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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง ABOUT ME กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 5) และหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียน 
ทุงมหาเมฆ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 48 คน ซ่ึงไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเช่ียวชาญ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉลี่ยและคารอยละ 
 ผลการศึกษา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรเร่ือง ABOUT ME กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียน ชวงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 5) มีคุณภาพจาการประเมิน
ของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาอยูในระดับด ีและผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก 
และมีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรเปน 85.41/86.00 
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 The purposes of this study were to develop the computer multimedia instruction on 
“About me” in foreign language substance for second level students and find out its 
efficiency of the lesson based on the criterion of 85/85. 
 The samples were 48 persons selected by the stratified multistage random sampling 
method from Tung-Maha-Mek school, the second semester of 2006 academic year. The 
instrument used consists of instructional computer, achievement tests for students and 
quality criteria tests. The statistics used for data analysis included mean and percentage.  
 The results revealed that the computer instruction on “About me” in foreign 
language substance for a second level students had quality as evaluated by the content 
experts. They reached a good level and the educational technology experts reached a very 
good level. The efficiency of computer instruction was on 85.41/86.00. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา เพ่ือปรับปรุงแกไขจนสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดสละเวลา ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พรอมให
คําแนะนํา อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงแกไขใหเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณพระคุณอาจารย บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนทุงมหาเมฆ ที่ใหความรวมมือ 
และอํานวยความสะดวกในการทดลอง ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางด ีทําใหการทดลอง
ครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี

ขอขอบพระคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิง
ไวในการทําสารนิพนธ 

ขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ ที่ได
พิจารณาสารนิพนธฉบับน้ีแลวเห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สุดทายขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ี เพ่ือน และผูที่มีสวนชวยเหลือ ที่คอยใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตลอดจนเปนกําลังใจ อันสงผลใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค 

ผูศึกษาคนควาขอมอบคุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี ใหแกครูอาจารยผูที่ประ
สิทธิประสาทวิชาความรู 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เปนการจัดการศึกษาที่มุงเนน
ความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ สถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน การจัดการศึกษาตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที ่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1 -3) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศเปน
สาระการเรียนรูที่เสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิด และการทํางาน
อยางสรางสรรค เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร การ
เรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล และเกิดความม่ันใจในการที่จะสื่อสาร
กับชาวตางประเทศ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษา และวัฒนธรรมตางประเทศ โดยยังคงความ
ภาคภูมิใจในภาษา และวัฒนธรรมไทย (กรมวิชาการ.2544: 3) 

กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษ จึงไดกําหนด
นโยบายใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (กิดานันท มลิทอง.
2543:250) ดวยเหตุที่ครูยังขาดเทคนิค และทักษะในการสอน กลาวคือมีกระบวนการเรียนการสอน
ซํ้าซาก จําเจ นาเบ่ือ อีกทั้งไมไดนํานวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน (กรมสามัญศึกษา.
2539:145) โดยดูไดจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GAT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับประเทศ รวมทุกสังกัด พบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละวิชา
ภาษาอังกฤษเทากับ 49.610 ซ่ึงอยูในระดับพอใช (กรมวิชาการ.2544:13) และจากการรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาดานความรูความคิดของนักเรียนไทย คะแนนดานการเขียน
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํามาก ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉล่ียระดับประเทศของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2541 พบวาคะแนนการเขียนภาษาอังกฤษเทากับ 8.9 จากคะแนน
เต็มทั้งหมด 20 คะแนน (ความรูเดก็ไทยทดถอย.2545:16) และจากการประเมินคุณภาพนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปที่ 5 ดานทักษะการฟง โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ไมสูงนัก (หนวยศึกษานิเทศก 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ2544:6-10) 

ดวยสาเหตุดังกลาว รัฐบาลไดใหความสนใจตอปญหาที่เกิดขึ้นและไดพิจารณาถึงความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึง
ไดมีมติใหปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (กรมสามัญศึกษา.
2539:145) โดยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่ยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง
ในการเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน จากสื่อการเรียนการสอนแหลง
ความรูและแหลงการเรียนรูตางๆ (http://www.onec.go.th/news46/pr/n_460308a.htm) จึงไดมี
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทการใชคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้น โดยการใชซีด-ีรอม 
(CD-ROM) เปนสื่อนอกเหนือจากการใชหนังสือบทเรียน แถบบันทึกเสียง และวีดิทัศน เพ่ือชวยให
การสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (กิดานันท มลิทอง.2543:250) 

ถือไดวาสื่อการเรียนรู จึงเปนสิ่งที่จําเปน และ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัด
กระบวนการเรียนและวิธีการสอน  สื่อจึงเปนเครื่องมือของการเรียนรูทําหนาที่ถายทอดความรู ความ
เขาใจ ความรูสึกเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณสามารถสรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  
กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิดใหแกผู เรียนทางความคิดและการคิดอยางมี
วิจารณญาณ   สื่อการเรียนรูในยุคปจจุบันจึงมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนเปนผูแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  มีหลากหลายรูปแบบ มีบทบาท และใหคุณประโยชนตางๆ เชน ชวยใหผูเรียน
เขาใจความคิดรวบยอดไดงายและรวดเร็วขึ้นทําใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปน
รูปธรรม และเปนเสริมสรางประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหม นาสนใจ  สื่อการเรียนรูตางๆ  
นอกจากมีบทบาทเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูของผูเรียนแลวยังกระตุนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาดานตางๆ ไดแก ดานความรู  สื่อชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเน้ือหาความรูเชิงกระบวนการ
และความรูเชิงประจักษจากการเรียน ดานทักษะ สื่อชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆ ใหแก 
ผูเรียน  โดยสงเสริมทักษะพ้ืนฐานตามกลุมสาระการเรียนรู ทักษะความคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการจัดการ ทักษะในงานอาชีพ เปนตน(กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 6) 

ปจจุบันโรงเรียน สถาบันการศึกษาตางๆ ยังขาดแคลนสื่อที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะสื่อที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งครูที่สอนในวิชาภาษาอังกฤษยังมีไมเพียงพอสําหรับ
ความตองการของจํานวนผูเรียน ซ่ึงนอกจากน้ันผูเรียนยังขาดความสนใจในการเรียนในเน้ือหาวิชา
ภาษาอังกฤษ และมีความแตกตางกันระหวางผู เรียน แนวทางแกปญหาโดยการนําบทเรียน
คอมพิวเตอรมาใช และชวยในการเรียนการสอน 

สื่อประเภทคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการนําเอาสื่อการสอนที่เปนเทคโนโลยีระดับสูงมา
ใชในการเรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดระหวางผูเรียนกับเครื่อง
คอมพิวเตอรสามารถตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดทันท ี ซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงใหแก
ผูเรียน (กิดานันท มลิทอง. 2536: 187)  

http://www.onec.go.th/news46/pr/n_460308a.htm
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อที่มีการประสมประสานอักษร เสียง กราฟก ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว  เพ่ือสื่อความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรมทําใหเกิดการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2538: 25)  

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงมีคุณคา และบทบาทสําคัญในจัดกิกรรมการเรียน
การสอนเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะชวยลดบทบาทของครูผูสอนแตเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูและวิธีการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ปจจุบันจะเห็นไดวามีการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชผลิตบทเรียนกันมากขึ้น เพราะ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถเลียนแบบการสอนของผูสอนไดเปนอยางดี คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เปนสื่อที่สัมพันธกับประสาทสัมผัสไดมากที่สุด ซ่ึงในการเรียนรูใดๆ หากใชประสาทสัมผัสหลายๆ 
สวนในการเรียนรูไปพรอมๆ กัน จะชวยทําใหผูเรียนเรียนไดรวดเร็ว ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
และมีความคงทนในการจํามากขึ้น (ปติมนัส บันลือ. 2544: 3)  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

เ พ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เ ร่ือง ABOUT ME กลุมสาระการ เรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 85/85 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ABOUT ME กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑไวใชสอนในสถานศึกษา 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ในเน้ือหาอื่นๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากร  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5)      

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 หองเรียน 
จํานวน 200 คน 

 
2. กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2549 โรงเรียนทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน โดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 
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2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน 
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังที ่2 จํานวน 15 คน 
2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังที ่3 จํานวน 30 คน  
 

3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
เน้ือหาที่ ใช ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร คือ เนื้อหากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปที่ 5) ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง  ABOUT MEโดยแบงเน้ือหาเปน 3 เร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองที ่1 LOOK AT MY FAMILY PHOTO 
เร่ืองที ่2 JITRA IS AT SCHOOL  
เร่ืองที ่3 WANLOP’S NEW HOUSE 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง ABOUT ME กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะใน
การนําเสนอขอมูลที่หลากหลาย ในรูปแบบของการผสมผสานกันทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข ขอความ 
กราฟก เสียง ภาพน่ิง และสามารถฝกทักษะการปฏิบัติงานบนโปรแกรม  

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง ABOUT 
ME กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยโปรแกรม 
Macromedia Authorware 6.5    และโปรแกรมอื่นๆ แลวนําบทเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา
และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพ และนํามาปรับปรุงแกไข นําไปทดลองกับ
กลุมตัวอยางตอไป 

3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง ผลการเรียนรูของผูเรียนจากการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง ABOUT ME กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับชวงชั้น
ที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 85/85 ที่กําหนดไวเพ่ือวัดประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  85 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยรอยละที่ผูเรียนทั้งหมดทําไดจากแบบฝกหัดระหวาง
เรียน โดยเฉลี่ยรอยละ 85 
  85 ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียรอยละที่ผูเรียนทั้งหมดทําไดจากแบบทดสอบ     
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความจํา ความเขาใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง ABOUT ME ซ่ึงวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้น โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตางๆ ดังน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1.2 จุดประสงคของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.1 ความสําคัญธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.2 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.3 สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.4 การวัดผลประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.1 วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.2 สื่อการเรียนการสอน 
3.3 การวัดผลและการประเมินผลภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 
4.1 ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
4.2 วัตถุประสงคของการเรียนการสอนรายบุคคล 
4.3 ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 
4.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 

5. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.1 ความหมายของมัลติมีเดีย 
5.2 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.3 รูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.4 สวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.5 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.6 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.7 ฮารดแวรและซอฟทแวรสําหรับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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5.8 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
5.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การวิจัยซ่ึงเกิดจากความพยายามที่จะ

สรางสรรคผลิตผล และกระบวนการบางสิ่งบางอยางตามหลักการเฉพาะ และตามระเบียบวิธีการที่
สามารถรับรองคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตผล และกระบวนการ  เม่ือนําผลน้ันไปใชซ่ึง
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  ซ่ึงเปนการแกปญหาทางการศึกษาบางประการ  ผูวิจัยตองออกแบบ
สรางสรรคและพัฒนาผลผลิต  ดวยการทดลอง ประเมินผล และปอนขอมูลยอนกลับ  เพ่ือปรับปรุง
ผลผลิตนั้นใหพัฒนาขึ้นทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (เปรื่อง 
กุมุท และทิพยเกสร บุญอําไพ.2536: 2) ซ่ึงแบงการวิจัยและพัฒนาระบบตางๆ ไดดังนี้ 

1. การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อการสอน เชน ระบบสื่อการสอนรายบุคคล ระบบชุดการสอน
และระบบสื่อประสม 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบการเรยีนการสอน 
3. การวิจัยและพัฒนาดานการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา 
4. การวิจัยและพัฒนาดานการบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
5. การวิจัยและพัฒนาดานการประเมิน และติดตามการบริหาร และบริการเทคโนโลยี

การศึกษา 
เกย (Gay. 1976: 8) กลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับใช

ภายในโรงเรียน ซ่ึงผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
ฝก อบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน และ
ระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลและ
ระยะเวลา และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับ
รายละเอียดที่ตองการ   

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การวิจัยซ่ึงเกิดจากความพยายามที่จะ
สรางสรรคผลผลิตและกระบวนการบางสิ่งบางอยาง ตามหลักการเฉพาะและตามระเบียบวิธีการวิจัย
ที่สามารถรับรองคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตผลและกระบวนการ เม่ือนําผลน้ันไปใชซ่ึง
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาผลผลิตดวยการการทดลองประเมินผลและปอนขอมูลยอนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงผลผลิตน้ันใหพัฒนาขึ้นทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
(เปรื่อง กุมุท. 2536: 2) 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่นํามาเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบ
ความถูกตองของผลิตผลทางการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัยเปนกลยุทธ คําวาผลิตผลในที่น้ี
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ไมไดหมายถึงสิ่งที่อยูในหนังสือ ในโรงภาพยนตรประกอบการสอน และในคอมพิวเตอรเทาน้ัน แต
ยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการ เชนระเบียบวิธีการในการสอนโปรแกรมการสอน (Borg and Gall. 
1989: 782) 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนาองคประกอบที่เปนผลิตภัณฑที่ใช
ในการศึกษาซ่ึงผลิตภัณฑทางการศึกษาไดแก อุปกรณที่ใชในการสอน สื่อการเรยีนรูจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม สื่อการสอนประเภทตางๆ และการจัดการระบบ การวิจัยและพัฒนาจะตองประกอบดวย
องคประกอบตางๆ เชน วัตถุประสงค บุคลากร และเวลาในการทําใหสมบูรณ ผลของการพัฒนาจะ
ทําใหไดเมาเพ่ือตอบสนองความตองการและไดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะสง และจะสมบูรณแบบเม่ือ
ผลผลิตถูกตองนําไปทดลองภาคสนาม และหาประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน (Gay. 
1990: 8) 

กลาวโดยสรุป การวิจัย และพัฒนา เปนกระบวนการและการตรวจสอบความถูกตองของ
ผลิตภัณฑ และระเบียบวิธีทางการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัยเปนกลยุทธ ซ่ึงมีองคประกอบใน
การวิจัยและพัฒนาจะตองถูกตรวจสอบและหาประสิทธภาพ จนอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด 
  

1.2 จุดประสงคของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
บุญสืบ พันธดี (2537: 79-80) กลาววาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษากับการวิจัยทาง

การศึกษา มีความหมายแตกตางกันดังน้ี 
1. เปาประสงค (Goal) การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและตวรจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑทางการศึกษา สวนการวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดยการวิจัย
พ้ืนฐาน หรือมุงหาคําตอบเก่ียวกับการปฎิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แมวาการวิจัยประยุกต
ทางการศึกษาหมายโครงการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของวิธีสอน หรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทางการศึกษา
สําหรับการสอนแตละแบบ แตผลิตภัณฑเหลนี้ใชไดสําหรับการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยแตละ
ครั้งเทาน้ัน ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับสถาบันการศึกษาทั่วไป 

2. การนําไปใช  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนวิธีหน่ึงในการลดชองวางระหวาง
ผลการวิจัยทางการศึกษากับการนําไปใชจริงอยางกวางขวาง กลาวคือผลการวิจัยทางการศึกษา
จํานวนมากถูกเก็บไวโดยไมไดรับการพิจารณานําไปใช 

การวิจัยและพัมนาทางการศึกษาไมใชสิ่งทดแทนการวิจัยทางการศึกษา แตเปนเทคนิควิธี
ในการเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการศึกษา โดยเปนตัวเช่ือมในการแปลง
ไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในสถาบันการศึกษาทั่วไป ดังนั้นการใชกลยุทธ
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกตใหเปนประโยชนมาก
ยิ่งขึ้นและสามารถสรุปความสัมพันธ และความแตกตางไดดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธ และความแตกตางระหวางการวิจัยทางการศึกษากับการวิจัย

และพัฒนาการศึกษา 
 

1.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
บอรกและกอลล (Borg and Gall. 1989: 784 – 785) ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญของการวิจัย 

และพัมนาสื่อไว 10 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
1. การคนควาและรวบรวมขอมูล 
ขั้นนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนาม ซ่ึงเก่ียวของกับการใช

ผลิตภัณฑการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัย และพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัย
ขนาดเล็ก เพ่ือหาคําตอบซ่ึงงานวิจัย และทฤษีที่มีอยู ไมสามารถตอบไดกอนที่จะเริ่มทําการพัฒนา
ตอไป 

2. วางแผนวิจัยและพัฒนา ขั้นน้ีประกอบไปดวย 
2.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ 
2.2 ประมาณคาใชจาย กําลังคนและเวลาที่ตองใชเพ่ือศึกาหาความเปนไปได 
2.3 พิจารณาผลสืบเน่ืองผลิตภัณฑ 

3. พัฒนารูปแบบขั้นตอนผลิตภัณฑ 
ขั้นน้ีเปนการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑการสึกษาตามที่วางแผนไว เชน ถาเปนโครงการ 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ก็จะตองออกแบบหลักสุตร เตรียมวัสดุของหลักสูตร คูมือผู
ฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการประเมินผล 

 
 

การวิจัยทางการศึกษา 
(การวิจัยพื้นฐาน) 

• ความรูพื้นฐาน 
- ทฤษฎีการ

เรียนรู 
- ทฤษฎีการ

สื่อสาร 

การวิจัยทางการศึกษา 
(การวิจัยประยุกต) 

• ความรูประยุกต
บางสวน 

- เครื่องมือ
ทดสอบ 

- วัสดุอุปกรณ 
หลักสูตร 
ฯลฯ 

การวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา 

• นวัตกรรมที่ผานการ
ทดลอง 

- หลักสูตร
ใหม 

- วิธีการสอน
ใหม 

- ผูสอนแนว
ใหม ฯลฯ 
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4. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ 
ขั้นนี้เปนการนําผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้น 3 ไปทดลองใชเพ่ือทดสอบ

คุณภาพขั้นตนของผลิตภัณฑในโรงเรียนจํานวน 1 – 3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ประมาณ 
6-12 คน ทําการประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวม
ขอมูลมาวิเคราะห 

5. ปรับปรุงผลิตภณฑ คร้ังที่ 1 
ขั้นน้ีเปนการนําขอมูล และผลการทดลองใชจากขั้น 4 มาพิจารณาปรับปรุง 
6. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังที่ 2 
ขั้นน้ีเปนการนําผลิตภัณฑที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองเพ่ือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑตาม

วัตถุประสงคในโรงเรียนจํานวน 5 – 15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 30 – 100 คนทําการ
ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะการทําการสดสอบกอนเรียน (Pre-test) และการทําการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับวัถุประสงคของการใชผลิตภัณฑอาจมีกลุม
ควบคุม และกลุมทดลอง ถาจําเปน 

7. ปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังที่ 2 
นําขอมูลและผลการทดลองจากขั้น 6 มาพิจารณาปรับปรุงใหม 
8. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังที่ 3 
ขั้นนี้เปนการนําผลิตภัณฑที่ปรับปรุง ไปทดลองเพ่ือทดสอบคุณภาพการใชงานของ

ผลิตภัณฑ โดยผูใชตามลําพังในโรงเรียน จํานวน 10 – 30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 40 – 
200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะห 

9. ปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังที่ 3 (ครั้งสุดทาย) 
นําขอมูลจากการทดลองขั้น 8 มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือผลิต และเผยแพรตอไป 

10. เผยแพรและนําไปใช 
ขั้นน้ีเปนการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ ในที่ประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือสงไปพิมพเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษัทเพ่ือผลิต
จําหนายตอไป 
 กลาวโดยสรุปคือ การวิจัยและพัฒนา เปนูปแบบการวินัยที่จะทําใหการวิจัยการศึกษาทั้ง
การวินัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกตไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษาโดยทําเทคนิควิธีการตางๆ 
มาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษา ใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษาคือเปนตัวเชื่มเพ่ือ
แปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป 
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2. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.1 ความสําคัญ และลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ความสําคัญ 
ในสังคมโลกปจจุบัน การรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปนที่เล่ียงไมไดเพราะภาษามิใช

เปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลที่ตองการ และเพ่ือการประกอบอาชีพเทานั้น ยัง
สามารถใชเปนเครือ่งมือในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรองเพ่ือการแขงขัน และความรวมมือทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ (การรูภาษาตางประเทศ) ยังชวยสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูคน เพราะมีความเขาใจวัฒนธรรมที่มีแตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําให
สามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยางถูกตอง และเหมาะสม มีความเขาใจ และภาคภูมิใจในภาษา และ
วัฒนธรรมไทย สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก 
 

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะ 
การเรียนรูภาษาตางประเทศตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอื่นๆ เน่ือจากผูเรียนไมได

เรียนภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษาเทาน้ัน แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือใน
การติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงาน
อาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมน้ันขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา 
ดังน้ันการเรียนภาษที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียน 
และนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ
ของการเรียนภาษาจึงควรประกอบไปดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา 
และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวยอันจะนําไปสูการเปน
ผูเรียนที่ พ่ึงตนเองได (Learner-independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ทั้งดานภาษาตางประเทศและการใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการคนควาหา
ความรูในการเรียนวิชาอื่นๆ ในการศึกษาตอ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญ
ประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา (กรมวิชาการ.2544:1-2) 
 

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษา และ

พัฒนาการของผูเรียน (Proficiency – Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับคือ (กรมวิชาการ.
2544:2) 

1. ชวงช้ัน ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
2. ชวงช้ัน ป.4-6 ระดับตน (Beginner Level) 
3. ชวงช้ัน ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 
4. ชวงช้ัน ม.4-6 ระดับกาวหนา (Expanding Level) 
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ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษานักเรียนในชวงชั้นที่ 2 คือ ระดับตน (Beginner 
Level)  
 

วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ

คาดหวังวาเม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเน่ืองตั้งแตชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา 
ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ 
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราว 
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทย 
ไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการ.2544:2-3) 
 

คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษตางประเทศเปน

สาระการเรียนรูที่เสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อยางสรางสรรค เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร      
การเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล และเกิดความมั่นใจในการที่จะ
สื่อสารกับชาวตางประเทศ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอภาษา และวัฒนธรรมตางประเทศ โดยยังคง
ความภาคภูมิใจในภาษา และวัฒนธรรม 

การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมีเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป แลว ไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงช้ัน ดังนี ้

ชวงชั้นที ่1 (จบประถมศึกษาปที่ 3) 
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสารในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

ตนเอง ชีวิตประจําวัน และสิ่งแวดลอมใกลๆ ตัว 
2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด  ตามหัวขอเร่ืองเก่ียวกับตนเอง

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธกับบุคคล ภายในวง
คําศัพท 300-450 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม) 

3. ประโยคคําเดี่ยว ( One word sentence) และประโยคเดี่ยว (Simple sentence) ใน 
การสนทนาโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน 

4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามระดับช้ัน 

5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชาอื่นตาม
ความสนใจ และวัย 
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6. มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน และในโรงเรียน ในการแสวงหาความรู
เพ่ิมเติม และความเพลิดเพลิน 

ชวงชั้นที ่2 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสารในเร่ืองที่เก่ียวกับ

ตนเอง ชีวิตประจําวัน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน ตามหัวขอเรื่องเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง และ
นันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาส ภายในวงคําศัพท 1,050-1,200 คํา 
(คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

3. ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตางๆ 
4. เขาใจขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ 

และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย 
5. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของ

ภาษาตามระดับช้ัน 
6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชาอื่นตาม

ความสนใจ และวัย 
7. มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน และในโรงเรียน ในการแสวงหาความรู

เพ่ิมเติม และความเพลิดเพลิน 
ชวงชั้นที่ 3 (จบมัธยมศึกษาปที่ 3) 
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสาร สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชนํ้าเสียง ทาทาง 
และรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ 

2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน ตามหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง 
และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษา และอาชีพ การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีภายในวงคําศัพท 2,100-
2,250 คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น) 

3. ใชประโยคผสม (Compound sentence) และประโยคซับซอน (Complex sentence) ที่
ใชสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 

4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียง และไมเปนความเรียง ทั้งที่ เปนทางการ และไม
เปนทางการที่มีตัวเช่ือมขอความ (Discourse markers) 

5. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามระดับช้ัน 
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6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชาอื่นตาม
ความสนใจ และวัย 

7. มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหาความรู
เพ่ิมเติม และความเพลิดเพลิน 

ชวงชั้นที่ 4 (จบมัธยมศึกษาปที่ 6) 
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปล่ียน และนําเสนอขอมูลขาวสาร สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอดในเรื่องที่เ ก่ียวกับ
การศึกษางานอาชีพชุมชน และสังคมโลก ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ 

2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  ตามหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรยีน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง 
และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษา และอาชีพ การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีภายในวงคําศัพท 3,600-
3,750 คํา (คําศัพทที่มีระดับการใชแตกตางกัน) 

3. ใชประโยคผสม และประโยคซับซอนที่ใชสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา
ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 

4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียง และไมเปนความเรียง ทั้งที่เปนทางการ และไม
เปนทางการที่มีตัวเช่ือมขอความ (Discourse markers) 

5. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามระดับช้ัน 

6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชาอื่นตาม
ความสนใจ และวัย 

7. มีความสามารถในการใชภาษาในหองเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหาความรู
เพ่ิมเติม และความเพลิดเพลิน (กรมวิชาการ.2544:3-6) 
 

สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณลักษนะที่พึงประสงคของ

ผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร เพ่ือเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบางตาม
สาระหลักดังนี ้
 สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง องคความรูที่เปนสากลสําหรับ
ผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวยสาระดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษา และวัฒนธรรม ภาษา
กับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก 
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สาระที ่1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใชภาษาตางประเทศเพ่ือ
ทําความเขาใจ แลกเปล่ียน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณและความรูสึก
ในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนภาษาพูด และภาษาเขียน 

สาระที ่2  ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต
ความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connections) หมายถึง 
ความสามารถทางภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระอื่น 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) หมายถึง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และ
การเรียนรูตลอดชีวิต (กรมวิชาการ.2544:6) 
 

การวัดผลประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สมศักดิ ์สินธุระเวชญ (2531:68-76) แบงจุดประสงคของการประเมินไว 3 ลักษณะคือ 
1. การประเมินกอนเรียน (Pre-Evaluation) เปนการประเมินกอนเร่ิมตนบทเรียนแตละบท 

หรือแตละหนวย เพ่ือดูวาผูเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ กอนที่ครูจะสอนหรือไม และเพ่ือดูวาผูเรียนมี
พฤติกรรมกอนเรียน หมายถึง ความรู และทักษะในจุดประสงคที่ผูเรียนตองมีมากอนเรียนเรื่องใหม 
เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคใหมของการเรียนได 

2. การประเมินผลระหวางเรียน (Formative Evaluation) หรือประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอน คือ ประเมินความรูความสามารถของผูเรียนที่กําหนดไวในระหวางการเรียนแตละ
หนวย เพ่ือแกไขขอบกพรองของครูและผูเรียนตอไป 

3. การประเมินผลหลังจากเรียนจบบทเรียน (Summative Evaluation) เปนการ
ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือศึกษาวาผูเรียนมีความรูทั้งสิ้นเทาไร เกง ออนวิชาใดบาง 
ตองการแกไขปรับปรุงการเรียนการสอนโดยสวนรวมในเร่ืองใด และเปนการตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียนแตละคน 

การวัดผลประเมินผลมีจุดมุงหมายเพ่ือไดทราบความกาวหนาของผูเรียนดานความรู 
ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวของแตละรายวิชา ดังน้ันการประเมิน
ความสามารถในการใชภาษาจึงตองเนนวิธีการ และเครื่องมือวัดที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติให
สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการ
อยางตอเน่ืองควบคูกับการจัดการเรียนของผูเรียน เชนการวัดภาคปฏิบัต ิการสังเกต การสัมภาษณ 
การตรวจผลงาน การบันทึกพฤติกรรม แฟมสะสมงาน ฯลฯ ทั้งนี้วิธีการและเคร่ืองมือวัดที่เลือกใช
ตองสอดคลองกับเน้ือหา หรือทักษะที่ตองการวัดดวย 
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ผลการประเมินในระดับช้ันเรียน ทําใหผูเรียนไดทราบความกาวหนา และความสําเร็จของ
ตน สามารถนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู และควบคุมการเรียนรูของตนเอง ทําใหผูสอนไดรูถึง
ความสามารถ และเขาใจความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล ตลอดจนมองเห็นภาพความ
เปลี่ยนแปลงของผูเรียนอยางตอเน่ือง สามารถชวยเหลือแกไขขอบกพรองไดทันทวงที และนํามาจัด
กลุมผูเรียนได รวมทั้งใชประเมินผลการจัดกิจกรรมของตนเอง ทําใหผูปกครองไดทราบระดับ
ความสําเร็จของผูเรียน สามารถใหการสนับสนุนสงเสริมเพ่ือพัฒนาผูเรียนได (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ.2544: 175-175) 
 
3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเปนวิชาหนึ่งที่มุงจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนที่มีทักษะในการฟง พูด อาน

และเขียน เพ่ือใหสามารถนําไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ฉะน้ันเทคนิค/วิธีที่นํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองรูจักเลือกใชใหเหมาะสม และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องน้ีไดมีนักศึกษาเสนอแนะแนวทางไวหลากหลาย ในที่น้ีจะนําเสนอ
เพ่ือเปนแบบอยางโดยสังเขปดังน้ี 

มอรโรว (Morrow. 1981: 59- 66) กลาวถึงลักษณะการสอนภาษาวามีหลักการสําคัญ 5 
ประการ 

1. การเรียนการสอนที่ผานมามักขาดจุดประสงคปลายทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะจุดประสงค
ของการเรียน ดังน้ันในการสอนภาษาแกนักเรียนจะตองทําใหผูเรียนตระหนักวา บทเรียนที่ตนเรียน
อยูเปนสิ่งที่ตองการและนําไปใชได (Know what you are doing)  

2. การแยกสอนเปนสวนยอยน้ัน ไมไดชวยใหผูเรียนการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายได
เทากับการสอนรวมเปนสวนใหญ ผูเรียนควรไดรับการฝกในสวนรวมและใหใชภาษาไดในระดับที่
เหนือประโยคขึ้นไป และเปนภาษาที่ใชจริงในสถานการณจริง (The whole is more important then 
the sum of the parts) 

3. เปาหมายในการสอนภาษาก็คือ การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช
ภาษาตางประเทศ ดังน้ันในการฝกใหนักเรีนยใชรูปแบบของภาษาจึงควรอยูในลักษณะของ
กระบวนการสื่อสาร (The processes are as important as the forms) ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ 
คือ 

ประการที่ 1 ชองวาง (Information gap) ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้นระหวางคนสอง
คนหรือมากกวาน้ัน เม่ือคนใดคนหน่ึงรูขอมูลบางอยางที่คนอื่นไมรู จุดประสงคของการสื่อสารก็เพ่ือ
ปดชองวางของขอมูล 

ประการที ่2 ตัวเลือก (Choice) ผูใชภาษามีทางเลือกทางดานภาษาและขอมูลไดเหมาะสม
กับความคิดที่เขาตองการแสดงออก 
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ประการที ่3 ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ผูใชภาษาตองไดรับขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและ
กันเขามีโอกาสฝกการใชภาษาโดยอาศัยกิจกรรมสื่อสารในสถานการณจริง 

4. การใหผูเรียนไดพัฒนาการใชภาษาน้ันจะตองใหเขามีโอกาสฝกการใชภาษาโดยอาศัย
กิจกรรมสื่อสารในสถานการณจริง (To learn it, do it)  

5. ในการสอนภาษาครูไมควรเครงครัดกับขอผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ที่นักเรียนกระทํา
โดยเฉพาะขอผิดพลาดในการออกเสียง และกฎเกณฑไวยากรณ ทั้งน้ีจะทําใหเกิดบรรยากาศของ
การใชภาษาอยางแทจริงและนักเรียนจะเกิดความรูสึกในการใชภาษาของคน (Mistakes are not 
always a mistake)  
 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534: 88-89) ไดเสนอวิธีการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะ ดังน้ี 
1. วิเคราะหทักษะโดยตองพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะน้ันๆ 
2. ตรวจสอบความสามารถเบ้ืองตนที่เกี่ยวกับทักษะของผูเรียน วามีอะไรเพียงใด ใน

ทดสอบการปฎิบัติเบ้ืองตนตามลําดับกอน-หลัง 
3. จัดการฝกหนวยยอยตางๆ และฝกหนักในหนวยที่ขาดไปและอาจจะฝกสิ่งที่เขาเปนอยู

แลวใหชํานาญเต็มที ่และใหความสนใจในสิ่งที่ยังไมชํานาญ  
4. ขั้นอธิบายและสาธิตทักษะใหผูเรียนเปนการแสดงทักษะทั้งหมดโดยการอธิบายการ

แสดงใหเห็นตัวอยางหรือใหผูเรียนรชมภาพยนตร หรือจัดหาผูเช่ียวชาญแสดงใหดู ในขั้นตนไม
จําเปนตองอธิบายมาก ใหผูเรียนดูตัวอยางและสังเกตเอง การใหชมภาพยนตรมีคุณคาอยางยาง ทั้ง
ในขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดทายของการเรียน เพราะเม่ือผูเรียนมีทักษะในขั้นสูงแลวก็อาจจะหันมา
พิจารณารายละเอียดจากภาพยนตรอักคร้ังหน่ึง ภายหลังการชมภาพยนตรควรใหมีการอภิปราย 
โดยใหผูเรียนอธิบายคําพูดของเขาเอง และควรจะฉายใหดูอีกครั้งกอนที่จะลงมือปฎิบัติ 

5. ขั้นจัดภาวะเพ่ือเรียน 3 ประการคือ 
- การจัดลําดับขั้นสิ่งเราและการตอบสนอง  ใหผูเรียนไดปฎิบัติอยางถูกตองตามลําดับ

กอนหลัง สิ่งใดที่เก่ียวเนื่องกันตองจัดใหติดตอกัน 
- การปฎิบัต ิตองจัดกําหนดเวลาของการปฎิบัติไดดีจะใชเวลาแตละคร้ังนานเทาใด หรือ

แตละครั้งจะมีการหยุดพักมากนอยเพียงใด การฝกแตละอยางอาจใชเพียงเครื่องเดียวหรือก่ีครั้ง
จะตองคิดพิจารณาใหด ีจะใชการปฎิบัติแบบแบงปฎิบัติหรือฝกแบบรวดเร็วขึ้นอยูกับขั้นตางๆ ของ
การเรียนทักษะสําหรับในขั้นสุดทายอาจจะใชการฝกฝนนานได 

- การใหทราบผลของการปฎิบัต ิการทราบผลน้ัน มี 2 อยาง คือ ทราบจากคําบอกเลา
ของครูผูสอนและทราบผลโดยตัวอยาง ขั้นแรกๆ ควรบอกใหทราบวาเขามีขอบกพรองอยางไรเปน
การทราบผลจากภายนอก และบอกใหทราบวาจะแกไขอยางไร เม่ือผูเรียนเรียนกาวไปถึงขั้นที่สอง
และขั้นที่สาม คือ มีความชํานาญมากขึ้น เขาจะสังเกตตัวเอง เปนการทราบผลจากตัวอยางโดย
พิจารณาจากผลการเคล่ือนไหวของตนเอง 
 



 17 
 

มาลินี จุฑะรพ (2538:133) ไดเสนอวิธีการสอนเพ่ือเกิดทักษะควรดําเนินการใหครบ 3 
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ใหความรู ในการฝกทักษะเรื่องใดก็ตาม ผูฝกจะตองใหความรูวาทักษะที่จะฝกนั้น
มีขั้นตอนอยางไร อาจใชวิธีการบรรยาย สาธิต ใหชมวีดิทัศน ฉายสไลดประกอบคําบรรยาย หรือ
ฉายภาพยนตรประกอบคําบรรยายดวยก็ได 

ขั้นที่ 2 ใหลงมือปฎิบัติ ในการฝกทักษะจะตองใหทั้งความรูและใหลงมือปฎิบัติจริงๆ 
เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และยืนยันวาปฎิบัติไดจริง 

ขั้นที่ 3 ใหทดสอบความถูกตองรวดเร็ว ในการฝกทักษะที่ดีจะตองมีการทดสอบวาทําได
ถูกตอง และรวดเร็วเพียงใด ผูรับฝกทักษะมีความม่ันใจ และสามารถปฎิบัติทักษะดังกลาวไดโดย
อัตโนมัติหรือไมเพียงใด ถาทําไดครบทั้ง 3 ขั้นตอน ก็เปนที่ยืนยันไดวาผูเรียนเกิดทักษะขึ้นแลว 
 

ศรีวัย สุวรรณกิต ิ(2522: 49) กลาววาการสอนภาษาจําเปนตองจัดประสบการณใหผูเรียน
โดยมีองคประกอบของประสบการณสี่ประการผสมผสานกัน องคประกอบทั้งสี่มีดังตอไปน้ี 

1. การสื่อสารโดยเนนการสอนภาษาใหเปนสื่อสําหรับการสื่อสาร ดวยการฝกทักษะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เชน ทักษะในการฟงใหเขาใจตรงตามที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร และ
ทักษะการพูดใหตรงกับความตั้งใจจะสื่อสาร ตลอดจนการเรียนรูมารยาทในการสื่อสารพรอมๆ กัน
ไปดวย 

2. ความคิด โดยเนนการใชภาษาเปนสื่อในการคิดอยางมีเหตุผล เชน การสอนใหไปใช
ประโยคที่มีโครงสรางแบ If … then …. จะชวยใหผูเรียนฝกหัดใชภาษาเปนสื่อใหคิดแบบมีเหตุผล
เชิงสมมติฐาน เปนตน 

3. วัฒนะรรม เน่ืองจากภาษาเปนสื่อสําหรับบันทึดประสบการณและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนเจาของภาษา ดังน้ันในการสอนภาษาตางประเทศจึงจําเปนตองเนนการเรียนรูวัฒนธรรมของ
ภาษาน้ันควบคูกันไป 

4. หลักภาษา โดยเนนใหผูเรียนตระหนักวา ภาษาตางๆ มีกฎเกณฑระเบียบวิธีในการผูก
ประโยค แตขณะเดียวกัน ผูใชภาษาก็มีเสรีภาพที่จะใชภาษาอยางสรางสรรคในกรอบของกฎเกณฑ
น้ี 
 

เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 49 – 73) กลาวถึงแนวโนมในการสอนภาษาในปจจุบันวา 
เปนหมายของการสอนภาษาเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดตามสถานการณตางๆ 
ในชีวิตจริงใหโอกาสนักเรียนฝกปฎิบัติกิจกรรมภาษา และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได เนนการ
สอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณ และพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ ผูสอนจะมีหนาที่คอย
ใหคําแนะนําชวยเเหลือ ในกิจกรรมการเรียนการสอน จะตองใหหลักการพัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ใน
ลักษณะบูรณาการ 
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กุสุมา ลานุย (2532 : 22) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาวา การจัดกิจกรรมทางดาน
ภาษาใดๆ ก็ตามจะตงอคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ 

1. กิจกรรมควรมีลักษณะใกลเคียงกับการสื่อความหมายในสถานการณืปกติ กลาวคือ 
กิจกรรมน้ันตองจัดใหอยูในลักษณะที่ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองสื่อความหมาย ผูเรียนมีโอกาส
เลือกพูด หรือเขียนตามรูปแบบที่ตองการ และผลสุดทายผูเรียนจะทราบวาตนเองประบความสําเร็จ
ในการสื่อความหมายหรือไม 

2. กิจกรรมควรเปนไปตามหลักการเรียนรู น้ันคือ กิจกรรมตองนาสนใจ และเหมาะกับวัย
ของผูเรียน ไมยากหรืองายเกินไป และควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรู และ
ประสบการณมาใช และควรอยูในระดับสูงกวาความรูความจํา 

3. กิจกรรมเปนไปตามหลักการสอน น่ันคือ ตองสอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหาที่จะ
เรียนรวมทั้งคํานึงถึงวัย ประสบการณ จํานวนนักเรีนยและความสามารถในการควบคุมผูเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 สื่อที่นํามาใชนอกจากหนังสือเรียน แบบฝกหัด คูมือครู และแถบบันทึกเสียงประกอบ
บทเรียนแลว สื่อภาษาอังกฤษที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน  หนังสือแบบฟอรมตางๆ จดหมาย 
แผนภาพ ปายโฆษณา ฯลฯ สามารถนํามาใชสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาไดเปนอยางด ี
นอกจากน้ีอาจจะเปนสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา วีดิทัศน ศูนยการ
เรียนรูดวยตนเอง (Self Access Learning Center) สื่อทางไกลและอื่นๆ ทั้งน้ีสื่อและอุปกรณ
ดังกลาว ผูสอนสามารถเลือกใชสื่อสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน สภาพหองเรียน 
ระดับ และพ้ืนฐานทางภาษาของผูเรียน 
  
 ประนอม สุรัสวดี (2537) ไดเสนอแนะสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาไวดังน้ี 

1. หองปฎิบัติการภาษา (Sound Lab) การเรียนภาษา คือ การเรียนระบบเสียงซ่ึงใชสื่อ
ความหมาย ดังการเริ่มตนเรียนจึงเริ่มตนดวยเสียง สื่อ หรืออุปกรณที่จะชวยในการสอน ทักษะการ
ฟง พูดไดอยางด ีคือ หองปฎิบัติการภาษา การฝกใหนักเรียนไดฟงเสียง และสําเนียงที่ถูกตองตาม
หลักสัทศาสตรของครูผูสอนโดยตรง หรือฟงเทปซ่ึงพูดโดยเจาของภาษา นักเรียนจะไดฟงการออก
เสียง Stress และ intonation ที่ถูกตอง และฝกพูดตามใหเหมือนหรือใกลเคียงที่สุด ในเวลาเดียวกัน
ที่สามารถฟงเสียงของนักเรียนแตละคนไดอยางชัดเจน และสามารถแกไขไดทันทวงทีถานักเรีนยอ
อกเสียงผิด 

2. เครื่องเลนเทป ปจจุบันราคาไมแพงมากนักเมื่อเทียบกับประโยชน ใชสําหรับสอนบท
สนทนา สอนเพลงหรือการฟงเพ่ือความเขาใจ Listening Comprehension หรือใชอัดเสียงของ
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นักเรียนเวลาพูดหรืออาน แลวนํามาเปนใหนักเรียนฟง เพ่ือแกไขขอบกพรองการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

คุณคาและบทบาทของสื่อตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนนับวา
เปนสิ่งจําเปนอยางมากในการเรียนการสอน เน่ืองจากสื่อการเรียนการสอนเปนตัวกลางที่ชวย
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนดังนี ้(ชัยยศ 
พรหมวงศ. 2529:13) 

1. ชวยเพ่ิมประสบการณของผูเรียน 
2. ทําใหเน้ือหาวิชาความรูที่สอนมีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น 
3. ความสนใจของผูเรียน ทําใหครูสามารถสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยาง

กวางขวาง 
4. เปนเครื่องช้ีแนะการตอบสนองของผูเรยีน 
5. สามารถเอาชนะขีดจํากัดตางๆ ทางกายภาพได 
6. ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ เชน การแกปญหา 
7. เปนเครื่องมือสําหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และชวยในการสอนซอมเสริม 

 
การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและประเมินผลเนนการวัดความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทั้งใน

ดานการใชภาษาเพ่ือเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษาเพ่ือสื่อความไดอยางถูกตองตาม
หลักภาษา เหมาะสมกับสถานการณ  วัดทั้งความสามารถในการสื่อสาร และความรูทางภาษา 
สําหรับระดับเตรียมความพรอม เนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนจากการเขารวม
กิจกรรม และความสามารถในการสื่อสารดวยการฟงพูด 

วัตถุประสงคของการวัดผลและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 
1. เพ่ือประเมินวิธีสอนของครูวาวิธีสอนแบบใดชวยใหเกิดความรู และวิธีสอนแบบใดที่ตอง

ปรับปรุง 
2. เพ่ือประเมินผลในการเรียนรูของผูเรียนวามีความรูความสามารถตามวัตถุประสงคที่ตัว

ไวเพียงใด 
3. เพ่ือจําแนกหรือจัดลําดับความสามารถของผูเรียนแตละคน เพ่ือแบงกลุมผูเรียนตาม

ความสามารถ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนในกลุมที่มีความสามารถเทาเทียมกัน 
4. เพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง และจุดเดนในการเรียนภาษาอังกฤษของแตละคน 
5. เพ่ือประโยชนในการสอนซอมเสริมผูเรียนออนหรือลาหลังเพ่ือน 
6. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครู 
7. เพ่ือทราบกระบวนการการเรียนรูภาษาของเดก็ในแตระดับอายุ 
8. เพ่ือทดสอบผลการทดลองเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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การวัดผลและประเมินผลภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539 : 260-265) ไดกลาวถึงการ
วัดผล และประเมินผลในระดับเตรียมความพรอม มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในดานการใชภาษา เพ่ือเขาสูสังคมและวัฒนธรรมและการใชภาษา 
เพ่ือสื่อความหมายมีการประเมินผลกอนเรียน ประเมินผลระหวางเรียน และประเมินผลหลังเรียน 
โดยมีการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม และความสามารถในการสื่อสารดวยการฟงและพูด 
ดวยวิธีการสังเกต ตรวจผลงาน ซ่ึงมีเครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลาย ไดแก 

1. แบบบันทึดการสังเกตการณฟง-พูด 
2. แบบบันทึดการสังเกตการณพูด 
3. แบบบันทึดคะแนนการตรวจผลงาน 
4. แบบวัดและประเมินผลโดยใชแฟมงาน แฟม (Portfolio) 
เปนหลักฐานการเรียน การฝก และการพัฒนาการของผูเรีนยเปนรายบุคคล ที่เก็บไวใน

ศูนยการเรีนยรูดวยตนเอง ผูเรียนรจะทําแบบฝกหัดทักษะภาษาที่ไดรับมอบหมาย หรือการกําหนด
ของครูผูสอนจากแบบฝกหรือเปนสิ่งพิมพ เทปบันทึดเสียง วีดิทัศน หรือคอมพิวเตอร ซ่ึงจัดไวใน
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนการสอนโดยใชแฟมงานน้ีสวนใหญมักจะควบคูกับการเรียนใน
ช้ันซึ่งเปนแบบฝกหัดเสริมที่จัดไวเพ่ือเสริมทักษะ เปนการชวยใหผูเรีนยไดบรรละผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว สวนใหญผูเรียนจะตรวจสอบความถูกตองของงานตามคูมือครูที่มีไวให เชน 
แบบฝกการฟงจากเทปหรือวีดีทัศน ใชคําถามแบบปรนัย ในกรณีที่เปนการเขียนตอบการประเมิน 
จะทําไดโดยเพ่ือนชัน้และครูโดยจะตรวจสอบวาผูเรียนไดทํางานที่ไดกําหนดไวหรือไม และจะกรอก
ใบประเมินไวในแฟมงานใหผูเรียนไดอาน ถาเปนขอเขียนก็จะตวรจใหขอคิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณ
ลงในใบประเมิน ครูผูสอนจะตรวจสอบเปนระยะ เชน 2-3 สัปดาหตอครั้ง เพ่ือเขียนใบประเมิน
ปฎิบัติการกํากับการทํางานของผูเรียน และประเมินโดยเพื่อนรวมช้ัน ใหขอคิดเห็น คําอธิบาย เพ่ือ
การปรับปรุงงานของผูเรียนเปนรายบุคคล และประเมินสรุปการทํางานเพ่ือใหคะแนนแฟมงานโดย
ใหแคะแนนทั้งผูตรวจและเจาของแฟมการประเมินจะไมใชเกณฑการถูกผิดของงาน แตจะใหคะแนน
ตามเกณฑตอไปน้ี 

1. ความสมบูรณครบถวนของงานแตละชนิดและทั้งแฟม (ใหคะแนนทั้งขาวของแฟมและ
ผูตรวจ) 

2. ความสม่ําเสมอในการตรวจและประเมินแฟมงาน (ใหคะแนนทั้งขาวของแฟมและ
ผูตรวจ) 

3. ความมีเหตุผลขอคิดเห็นวิพากษวิจารณของผูเรียน (ใหคะแนนผูตรวจ) 
พัฒนาการในการทํางาน โดยพิจารณาจากความพยายามแกไขปรับปรุงจากผลงานการตรวจงาน
ดวยตนเอง และจากการตรวจของเพ่ือนและคร ู(ใหคะแนนเจาของแฟม) 
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สมศักดิ ์สินธุระเวชญ (2531: 68-76) แบงจุดประสงคของการประเมินไว 3 ลักษณะคือ 
1. การประเมินกอนเรียน (Pre-Evaluation) เปนการประเมินกอนเร่ิมตนบทเรียนแตละบท

หรือแตละหนวย เพ่ือดูวาผูเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ กอนที่ครูจะสอนหรือไม และเพ่ือดูวาผูเรียนมี
พฤติกรรมกอนเรียน หมายถึง ความรูและทักษะในจุดประสงคที่ผูเรียนตองมีมากอนเรียนเรื่องใหม 
เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคใหมของการเรียนได 

2. การประเมินผลระหวางเรียน (Formative Evaluation) หรือประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอน คือ ประเมินความรูความสามารถของผูเรียนที่กําหนดไวในระหวางการเรียนแตละ
หนวย เพ่ือแกไขขอบกพรองของครูและผูเรียนตอไป 

3. การประเมินผลหลังเรียน (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการ
สอน เพ่ือศึกษาวาผูเรียนมีความรูทั้งสิ้นเทาไร เกง ออนวิชาใดบาง ตองการแกไขปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยสวนรวมในเรื่องใด และเปนการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนแตละคน 

การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน สามารถทําไดหลาย
วิธีดวยกัน โดยทดสอบหรือไมมีการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลโดยไมมีการทดสอบทําไดโดย
การสังเกตความสนใจและความเอาใจใสในการเรียนของผูเรียน รวมทั้งการชวยทํากินกรรมตางๆ 
และอาจดูไดจากความถูกตองของภาษาที่ใชในการสนทนาโตตอบ หรือการซักถามบทเรียนตางๆ 
นอกจากน้ีอาจประเมินไดโดยการทําแบบฝกหัด ความถูกตองของการเรียน การเขียนคําศัพทและ
ประโยค สวนกรวัดผลและประเมินผลอยางเปนทางการโดยใชแบบทดสอบที่สรางขึ้น ในการทําการ
วัดผลและประเมินผลการสอนภาษาครูตองคํานึงถึงการพัฒนาพฤติกรรมหลายดาน จึงมีความ
จําเปนตองใชหลายๆ วิธี หลายๆ แบบ เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมทั้งจุดมุงหมายทางดานเน้ือหา 
เจตคติและทักษะในการสอน จึงควรมีการวัดผลอยูตอลดเวลา การที่ครูมีโอกาสวัดผลบอยครั้งจะ
ไดผลการวัดที่นาเชื่อถือไดมากขึ้น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 

พิมพา นาคสุข (2527:89) ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพหมานคร พบวา เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษมีมากเกินไปครูสอนไมทัน
ตามเวลาที่กําหนด ครูไมมีเวลาในการจัดทําสื่อ ครูผูสอนบางสวนยังใชวิธีสอนแบบเดิมอยู คือ อาน
และแปลใหผูเรียนฟง ครูไมม่ันใจในวิธีการสอนของตน ไมกลาใชภาษาอังกฤษพูดกับผูเรียนเพราะ
กลัวออกเสียงผิด 

กานดา จรดล (2529: 113 – 115) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องความรูและความตองการใน
การปรับปรุงการสอนของครูภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีความตองการในการปรับปรุงการสอนอยูใน
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ระดับมากสวนใหญมีความตองการดานการฝกทักษะฟง และพูด จากผูชํานาญทางภาษาอังกฤษ 
คําแนะนําในการออกขอสอบ คูมือสรางแบบทดสอบทักษะทั้ง 4 ดาน คูมือการสอนซอมเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษตองการเขารบัการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสอน ตลอดจนตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
การสรางสื่อและอุปกรณการสอน ตลอดจนตองการคําแนะนําเก่ียวกับการสรางสื่อ และอุปกรณการ
สอน และครูสวนใหญตองการผูบริหารโรงเรียน และผูมีสวนเก่ียวของออกนิเทศติดตามผล ให
คําแนะนําในการสอนภาษาอังกฤษ 

อารีรัตน นํ้าเพชร (2530 : 218 – 221) ไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาดานอุปกรณการ
สอนไววา ครูมีหนาที่สอนหลายกลุมประสบการณ และมีหนาที่เปนครูประจําชั้นดวย ตลอดจนตอง
ทํากิจกรรมของทางโรงเรียนมาก จึงทําใหไมอาจทําอุปกรณการสอนไดครบทุกกิจกรรม นอกจากน้ี
ยังไมไดรับการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณการจัดทําอุปกรณการสอน บางโรงเรียนไมมีเคร่ืองเลน
เทป บางโรงเรียนมีแตยังไมเพียงพอ ตลับเทปคูมือสอนภาษาอังกฤษอัดเสียงไมชัดเจน บทสนทนา
เร็วเกินไปเทปเพลงประกอบบทเรียนที่จัดหามาน้ันมีเพลงไมครบ บางครั้งเนื้อหาขาดหายไป เทป
เพลงไมตรงกับหนังสือเรียน 

บุญลอม ปานลักษณ (2536: 175-179) ไดศึกษาการจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในกลุม
ประสบการณพิเศษหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ใน
โรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิโดยสง
แบบสอบถามไปยังผูบริหาร และครูสอน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ผลการวิจัย
พบวา 

1. การเตรียมการจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนสวนใหญกําหนดนโยบายโดยยึด
หลักความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ มีการจัดทําแผนการสอนสํารวจ
ความรู ความเขาใจ ความถนัดในการสอนของครูผูสอน ใชคูมือครู และหนังสือ English Is Fun 
ประกอบการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นดวยการ
พัฒนาการเรียนการสอน สื่อ และการจัดทําสื่อขึ้นใชเอง มีการจัดสภาพหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
จัดหาคูมือการวัดผล และประเมินผลใหแกครู และเตรียมเคร่ืองมือในการนิเทศ และติดตามผลการ
เรียนการสอน 

2. การดําเนินการจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนใหญจัดการเรียนการสอน 
โดยเนนทักษะกระบวนการ และยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมการใชวิธีสอนแบบตางๆ สงเสริม
ใหครูใชสื่อประกอบการสอน สงเสริมใหครูจัดบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู วัดผลและ
ประเมินผล       การเรียนรูดวยวิธีทดสอบ และนิเทศติดตามผลการเรียนดวยการเยี่ยมเยียนชั้น
เรียน 

3. การติดตามประเมินผลการจัดหลัดสูตรวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนติดตามประเมินผล
การจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษดวยการสอบถามจากครูผูสอน 

4. ปญหาการจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการจัด
หลักสูตร ขาดเอกสารประกอบการจัดทําหลักสูตร ขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนการสอน 
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และ ขาดเอกสารประกอบการจัดทําแผนการสอน สื่อการสอนมีไมเพียงพอและขาดงบประมาณใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตสื่อ อาคารสถานที่มีไมเพียงพอ ครูมีความรูและความเขาใจและ
ทักษะในการนิเทศและติดตามผล ครูสวนใหญไมไดรับการนิเทศและติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ 
 

งานวิจัยในตางประเทศ 
สมิท และคนอื่นๆ (Smith and others. 1976 : 15-20) ไดกลาวถึงปญหาที่เก่ียวกับการ

สอนอานของผูเรียนวา การที่ผูเรียนไมประสบผลสําเร็จในการอานและเขียนน้ัน เปนเพราะผูเรียน
ขาดทักษะพ้ืนฐานตางๆ นอกจากน้ันเด็กยังขาดโอกาสในการเรียนอานและเขียนอยางเสรี เด็กไมมี
โอกาสอานออกเสียงอยางเพียงพอ ไมสามารถแสดงความสามารถของตนในช้ันเรียนอิสระ และที่
สําคัญคือ ระบบภายในหองเรียนเปนตนวาระบบการเรียนไมมีประสิทธิภาพ อุปกรณืการสอนไมด ี
ขาดการใชขอมูลยอน กลับหรือการประเมินผล และขาดการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน 

เอ็ดเวิรด และรีเบคกา (Edward and Rebecca. 1997 : 33-35) ไดกลาวถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศวาชวงความสนใจของเด็ก
มีเพียงชวงสั้นๆ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมในการเรียนทั้ง 7 กิจกรรมในเวลาเรียน 40 นาที และ 9 
กิจกรรมในเวลา 50 นาที อยางไรก็ตามครูควรจัดกิจกรรมอยางนอย 5 กิจกรรมในการเรียนแตละ
ครั้ง เชน การสอนเรื่องอนาคตกาล (Future Tense) ครูอาจฉายรูปภาพใหเด็กดูโดยใชเครื่องฉาย
ขามศีรษะ นอกจากน้ีการเขียนตามคําบอก การเลนเกม และการใชเพลงประกอบการเรียน รวมทั้ง
การเปล่ียนอุปกรณการสอนหลายๆ ชนิด จะทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่ง การจัดกิจกรรมตางๆ ไม
จําเปนตองใชเวลาเดียวกัน และในการทําแบบฝกหัดบางครั้งครูอาจใชเกม “Simon Says” เพ่ือชวย
ใหผูเรียนมีการเคล่ือนไหวรางกายอยางคลองแคลวและเกิดความสนุกสนาน แตครูควรรูวาเม่ือใด
ควรหยุดกิจกรรมน้ัน 

อัลเลน (Allen. 1984 : 21-26) ไดใหความเห็นเก่ียวกับการใหความรูความเขาใจในการ
สอนภาษาอังกฤษ เปนภาษาตางประเทศในหองเรียนวา สิ่ งที่จะชวยใหการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนเปนตางประเทศที่ไดผลที่สุด ไดแก การใชโสนทัศนูปกรณ เชน วิดีโอ เครื่องฉาย
ขามศีรษะ เคร่ืองฉายสไลด แผนปายแมเหล็ก รูปภาพ ภาพถาย แผนภูมิ ชนิดตางๆ รวมทั้งการใช
เกมตางๆ ที่กําหนดไวในคูมือครู นอกจากนี้ครูควรใชเทคนิคตางๆ อันไดแก การเตรียมความพรอม
ของเด็กในการฟง การฝก บรรยายภาพ การใหผูเรียนจดบันทึกสั้นๆ การทําแบบฝกหัด สิ่งเหลาน้ีจะ
ชวยใหการเรียนประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 

แร็บบ้ี พารวิน (Rabie Parvin. 1979 : 3095-A) ไดทําการวิจัยเรื่องการปรับปรุงวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในโรงเรียนของประเทศอิหราน และไดสรุปผลการวิจัยวา การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในประเทศอิหรานไมประสบผลเทาที่ควร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการพูด เพราะขาดโสตทัตทัศนูปกรณประกอบการสอน เน่ืองจากมีราคาสูงเกินกวา
โรงเรียนจะจัดหามาได ผูวิจัยไดเนนใหเห็นวาการใชอุปกรณการสอนประกอบการสอนภาษาจะชวย
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ใหการเรียนการสอนภาษาไดผลดี ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับครูวาสามารถใชอุปกรณการสอนไดอยาง
เหมาะสมเพียงใด 

แซ็กแกฟ (Saggaf. 1982: 1840-A) ไดศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของภาควิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย King Abdul-Aziz ในเมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พบวา สาเหตุที่ทําใหการสอนภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เพราะมีสาเหตุเน่ืองจาก 

1. หลักสูตรซ่ึงไมมีความสัมพันธกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน 
2. ความรูพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษยังไมเพียงพอกอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 
3. การขาดครูที่มีประสิทธิภาพ 
4. แหลงขอมูลไมไดถูกใชอยางเต็มที ่
5. วิธีการสอนของครูยังเนนเก่ียวกับความจํามากกวาใหเกิดความเขาใจ 
6. นักเรียนไมมีโอกาสไดเลือกกิจกรรมในการเรียน 
7. การขาดความรวมมือระหวางครูผูสอนภาษาอังกฤษดวยกัน 

  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปไดวา การนําเอากระบวนการสอนหรือ
วิธีการออกแบบและพัฒนาการสอนมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันจะสามารถแกไขปญหา
ทางการเรียนการสอนที่มีอยูใหลดนอยลงหมดไปได และจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามจุดมุงหมายของการศึกษาซ่ึงจะสงผลที่ดีตอการพัมนาคุณภาพของประชากรในชาติสือ
ไป 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล 

ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนสอนรายบุคคล ซ่ึงมีผูทําการวิจัยหลายๆ เรื่องที่กอใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนรายบุคคลไดเปนอยางด ีเชน 
  

งานวิจัยในประเทศ 
มานะ  ออพานิชกิจ(2530:38) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 จากการเรียนแบบรายบุคคลและเรียนแบบเปนกลุมยอย  3 คน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน พบวาผลการเรียนรูจากการเรียนแบบรายบุคคลและการเรียนแบบกลุมโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนไมแตกตางกัน 

เสถียร ศิริสถิตยกุล(2521:36-38) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันสูง เรื่องความสมัพันธและฟงคช่ัน โดยใชหนวยการเรียนการ
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สอน กับการสอนปกติ ผลปรากฏวา นักศึกษาที่เรียนโดยใชหนวยการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูง
กวาการสอนแบบปกติอยางนัยสําคัญ 

สิริรัตน  สัมพันธยุทธ (2540 : 96-97)    ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผลการวิจัยพบวา 
ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบ เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มี
ความรักที่จะเรียน และมองอนาคตในแงด ีองคประกอบมีคาเฉล่ียระดับกลางมี 4 องคประกอบคือมี
ความคิดสรางสรรค มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหามีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการ
เรียน และเช่ือม่ันวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได  

เสง่ียมจิตร  เรืองมณีชัชวาล (2543 : 82-83) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ของนักศึกษาผูใหญสายสามัญวิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย
พบวาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง 5 องคประกอบ คือ การเปดใจรับโอกาส
ที่จะเรียน มองอนาคตในแงด ีมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียน และมี
ทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยระดับกลางมี 3 องคประกอบ 
คือ เช่ือม่ันวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได มีความคิดสรางสรรค และ มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการ
เรียน 
  
 งานวิจัยในตางประเทศ 

วิทคิน (Witkin. 1977 :1-64) ไดศึกษาคนควาผลการเรียนแบบเรียนดวนตนเองเกี่ยวกับ
การฝกตั้งคําถามปากเปลาวิชาสังคมศาสตร ของนักศึกษาครูเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนใน
หองปฏิบัติการดวยตนเองและฝกที่ไมใชหองปฏิบัติดวยตนเองแบงกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุม
ควบคุม 1 กลุม คือ ใหกลุมทดลอง 2 กลุมแรกเรียนฝกตั้งคําถามดวยชุดการเรียนดวยตนเอง กลุม
ทดลองที่สองฝกตั้งคําถามแตไมใชชุดการเรียนดวยตนเอง และกลุมควบคุมเรียนโดยไมตองฝกตั้ง
คําถาม พบวากลุมทดลองกลุมแรกมีผลการเรียนแตกตางจากลุมทดลองที่สองอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และกลุมทดลองกลุมแรกมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมควบคุมอยาางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.01 สวนกลุมทดลองที่สองกับกลุมควบคุมมีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เกรย (Grey. 1968 : 1218-A) ไดศึกษาความสัมพันธของคะแนนความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ของผูจัดการบริษัทที่ดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกง   กับ   ระดับของการ
จัดการอัตราการปฏิบัติงานในดานการจัดการ และความสามารถในการรับรูปญหา การสรางสรรค 
และระดับของการเปล่ียนแปลงตามสภาพลักษณะงานที่ควรจะเปน ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธ
ระหวางคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กับการจัดการในดานตางๆ แตไมมี
ความสัมพันธกับเพศ อายุ และเชื้อชาต ิ 
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จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนรายบุคคล  สรุปไดดังน้ี บุคคลแต
ละบุคคลมีความแตกตางกันทั้งรางกาย ความคิด สติปญญา ความถนัด ความสนใจ ความพรอม  ซ่ึง
ทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน  ดานการเรียนการสอนผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรู
ไมเทากัน  จึงจัดการเรียนการสอนดวยวิธีตางๆ กันที่สามารถเอื้อตอการเรียนรูตามระดับสติปญญา 
และความสามารถของผูเรียน  ดังน้ันการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงค  จึง
จําเปนอยางยิ่งตองใชสื่อรูปแบบตางๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  ยอมจะ
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อ
ประเภทหน่ึงที่มีประสิทธิภาพ และเปนสื่อที่สนับสนุนการเรียนรูตามทฤษฎีความแตกตางระหวาง
บุคคลจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 
 
5. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
            จากการศึกษาคนควา  ไดมีนักวิจัย และนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย และคํา
จํากัดความของคําวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไวดังน้ี 
        กิดานันท  มลิทอง(2540 : 83-84) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อประสม
ปฏิสัมพันธ (Interactive multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อ และผูใชสื่อ โดยนํา
อุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลนCD-ROM เครื่อง Audio-Digitize เคร่ืองเลน Laser disc ฯลฯ มาใช
รวมกันเพ่ือเสนอเน้ือหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน และ
เสียงในระบบสเตอริโอ โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 

พัลลภ   พิริยะวงศ(2541:10) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง การใช
คอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการในการสื่อความหมาย  โดยการผสมผสานสื่อหลาย
ชนิด เชน ขอความ  กราฟก  ภาพเคล่ือนไหว  เสียง  และวีดิทัศน เปนตน 

บุปผชาต ิ ทัฬหิกรณ(2538:25)ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ไววาการ  
ประสมประสานอักขระ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และภาพวีดิโอ สื่อความหมายขอมูลผาน
คอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 

อนิรุทธ  สติม่ัน(2542:10) สรุปความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา เปนการ
ติดตอสื่อสารโดยใชสื่อหลายๆ ชนิด  ในรูปแบบของขอความ กราฟก ภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียงในการนําเสนอ  ซ่ึงใชคอมพิวเตอรในการทํางานควบคุมของระบบตางๆ 

จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่นักวิชาการ และนักการศึกษาไดใหไวสรุปได
ดังน้ี คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาควบคุมสิ่งตางๆ ที่ประกอบดวย 
ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว เสียง ใหทํางานรวมกันอยางมีระบบ  เพ่ือใชในการ
นําเสนอขอมูลตางๆ ใหกับผูใช โดยผูใชสามารถโตตอบกับสื่อได 
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ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การพัฒนาจากบทเรียนสําเร็จรูป  ซ่ึงเปนการสอนแบบโปรแกรม  บทเรียนและวิธีการมี

ลักษณะสําคัญๆ ดังน้ี(ทักษิณา  สวนานนท. 2530: 211-213)  
1. เน้ือหาคอยๆ เพ่ิมขึ้นน้ีจะตองเพ่ิมขึ้นทีละนอย   คอนขางงาย     และมีสาระใหม 

ไมมากนัก  ความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
2. แตละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว  การแนะนําความรู เน้ือหา

ใหมมาทีละมากๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย 
3. ในระหวางการเรียน จะตองใหผูเรียนแตละคนมีสวนในการทํากิจกรรมตาม 

ไปดวย เชนคําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใชคิดอยางเดียวเพราะจะทําใหเบ่ือ 
4. การเลือกคําตอบที่ผิด  อาจทําใหตองกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกา หรือไมก็

เปนกรอบใหมที่อธิบายถึงความเขาใจผิด หรือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือถาเปนคําตอบที่ถูกตอง
ก็จะไดเรียนเร่ืองใหมเพ่ิมเติม การไดรับเฉลย และไดรับคําตอบหรือรูผลในทันทีจะทําใหผูเรียนมี
ความสนุกสนานไปดวย  คําตอบที่ถูกมักไดรับคําชมเชย ทําใหมีกําลังใจ สวนคําตอบที่ผิด บางทีก็
อาจถูกตําหน ิ แตก็ไมมีใครไดยิน  ทําใหรูสึกอายหรือหมดกําลังใจ 

5. การเรียนโดยวิธีน้ีทําใหผูเรียน เรียนไดตามความสามารถของตนเอง ใชเวลาในการ
ทบทวนบทเรียน หรือคิดคําตอบคําถามแตละขอนานเทาใดก็ได  ผูเรียนจะไมรูสึกถูกกดดันดวย
กําหนดเวลาที่จะตองรอเพ่ือน หรือตามเพ่ือนใหทัน 

6. การเรียนในลักษณะน้ีเปนการเรียนที่เนนความถนัดของแตละบุคคล  แตละคนจะมี
ความถนัดตางกัน  แมในวิชาเดียวกันการเรียนบทเรียนแตละบทก็ใชเวลาไมเทากัน 

7. การเรียนบทเรียนมีการสรุปบทเรียนทายบทเรียนแตละบท  ผูเรียนไดวัดตนเอง  จาก
การสรุปน้ัน หมายถึง สรุปเน้ือหา และสรุปการติดตามผลของผูเรียนดวยวาผูเรียนใชเวลาเรียนมา
นอยเพียงใด  ผลเปนอยางไร จําเปนตองคนควา หรือทํางานเพ่ิมเติมหรือไม  ในการเรียนใน
หองเรียน ยิ่งครูทดสอบบอยเทาใด การเรียนก็ยิ่งมีผลเทาน้ัน  แตการทดสอบแบบธรรมดามีปญหา
เรื่องการตรวจ ยิ่งถาผูเรียนในช้ันมีมากก็อาจยิ่งเสียเวลามากความกระตือรือรนของผูเรียนอาจจะ
คอยๆ หมดไป หากครูไมขยันพอ 

8. การทํากรอบบทเรียนแตละบทนั้น  ทําไดไมดีเราจะสามารถวิเคราะหคําตอบไดดวย
ประสบการณของผูเรียนแตละคน อาจทําใหคําตอบแตกตางกันออกไป  เราสามารถวิเคราะหจาก
คําตอบแตกตางกันออกไป  เราสามารถวิเคราะหจากคําตอบของผูเรียนไดวาการเลือกตอบขอนั้นๆ 
(ในกรณีที่เปนการเลือกตอบที่ถูก)  ถาเปนคําตอบที่ผิด เปนเพราะอะไรอาจเปนเพราะสบัสนกับเร่ือง
อื่น  ตีความความคําถามผิดหรือไมเขาใจเลย  การทําแบบทดสอบที่ดี  หากผูทําสามารถเรียนเรียง
เน้ือหาไดเปนขั้นตอนจริงๆ  ผูเรียนควรจะทําไดทั้งหมด  บางทีก็ใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายได  

9. การกําหนดวัตถุประสงคไวปลายทางวาตองการใหผูเรียน เรียนรูอะไรบาง  จะชวยให
การแบงเน้ือหา  ซ่ึงจะตองเรียงไปตามลําดับทําไดดีขึ้น  ไมออกนอกลูนอกทาง  โดยไมจําเปน
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ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนวิธีการนําเสนอเปนการสงเสริมใหกับผูเรียน ได
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของตนเอง 
 

รูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ในการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ตองพิจารณาวาควรมีการนําเสนอรูปแบบใดมี

การจัดภาพ ตัวอักษร เสียง อยางไร เพ่ือสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเปนอีกสิ่งหนึ่ง  จะทําใหผูใชสื่อไดเกิดการเรียนรูที่ด ีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง กรีน (Green. 
1993) ไดเสนอรูปแบบการนําเสนอของสื่อไว 5 วิธี ดังน้ี 

1. รูปแบบเสนตรง(Linear Progression) มีลักษณะคลายกับหนังสือที่มีโครง 
สรางแบบเสนตรง  โดยเริ่มนําเสนอเน้ือหาจากหนาแรกแสดงตอไปเรื่อยๆ ถาผูเรียนไมเขาใจก็
สามารถเปดยอนกลับไปดูไดอีก 

2. รูปแบบอิสระ(Free, Hyper Jumping)  รูปน้ีมีระบบโครงสรางการเช่ือมโยงจากเรื่อง
หน่ึงไปยังอีกเรื่องหน่ึงได  โดยไมตองเรียงตามลําดับ  ผูสรางจะตองแจงใหผูเรียนเกิดความม่ันใจ
การเรียนบทเรียนในสวนน้ีควรนําเสนอดวยขอความสั้นๆ  กระชับเปนทางการและไมควรใชเทคนิค
พิเศษแตอยางใด  แตถาบทเรียนใชเทคนิคพิเศษเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวม เชน การใช Mouse 
โตตอบบทเรียนควรจะตองมีตัวอยางการใช Mouse เพ่ือฝกฝนใหผูเรียนคุมเคยกอนใชงานจริง  ใน
สวนน้ีจะแจงวัตถุประสงคทั่วไปของบทเรียนเพ่ิมเติมดวยก็ได  ถาผูออกแบบบทเรียนเห็นวามีความ
จําเปนจะตองแจงใหทราบและมีประโยชนตอการเรียนรู 

3. รูปแบบวงกลม(Circular Path) มีรูปแบบลักษณะการนําเสนอโดยมีโครงสราง การ
นําเสนอแบบเสนตรงหลายๆ ชุดมารวมกัน โดยมีการเช่ือมตอกันดวยเมนูกลาง เม่ือเรียนเนื้อหาใด
เสร็จแลวก็จะกลับมาสูเมนูกลาง เม่ือเรียนเน้ือหาเสร็จแลวก็กลับมาสูเมนูกลางใหม 

4. รูปแบบฐานขอมูล(Database) มีการนําเสนอแบบฐานขอมูล คือ มีการเพ่ิมดัชนี 
(Index) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคนหา 

5. รูปแบบผสม(Compound Document) มีรูปแบบในการนําเสนอที่ผสมผสานในรูปแบบที่
กลาวมา ผูผลิตตองมีความชําชาญในการสราง และบรรจุขอมูลดวยสื่อตางๆ      เปนอยางดี 

ดังน้ันรูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนเทคนิค และวิธีการสื่อ
ความหมายใหกับผูเรียนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการเรียน 
 

สวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
จิราวรรณ  สุวรรณเนตร(2543:21-26) ไดแยกสวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไวดังนี ้
1. บทนําเรื่อง(Title) 
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เปนบทนําเรื่องประกอบดวยภาพนําเสนอ ช่ือเรื่อง และเทคนิคตางๆ ประกอบ สวนนี้เปน
สวนแรกของบทเรียนที่จะตองเราความสนใจ และกระตุนใหผูเรียนอยากจะเรียนตามหลักการของกา
เย(Gagne) ขั้นน้ีจะใชเทคนิคตางๆ ทั้งภาพเคลื่อนไหว สีสัน และเสียงผสมผสานกันเพ่ือเรงเรา ปลุก
ความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนดวยการนําเสนอสื่อตางๆ ในเวลาสั้นๆ กระชับ ตรงจุด 
และตามดวยช่ือหัวขอเรื่องของบทเรียน    ซึ่งจะคางภาพดังกลาวไวบนจอจนกระทั่งผูเรียนกดแปน
ใดๆ เพ่ือสรางความคุนเคยใหกับผูเรียนในการมีสวนรวมในบทเรียนเปนการเร่ิมตน 
 2. คําช้ีแจงบทเรียน (Instruction) 

สวนน้ีเปนลําดับที ่2 ของบทเรียนเปนสวนที่จําเปนจะตองแจงใหผูเรียนรับรู เชน วิธีการใช
บทเรียน การตอบคําถาม การใชแปนพิมพ การใชตัวเลข การใชตัวอักษร การเก็บรักษาบทเรียน 
และอื่นๆ ตามที่ผูออกแบบบทเรียนเห็นวาจําเปนจะตองแจงใหผูเรียนเกิดความตองแจงใหผูเรียน
เกิดความม่ันใจการใชบทเรียนในสวนน้ีควรเสนอดวยขอความสั้นๆ กระชับเปนแนวทางและไมควร
ใชเทคนิคพิเศษแตอยางใด  แตถาบทเรียนใชเทคนิคพิเศษเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวม เชนการใช
MouseโตตอบกับบทเรียนควรจะตองมีตัวอยางใชMouse เพ่ือฝกหัดใหผูเรียนคุนเคยกอนใชงานจริง  
ในสวนนี้อาจจะแจงวัตถุประสงคทั่วไปของบทเรียนเพ่ิมเติมดวยก็ได  ถาผูออกแบบเห็นวามีความ
จําเปนจะตองแจงใหทราบ และประโยชนตอการเรียนรู 

นอกจากคําช้ีแจงตางๆ แลว ในสวนน้ียังระบุความรูพ้ืนฐานที่จําเปน(Prerequisites) เพ่ือ
เปนการชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงความรูตางๆ ที่จะตองนํามาใชเรียนนอกจากจะเปนการแจงความ
ตอเน่ืองของบทเรียนที่ผูเรียนเคยศึกษามาแลว จะเปนการยุติความสนใจของผูเรียนบางคนที่ไมใช
กลุมเปาหมายของบทเรียนแตมาเรียนโดยมีความรูพ้ืนฐานไมพอ 

3. รายการใหเลือก(Main Menu)  
รายการใหเลือกสิ่งที่แสดงหัวเร่ืองยอยๆ ทั้งหมดที่มีในบทเรียนเพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียน

ตามลําดบักอนหลัง     หรือ   ตามความสามารถของตนเองในสวนนี้จะประกอบดวยเฟรมขอความ 
เพียงเฟรมเดียว  โดยมีรายการใหเลือกในวิธีการตางๆ เชน กดตัวเลข กดตัวอักษร เล่ือนแถบแสง
หรือวิธีการอื่นๆ ในกรณีบทเรียนมีเพียงหัวเรื่องเดียวไมมีหัวเร่ืองยอยอาจจะไมตองมีรายการให
เลือกนี้ได 

4. วัตถุประสงคของบทเรียน(Objectives)  
เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว เพ่ือใหผูเรียนไดทราบความคาดหวังของ

บทเรียน หรืองานที่ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติไดเมื่อสิ้นสุดบทเรียนตามหลักการศึกษา 
วัตถปุระสงคถือวามีความสําคัญมาก สวนจะมีจํานวนขอเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความยาวของ

เน้ือหานักการศึกษาบางทานไดระบุความยาวของเนื้อหาจะเปนตัวกําหนดวัตถุประสงค  โดยระบุไว
วาแตละเรื่องยอยเนื้อหาจะยาวไมเกิน 1 ช่ัวโมง  อยางไรก็ตามไมมีเกณฑตายตัวที่กําหนดลงไป
เชนน้ัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอบขายของเน้ือหาไดออกแบบไวในขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรมในสวนน้ีจะนําเสนอครั้งละขอๆ หรือนําเสนอ คร้ังเดียวครบทุกขอก็ได  แตไมควร
เสียเวลาในขั้นตอนน้ีมาก 
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5. แบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test) 
วัตถุประสงคของการทดสอบกอนเรียนบทเรียนคือ การประเมินความรูความสามารถของ

ผูเรียนในขั้นตอนกอนเรียนวาอยูในระดับใด  ผลการประเมินอาจนําไปใชเปรียบเทียบกับผลสอบ
หลังเรียนบทเรียนได หรือ อาจจะแยกจากกันตามหลักการประเมินผลการเรียนรูอยางใดอยางหน่ึงก็
ได  แบบทดสอบสวนใหญจะเปนลักษณะการเลือกตอบ(Multiple Choices) อยางไรก็ตามอาจใช
แบบเติมคํา หรืออธิบายได แตจะตองระมัดระวังเรื่องการเวนวรรค ตัวอักษรเล็กใหญ และเคร่ือง 
หมายตางๆ ที่จะมีผลทําใหโปรแกรมคาดเคล่ือน สวนจํานวนขอของแบบทดสอบจะขึ้นอยูกับ
จุดประสงค 

6. เน้ือหาของบทเรียน(Information)  
สวนน้ีถือไดวาเปนสวนสําคัญนับวาเปนหวัใจของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และใช

เวลามากกวาสวนอื่นๆ ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
- เนื้อหาใหม(New Information)  
- การตรวจปรับเน้ือหา(Feedback) 
- การเสริมแรง(Reinforcement) 
- เนื้อหาเพ่ิมเติมเพ่ือแนะแนวทาง(Help Information) 
- สื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิธีการนําเสนอ 
เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรจะนําเสนอเปนเฟรมสั้นๆ ประกอบดวยขอความและภาพ  

โดยจะตองพยายามใชภาพแทนคําอธิบายใหมากที่สุด  ภาพที่ใชจึงประกอบเปนทั้งภาพลายเสน 
และภาพธรรมดา ภาพจริง ภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิต ิ มีสวนของเน้ือหาที่สําคัญจะมีลําดับขั้นการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองจะตองใชภาพเคลื่อนไหวเขาชวย  ขอความที่ใชอธิบายจะตองสั้นๆ 
กระชับ และตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 

ในสวนของการปรับเน้ือหา ไดแก คําถามที่ใชระหวางการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือดําเนิน
บทเรียนไปตามแนวทางที่กําหนดไว  โดยยึดหลักจากสิ่งงายไปสูสิ่งที่ยาก และสิ่งที่ผานมาแลวไปสู
สิ่งที่ยังไมเคยพบ 

การเสริมแรงเปนองคประกอบหน่ึงของการนําเสนอเน้ือหา และการตรวจปรับ เพื่อ
เสริมแรงใหผูเรียนในการเรียนรูเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน  ในลักษณะที่
คลายกับการเรียนการสอนในหองเรียนปกต ิ การเสริมแรงอาจจะนําเสนอในรูปของภาพกราฟกหรือ
ใชคะแนนก็ได แตไมควรมีมากนักเพราะจะทําใหผูเรียนเบ่ือหนาย 

เฟรมเน้ือหาเพ่ิมเติมแนะแนวทางใหกับผูเรียนในกรณีตอบคําถามผิด 2-3ครั้งเพ่ือให
ผูเรียนไดใชความคิดอิสระ  เม่ือตอบคลาดเคลื่อนอีกคร้ังหน่ึงจะใหเฟรมเน้ือหาเพ่ิมเติมปรับความรู
ความเขาใจในคําถามน้ันๆ กอนที่จะเขาสูบทเรียนตอไป 

สวนของการนําเสนอเนื้อหาใหมสื่อการเรียน  กิจกรรมการเรียน  และวิธีการนําเสนอ 
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นับวาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของสวนน้ี ผูออกแบบบทเรียนจะตองพิจารณาเลือกนําเสนอดวยสื่อชนิด
ใด  จัดกิจกรรมการเรียนอะไรบางที่สอดคลองตามวัตถุประสงคซ่ึงเปนผลมาจากการออกแบบ
บทเรียนในขั้นตอนที่ 1 

7. แบบทดสอบทายบทเรียน(Post-test) 
แบบทดสอบทายบทเรียนใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Performance Test) เพ่ือ

ตรวจสอบดูวาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคทีต่ั้งไว หรือไมเพียงไร 
8. บทสรุปและการนําไปใชงาน(Summary and Application)  
สวนน้ีประกอบดวยขอสรุปของเน้ือหาที่ผานมาในบทเรียน เพ่ือสรุปความคิดรวบยอด

ใหกับผูเรียนจะสามารถนําไปใชกับหัวเรื่องยอยถัดไป 
  

ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ  ไดมีผูแบงประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรไวหลาย

รูปแบบ  ซ่ึงสามารถที่จะสรุปประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังน้ี 
1. ประเภทสอนเน้ือหา(Tutorial) และลักษณะคลายกับบทเรียนสําเร็จรูป       โดยที่จะจัด

เน้ือหาเปนระบบ เรียงตอเน่ืองกันไป ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับขั้นตอนที่โปรแกรมตั้งไว มีการแทรก
คําถาม เพ่ือที่จะตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนแลวจะแสดงผลยอนกลับ (Feedback) ตลอดจนมี
การเสริมแรง (Reinforcement) และยังสามารถที่จะใหผูเรียนยอนกลับไปเรียนบทเรียนเดิม หรือจะ
ขามบทเรียนที่ผูเรียนรูแลว นอกจากน้ียังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน และผลการเรียน
ของผูเรียนไปดวย 
 การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรประเภทน้ีเหมาะสม กับการสอนความคิดรวบยอดใน
ดานตางๆ เปนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเพราะ
สามารถเรียนดวยตนเองตามความสามารถและระดับสติปญญาตนเอง 

2. ประเภทแบบฝกทักษะ(Drill and Practice)    เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
สวนใหญจะใชหลังจากครูไดทําการสอนบทเรียนแลว และใหผู เ รียนไดทําแบบฝกหัดจาก
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทน้ี หรือมีการฝกทําซํ้าๆ เพ่ือวัดความเขาใจเปนการทบทวนเพ่ิม
ทักษะและเพ่ิมความชํานาญใหกับผูเรียน โดยจุดสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบฝกหัด เพ่ือ
เสริมการสอนของคร ูและชวยใหผูเรียนเกิดทักษะเพ่ิมเติมจากการฝกทําซํ้า ลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร   ประเภทแบบฝกหัดที่นิยมมากที่สุด คือ แบบจับคู แบบถูกผิด และแบบเลือกตอบ 

3. ประเภทสถานการณจําลอง(Simulation) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่จําลอง
สถานการณตางๆ ที่ใกลเคียงกับสถานการณที่เปนจริง  ผูเรียนจะสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน
และไดรับปฏิกิริยายอนกลับเหมือนกับเหตุการณจริงๆ เนื่องจากบางบทเรียนไมสามารถทดลองให
ผูเรียนเห็นไดจริง  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทน้ี  ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจเร่ือง
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ที่เรียนไดงายขึ้น และในบางบทเรียนก็สามารถชวยลดคาใชจายเรื่องอุปกรณที่ใชสําหรับการปฏิบัติ
การณไดมาก  บางบทเรียนก็สามารถชวยยนเวลา และลดความเสีย่งในการเกิดอันตรายได 

4. ประเภทเกมการศึกษา(Instructional Games) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท
น้ีจะใชสอนเน้ือหาวิชาในรูปของเกม โดยมีกติกาการแขงขัน และมีผลของการแพชนะเมื่อเกมนั้น
แลวทําใหผูเรียนไดรับการเรียนรู และ ความสนุกสนานไปพรอมกันเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียประเภทน้ี จะมีภาพกราฟกที่มีสีสันสวยงามและมีเสียงประกอบที่ด ีทําใหสามารถดึงดูดใจ
ของผูเรียนไดดี 

5.  ประเภทแบบทดสอบ(Testing) เปนคอมพิวเตอร มัลติ มีเดียที่ มี ลักกษณะเปน
แบบทดสอบที่จะใชสําหรับทดสอบผูเรียนหลังจากการเรียน และไดทําการฝกปฏิบัติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร   โดยจะมีการสรางขอสอบไวในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   เม่ือถึงเวลาสอบใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบจากแผนโปรแกรม โดยใหมีการปอนคําตอบลงในคอมพิวเตอร เม่ือผูเรียนทําเสร็จ
เคร่ืองจะตรวจ และ แจงใหทราบทันที โดยจะทําการประเมินผลของผูเรียนวาผานหรือไมผาน 

6. การสาธิต(Demonstration) บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทนี้สวนใหญจะเปนการแสดง
ขั้นตอน หรือ วิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงการสาธิตดวยคอมพิวเตอรจะสามารถแสดงภาพกราฟกที่
สวยงาม ตลอดจนมีการแสดงสีและแสงที่เราความสนใจผูเรียนไดด ีบทเรียนคอมพิวเตอรประเภท
สาธิตที่ดีไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการเขียนโปรแกรมสูง แตควรจะเปนการสาธิตที่ทําใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปนการเพียงพอ 
 

ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
นักการศึกษาไดใหแนวคิด และขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว ดังน้ี 

การออกแบบ   และ สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะแบงขั้นตอนการพัฒนาได 5 ขั้นตอน 
(นงนุช  วรรธนวหะ. 2535:4-6)     
 1. วิเคราะหเนื้อหา 
 2. การออกแบบเน้ือหา 
 3. การสรางบทเรียน 
 4. การทดลองใช 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการวิจัย และ พัฒนาทางการศึกษาอีกแบบ
หน่ึง  ซึ่งเปนการบูรณาการศาสตรเขาดวยกัน เชน การพัฒนาการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู 
ดานสื่อสาร บทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร ซ่ึงศาสตร
ทั้งหลายดังกลาวขางตนคือ พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาน่ันเอง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการออกแบบการสอน โดยใชหลักการของวิธี
ระบบเปนแนวทางเพ่ือที่จะไดแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เหมาะสม(บุญ
สืบ พันธุดี. 2537:85-91)  
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อรพันธุ  ประสิทธิรัตน(2530:140) ซึ่งเปนแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียในประเทศไทย ไดสรุปไว 11 ขั้นตอนดังน้ี คือ  

1. ขั้นการเลือกเน้ือหา และกําหนดจุดมุงหมายทั่วไป 
2. ขั้นของการวิเคราะหผูเรียน 
3. ขั้นตอนการกําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
4. ขั้นวิเคราะหเน้ือหาแยกเนื้อออกเปนหนวยยอย 
5. ขั้นออกแบบบทเรียนโปรแกรม 
6. ขั้นสรางโปรแกรม 
7. ขั้นลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
8. ขั้นปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
9. ขั้นการทดลองหาประสิทธิภาพ 

 10. ขั้นการนําไปใช 
 11. ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
รอมมิสซอสกี(Romiszowski.1986:171-172) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 7 ขั้นตอนดังนี้ คือ  
1. การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ 
2. การวิเคราะหพฤติกรรมเปาหมายของผูเรียนที่ตองการและ กฎเกณฑเพ่ือสรางรูปแบบ

บทเรียน 
3. การออกแบบบทเรียน 
4. การสรางบทเรียนตามที่ไดออกแบบ 
5. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาที่เหมาะสม 
6. การทดลองเพ่ือพัฒนาบทเรียน 
7. การประเมินผลความเที่ยงตรง ทั้งทางดานเทคนิคคอมพิวเตอร และดานสอน 
อเลส และทรอลิป(Aless and Trollip. 1985:275) ไดวางแนวทางในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 8 ขั้นตอนดังนี้ คือ  
1. กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน 
2. รวบรวมเอกสารตางๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
3. ระดมความคิดจากแหลงตางๆ เพ่ือที่จะจัดทําเปนบทเรียน 
4. สรุปเปนบทเรียนของตนเอง 
5. ผลิตบทเรียนเปนกรอบภาพบนกระดาษ 
6. เขียนผังงานของบทเรียน 
7. ลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
8. ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน 
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เคมพและเดยตัน(Kemp and Dayton. 1985:248) ไดสรุปขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 8 ขั้นตอนดังนี้ คือ  

1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่จะใชงาน 
2. ออกแบบและเขียนผังงานตามลําดับขั้นตอนกระบวนการสอน 
3. พัฒนาคําถามที่จะใชสําหรับทบทวนและเสนอแนะ 
4. วางแนวคิดที่จะเสนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร 
5. ลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมความสนใจใหแกบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

โดยใชเทคนิคทางดานกราฟกและดานเสียง 
6. จัดเตรียมวัสด ุและสิ่งพิมพที่ใชประกอบบทเรียน 
7. ทดสอบและปรับปรุงบทเรียน 

 
ฮารดแวรและซอฟทแวรสําหรับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การพัฒนาคอมพิวเตอรดานมัลติมีเดียไดรับการพัฒนามากขึ้น โดยจะตองใช 

อุปกรณ(Hard Ware) และโปรแกรม (Soft Ware) ดังน้ี (พินิจ ปฏิสังข. 2539:47-48) 
เคร่ืองมือคอมพิวเตอรหมายถึง สวนประกอบภายในกลองประมวลผลกลาง ซ่ึงมีความ 

สําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร ไดแกหนวยประมวลผลกลาง (Central 
Processing Unit) ซ่ึงมีความเร็วไมต่ํากวารุน 804486 DX4-100 MHz ขึ้นไปหนวยความจํา (RAM) 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีจํานวนหนวยความจํามากขึ้นสามารถที่จะประมวลผลไดเร็วอยางนอย 32 
เมกกะไบต  ฮารดิสก ควรมีความจุ 2 จิกะไบต  การดควบคุมการแสดงผลจอภาพ(VGA Card)  
ขนาดบิต  การดเสียง(Sound Card)  เปนวงจรขยายเสียงตอลําโพง หรือสัญญาณนําเขาจาก
ไมโครโฟน  ลําโพงขนาด 12 W  จอภาพ(Monitor)  จอภาพเปนสวนหน่ึงของคอมพิวเตอรที่มี
ความสําคัญ  โดยแสดงผลเปนภาพหรือตัวอักษรที่เกิดจากการประมวลผลหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ออกแบบใหใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอร เชนงานมัลติมีเดีย  แผนซีดีรอม(CD ROM 
ยอมาจาก Compact Disk Read Only Memory) เปนสื่อสําหรับบันทึกขอมูลชนิดหน่ึง  ลักษณะเปน
แผนจานกลมคลายแผนเสียง หรือซีดีเพลง  ขอมูลเทียบเทากับแผนดิสกเก็ตขนาดความจุ 1.44 MB 
600 แผน หรือกลาวไดวาปริมาณการเก็บขอมูลของซีดีรอมเทากับฮารดิสกขนาดความจุ 600 
เมกกะไบต เคร่ืองสแกนเนอร และกลองดิจิตอล(Scanner and Digital Camera) เปนอุปกรณในการ
นําภาพน่ิงมาแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ 
Scanner จะชวยแปลงสัญญาณภาพน่ิงที่ถายสําเร็จไวแลวเพ่ือนํามาสูคอมพิวเตอร  สวนกลอง
ดิจิตอลมีลักษณะการใชเหมือนกับกลองถายภาพทั่วไป  แตบักทึกภาพตางๆ ในรูปของสัญญาณ
ดิจิตอลแลวนําไปถายเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร  แผนดิสกมีฟลม  เครื่องขับซีดีรอม(CD-ROM 
Writer)  เปนเคร่ืองมือสําหรับอานขอมูลจากแผนซีดี  ภายในหนวยขับ CD-ROM ประกอบดวย
หัวอานแสง(Optical Head) แทนกลมวางแผนซีดี  ตัวควบคุม และระบบประมวลสัญญาณ  ซ่ึงทํา
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หนาที่ตางๆ ดังนี้หัวอานแสงจะอยูกับเล่ือน หรือแขน ประกอบดวยที่รวมแสงเลเซอร  เลนสและ
Photo Detector  ซ่ึงเปนตัวอานแสงสะทอนของเลเซอรที่ยิงไปแผนซีดี  แทนวางแผนซีดีรอมจะ
หมุนในอัตราความเร็วที่แตกตางกันขึ้นอยูกับกําลังอานขอมูล  ความเร็วในการหมุนของแทนจะ
ตั้งอยูที่ 530 รอบตอนาท ี เม่ืออานขอมูลสวนในของแผนจนถึง 260 รอบตอนาที  เม่ืออานขอมูล
จากดานนอกของแผน  ตัวควบคุมจะรวมหนาที่ตางๆ ในการทํางานของหนวยขับเขาไวดวยกัน เชน
การคนหาสัญญาณ อัตราการหมุนระหวางการหมุนเมกกะไบต  ฮารดิสกระหวางการคนหา และ
ขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน  ระบบประมวลสัญญาณทําหนาที่ในการถอดรหัส ตรวจหา 
และแกขอผิดพลาดเม่ือแสดงเปนขอมูลตอไป(กิดานันท  มลิทอง. 2535:16)   

โปรแกรม(Software) สําหรับสรางมัลติมีเดีย เปนโปรแกรมประยุกตใชสําหรับบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นิยมใชอยางแพรหลาย คือ Multimedia Toolbook และ Authorware 
Professional  

โปรแกรม Multimedia Tool book เปนซอรฟแวดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใชสราง
โปรแกรมที่ทํางานบนวินโดวส โดยมียูสเซอรอินเตอรเฟส (User Interfaces) หลายอยาง มี 
ประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดฐานขอมูล(Database) และขอความ (Text) รวมถึงการใช
มัลติมีเดียกราฟกแอนิเมชั่น วีดิทัศน เสียงประกอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใชจากวินโดวส 
ออบเจค(Windows Object) ทุกชนิด เ ชน เมนูบาร (Menu Bar) ไดอะล็อกบ็อกซ (Dialog Box)   
คอมโบบอกซ(Combo Box) บัททอน(Button) สามมิติหรือสองมิต ิเปนตน  นอกจากน้ียังสามารถใช
ควบคุม(Control) และใชรวม(Interfaces) เฉพาะกับแพลตฟอรม(Platform) แตละชนิด เชน วินโดวส 
9Xหรือ NT ไดดวย  จึงสามารถใชประโยชนในรูปแบบตางๆ มากมาย เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย และบทเรียนสําหรับฝกฝนบุคลากร โปรแกรมที่ใหขอมูลแกผูใชตามสถานที่ตางๆ เชน 
ศูนยการคา สนามบิน เปนตน  Toolbook สามารถใชไดในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่อง
ที่อยูในเครือขายคอมพิวเตอร  Toolbook  เปนไดทั้งโปรแกรมสรางรูปภาพ  โปรแกรมนําเสนอ 
โปรแกรมภาษา อาจกลาวไดวา Toolbook เปน Authoring Tool ที่มีความสมบูรณ เพียบพรอมที่
สามารถนําไปใชงานไดทุกดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ดานการสอนและการนําเสนอ  เนื่องจาก 
Toolbook เปนโปรแกรมที่ทํางานไดในรูปแบบ Interface คือ สั่งงานจากคําสั่งในเมนู และเปน
โปรแกรมภาษาที่ใชภาษาที่เรียกวา Openscript จึงสามารถสั่งงานหรือเขียนโปรแกรมได 
เชนเดียวกับการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูงอื่นๆ (สานิตย  กายาผาด. 2542:17)  

โปรแกรม Authorware Professional    เปนโปรแกรมที่สามารถสรางงานมัลติมีเดีย 
ไดอยางงาย  โดยไมจําเปนตองเปนโปรแกรมเมอรเพราะหลักการของ Authorware ใชไอคอน 
(Icon) ในการสรางซอรฟแวร โดยเตรียมไอคอนที่จะใหนําขอมูลที่เปนภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
หรือวีดิทัศนมาใสไวในแตละไอคอนเพียงใชเมาสลากแตละไอคอนมาเรียงลําดับในโฟลวชารด        
ตามลักษณะซอรฟที่ออกแบบก็จะไดซอรฟแวรที่ตองการ (ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี. 
2538:125) 
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Authorware Professional มีคุณสมบัต ิ3 ประการที่สนับสนุนงานสรางและออกแบบ
โปรแกรมรวมทั้งกระจายไปยังผูใช (มนตชัย เทียนทอง. 2540 ก: 1) ไดแก 

1. Authoring การออกแบบโปรแกรมดวยเทคนิค authoring   ทําใหผูใชที่ไมคุนเคย 
กับการออกแบบโปรแกรม หรือผูที่เคยมีประสบการณมาแลวก็ตามสามารถทุมเทความสนใจไปที่
รายละเอียดของเน้ือหา และวิธีการโตตอบของผูใชโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม  การ
ใชไอคอนแทนคําสั่ง  ทําใหผูใชสามารถสรางโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงไดอยางงายดายโดยภายในแต
ละโปรแกรมที่สรางโดย Authorware สามารถใชไอคอนถึง 16000ไอคอน 

2. Multimedia Tools ในโปรแกรม Authorware Professional ประกอบดวยเครื่องมือ 
ดานมัลติมีเดียอยางพรอมมูล  ทําใหผูใชสามารถสรางโปรแกรมที่ประกอบดวยขอความ  รูปภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว  และวีดิทัศนเขาดวยกัน  ทําใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพที่จะใชในการเรียน
การสอน  การอางอิง จําลองการทํางานในการนําเสนอสินคา และโฆษณา 

3. การออกแบบโปรแกรมใหสามารถใชไดหลายระบบ ทําใหผูใชไมวาจะเปนเครื่องแมค
อินทอชหรือภายใตระบบ Microsoft Windows ที่อยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลมีการทํางานที่
เหมือนกัน และสามารถติดตอไปยังทรัพยากรภายนอกระบบได ไมวาระบบการใชฐานขอมูลที่
ทํางานภายใต วินโดวสไมไดมีความแตกตางกันมากนัก ยกเวนในสวนของมัลติมีเดียและการทํางาน
ของโปรแกรมในสภาพแวดลอมตางกัน 
 

ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
กิดานันท มลิทอง(2540:262) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ในดานการศึกษาดังนี ้
1.ดึงดูดความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวยภาพกราฟก   ภาพ 

เคล่ือนไหวและเสียงนอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เปนตัวอักษร สามารถดึงดูดใจผูเรียนไดดีและชวยใน
การสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนไดดวย 

2. ใหสารสนเทศที่หลากหลายดวยการใชซีด-ี รอมในการใหขอมูลและสารสนเทศ 
ในปริมาณที่มากมาย   หลากหลายรูปแบบเก่ียวกับเนื้อหาบทเรียนที่สอน 

3. ทดสอบความเขาใจ ผูเรียนบางคนอาจจะไมกลาถามขอสงสัย   หรือตอบคําถาม 
ในหองเรียนการใชสื่อประสมจะชวยแกปญหาในสิ่งน้ีได 

4. สนับสนุนความคิดรวบยอด ระบบมัลติมีเดียสามารถแสดงสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การสรุปความคิดรวบยอดของผูเรียน  โดยการนําเสนอสิ่งที่ใหตรวจสอบยอนหลัง และแกไขจุดออน
ในการเรียน 

นอกจากน้ีในการสัมมนาวิชาการเร่ือง  CAI   กับการศึกษาไทย (ภาควิชาเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .  2541:  112) ยังไดสรุปถึงคุณคาและประโยชนของ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวดังนี้ 
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1. เปนตัวกระตุนในการเรียนการสอนเพราะเปนสื่อในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอน  ทํา
ใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน 

2. สนองตอการเรียนรายบุคคล   เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความ 
สามารถของตนเอง 

3. ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และการเสริมแรง (Reinforcement) แกผูเรียน 
ไดรวดเร็ว  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดทัน 

4. สามารถวัดผลการเรียนไดทันทีหลังการสอน 
5. เก็บขอมูลไดมากทําใหประหยัดพ้ืนที่และยังสามารถสุมแบบฝกหัด ขอสอบใหกับผูเรียน 

แตละคนโดยไมซํ้ากันได 
6. เปนการสอนแบบมีแผน เพราะมีการวางแผนการสรางบทเรียนทุกขั้นตอน สามารถ

ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงบทเรียนได 
7. ผูเรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหรืออยางนอยก็

เทียบเทากับการเรียนตามปกต ิ
8. การเรียนจากบทคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะใชเวลานอยกวาการเรียนการสอนปกต ิ
9. ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาน้ันๆ และสนใจการเรียนมากขึ้น 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
งานวิจัยภายในประเทศ 
บุญเลิศ  ทัดดอกไม  (2539  :  261)    ไดทําการศึกษาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ชุดวิชาการถายภาพเบื้องตน  โดยใชนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  45  คน  เปนกลุมตัวอยางผลวิจัย
พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  90/90  และทําการเปรียบเทียบผล
การทดสอบกอนเรียนและหลัง  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวาคะแนนจาก
การทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

มนตชัย  เทียนทอง  (2539:  78) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ระบบ 
มัลติมีเดีย  สําหรับอบรมครู  -  อาจารย และนักฝกอบรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยใชโปรแกรม Authorware Professional version 2.0 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนระบบมัลติมีเดียตามมาตรฐาน MPC lever 2 ผูใชบทเรียนและผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ตอบทเรียนวาอยูในเกณฑดี สามารถนําไปใชในการฝกอบรมการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนระบบมัลติมีเดีย และใชในการเรียนการสอนและใชฝกอบรมเองได 

วิไล  กัลยาณวัจน(2541  :  191)  ไดทําการสรางและศึกษาผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียเร่ือง  เมืองไทยของเรากับการสอนปกติ  โดยใชผูเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที ่ 1  จํานวน  60  คน  แบงเปนกลุมทดลองเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระบบมัลติมีเดีย  จํานวน  30  คน  และกลุมควบคุม  เรียนดวยวิธีการสอนปกติ  จํานวน  30  คน  
ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ  80/80  ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  กลุมทดลองมีคะแนนการทดสอบหลัง
เรียน  และผลการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนเรียน  และ   สูงกวากลุมควบคุม    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01 

นพดล  หองดอกไม  (2542  :  84)  ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือ
การฝกอบรมเรื่อง  เงินฝากประจํา  ของธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  คือ  มี
ประสิทธิภาพ  95.22/96.08  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเขารับการอบรม  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวา  ผูเขารับการ
อบรมที่เรียนดวยวิธีการอบรมตามแบบของธนาคารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  

ณัชชา  จองธุระกิจ(2542:98) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการ
พิมพสกรีน ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุมการสอนปกติ   ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียน
จากบทเรียนคอมพวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนจากการสอนปกติ  
ทั้งน้ีเปนเพราะผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนใหมไดตลอดเวลา  การนําเสนอบทเรียนมีความ
ชัดเจน  ผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดงายและชัดเจนกวาการสอนปกต ิ

วิไล  องคธนะสุข(2543:98) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การ
ผลิตรายการโทรทัศน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
86.57/85.85 และจากการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นตอคุณภาพบทเรียนอยูในเกณฑดีมาก  และทางดานผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรยีนมีความ
เหมาะสมด ี

เชษฐพงศ  คลองโปรง(2544:77)  ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง 
สื่อประเภทเครื่องฉายสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 และ พบวาผูเรียนมีความสนใจในการเรียนบทเรียน มี
ความช่ืนชอบและกระตือรือรนจะเรียน  สงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

สุกานดา ปนนาค (2531: 57) ไดศึกษาความเขาใจและเจตคติในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏวา นักเรียนที่
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แนะนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

นันทพร ศิริ วัชรกุล (2533) ไดวิ จัยเ ก่ียวกับผลของการใชแบบฝกหัดจากเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรที่มีผลสัมฤทธิ์ และความคงอยูของการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร จํานวน 
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40 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 20 คน โดยใหนักเรียนเรียนกับคอมพิวเตอร 20 คน และเรียน
โดยแบบฝกหัดคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมไม
แตกตางกัน แตนักเรียนกลุมที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนใหญมีความสนใจ และสนุกสนานตื่นเตนที่
จะเรียนคําศัพทตางๆ และมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนวิชาอื่นๆ และตองการใหมีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในโรงเรียนดวย 

อลงกต ยะไวทย (2535) ไดวิจัยเรื่องผลของรูปแบบการเสนอภาพกราฟกดวยเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ที่มีตอความจําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 120 คน แบางออกเปน 3 กลุม 
ตามระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูง ปานกลาง และต่ํา กลุมละ 40 คน และในแตละกลุมแบง
ออกเปน 2 กลุมยอย กลุมละ 20 คน รวมเปน 6 กลุม ในกลุมยอยทั้งสองน้ัน นักเรียนไดรับการ
ทดลองโดยใชรูปแบบการเสนอภาพที่แตกตางกันคือ รูปแบบการเสนอภาพแบบเต็มภาพ และแบบ
แยกเสนอตามสารภายในภาพ ผลการทดลองพบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง จะจําไดดีกวา
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลาง และต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรูปแบบ
การเสนอภาพกราฟก แบบแยกเสนอตามสารภายในภาพจะทําใหนักเรียนจําไดดีกวารูปแบบการ
เสนอภาพกราฟกแบบเต็มภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

ปติมนัส บันลือ (2544) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชการตูน
ดําเนินเร่ืองวิชาภาษาอังกฤษ “English is fun” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ จํานวน 48 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 90/90 ผลปรากฏวามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 92.00/90.20 ซ่ึงสามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนไดจริง 

 
งานวิจัยในตางประเทศ 
ฟลฟอด (Philpot. 1997) ศึกษาวิจัยในการออกแบบทางดานสื่อ ในเรื่องการเตรียมตัว

ผูเรียนเพ่ือเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีจุดประสงคเพ่ือเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
สําหรับเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการรวมหลายสื่อใหเปนสื่อเดียวในคอมพิวเตอร  ซ่ึงผลการวิจัยสรุป 
นักศึกษามีความเขาใจในขอมูลสื่อเทคโนโลยีในสังคม อุดมคติ และเทคโนโลย ี

คลารก(Clark.1995)ไดทําการวิจัยการใชโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเปนเคร่ืองมือ
สังเกตการพัฒนาวิชาชีพของครู  ผลการวิจัยพบวา ครูที่ใชโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเปน
เคร่ืองมือสังเกตการพัฒนาวิชาคร ูมีความสามารถในการจดจํา และสามารถที่จะพิสูจน และอธิบาย
ไดมากกวาครูที่ใชคูมือมาตรฐานวิชาชีพทางการสอนจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สรุปไดวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเน้ือหา หรือขอมูลในสื่อไดเปนอยางด ี โดยเฉพาะในปจจุบันที่มี
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การนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในวงการศึกษามากขึ้น เน่ืองจากในการศึกษางานวิจัยตางๆ พอ
สรุปได วาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะใชทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และยังมีเจตคติที่ดีตอการเรียนจึงควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเน้ือหาวิชาอื่นๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนดวย 

จอหนสัน (Johnson. 1985 : 2178-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
คําศัพทของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดยไดศึกษากับนักเรียนช้ันมัะยมศึกษาตอนปลาย
ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทสูงกวา นักเรียนที่
เรียนโดยใชเทป และปรากฎวานักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเช่ือมัน
ในการใชคําศัพทสูงกวานักเรียนที่เรียนจากเทป 

มิลเลอร (Miller. 1989) ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอนในการสอน
อานวิชาวรรณคดีอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางจากการเรียนการสอนในชั้นตามปกติ แต
การเรียนจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น นักเรียนจะใชเวลาในการเรียนรูวิชาวรรณคดี
อังกฤษนอยกวาการสอนปกต ิ

โกลิช (Kolich. 1986) ไดทําการทดลองใหนักเรียนฝกฝนคําศัพทโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทของนักเรียนเกรด 11 ผลการทดลองพบวา
นักเรียนที่ไดรับการฝกฝนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ในคะแนนคําศัพทสูง
กวากลุมควบคุมที่ไมไดเรียนคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา การนําบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอนเปนสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิ 
ภาพ ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ ทําให
ผูเรียนเรียนรูในเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อที่เราความสนใจ เสริมแรงจูงใจใน
การเรียนการสอนอยางหน่ึง  จึงสงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนการสอน  จึงควรมีการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเน้ือหาวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนภาษา       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน ลดปญหาของการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และชวยใหผลสัมฟทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 3. การสรางและหาประสิธิภาพของเคร่ืองมือ 
 4. การดําเนินการทดลอง 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 200 คน จํานวนทั้งหมด 
5 หองเรียน 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนทุง
มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 48 คน โดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling) และแบงกลุมตัวอยางออกเปน 

1. จับสลากหองเรียน 3 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 5 หองเรียน เพ่ือใชเปนหองเรียน
สําหรับใชในการทดลองคร้ังที ่1, 2 และ 3 

2. จับสลากกลุมตัวอยางจากหองเรียนที ่1 จํานวน 3 คน เพ่ือใชในการทดลองครั้งที ่1 
 3. จับสลากกลุมตัวอยางจากหองเรียนที ่2 จํานวน 15 คน เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที ่2 
 4. จับสลากกลุมตัวอยางจากหองเรียนที ่3 จํานวน 30 คน เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที ่3  
 

เน้ือหาวิชาที่ใชในการวิจัย 
เน้ือหาที่เสนอในบทเรียนคอมพิวเตอร คือ เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ABOUT ME 

ของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยแบงเน้ือหาเปน 3 เรื่อง ดังน้ี  
เร่ืองที ่1 LOOK AT MY FAMILY PHOTO 
เร่ืองที ่2 JITRA IS AT SCHOOL  
เร่ืองที ่3 WANLOP’S NEW HOUSE 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง About me สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2(ประถมศึกษาปที่ 5) 
 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเช่ียวชาญ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   
3. การสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ABOUT ME กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

1.1 ศึกษาเน้ือหา วิเคราะหและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรและการ
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

1.2 ศึกษาวัตถุประสงคในการเรียน ศึกษาผูเรียน แบงเน้ือหา 
1.3 ศึกษาโปรแกรมสําหรับการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร คือ โปรแกรม  

Macromedia Authorware 6.5 
1.4 กําหนดโครงสรางเน้ือหาและแบบฝกหัด เขียนรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  
1.5 วิเคราะหการสรางแบบฝกหัดระหวางเรียนตามเน้ือหาและจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรมของบทเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
1.6 นําเน้ือหาและแบบฝกหัดระหวางเรียนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบความถูกตองพรอมรับคําแนะนําเพ่ือมาปรับปรุงและแกไข  
1.7 เขียนสคริปต (Script) ซ่ึงเปนการเขียนรายละเอียดของบทพูด ขอความอักษร 

จังหวะ เสียง อักษรตางๆ 
1.8 เขียนผังงาน (Flowchart) ของบทเรียนคอมพิวเตอรเปนการเช่ือมโยงบทหรือโมดูล

ยอยของแตละสวน  
1.9 นําเน้ือหา ภาพ กราฟกและเสียง มาประกอบเปนบทเรียนคอมพิวเตอร พรอมดวย

แบบฝกหัดระหวางเรียน เขียนลงในโปรแกรม Macromedia Authorware 6.5 ซ่ึงลักษณะบทเรียน
เปนการสอน ที่มีรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาเปนระบบเรียงกันไป ผูเรียนจะตองศึกษาตามลําดับ
โปรแกรมที่วางไว 

 1.10 นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบปรับปรุงแกไข 
 1.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ไดจากการแกไข ใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดาน

เทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคุณภาพแลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง 

ประเทศ 
2.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบ การวิเคราะหขอสอบและ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรยีนเพ่ือใชในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 60 ขอ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบและนําไปปรับปรุงแกไข 

2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ที่เคยเรียนวิชาน้ีมากอนและไมใชกลุมทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากนักเรียนโรงเรียนทุงมหาเมฆ   จํานวน 100 คน   
นําไปตรวจใหคะแนนโดยที่ขอถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน 

2.6 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ 
(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2536:179 – 181) โดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ระหวาง 
0.28 – 0.70 และคาอํานาจจําแนก 0.22 ขึ้นไป ไดจํานวนขอสอบ 30 ขอ  

2.7 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder – Richardson 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 168)  
 
ตาราง 1 แสดงคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ “About me” 
 
บทเรียน จํานวนขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ความเชื่อม่ัน 
1 10 0.39 – 0.60 0.22 – 0.68 0.82 
2 10 0.28 – 0.70 0.28 – 0.66 0.77 
3 10 0.40 – 0.65 0.24 – 0.64 0.78 
รวม 30 0.28 – 0.70 0.22 – 0.68 0.95 
 

3. การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับผูเชี่ยว 
ชาญดานเน้ือหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.2 วิเคราะหคุณลักษณะที่จะประเมินของบทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือใหทราบวาตอง

ประเมินในเรื่องใดบาง 
3.3 สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับผูเช่ียวชาญ โดยใชแบบประเมิน

จํานวน 2 ชุด คือ แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพ
สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงแบบประเมินทั้ง 2 ชุด โดยมีลักษณะเปนแบบ
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อัตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมายของคะแนนของตัวเลือก
ในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
 คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
 คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
 คะแนน 2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
 คะแนน 1 หมายถึง ใชไมได 

3.4 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูศึกษาสรางขึ้น 

3.5 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑในการแปลความหมาย
ขอมูลของผลการประเมินดังนี ้

คาคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
คาคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับด ี
คาคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
คาคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 
คาคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได 

 เกณฑที่ผูศึกษากําหนดวาบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นตองมีคาเฉลี่ยของผลการ
ประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
 
4. การดําเนินการทดลอง 

การทดลองคร้ังที่ 1 เพ่ือหาขอบกพรองในดานตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร โดย
ทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน ทดลองใชกับบทเรียนโดยนักเรียนเริ่มเรียนเนื้อหาพรอมกับทํา
แบบฝกหัดระหวางบทเรียนควบคูกันไปดวย ขณะที่นักเรียนกําลังเรียนผูศึกษาคนควาสังเกต
ปฏิกิริยานักเรียนระหวางเรียน สัมภาษณซักถามปญหา และจดบันทึก ขอมูลเก็บ เพ่ือนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียน  

การทดลองคร้ังที่ 2  เพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน และตรวจสอบ
ขอบกพรองดานตางๆ เพ่ือนําไปแกไขปรับปรุง โดยทดลองกับนักเรียนจํานวน 15 คน นักเรียน 1 
คน ตอ 1 เคร่ือง นักเรียนเริ่มเรียนเน้ือหาพรอมกับทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูกันไปดวย เม่ือ
เรียนจบเรื่องแลวนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ันทันที ทําเชนเดียวกันน้ีจน
ครบทั้ง 3 เรื่อง นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชสูตร E1/E2  เพ่ือนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียน  
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 การทดลองคร้ังที่ 3  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร   โดยทดลองกับ
นักเรียนจํานวน 30 คน นักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง นักเรียนเริ่มเรียนเน้ือหาพรอมกับทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนควบคูกันไปดวย เม่ือเรียนจบเร่ืองแลวนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนั้นทันที ทําเชนเดียวกันน้ีจนครบทั้ง 3 เรื่อง  นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร โดยใชสูตร E1/E2 
 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ (ชูศรี วงศรัตนะและคณะ. 2544: 41) 
2. สถิติเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 

2.1 การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538:208-219) 

2.2 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหลักสูตร KR-20 
ของ Kuder Richardson (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 
 3. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร คือสูตร E1/E2 (เสาวณีย 
สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาคนควา 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ “About 
me” ของนักเรียนชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีเน้ือหาที่เสนอในบทเรียนคอมพิวเตอร คือ 
เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ “About me” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โดยเน้ือหาแบงออกเปน 3 
เรื่อง ดังน้ี 

เร่ืองที ่1 LOOK AT MY FAMILY PHOTO 
เร่ืองที ่2 JITRA IS AT SCHOOL 
เร่ืองที ่3 WANLOP’S NEW HOUSE 

และไดเสนอการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเช่ียวชาญ 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
2. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 

1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเช่ียวชาญ 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาภาษาอังกฤษ “About me” ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 
 

ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับของคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 

1.1 เน้ือหาสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
1.2 ความเหมาะสมในการเขาสูเน้ือหา 
1.3 ความถูกตองและเหมาะสมในการจัดลําดับเนื้อห 
1.4 ความเหมาะสมของเน้ือหากับเวลาที่นําเสนอ 
1.5 ความถูกตองของเนื้อหา 

4.53 
4.33 
4.67 
4.67 
5.00 
4.00 

ดีมาก 
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ด ี
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับของคุณภาพ 
2. ดานภาษาและเสียง 

2.1 ความเหมาะสมของภาษากับระดับผูเรียน 
2.2 ความถูกตองของการใชภาษา 
2.3 ความเหมาะสมของเน้ือหากับเสียงบรรยาย 
2.4 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

4.75 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 

ดีมาก 
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

3. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
3.1 ความเหมาะสมและจํานวนของแบบฝกหัด 
3.2 ความเหมาะสมและจํานวนของแบบทดสอบ 
3.3 ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 

4.56 
4.67 
4.67 
4.33 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ด ี

เฉลี่ยโดยรวม 4.61 ดีมาก 
 

จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาของ
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ “About me” มีความเห็นวา เน้ือหาบทเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ
ดีมาก สามารถนําไปใชในการทดลองได และมีคุณภาพของแตละรายการ ดังน้ีคือ 

 
1. ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่องมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ยกเวนรายการที่มีคุณภาพ

อยูในระดับดี คือ ความถูกตองของเนื้อหาและเนื้อหาสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  
 
2. ดานภาษาและเสียงมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก รายการที่มีคุณภาพอยูในระดับดี คือ 

ความเหมาะสมของภาษากับระดับผูเรียนสวนความถูกตองของการใชภาษา ความเหมาะสมของ
เน้ือหากับเสียงบรรยาย และความชัดเจนของเสียงบรรยายมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 
3. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก รายการที่มีคุณภาพอยูใน

ระดับดี คือ ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน สวนความเหมาะสมและจํานวนของแบบฝกหัด และ
ความเหมาะสมและจํานวนของแบบทดสอบ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับของคุณภาพ 
1. ภาพ 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชในบทเรียน 
1.2 การเลือกใชภาพเหมาะสมกับเนื้อหา 
1.3 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ 
1.4 ความชัดเจนของภาพที่ใชในบทเรียน 

4.06 
4.11 
4.11 
4.00 
4.00 

ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

 2. เสียง 
2.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
2.2 ความเหมาะสมของเสียงบรรยายและเสียงดนตรีที่

ใชประกอบ  

4.33 
4.33 

 
4.33 

ด ี
ด ี
 
ด ี

3. ตัวอักษร 
3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรที่ใช 
3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
3.3 ความเหมาะสมของการเลือกสีตัวอักษร 
3.4 ความชัดเจนของตัวอักษรบนพ้ืนหลัง 

4.28 
4.33 
4.00 
4.33 
4.44 

ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

4. สี 
4.1 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 
4.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรในภาพรวม 
4.3 ความเหมาะสมของการใชสีตางๆ ในการนําเสนอ 

4.15 
4.22 
4.00 

 
4.22 

ด ี
ด ี
ด ี
 
ด ี

5. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน 
5.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา 
5.2 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอโดยรวม
5.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน 
5.4 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน 

4.16 
4.22 

 
4.11 
4.00 
4.44 

ด ี
ด ี
 
ด ี
ด ี
ด ี

เฉลี่ยโดยรวม 4.19 ด ี
 

จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา มีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมีระดับคุณภาพเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชในการทดลองได โดยมีคุณภาพของแตละรายการประเมนิอยูในระดับดีดังน้ีคือ 
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1. ดานภาพมีคุณภาพอยูในระดับด ีรายการที่มีคุณภาพอยูในระดับดี คือ ความเหมาะสม
ของภาพที่ใชในบทเรียน การเลือกใชภาพเหมาะสมกับเน้ือหา ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ
และความชัดเจนของภาพที่ใชในบทเรียน 

2. ดานเสียง มีคุณภาพอยูในระดับดี รายการที่มีคุณภาพอยูในระดับดี คือ ความชัดเจน
ของเสียงบรรยาย และความเหมาะสมของเสียงบรรยายและเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 

3. ดานตัวอักษร มีคุณภาพอยูในระดับดี รายการที่มีคุณภาพอยูในระดับดี คือ ความ
เหมาะสมของรูปแบบอักษรที่ใช ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของการเลือกสี
ตัวอักษร และความชัดเจนของตัวอักษรบนพ้ืนหลัง 

4. ดานสี มีคุณภาพอยูในระดับดี รายการที่มีคุณภาพอยูในระดับดี คือ ความเหมาะสม
ของสีพ้ืนหลัง ความเหมาะสมของสีตัวอักษรในภาพรวม และความเหมาะสมของการใชสีตางๆ ใน
การนําเสนอ 

5. ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน ทั้งหมดทุกรายการมีคณุภาพอยูในระดับด ี
 
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ผูศึกษาวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง “About me” สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอของผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว 
นําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนทุงมหาเมฆ ผลการทดลองมีดังน้ี 
 
ผลการทดลองคร้ังที่ 1  
 การทดลองคร้ังที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ซ่ึงนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่5 ของโรงเรียนทุงมหาเมฆ ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2549 โดยผูเรียนศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร เรียนวันละ 1 เรื่อง ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น โดยเรียนเน้ือหา
สลับกับการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจนจบ ทําเชนน้ีจนครบทั้ง 3 เร่ือง สังเกตและสอบถามผลการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือหาขอบกพรองระหวางทดลองจากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข ซ่ึงพบ
ปญหาที่ตองทําการปรับปรุง คือ 

1. เสียงบรรยายที่ใชควรใหกระชับ และมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
2. ควรเพ่ิมภาพเคลื่อนไหวของภาพกราฟกในบทเรียน 
3. แกไขรูปแบบตัวอักษรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. แบบฝกหัด และแบบทดสอบควรมีรูปภาพประกอบกับคําถาม หรือคําตอบ 
 
ซ่ึงไดแกไขและปรับปรุงดังน้ี 
1. ปรับเปลี่ยนเสียงบรรยายใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน ใชเสียงแบบการตูน เพ่ือฟงแลว

เกิดความนาสนใจ 
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2. ใสภาพเคล่ือนไหวเพ่ิมเติมในบทเรียน 
3. แกไขตัวอักษรใหใหญขึ้น และสั้นกระชับ โดยใหสีตัวอักษรและสีพ้ืนตัดกัน เพ่ือใหอาน

ไดงาย 
4. นําภาพมาใสประกอบในคําถาม และคําตอบของแบบฝกหัด และแบบทดสอบ 

 
ผลการทดลองคร้ังที่ 2  
 การทดลองครั้งที ่2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนทุงมหาเมฆ ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2549 จํานวน 15 คน โดยผูเรียนไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ 1 คนตอ 1 เครื่อง 
นักเรียนจะไดเรียนเนื้อหา เฉล่ีย 1 เรื่องตอ 30 นาที พบวานักเรียนบางคนอาจจะเรียนไมเสร็จ
หรือไมทัน ดังน้ันการทดลองจึงไมจํากัดเวลา โดยเรียนเน้ือหาสลับกับการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนจนจบ แลวทําแบบทดสอบ ทําเชนน้ีจนครบทั้ง 3 เรื่อง โดยจะนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบของแตละเรื่องมาเพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซ่ึงปรากฎผลการทดลองดังน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการหาแนวโนมประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากการทดลอง 

ครั้งที่ 2  
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) แบบทดสอบหลังเรียน(E2) 
รายการ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย รอยละ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย รอยละ 

ประสิทธิภาพ
บทเรียน 

บทเรียนที่ 1 15 12.00 80.00 10 8.20 82.00 80.00/82.00 
บทเรียนที่ 2 15 12.07 80.44 10 8.07 80.67 80.44/80.67 
บทเรียนที่ 3 15 12.20 81.33 10 8.33 83.33 81.33/83.33 

รวม 45 36.27 80.59 30 24.60 82.00 80.59/82.00 
 

จากตาราง 4 แสดงผลการหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง 
About me ครั้งที่ 2 พบวา บทเรียนรวมทั้ง 3 เร่ือง มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 80.59/82.00 โดย
แตละเรื่องแสดงผลดังน้ี 

1. บทเรียนที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
80.00 และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน 82.00 ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

2. บทเรียนที ่2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
80.44 และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน 80.67 ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
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3. บทเรียนที ่3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
81.33 ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน 83.33 ซ่ึงไมเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

สรุปไดวาการหาแนวโนมของประสิทธิภาพโดยรวมบทเรียนคอมพิวเตอรจากการทดลอง
ครั้งที่ 2 การทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 80.59 และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน82.00 ซ่ึงไม
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว จึงไดทําการปรับปรุง คือ  

1. ไมควรจํากัดเวลาในการเรียน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาตามความสามารถ และ
ระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย 

2. ควรเฉลยคําตอบในการทําแบบฝกหัด ถานักเรียนตอบคําถามผิด 
3. มีการเพ่ิมรูปภาพการตูนที่เกี่ยวของกับเน้ือหา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหา

น้ันเพ่ิมมากขึ้น  
 

ผลการทดลองคร้ังที่ 3  
 การทดลองครั้งที่ 3 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงแกไขแลว และขยายเวลา
ทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบบ 1 คนตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง เรียนวันละ 1 เรื่อง 
โดยเรียนเน้ือหาสลับกับการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจนจบ แลวทําแบบทดสอบ ทําเชนน้ีจนครบ
ทั้ง 3 เร่ือง หลังจากน้ันนําผลที่ไดไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรตามเกณฑ 85/85 ซ่ึง
ปรากฎผลการทดลอง ดังนี้ 
 
ตาราง 5 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร จากการทดลองครั้งที ่3 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 
รายการ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย รอยละ คะแนน

เต็ม 
คาเฉลี่ย รอยละ 

ประสิทธิภาพ
บทเรียน 

บทเรียนที่ 1 15 12.80 85.33 10 8.57 85.67 85.33/85.67 
บทเรียนที่ 2 15 12.87 85.78 10 8.60 86.00 85.78/86.00 
บทเรียนที่ 3 15 12.77 85.11 10 8.63 86.33 85.11/86.33 
รวม 45 38.44 85.41 30 25.80 86.00 85.41/86.00 
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จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง About me ครั้ง
ที่ 3 พบวา บทเรียนทั้ง 3 เรื่อง มีประสิทธิภาพ 85.41/86.00 โดยแตละเรื่อง แสดงผลดังน้ี 

บทเรียนที ่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
85.33 และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน 85.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

บทเรียนที ่2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
85.78 และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน 86.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

บทเรียนที ่3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจากแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 
85.11 และจากแบบทดสอบหลังเรียนเปน 86.33 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

สรุปไดวาการหาประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร จากการทดลองคร้ังที่ 3 
คือ 85.41/86.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ “About me” 
สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ซึ่งสามารถ
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะไดดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ “About me” 
สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสําหรับใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
“About me” สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

2. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับวิชาอื่นๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียน

ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 5 หองเรียน มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 200 คน  
 

2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแกนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 48 คน ไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ดังน้ี 

2.1 จับสลากนักเรียนแตละหอง เขากลุมทดลองครั้งที่ 1,2 และ 3 
2.2 จับสลากนักเรียนแตละหอง เปนหนวยทดลอง 

การทดลองครั้งที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยาง 3 คน 
  การทดลองครั้งที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยาง 15 คน   
  การทดลองครั้งที่ 3 จํานวนกลุมตัวอยาง 30 คน 
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3. เน้ือหาวิชาที่ใชในการศึกษาคนควา 
เน้ือหาที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอร คือ เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ “About me” สําหรับ

นักเรียนชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยเนื้อหาแบงออกเปน 3 เร่ืองดังนี้ 
เรื่องที่ 1 LOOK AT MY FAMILY PHOTO 
เรื่องที่ 2 JITRA IS AT SCHOOL  
เรื่องที่ 3 WANLOP’S NEW HOUSE 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร คือ เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ “About me” สําหรับนักเรียนชวง

ช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปน้ี 
1.1 เพ่ือใหสามารถสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตอง ชัดเจน และ

เหมาะสมกับระดับภาษาที่เรียน 
1.2 เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษเปนพ้ืนฐานที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑการใชภาษา 
1.3 เพ่ือใหสามารถพูด ฟง และสนทนาเปนภาษาอังกฤษ อานออกเสียง และอานจับ

ใจความได 
1.4 เพ่ือใหสามารถสื่อสารดวยการเขียนเปนภาษาอังกฤษ ดวยการเขียนขอความและ

คําพูดตางๆ ไดดวยอักษรตัวพิมพ และอักษรตัวเขียน สะกดคําถูกตอง และใชเครื่องหมายวรรคตอน
ถูกตอง 

1.5 เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมโดยใช
สื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ พจนานุกรม และสื่ออื่นๆ 

1.6 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมในบริบทภาษาที่สื่อสาร 
1.7 เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอาน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สราง
ขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง หลังจากไดเรียนรูในขอดังกลาวขางตน 
 3. แบบประเมิณคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเช่ียวชาญ 
 
การดําเนินการทดลอง 
 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นไปพัฒนาตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การทดลองคร้ังที่ 1 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางคร้ังที่ 1 คือ นักเรียน
ชวงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที ่2 ปก่ีศึกษา 2549 โรงเรียนทุงมหาเมฆ จํานวนวันละ 
1 เรื่อง ในขณะที่นักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแตละเรื่อง เริ่มตั้งแตเรื่องที่ 1 โดยจะใหนักเรียน
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เรียนเน้ือหาสลับกับการทําแบบฝกหัดระหวาง เรียน จนจบเน้ือหาในเร่ืองที่ 1 หลังจากนั้นจึงเริ่ม
เรื่องที่ 2 โดยเรียนเน้ือหาสลับกับการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจนจบ ทําเชนน้ีจนครบทั้ง 3 เรื่อง 
สังเกตและสอบถามผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือหาขอบกพรองระหวางทดสอบจากน้ันนํามา
ปรับปรุงแกไข 
 2. การทดลองคร้ังที่ 2  
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที ่2 จํานวน 15 
คน แบบ 1 คนตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยเรียนเนื้อหาเฉล่ีย 1 เร่ืองตอ 30 นาที ในขณะที่
นักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแตละเรื่อง เริ่มตั้งแตเรื่องที่ 1 โดยจะให นักเรียนเรียนเน้ือหา
สลับกับการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จนจบเน้ือหาในเรื่องที่ 1 เม่ือนักเรียนเรียนจบจะใหทํา
แบบทดสอบ หลังจากน้ันจึงเริ่มเรื่องที่ 2 โดยเรียนเน้ือหาสลับกับการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจน
จบ แลวทําแบบทดสอบ ทําเชนนี้จนครบทั้ง 3 เร่ือง โดยจะนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนและแบบทดสอบของแตละเรื่องมาหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
โดยใช E1/E2 
 3. การทดลองคร้ังที่ 3  
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงแกไขแลว และขยายเวลาทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน แบบ 1 คนตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง เรียนวันละ 1 เรื่อง ในขณะที่นักเรียนเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรแตละเรื่อง เร่ิมตั้งแตเรื่องที่ 1 โดยจะใหนักเรียนเรียนเน้ือหาสลับกับการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน จนจบเน้ือหาในเรื่องที่ 1 เม่ือนักเรียนเรียนจบจะใหทําแบบทดสอบ 
หลังจากน้ันจึงเร่ิมเร่ืองที ่2  โดยเรียนเนื้อหาสลับกับการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจนจบ แลวทํา
แบบทดสอบ ทําเชนน้ีจนครบทั้ง 3 เร่ือง โดยการนําจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หลังจาก
น้ันนําคะแนนที่ไดไปหาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรตามเกณฑ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2 
  
สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการศึกษาคนควา สรุปผลไดดังน้ี 
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ “About me” สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 

2 ช้ันประถมศึกษาปที ่5 สําหรับการเรียนการสอนในลักษณะที่ใชในการสอน การทบทวน การทํา
แบบฝกหัด และแบบวัดผล (Yutorial Instruction) โดยบทเรียนจะนําเสนอทั้งขอความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และดนตรีประกอบในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนบทเรียนที่มีการสอนและ
การทดสอบผสมกัน จะเปนบทเรียนที่ผูเรียนจะมีปฎิสัมพันธกับคอมพิวเตอรในลักษณะการเรียน
รายบุคคล 
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2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
2.1 ผลจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา บทเรียน

คอมพิวเตอร มีคุณภาพอยูในระดับด ี
2.2 ผลจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร มี

คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
2.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง ไดคา

85.41/86.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาภาษาอังกฤษ “About 
me” สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาคนควาปรากฎวา 
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรจากคะแนนเฉล่ียของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน มีคาเทากับ 85.41/86.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 85/85 ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลไดดังน้ี 
 การที่บทเรียนคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ กําหนด 85/85 อันเปนผล
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น ไดมีการทําตามหลักการวิจัยและพัฒนา ซึ่งไดพัฒนาอยาง
เปนระบบ มีการวางแผน ดําเนนิการสราง แกไข และปรับปรุง โดยผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาและ
ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร มีการนําไปทดลองหาประสิทธิภาพโดยการทดลอง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
จํานวน 3 คนและการทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน เพื่อหาขอบกพรองมีการสอบถาม และมีการ
สังเกตโดยผูวิจัยเอง จากน้ันนําขอบกพรองไปปรับปรุงกอนที่จะนําไปใชในการทดลองครั้งที่ 3 
จํานวน 30 คน จนไดบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเทากับ 85.41/86.00 ซ่ึงตามเกณฑที่
กําหนดไว นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรยังเปนการนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ
อุปกรณและวิธีการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใชสื่อแต
ละอยางตามลําดับขั้นตอนของเน้ือหา และในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชรวมดวย 
เพ่ือการผลิต หรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ในการเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร ภาพ
กราฟฟก ภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว และเสียง (กิดานันท มลิทอง, 2539: 255) อีกทั้งการนํา
มัลติมีเดียไปใชในลักษณะของสื่อการเรียนการสอนนั้นมีประโยชนมาก เราสามารถชวยเพ่ิมพูนการ
เรียนรูชวยจําลองสถานการณ ชวยพัฒนาทักษะการคิด และความสามารถในการแกปญหา เพ่ือให
โอกาสผูเรียนไดเรียนรูถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสภาพที่ปราศจากอันตรายตอตัวผูใช
บทเรียน และผูสอนเองก็จะมีเวลาใหกับผูเรียนรายบุคคลมากขึ้น (บุปผชาติ ทัพหิกรณ. 2538: 31) 
ตลอดจนยังเปนสื่อการสอนที่สามารถสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนมีอิสระ
ในการควบคุมการเรียนของตนเองได (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 9) จึงทําใหผูเรียนมีความ
สนใจและเกิดการอยากรู อยากเห็น อีกทั้งผูเรียนตองมีปฎิ-สัมพันธกับบทเรียนคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดียตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธัญญา ตันติชวลิต  (2541) ซ่ึงไดสรางและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือฝกทักษะการเขียนกาพยยานี 11 ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่5 ซึ่งไดมีการนําภาพการตูนที่นารักมาเพ่ิมความสนใจของนักเรียน พบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 92.66/92.34 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดให ดังน้ัน การสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบันมีเปาหมายของการสอนภาษาเนนให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดตามสถานการณตางๆ ในชีวิตจริง ใหโอกาสนักเรียนฝก
ปฎิบัติกิจกรรมภาษา และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได เนนการสอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณ 
และพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญผูสอนจะมีหนาที่คอยใหคําแนะนําชวยเหลือ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะตองใหหลักการพัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ในลักษณะบูรณาการ 
(เสาวลักษณ  รัตนวิชช.2531: 37-49) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปราโมทย  บุญมุสิก.2533: 62 ที่
ศึกษาการสะกดคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแบบการใช
เกมสและการสอนแบบตามปกต ิผลการศึกษาปรากฎวา  กลุมการสอนที่ใชเกมสมีผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงเห็นวาการใช
บทเรียนคอมพิวเตอร  วิชาภาษาอังกฤษ “About me” สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 มีความเหมาะสมตอการเรียนรูดวยตนเอง  สามารถศึกษาเนื้อหาไดชัดเจน เพราะมีทั้ง
ภาพประกอบ เสียงบรรยายทําใหสามารถศึกษาไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามความ
ตองการของตนเอง  จึงมีประโยชนตอการเรียนการสอน นําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ผูสรางควรมีความรู เรื่องการทําภาพเคล่ือนไหว การ
ตกแตงภาพเปนอยางดี เพราะจะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมีความนาสนใจ และดึงดูดผูเรียน
ไดมากขึ้น รวมทั้งตองคํานึงถึงการใชสีของตัวอักษร สีพ้ืน เพราะสีมีความสัมพันธตอความยากงาย
ในการอาน และเสียงบรรยายใหมีคุณภาพดี ระดับเสียงคงที่ชัดเจน ตลอดจนการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับเด็กเล็ก ควรคํานึงถึงความชอบ และความนาสนใจของเด็กเปนสําคัญ 
เชน การนําภาพการตูน หรือภาพวาดมาประกอบ ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น 

2. ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง About Me ไปใชในการเรียนการสอน และเพ่ือให
นักเรียนสามารถทบทวนความรูดวยตนเองได  

3. การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรของผูเรียนน้ัน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนดวย
ตนเองอยางแทจริง และไมควรจํากัดเวลาการเรียนของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนตามความสามารถ 
หรือความสนใจ จะทําใหผูเรียนเกิดความสนุกและเปนอิสระในการเรียนรู 

4. การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรจะเปนการชวยฝกทักษะทางดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียนของวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือใหเกิดวามเขาใจและเกิดการเรียนรู 
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5. สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใชในการเรียนลวงหนาสําหรับนักเรียนที่ตองการ
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม และยังเปนสื่อสําหรับใหนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนมาแลว
ดวยตนเอง จึงเปนการเรียนรูรายบุคคลตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

1. ควรสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนารูปแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผาน
ระบบเครือขายทางคอมพิวเตอร โดยอาศัยอินทราเน็ตของแตละสถาบันการศึกษา และทางเว็บไซด 
เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ มีอยู และเอื้ออํานวยดานการศึกษาตอผูเรียนใหมีประโยชน
กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). วิจัยสํารวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 

สอน. กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพแกนจันทรจําจัด. 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  

กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 
กรมสามัญศึกษา.(2539).โครงการพัฒนาการสอนภาษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา. 

กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 
______________. (2545). คูมือพัฒนาสื่อการเรียนรู. กรุงเทพฯ. โรงพิมพคุรุสภา 
กิดานันท  มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย. พิมพคร้ังที่ 2 . กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กุสุมา ลานุย. (2532ม สิงหาคม). “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร”.

วารสารศึกษาศาสตร. 15(16) : 22. 
____________.(2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรง 

พิมพชวนพิมพ. 
ความรูเด็กไทยถดถอย.(2545, 10 กรกฎาคม). มติชนรายวัน. หนา 15-16. 
จิราวรรณ  สุวรรณเนตร. (2543). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง จังหวัด 

สมุทรสงคราม. สารนิพนธ  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ. อัดสําเนา. 
ชัยยศ พรหมวงศ. (2529). เทคโนโลยีแบบใหมกับทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ฝายโสตทัศน

ศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เชษฐพงศ  คลองโปรง. (2544). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง สื่อประเภท 

เคร่ืองฉาย สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี. สารนิพนธ  กศ.ม.  กรงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

ณัชชา  จองธุระกิจ. (2542). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การพิมพสกรีน.  
ปริญญานิพนธ  กศ.ม. กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัด

สําเนา. 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอรชวยสอน. กรุงเทพฯ: ภาคโสตทัศนศึกษา คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ทักษิณา  สวนานนท. (2530). คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ. องคการคาคุรุสภา. 



 61 
 

ธนพัฒน ถึงสุข และชานนท สุขวาร.ี (2539). เปดโลกมัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ :  ไอบิชพับลิสชิ่ง.
ธัญญา ตันติชวลิต.(2541). การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการเขียนกาพยยานี 
 11 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (เทคโนโลย ี

การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสําเนา. 
นงนุช  วรรธนวหะ. (2535). คอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง 
_________. (2535 , ธันวาคม). การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน. เอกสารการสัมมนา

วิชาการ เรื่องการผลิตและการใชมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา. หนา 4-6. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นพดล  หองดอกไม. (2539). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรม
เร่ือง เงินฝากประจํา. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

บุญสืบ  พันธุดี. (2537). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาชีววิทยา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย. ปริญญานิพนธ  กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

บุญเลิศ  ทัดดอกไม. (2539). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชุดการถายภาพเบื้อ
ตน. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

บุปผชาต ิ ทัฬหิกรณ. (2538, กรกฎาคม-กันยายน). มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ. สสวท. 23(29) : 25-35. 
ปราโมทย บุญมุสิก. (2533). เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการทําการสะกดคํา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแบบใชเกมส และ
แบบปกติในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การประถมศึกษา). ชลบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. อัดสําเนา 

ปรียาพร วงคอนุตรโรจน. (2534). การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมกรุงเทพ. 
ปติมนัส  บันลือ. (2544). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร โดยใชการตูนดําเนินเร่ือง วิชา

ภาษาอังกฤษ “English is fun” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3. สารนิพนธ.  
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ. อัดสําเนา. 
เปรื่อง  กุมุท และทิพยเกสร  บุญอําไพ. (2536). “แนวคิดการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการ 

ศึกษา”. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หนวยที่ 8-10. 
  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 62 
 

พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ. (2531, 21-25 เมษายน-พฤษภาคม). รวมรวบบทความที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยทางการศึกษา(เลม 2 ). 4. 

พวงรัตน  ทวีรัตน. (2543). วิธีการวิจัยทางและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 

พัลลภ  พิริยะวงศ. (2541, ต.ค.-ธ.ค.). “มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน”, พัฒนาเทคนิคการ 
ศึกษา. 11(28) : 9-15. 

พินิจ  ปฏิสังข. (2539). “ระบบมัลติมีเดีย”, คูมือการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคล OLYMPIA.  
หนา 47-48.  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (2541).  การสัมมนาวิชาการเร่ือง CAI กับ การศึกษา. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มนตชัย เทียนทอง. (2539). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียสําหรับ
ฝกอบรมครูอาจารยและนักฝกอบรมเร่ืองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน.  
ดุษฎีนิพนธ ด.ด.(บริการเทคนิคศึกษา) กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิ 
ทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

___________. (2540). “คูมือการใชงาน Autrorware Professional”, เอกสารประกอบการฝก 
อบรม. หนา 1. 

มานะ  ออพานิชกิจ. (2530). ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ม.4 จากการเรียน
แบบรายบุคคลและการเรียนแบบกลุมโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน.  ปริญญานิพนธ  
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ. อัดสําเนา. 
มาลิน ีจุฑะรพ.(2539). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน. 
วานิช  กาญรัตน. (2543). การพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาการออกแบบและจัดหนา  

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา). 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

วิไล  กัลยาวัจน. (2541). การศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย
เร่ือง เมืองไทยของเรา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

ศรีวัย สุวรรณกิต.ิ (2522). วิธีการสอนภาษาอังกฤษ. พิมพคร้ังที่ 2. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรี
นครินวิโรฒ พิษณโลก. 

สมศักดิ ์สินธุระเวชญ.(2531). การประเมินผล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 
สานิตย  กายาผาด. (2542). การเขียนโปรแกรม มัลติมีเดีย Toolbook. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยู

เครชั่น จํากัด(มหาชน). 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร.ี (2544). แผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว. 



 63 
 

สิริรัตน สัมพันธยุทธ. (2540). ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การศึกษาผูใหญ) 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

เสถียร  ศิริสถิตยกุล. (2521). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เร่ืองความสัมพันธและฟงกชั่น โดยใชหนวย
การเรียนการสอนกับกาสอนแบบปกติ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา พระนครเหนือ 

เสาวลักษณ รัตนวิชช. (2531). เอกสารคําสอนหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 

หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.(2544). การประเมิน
คุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5. กทม. หนวยศึกษานิเทศก 

อรพันธุ  ประสิทธรัิตน. (2530). คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : บริษัทคราฟ
แมนเพรส จํากัด. 

อนิรุทธ  สติม่ัน. (2542). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางอินเตอรเน็ต เร่ือง
การถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป. สารนิพนธ  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อัดสําเนา. 

Aless Stephen M. and Stanley R. Trollip. (1985). Computer-base Instruction. New Jersey : 
Prentice-hall.  

Allen, Magaret.(1984, January). “Viewing Comprehension in the EFL Classroom”, English 
Teaching Journal. 38(1) : 21-26. 

Borg, Walter R. and Merigith D. Gall. (1979). Educational Research : An Introduction. 
New York: Longman. 

Clark, Barbara Irene. (1995). Understanding Teaching : An Interactive  
Multimedia Professional Development Observational Tool for Teacher. 
Dissertation, Ph.D, Arizona : Granduate School Arizona State University 
Photocopied. 

Gagne, Robert M. and Leslie J. Briggs(1974). Principle of Instructional Design.  
New York : Mcgraw-hill book, CO. 

Gay, L.R. (1990). Educational Research Competencies for Analysis and Application. 3rd 
ed. New York : An Imprint of Macmillan Publishing Company. 



 64 
 

Green, Barbara. and others.(1993). Teachnology Edge : Guide to Multimedia.  
New Jersey : New Riders Publishing. 

Johnson, Mate Vitor. (1985). An Evaluation of Abstract International. 53 : 2178- A. 
Kemp, Dayton . (1985). Planning and Audiovisual Materials. Chandler  

Publishing Company. 
Morrow K. (1981). “Introduction : Principles of Communicative Methodology” in 

Communication in the Classroom. PD. 59 – 66, 362. Essay : Longman Group, Ltd. 
Philpot, Elose. (1979). Media Literacy Curriculum Design : Preparing for  

Multimedia Technology. Ph.D . Mississippi State University. 
Rabie, Parvin. (1979, December). “Improving the Method of Teaching Englisg as a Second 

Language in Iranian School”. Dissertation Abstracts International. 40 (6) : 3095-
A. 

Romiszowski,. A.J. (1986) Developing Auto-instructonal Materials. New York :  
London Nicols Publishers. 

Saggaf, A. (1982, December). “An Investigation of the English Program at the Department 
of English, College of Education, King Abdul-Aziz University, In Mecca, 
Saudiarabie”. Dissertation Abstracts International. 43 : 1820-A. 

Smith, and Other. (1976). Teaching Reading in the Middle Grade 2nd Ed. Massachusetts : 
Addisio-Wesley. 

(http://www.onec.go.th/news46/pr/n_460308a.htm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onec.go.th/news46/pr/n_460308a.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก ข. 

แบบทดสอบทายบทเรียน 
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แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ “About me” 
โรงเรียน ..............................................................................................ปการศึกษา .................... 
ช่ือ ..................................................................ชั้น ............................เลขที่................................. 
 
LESSON 1  
 
FAMILY TREE 
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From the family tree can you find the answers to there questions? 
 
1. What is Veera’s nephew’s name? 

a. Don 
b. Somboon 
c. Wichai 
d. Malee 

 
 
2. Can you name Malee’s father-in-law? 

a. Don 
b. Veera 
c. Tam 
d. Wichai 

 
3. What is the name of Somboon’s mother-in-law? 

a. Tam 
b. Malee 
c. Suda 
d. Jitra 

 
4. What is Wanlop’s brother-in-law’s name? 

a. Somboon 
b. Jitra 
c. Don 
d. Veera 

 
5. What is the name of Varee’s sister-in-law? 

a. Malee 
b. Jitra 
c. Suda 
d. Tam 
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6. What is the name of Wichai’s daughter-in-law? 
a. Malee 
b. Suda 
c. Jitra 
d. Somboon 

 
7. Who is Suda’s son-in-law? 

a. Tam 
b. Somboon 
c. Don 
d. Wichai 

 
8. Can you name Malee’s husband? 

a. Don 
b.Veera 
c. Somboon 
d. Wichai 

 
9. What is Wanlop’s pet’s name? 

a. Don 
b. Wichai 
c. Veera 
d. Tam 

 
10. Who is Dao?          She is Wichai’s ________________. 

a. granddaughter 
b. sister 
c. niece 
d. daughter 
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ภาคผนวก ค. 
คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 
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ตารางแสดงคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง “About me” 

 
 
เร่ืองที ่1 LOOK AT MY FAMILY PHOTO 
 
ขอที ่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.44 
0.54 
0.59 
0.39 
0.56 
0.42 
0.48 
0.60 
0.53 
0.55 

0.36 
0.68 
0.66 
0.22 
0.56 
0.40 
0.48 
0.48 
0.54 
0.54 

 
 
เร่ืองที ่2 JITRA IS AT SCHOOL 
 
ขอที ่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.70 
0.61 
0.49 
0.33 
0.70 
0.53 
0.54 
0.28 
0.42 
0.66 

0.44 
0.50 
0.38 
0.46 
0.56 
0.66 
0.56 
0.28 
0.44 
0.52 
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เร่ืองที ่3 WANLOP’S NEW HOUSE 
 
ขอที ่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.53 
0.47 
0.40 
0.65 
0.43 
0.56 
0.54 
0.56 
0.42 
0.43 

0.30 
0.30 
0.44 
0.46 
0.46 
0.64 
0.24 
0.52 
0.56 
0.58 
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ภาคผนวก ง. 
แบบประเมินบทเรียนคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง “About me” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ดานเน้ือหา) 
ช่ือผูประเมิน ............................................................................ตําแหนง .................................... 
หนวยงาน .................................................................................................................................. 
โปรดทําเครื่องหมาย a ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนดให 
   5 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
   4 หมายถึง  มีคุณภาพด ี
   3 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
   2 หมายถึง  ตองปรับปรุง 
   1 หมายถึง  ใชไมได 

ระดับความคิดเห็น 
เรื่องที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ดานเน้ือหา และการดําเนินเร่ือง 
เน้ือหาสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
ความเหมาะสมในการเขาสูเน้ือหา 
ความถูกตองและเหมาะสมในการจัดลําดับเนื้อหา 
ความเหมาะสมของเน้ือหากับเวลาที่นําเสนอ 
ความถูกตองของเน้ือหา 

     

2. ดานภาษาและเสียง 
ความเหมาะสมของภาษากับระดับผูเรียน 
ความถูกตองของการใชภาษา 
ความเหมาะสมของเน้ือหากับเสียงบรรยาย 
ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

     

3. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
ความเหมาะสมและจํานวนของแบบฝกหัด 
ความเหมาะสมและจํานวนของแบบทดสอบ 
ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 

     

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ...............................................ผูประเมิน 
                                                            (..................................................)  
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง “About me” 
(ดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ช่ือผูประเมิน ..............................................................................ตําแหนง .................................. 
หนวยงาน .................................................................................................................................. 
โปรดทําเครื่องหมาย  a ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนดให 
   5 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
   4 หมายถึง  มีคุณภาพด ี
   3 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
   2 หมายถึง  ตองปรับปรุง 
   1 หมายถึง  ใชไมได 
 

ระดับความคิดเห็น เร่ืองที่ประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ภาพ 
ความเหมาะสมของภาพที่ใชในบทเรียน 
การเลือกใชภาพเหมาะสมกับเนื้อหา 
ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ 
ความชัดเจนของภาพที่ใชในบทเรียน 

     

2. เสียง 
ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
ความเหมาะสมของเสียงบรรยายและเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 

     

3. ตัวอักษร 
ความเหมาะสมของรูปแบบอักษรที่ใช 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
ความเหมาะสมของการเลือกสีตัวอักษร 
ความชัดเจนของตัวอักษรบนพ้ืนหลัง 

     

4. ส ี
ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 
ความเหมาะสมของสีตัวอักษรในภาพรวม 
ความเหมาะสมของการใชสีตางๆ ในการนําเสนอ 
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ตาราง (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น เร่ืองที่ประเมิน 
5 4 3 2 1 

5. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน 
ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา 
ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอโดยรวม 
ความสะดวกในการใชบทเรียน 
ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน 

     

 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ...............................................ผูประเมิน 
                                                            (..................................................) 
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ภาคผนวก จ. 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 
1. ผศ. ชาญชัย อินทรสุนานนท 
 อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผศ. อลิศรา เจริญวานิช 
 อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. อ.ดร.กุศล อิสดุลย 
 อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 
1. อาจารยสุวรีย  รัตนพันธุ 
 อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนทุงมหาเมฆ 
 
2. อาจารย Kerry Robson 
  Year 2 Class Teacher Bangkok International Preparatory & Secondary School 
 
 
3. อาจารย Julie Hyslop 
          Year 2 Class Teacher Bangkok International Preparatory & Secondary School 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
ช่ือ   สุทิน  ถมครบุร ี
เกิดวันที ่   5  ตุลาคม  2516 
สถานที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 23 สุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 
 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2529  โรงเรียนบานใหญ 
พ.ศ. 2532  โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 
พ.ศ. 2535  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
พ.ศ. 2540  ครุศาสตรบัณทิต (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2550  การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
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