมายที่
วางไว 
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 จากการที่ผูศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี ตลอด 
จนผลการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเรียนการสอนรายบุคคล พบวา การนํา
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาชวยในการเรียนการสอนเพื่อกระตุนและดึงดูดใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
อยางรวดเร็วและไมนาเบื่อ โดยผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง สามารถทบทวนบทเรียนไดตาม
ความตองการ ชาหรือเร็ว จะเดินหนาหรือถอยหลังบทเรียน หรือเรียนซ้ํากี่ครั้งก็ไดจนกวาจะเขาใจ  
ดวยเหตุน้ี คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงชวยสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีและยังชวย
ประหยัดเวลาในการสอนและแบงเบาภาระของอาจารยผูสอนอีกดวย  นอกจากนี้ คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียยังชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน รวมทั้งยังชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ 
สามารถที่สูงขึ้นและกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 

 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การดําเนินการวิจัย 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   ภาคเรียนที่  2   
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 233 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 48 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยการจับสลากขึ้นมา 
3 หอง จาก 6 หองเรียน   สําหรับการทดลองครั้ง 1  ครั้งที่ 2  และครั้งที่ 3   หลังจากนั้นจับสลาก
นักเรียนแตละหองเพ่ือใชเปนกลุมตัวอยางในการทดลองแตละครั้ง 
 การทดลองครั้งที่ 1 จับสลากนักเรียนจากหองที่ 1 จํานวน  3  คน 
 การทดลองครั้งที่ 2 จับสลากนักเรียนจากหองที่ 2 จํานวน  15  คน 
 การทดลองครั้งที่ 3 จับสลากนักเรียนจากหองที่ 3 จํานวน  30  คน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาทดลองครั้งน้ีประกอบดวย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบประเมินดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

3.1  แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา  
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  3.2  แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การสรางและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางดังน้ี 
 1.1  ศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําคุณศัพทและ
คํากริยาวิเศษณ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5)  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา สื่อที่ใชในการเรียนการ
สอนมีไมเพียงพอและไมนาสนใจ  อีกทั้งจํานวนคําศัพทมีคอนขางมาก ผูเรียนบางคนไมสามารถจด
จําไดหมด    และเม่ือเรียนแลวกลับมาทบทวนใหมไมสามารถจดจําคําศัพทที่เรียนไปแลวน้ันได  
รวมทั้งยังใชคําศัพทเหลานั้นไมถูกหลักไวยากรณ นอกจากนี้ จํานวนผูเรียนในชั้นเรียนมากทําใหครู
ดูแลไมทั่วถึง 

 1.2  ศึกษาแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบวา เด็ก
เรียนรูไดงายและเร็ว ถามีสิ่งที่ดึงดูดและกระตุนใหเกิดความสนใจ  ดังน้ัน การใชคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่มีทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี ขอความมาชวยในการเรียนการสอนจะชวย
ดึงดูดความสนใจ ความเราใจ และกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู รวมทั้งยังเปนการ
ชวยแบงเบาภาระของครูผูสอนดวย 
 1.3  ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร จุดประสงค และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใชใน
การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5)  
 1.4 กําหนดจุดประสงคทั่ วไปและจุดประสงค เชิงพฤติกรรมของบทเรียน         
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องคําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ 
 1.5 วางเคาโครงเรื่องของเนื้อหา   โดยจัดลําดับเนื้อหากอนหลัง   เพ่ือนําไปให   
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการสอน เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ ตรวจสอบความถูกตองและ
สอดคลองกับจุดประสงคของการสอน กิจกรรมของเนื้อหา การนําเสนออยางเปนลําดับขั้น 
 1.6 สรางแบบฝกหัดระหวางเรียนใหครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค จํานวน 
50 ขอ โดยตอนที่ 1 คําคุณศัพท จํานวน 20 ขอ  ตอนที่ 2 คําคุณศัพท จํานวน 20 ขอ และตอนที่ 3 
คํากริยาวิเศษณ จํานวน 10 ขอ ทั้งน้ี จํานวนแบบฝกหัดในตอนที่ 3 จะนอยกวาตอนที่ 1 และ 2 
เน่ืองจากมีเน้ือหาไมมากนัก แตมีความยาก ซับซอนและลึกกวาตอนที่ 1 และตอนที่ 2  
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 1.7 เขียนผังการดําเนินเรื่องของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยจะแสดงการ
ดําเนินงานของบทเรียนในสวนของรายการหลักและรายการยอย ๆ ในแตละรายการ ซ่ึงวางโครง
เรื่องตามเนื้อหาบทเรียน และเขียน script เพ่ือใหเห็นภาพของการนําเสนอชัดเจนยิ่งขึ้น 
 1.8  ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามผังงานที่ไดเขียนไว โดย
ใช โปรแกรม  Macromedia Authorware Version 6.5 ซ่ึ งจัดเปนโปรแกรมประเภท  Authoring 
Systems รวมกับ โปรแกรมอื่ น  ได แก  Adobe Photoshop 7.0, Adobe ImageReady 7.0 และ 
Sound Forge 8.0 
 1.9   นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา  
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน 
 1.10 ทําการปรับปรุงบทเรียนตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยใชแบบประเมิน 
 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและตํารา 
 2.2  ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเน้ือหา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่
สรางเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเนื้อหาที่ใชในการพัฒนา โดยให
ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  จํานวน 120 ขอ   แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหาการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ 
 2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เคยเรียน เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ มา
แลว จํานวน 100 คน ตรวจใหคะแนน โดยใหขอที่ตอบถูกได 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมทําให 0 
คะแนน  
 2.5  นําคะแนนมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยการ
วิเคราะหเปนรายขอ และทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.85 จํานวน 85 ขอ แบงเปนตอนที่ 1 จํานวน 25 ขอ ตอนที่ 2 จํานวน 
30 ขอ  และตอนที่ 3 จํานวน 30 ขอ  ซ่ึงจํานวนขอสอบของตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จะมีมากกวาตอน
ที่ 1 เพราะเนื้อหาของตอนที่ 1 มีระดับความยากงายที่เปนความรูพ้ืนฐานและไมคอยมีความซับซอน
เหมือนกับตอนที่ 2 และตอนที่ 3      
 2.6  นําแบบทดสอบมาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ัน 0.93 ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3  คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตอนที่ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน 
1 25 0.28-0.78 0.22-0.78 0.94 
2 30 0.20-0.80 0.26-0.85 0.96 
3 30 0.20-0.54 0.26-0.85 0.98 

รวม 85 0.20-0.80 0.22-0.85 0.93 
 
 3.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3.1  ศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบประเมินดานเนื้อหาและดานสื่อ 
 3.2 ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินทางดานเนื้อหา ไดแก ปริมาณของเนื้อหา 
ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ฯลฯ และ
คุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินดานสื่อ ไดแก เทคนิคการนําเสนอ ความชัดเจนของขอความและ
รูปภาพ ฯลฯ 
 3.3 ออกแบบและสรางแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี พอใช ตองปรับปรุง และใชไมได 
 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน     
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใชเกณฑการแปลความหมาย ดังน้ี 
 4.51-5.00 หมายถึง     มีคุณภาพระดับดีมาก 
 3.51-4.50 หมายถึง     มีคุณภาพระดับดี 
 2.51-3.50 หมายถึง     มีคุณภาพระดับพอใช 
 1.51-2.50 หมายถึง     มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
 1.00-1.50 หมายถึง     มีคุณภาพระดับใชไมได 
 ทั้งน้ี  เกณฑการประเมินคุณภาพของบทเรียนที่กําหนดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
 3.4 นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ   และปรับปรุงแกไขตาม 
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและนําไปใชในการประเมินคุณภาพของบทเรียนตอไป 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัย เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหลังจากที่
ไดทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญแลว  ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําคุณศัพทและ
คํากริยาวิเศษณที่สรางและปรับปรุงแลวไปพัฒนาตามขั้นตอนดังน้ี 
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 การทดลองครั้งที่ 1 
 1. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  กําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยใหนักเรียน
เรียนทีละตอน เม่ือจบตอนที่หน่ึงแลวจึงเริ่มเรียนตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ตามลําดับ 
 2. ในขณะที่เรียน ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวา แสดงทาทีสงสัยหรือไม
เขาใจไหนอยางไร แลวบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่เรียนไปดวย ถานักเรียนสงสัย ผูวิจัยจะ
ซักถามเพื่อหาสาเหตุที่ไมเขาใจ และบันทึกไวเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
 3. ผูวิจัยสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
และบันทึกไวเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
 การทดลองครั้งที่ 2 
 1. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองครั้งที่ 1   กําหนดให  
นักเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ทั้งน้ี จะใชเวลาในการเรียนบทเรียนตอนละ 50 นาที  โดย
ใหนักเรียนเรียนทีละตอน ในขณะที่เรียนตอนที่ 1  นักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคู
ไปดวย และเม่ือจบตอนที่ 1 แลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากนั้นเริ่มเรียนตอนที่ 2 และ
ตอนที่ 3 ตามลําดับ และในแตละตอนจะตองทํากิจกรรมเชนเดียวกับตอนที่ 1  
 2. ในขณะที่นักเรียนเรียนอยูน้ัน ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวา แสดงทาที
สงสัยหรือไมเขาใจตอนไหนอยางไร แลวบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่เรียนไปดวย เพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไข 
 3.  นําผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน และผลแบบทดสอบหลังเรียน จากการ
บันทึกคะแนนของครูผูควบคุมการเรียน มาหาแนวโนมของประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใช
สูตร E1/E2 
 4.  ปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สําหรับการทดลองครั้งที่ 3  
 การทดลองครั้งที่ 3 
 1.  ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองครั้งที่ 2  กําหนดให   
นักเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  ทั้งน้ี จะใชเวลาในการเรียนบทเรียนตอนละ 50 นาที  โดย
ใหนักเรียนเรียนทีละตอน ในขณะที่เรียนตอนที่ 1 นักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคู
ไปดวย และเม่ือจบตอนที่ 1 แลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากนั้นเริ่มเรียนตอนที่ 2 และ
ตอนที่ 3 ตามลําดับ และในแตละตอนจะตองทํากิจกรรมเชนเดียวกับตอนที่ 1  

 2. นําผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน  และผลแบบทดสอบหลังเรียนจากการ
บันทึกคะแนนของครูผูควบคุมการเรียน มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ไดแก 
 1. การหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ตัดกลุมสูง 27% และกลุมต่ํา 
27% และใชสูตรสัดสวน (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531: 156-160) 
 2. หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531: 172-176) 
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) 

4. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยใชสูตร E1/E2    
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 295) 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ี   เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํา
กริยาวิเศษณ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ี โดย
ใชโปรแกรม Macromedia Authorware Version 6.5 ภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 
XP ซ่ึงตัวบทเรียนบรรจุอยูในแผนซีดีรวมบทเรียนมีความจุขนาด 283 เมกกะไบต และมีลักษณะ
เปนมัลติมีเดียทั้งทางดานภาพ และทางดานเสียง คือ มีขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ
กราฟก เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโตตอบกับผูเรียนและเสียงเอฟเฟคเพื่อเพ่ิม
ความเราใจใหกับผูเรียน 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ มีลักษณะเปนบท
เรียนสําเร็จรูปนําเสนอเนื้อหา (Tutorial) ที่แบงเนื้อหาของบทเรียนออกเปน 3 ตอนโดยในแตละตอน
จะมีเน้ือหาคือ ตอนที่ 1 คําคุณศัพท  ตอนที่ 2 คําคุณศัพท  และตอนที่ 3 คํากริยาวิเศษณ หลังแต
ละเนื้อหาจะมีแบบฝกหัดใหทํา  และเมื่อจบการเรียนในแตละตอนนักเรียนจะตองทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  โดยที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการของตนเองและโตตอบกับบทเรียนที่
นําเสนอผานเครื่องคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  บทเรียนประกอบดวย  ชื่อบทเรียน  เมนูหลัก  เมนูยอย  
คําแนะนํา วัตถุประสงค เน้ือหาบทเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน  แจงผล
คะแนนในการทําแบบฝกหัดและแจงผลคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้ง 
 
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) เรียบรอยแลว จากนั้น จึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีผลการประเมินดังตอไปน้ี 
 
           ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ปรากฏผลดังน้ี 
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ตาราง 4   ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.  เน้ือหาและการลําดับเรื่อง 
    1.1   เน้ือหาบทเรียนสอดคลอง กับมาตรฐาน
การเรียนรู สาระการเรียนรูและจุดประสงคการ
เรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 
    1.2   ความถูกตองของเนื้อหา 
    1.3   ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
    1.4   ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนํา
เสนอเนื้อหา 
    1.5   ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู
เรียน 

4.27 
4.67 

 
 
 

4.33 
4.00 
4.33 

 
4.00 

ดี 
ดีมาก 

 
 
 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 

2.  แบบฝกหัด 
2.1 ความชัดเจนของคําถาม 

    2.2   มีการจัดแบบฝกหัดใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติอยางเพียงพอและเหมาะสม 
    2.3   ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทาย
แบบฝกหัด 

4.22 
4.00 
4.33 

 
4.33 

 

ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 

3.  แบบทดสอบ 
    3.1   ความชัดเจนของคําถาม 
    3.2  มีแบบทดสอบใหผูเรียนไดฝกทําหลาก
หลายรูปแบบอยางเพียงพอและเหมาะสม 
    3.3  ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทาย
แบบฝกหัด 

4.33 
4.33 
4.33 

 
4.33 

ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 

รวมเฉลี่ย 4.27 ดี 
 
  จากตาราง 4  แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ       
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยรวมอยูใน
ระดับดี  และคุณภาพของแตละรายการประเมินสวนใหญอยูในระดับดี ดังน้ี 
 1.  ดานเนื้อหาและการลําดับเรื่อง  มีคุณภาพอยูในระดับดี  โดยรายการสวนใหญมี
คุณภาพและมีความเหมาะสมอยูในระดับดี คือ ความถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบาย
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เน้ือหา ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหากับ
ระดับผูเรียน ยกเวนในสวนของเนื้อหาบทเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2544   ที่มีคุณภาพอยูในระดับ
ดีมาก   
 2.  ดานแบบฝกหัด มีคุณภาพอยูในระดับดี รายการที่มีคุณภาพและความเหมาะสมอ
ยูในระดับดี คือ ความชัดเจนของคําถาม  มีการจัดทําแบบฝกหัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางเพียง
พอและเหมาะสม และความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด 
 3.  ดานแบบทดสอบ มีคุณภาพอยูในระดับดี รายการที่มีคุณภาพและความเหมาะสม 
อยูในระดบัดี คือ ความชัดเจนของคําถาม มีแบบทดสอบใหผูเรียนไดฝกทําหลากหลายรูปแบบอยาง
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย          
มีสิ่งที่ตองปรับปรุง คือ  ควรลดเนื้อหาลงบาง  เนนรูปภาพและ effect  เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหแก
บทเรียน รวมทั้งการอธิบายเนื้อหาควรพูดใหชาลงและปรับใหมีความนาสนใจมากขึ้น   
 ผูวิจัยไดปรับปรุงบทเรียนใหดีขึ้นโดยการอธิบายเนื้อหาใหชาลง เพ่ิมเติมรูปภาพ effect 
และ animation รวมทั้งปรับปรุงแบบทดสอบใหมีความหลากหลายและมากขึ้น 
  
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน  3  ทาน ปรากฏผลดังน้ี 
 
ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 
     การศึกษา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.  ภาพ ภาษาและเสียง 
    1.1   มีการใชรูปภาพประกอบไดอยางเหมาะ
สมและดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
1.2   ความเหมาะสมของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 
1.3   ความเหมาะสมของเสียงบรรยายที่ใช
ประกอบ 

4.44 
4.67 

 
4.33 
4.33 

ดี 
ดีมาก 

 
ดี 
ดี 

2.  ตัวอักษรและสี 
    2.1  ตัวอักษรและสีพ้ืนที่ใชมีความเหมาะสม 
    2.2  รูปแบบและความชัดเจนของตัวอักษร
งายตอการอาน 

4.67 
4.67 
5.00 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
   

ระดับคุณภาพ 

     2.3  การใชสีเนนขอความ ทําใหผูเรียนสนใจ
มากขึ้น 

4.33 
 

ดี 

3.  ดานการจัดการบทเรียน 
     3.1  การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 
     3.2  การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 

3.3 บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย  ไม 
สับสน 
     3.4  มีการแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบ 
     3.5  ขอความแตละหนามีความยาวเหมาะสม 
ไมยาวจนเกินไป 
     3.6  ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
บทเรียน 
     3.7 การนําเสนอบทเรียนทําใหผูเรียนสนใจ
และเขาใจบทเรียนมากขึ้น 

4.89 
5.00 
5.00 
4.67 

 
4.67 
4.00 

 
4.33 

 
4.00 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

รวมเฉลี่ย 4.67 ดีมาก 
 
  จากตาราง  5  แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ      
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นมีระดับคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพของแตละรายการประเมินอยูใน
ระดับดีและดีมาก ดังน้ี 
 1. ดานภาพ ภาษาและเสียง มีคุณภาพอยูในระดับดี ทั้งน้ี รายการสวนใหญ คือ ความ
เหมาะสมของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ และความเหมาะสมของเสียงบรรยายที่ใชประกอบอยูในระดับ
ดี  ยกเวน ในสวนของการใชรูปภาพประกอบไดอยางเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของผูเรียน อยู
ในระดับดีมาก 
 2. ดานตัวอักษรและสี มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก รายการที่คุณภาพอยูในระดับดี
มาก คือ รูปแบบและความชัดเจนของตัวอักษรงายตอการอาน รวมทั้งตัวอักษรและสีพ้ืนที่ใชมีความ
เหมาะสม ยกเวน ในสวนของการใชสีเนนขอความทําใหผูเรียนสนใจมากขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดี 
 3. ดานการจัดการบทเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก รายการที่มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก คือ การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ บทเรียน
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มีการออกแบบใหใชงาย ไมสับสน และมีการแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบ  สวนความเหมาะสม
ของขอความในแตละหนา   ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอบทเรียน  รวมทั้งการนําเสนอ
บทเรียนทําใหผูเรียนสนใจและเขาใจบทเรียนมากขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดี 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมีสิ่งที่ตองปรับปรุง คือ เสียงประกอบการบรรยายซึ่งควรจะดังกวาเสียงดนตรี แบบฝกหัด 
บางตอนไมตอเน่ือง และการรวมคะแนนบางตอนยังไมถูกตอง  นอกจากนี้ ควรมีภาพเคลื่อนไหว
เพ่ิม เติม เพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเพ่ิมมากขึ้น 
 ผูวิจัยไดปรับปรุงภาพของบทเรียนใหดีขึ้น โดยทําใหภาพนิ่งมีการเคลื่อนไหว กระพริบ 
เพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน ปรับเสียงบรรยายใหดังขึ้น ตลอดจนปรับปรุงแบบฝกหัดและการ
รวบรวมคะแนนของแบบฝกหัดทายบทใหถูกตองและแมนยํา  
 
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 80/80 และสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 
 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 1 
 การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง   จํานวน 3 คน  มีจุดมุงหมายเพื่อทําการตรวจสอบหาขอ 
บกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในดานตาง ๆ  โดยการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมใน
ขณะทดลอง  สัมภาษณผูเรียนถึงปญหาทางดานความชัดเจนของภาพ  ภาษา เสียงบรรยาย และ
การโตตอบกับบทเรียน   
 ผลการสังเกตและสัมภาษณผูเรียน พบวา  ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียนเปนอยางดี  ในสวนของเนื้อหาผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรู รวมทั้งรูสึกพอใจและยินดีเม่ือ
เห็นวามีการใชหูฟงในการเรียนบทเรียนนี้ดวย  ซ่ึงเปนสิ่งชวยจูงใจใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียน
บทเรียนมากขึ้น  ในสวนของแบบฝกหัดผูเรียนรูสึกพอใจที่ไดโตตอบกับบทเรียน  และรูสึกยินดีเม่ือ
ตอบคําถามนั้นถูก   ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ พบวา ผูเรียนพอใจกับบทเรียนและเห็นวาจะชวยให
เขาใจในเนื้อหา เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ มากยิ่งขึ้น  จากการทดลองครั้งที่ 1 มีสิ่งที่
ตองปรับปรุง ดังน้ีคือ 
 1.  ผูเรียนบางคนยังไมคุนเคยกับการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 2.  จากการสังเกต พบวา ผูเรียนบางคนไมเขาใจในโจทยคําถามในแบบฝกหัดระหวาง
เรียนและแบบทดสอบวาใหทําอะไร 

3. การพิมพคําตอบบางขอไมพอกับเนื้อที่หรือชองของคําตอบ 
 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดังน้ี 
 1.  แกไขโจทยทั้งในแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบใหมีความชัดเจนมากขึ้น  
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2. แกไขขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมและพอดีกับชองของคําตอบ  
 ผูวิจัยไดรวบรวมปญหาที่พบรวมถึงขอบกพรองตาง ๆ  ของบทเรียนนํามาปรับปรุงแกไข 
สื่อบทเรียนใหเหมาะสมแลวนําไปทดลองในครั้งตอไป 
 
 ผลการทดลองครั้งที่ 2 
 การทดลองครั้งที่ 2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เพ่ือทําการทดลองหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยบันทึกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
ทายบทเรียน   แลวนําไปหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียนดวยสูตร  E1/E2     พรอมทั้งหา     
ขอบกพรองของบทเรียนในดานตาง ๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง  ซ่ึงไดผลการ
ทดลองดังน้ี    
 
ตาราง 6  ผลการวิเคราะหแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการ  
    ทดลองครั้งที่ 2 
 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ  
ตอนที่ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย 

E 1 
คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
E 2 

ประสิทธิภาพ 

E 1/ E 2 

1 20 14.33 71.67 25 19.25 61.60 71.67/61.60 
2 20 12.87 64.33 30 20.25 54.00 64.33/54.00 
3 10 8.00 64.00 30 16.69 48.22 64.00/48.22 

รวม 50 35.20 66.67 85 56.19 54.61 66.67/54.61 
 
 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร      
มัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 
5  ในการทดลองครั้งที่ 2 พบวา บทเรียนรวมทั้ง 3 ตอน มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 66.67/54.61            
โดยตอนที่ 1 เทากับ 71.67/61.60 ตอนที่ 2 เทากับ 64.33/54.00 และตอนที่ 3 เทากับ 64.00/48.22               
ซ่ึงแนวโนมประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ผูวิจัยไดพบขอบกพรองและปญหาตาง ๆ 
ในขณะทดลองและจากการสังเกตขณะเรียน  ซ่ึงปญหาที่พบและสิ่งที่ตองปรับปรุงมีดังน้ี 
 1. ปรับปรุงสีและขนาดของตัวอักษรของโจทยในแบบฝกหัดบางตอนใหมีความชัดเจน  
และอานงายขึ้น รวมทั้งใชคําศัพทที่งายตอการเขาใจ 
 2. ควรเพิ่มเวลาเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาตามความสามารถ และระยะเวลาที่
เหมาะสมกับวัย 
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 3. เพ่ิมเติมภาพเคลื่อนไหวในสวนเฉลยของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ   รวมทั้ง 
ปรับปรุง background เพ่ือเราความสนใจของผูเรียนใหมากขึ้น 
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่บกพรองและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทดลองและจากการ
สังเกตขณะเรียนในการทดลองครั้งที่ 2 นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวนําไปทดลองในครั้งที่ 3  
  
  ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 3 
 การทดลองครั้งที่ 3 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลว มาใชทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือทําการทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงไดผลการทดลองดังน้ี 
 
ตาราง 7  ผลการวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการทดลอง 
     ครั้งที่ 3 
 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
ตอนที่ 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
E 1 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
E 2 

ประสิทธิภาพ 
E 1 / E 2 

1 20 17.30 85.33 25 21.63 86.53 85.33/86.53 
2 20 16.77 83.83 30 24.60 82.00 83.83/82.00 
3 10 8.73 87.33 30 24.37 81.22 87.33/81.22 

รวม 50 42.80 85.50 85 70.67 83.25 85.50/83.25 
 
 จากตาราง 7  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง 
คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2549 พบวา บทเรียนทั ้ง 3 ตอน มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 85.50/83.25  
โด ย ต อนที่  1 เท ากั บ  85.33/86.53 ตอนที่  2 เท ากั บ  83.83/82.00 และตอนที่  3 เท ากั บ  
87.33/81.22 ซ่ึงไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และทุกตอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไวเชนกัน    



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํา
กริยาวิเศษณ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5)  โดยมุงพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหไดตามเกณฑที่    
ตั้งไว คือ 80/80 ซ่ึงสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับเน้ือหาเรื่องอ่ืน   
ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  
2549 โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 233  คน 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่  2  
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 48 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) 
 3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่นํามาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํา
กริยาวิเศษณ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 คําคุณศัพท (Adjectives) 
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 ตอนที่ 2 คําคุณศัพท (Adjectives) 
 ตอนที่ 3 คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 
วิธีการดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยมี  
ขั้นตอนดังน้ี 
 การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
กับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน เรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
แลวสังเกตนักเรียนในขณะทดลองและสัมภาษณวา มีขอบกพรองอยางไร หลังจากนั้นนําขอบกพรอง
ที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
 การทดลองครั้งที่ 2  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลว   มา 
ทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน และวัดผลการเรียนของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน   นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของบทเรียนและปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
 การทดลองครั้งที่ 3 โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขจากการ
ทดลองครั้งที่ 2 มาทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน วัดผลการเรียนของนักเรียนจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํา
กริยาวิเศษณ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวยเนื้อหา 3 
ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 คําคุณศัพท (Adjectives) 
      ตอนที่ 2 คําคุณศัพท (Adjectives) 
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  ตอนที่ 3 คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยา
วิเศษณ ไดผลดังน้ี 
 2.1 คุณภาพจากการประเมินบทเรียนของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา     พบวา   
บทเรียนมีคุณภาพดานเนื้อหาในระดับดี 
 2.2 คุณภาพจากการประเมินบทเรียนของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
พบวาบทเรียนมีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดีมาก 
 2.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําคุณศัพทและคํา
กริยาวิเศษณ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 85.50/83.25   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยา
วิเศษณ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 85.50/83.25   ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  คือ  80/80          
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีความเห็นวา บทเรียนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี และผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวา บทเรียนมีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก   
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย จะเห็นไดวาบทเรียน  
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 เน่ืองจากบทเรียนมีการวิจัยวิจัยพัฒนาอยางเปน
ระบบ คือ มีการศึกษาหลักสูตร และเนื้อหา มีการวิเคราะหเน้ือหา แบงเนื้อหาออกเปนสวนยอย ๆ 
โดยนํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีความนาสนใจ เน่ืองจากมีการนําภาพ เสียง และ
การโตตอบกับบทเรียนมาใชในการเรียนการสอน ทําใหบทเรียนสามารถโตตอบไดตลอดเวลาระหวาง
ผูเรียนกับคอมพิวเตอร คือ มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิสา กรีหิรัญ (2543: 30-31) อีกทั้งยังไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและดานเนื้อหา ตลอดจนดําเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาการ   
 2. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เปนการเรียนที่สอดคลองกับทฤษฎี
ความแตกตางระหวางบุคคล    ซ่ึงผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  และ
บทเรียนนี้จะชวยใหผูเรียนรูสึกพอใจกับการเรียน  ไมเกิดความกดดันและไมเครียดในขณะเรียนหรือ
เม่ือผูเรียนเรียนไมทันผูอ่ืน  สงผลใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น   
เน่ืองจากมีลักษณะเปนมัลติมีเดีย ซ่ึงเปนการนําเสนอเนื้อหาโดยใชขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงบรรยายและเสียงดนตรี ตลอดจนมีการโตตอบระหวางผูใชกับบทเรียน จึงทําใหบทเรียนมีความ
นาสนใจ   
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 3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  พบวา  ผูเรียนใหความสนใจตอเน้ือหา 
ภาพประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  และพบวา ผูเรียนรูสึกพึงพอใจและสนใจในการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน ตลอดจนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทายบท โดยผูเรียนจะไดรับทราบ
ผลคะแนนทันที  มีการเสริมแรงเม่ือผูเรียนตอบคําถามในแตละขอ และใหตอบคําถามแบบฝกหัดขอ
น้ันไดอีกครั้งจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีการแจงใหผูเรียนไดทราบผลคะแนนรวมจากการ
ทําแบบฝกหัดเม่ือจบบทเรียนนั้น ๆ ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในขณะทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  จึงชวยใหผูเรียนมีความสนใจ ตั้งใจทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 
 4. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและ
คํากริยาวิเศษณ ผลของการหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนในการทดลองครั้งที่ 2 เม่ือ
วิเคราะหผลการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  พบวา บทเรียนทั้ง 3 ตอน 
มีแนวโนมของประสิทธิภาพ E1/E2 เปน 66.67/54.61  โดยตอนที่1 เทากับ  71.67/61.60  ตอนที่ 2 
เทากับ  64.33/54.00  และตอนที่ 3  เทากับ  64.00/48.22  ซ่ึงจะเห็นวาการทดลองครั้งที่ 2  ต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดไว  ทั้งน้ี อาจเนื่องมาจากความไมชัดเจนของขนาดตัวอักษรและสีของตัวอักษรทําให
อานยาก การจํากัดเวลาเรียน เม่ือไดมีการปรับปรุงบทเรียนแลว ไดทําการทดลองในครั้งที่ 3  เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา บทเรียนทั้ง 3  ตอน  มีประสิทธิภาพ  85.50/83.25  ตอนที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ  85.33/86.53  ตอนที่ 2  มีประสิทธิภาพ  83.83/82.00  ตอนที่ 3  มีประสิทธิภาพ  
87.33/81.22 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว เปนผลมาจากการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ที่
ไดจากการทดลองครั้งที่ 2 ไดแก ปรับปรุงสีและขนาดของตัวอักษรของโจทยในแบบฝกหัดบางตอน
ใหมีความชัดเจนและอานงายขึ้น รวมทั้งใชคําศัพทที่งายตอการเขาใจ เพ่ิมเติมภาพเคลื่อนไหวใน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ ตลอดจนเพิ่ม background เพ่ือเราความสนใจของผูเรียนใหมากขึ้น และ
ควรเพิ่มเวลาเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาตามความสามารถ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย 
 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งน้ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง  คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ สาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามที่เสนอไปแลว
ขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
                ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จําเปนจะตองอาศัยบุคลากรที่มีความ
ชํานาญในหลาย ๆ ดาน เชน ดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานศิลปะ  ดานเนื้อหาวิชา  ดานเทคโนโลยี
การศึกษา เปนตน  ผูที่จะผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงควรจะตองมีความรูใน
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ดานตาง ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงความพรอมและความรวมมือของบุคลากรในทุก ๆ ดาน  ทั้งนี้ เพ่ือที่
จะไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมที่จะนําไปใช
งานจริงได 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถสนองตอบตอเรื่องของความแตกตาง
ระหวางบุคคลไดเปนอยางดี    ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจัดเปนสื่อการเรียนรูชนิดหนึ่งที่ครู 
ผูสอนสามารถนํามาใชในการเรียนการสอน   โดยใชเปนทางเลือกหน่ึงใหกับผูเรียน  เพ่ือสงเสริมให 
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู  อยางไรก็ดี ยังมีสื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่ครูสามารถนํามา
ประยุกตใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ดังน้ัน ในการจัดทําแผนการเรียนการสอน ครูผูสอน
จึงควรจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อที่หลากหลายอื่น ๆ ประกอบดวย 
 3.  หากผูเรียนไมมีความรูพ้ืนฐานในดานการใชเครื่องคอมพิวเตอร ควรใหความรูหรือ
จัดอบรมเรื่องความรูพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอรใหผูเรียนกอน     เพราะจะชวยใหสามารถเรียน 
บทเรียนไดอยางราบรื่นและสะดวกยิ่งขึ้น 
 4. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองอาศัยความซื่อสัตยของผูเรียน
เปนหลัก  ดังนั้น ผูออกแบบบทเรียนจึงควรออกแบบบทเรียนใหรัดกุมและใหผูเรียนประเมินผลตาม
ขั้นตอนที่ออกแบบไว 
 5.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไวคือ 80/80 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําคุณศัพทและคํากริยา
วิเศษณ สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  น้ี เปน
เน้ือหาเพียงสวนหน่ึงในการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น นาจะมีการศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียในเรื่องอ่ืน ๆ อีกในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ให
ครบทุก ๆ เน้ือหา  เพ่ือที่จะไดเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับครูผูสอน และนําไปใชในการเรียนการสอน
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาบทเรียน เรื่องอ่ืน ๆ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 น้ี ในรูปแบบของสื่อชนิดอ่ืนๆ เชน บทเรียนวีดิทัศน เปนตน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเนื้อหากลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน ๆ และใชสําหรับนักเรียนชวงชั้นอ่ืน ๆ ตอไป 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องบทบาทของผูสอนโดยใหผูสอนเปนผูผลิตบทเรียนเพ่ือ
ใชในสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งแนะนําการเรียนแกผูเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 1.  อาจารยสมนึก         บุตตะ ครูตนแบบ  โรงเรียนคลองเกลือ 
 2.  อาจารยโสภิตอนงค  บุญชวย ครูตนแบบ  โรงเรียนคลองเกลือ 
 3.  อาจารยปริศนา       ผลกายา ครูตนแบบ  โรงเรียนคลองเกลือ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 1.  ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย   อินทรสุนานนท   อาจารยพิเศษภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา    เจริญวานิช  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  คุณรังสรรค  ทองสุข    Specialist    สวนงาน  E-Learning  Technology  ธนาคาร  
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
เรื่อง คําคุณศัพท (Adjectives) และคํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 

 
โปรดทําเครื่องหมาย  √   ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคิดเห็น  
รายการประเมิน ดีมาก 

(5) 
ดี 
(4) 

พอใช 
(3) 

ตองปรับปรุง 
(2) 

ใชไมได 
(1) 

 
1.  เนื้อหาและการลําดับเรื่อง 

1.1 เนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
สาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูของ 

      หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.4 ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 
1.5 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 
 

2. แบบฝกหัด 
    2.1  ความชัดเจนของคําถาม 
    2.2  มีการจัดแบบฝกหัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยาง 
           เพียงพอและเหมาะสม 
    2.3  ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด 
 
3. แบบทดสอบ 
   3.1  ความชัดเจนของคําถาม 

3.2 มีแบบทดสอบใหผูเรียนไดฝกทําหลากหลายรูป 
แบบอยางเพียงพอและเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนทายแบบฝกหัด 
 

     

 
ขอเสนอแนะ 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ 
 

          (                                                  ) 
                              ผูประเมิน 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เรื่อง คําคุณศัพท (Adjectives) และคํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 

 
โปรดทําเครื่องหมาย  √   ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคิดเห็น  
รายการประเมิน ดีมาก 

(5) 
ดี 
(4) 

พอใช 
(3) 

ตองปรับปรุง 
(2) 

ใชไมได 
(1) 

 
1.  ภาพ ภาษาและเสียง 

1.1 มีการใชรูปภาพประกอบไดอยางเหมาะสมและดึง
ดูดความสนใจของผูเรียน 

1.2 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 
1.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยายที่ใชประกอบ 
 

2. ตัวอักษรและสี 
    2.1  ตัวอักษรและสีพ้ืนที่ใชมีความเหมาะสม 

2.2 รูปแบบและความชัดเจนของตัวอักษรงายตอการ 
อาน 

2.3  การใชสีเนนขอความ ทําใหผูเรียนสนใจมากขึ้น 
 
3. ดานการจัดการบทเรียน 

3.1 การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 
3.2 การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 
3.3 บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย ไมสับสน 
3.4 มีการแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบ 
3.5 ขอความแตละหนามีความยาวเหมาะสม ไมยาวจน

เกินไป 
3.6 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอบทเรียน 
3.7 การนําเสนอบทเรียนทําใหผูเรียนสนใจและเขาใจ 
      บทเรียนมากขึ้น 

     

 
ขอเสนอแนะ 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ 
 

          (                                                  ) 
                              ผูประเมิน 
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบหลังเรียน  
เรื่อง คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 
ตอนที่ 1 คําคุณศัพท (Adjectives) 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.43 0.63 
2 0.44 0.44 
3 0.72 0.41 
4 0.63 0.59 
5 0.63 0.22 
6 0.39 0.56 
7 0.78 0.22 
8 0.28 0.56 
9 0.31 0.48 
10 0.28 0.26 
11 0.78 0.44 
12 0.78 0.37 
13 0.44 0.74 
14 0.61 0.70 
15 0.70 0.44 
16 0.76 0.41 
17 0.65 0.70 
18 0.35 0.63 
19 0.46 0.78 
20 0.46 0.78 
21 0.39 0.70 
22 0.52 0.59 
23 0.44 0.59 
24 0.43 0.70 
25 0.39 0.70 
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ตอนที่ 2 คําคุณศัพท (Adjectives) 
ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.63 0.74 
2 0.46 0.85 
3 0.33 0.59 
4 0.20 0.33 
5 0.37 0.67 
6 0.35 0.41 
7 0.33 0.52 
8 0.80 0.41 
9 0.80 0.41 
10 0.80 0.33 
11 0.80 0.33 
12 0.80 0.41 
13 0.26 0.44 
14 0.35 0.63 
15 0.20 0.33 
16 0.33 0.59 
17 0.26 0.44 
18 0.26 0.44 
19 0.33 0.59 
20 0.33 0.59 
21 0.20 0.26 
22 0.31 0.26 
23 0.30 0.37 
24 0.28 0.48 
25 0.33 0.44 
26 0.28 0.48 
27 0.26 0.44 
28 0.26 0.44 
29 0.30 0.37 
30 0.33 0.37 
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ตอนที่ 3  คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 
ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.52 0.81 
2 0.43 0.78 
3 0.46 0.78 
4 0.50 0.70 
5 0.48 0.67 
6 0.43 0.85 
7 0.24 0.26 
8 0.22 0.37 
9 0.52 0.67 
10 0.44 0.74 
11 0.48 0.81 
12 0.48 0.81 
13 0.46 0.85 
14 0.35 0.56 
15 0.43 0.48 
16 0.54 0.63 
17 0.46 0.85 
18 0.46 0.85 
19 0.48 0.81 
20 0.33 0.59 
21 0.54 0.70 
22 0.46 0.85 
23 0.33 0.52 
24 0.46 0.85 
25 0.43 0.70 
26 0.31 0.56 
27 0.39 0.63 
28 0.46 0.85 
29 0.20 0.26 
30 0.46 0.78 
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