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       การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ   กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน  และแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหมี  2 สวน
คือ   สถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย (X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติที่ใชในการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใชสูตร E1/E2 

 ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในดานเน้ือหาในระดับดีมาก 
และดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 87.27/88.17 
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      The research aimed at development of the multimedia computer-based lessons 
under topic of the multiplication table in the field of mathematics for the prathom 2 students 
to achieve the efficiency according to the criteria  80/80. 
  The samples used in achieving the efficiency of the multimedia computer-based 
lessons were 48 of the prathom 2 students from Simple random sampling during the 1st 
semester of academic year 2011, Anuban Surin School, Suring Province. The instruments 
were the multimedia computer-based lessons, Exercises, Post-Test and evaluation form for 
the quality of the multimedia computer-based lessons. Analytical statistics were the 
elementary statistics  :  mean (X ), standard deviation (S.D.) and the statistics used for 
finding the efficiency of the multimedia computer-based lessons by the formula E1/E2.0 
  The result of the research indicated that the multimedia computer-based lessons 
under topic of the multiplication table in the field of mathematics for the prathom 2 students 
possessed the very good level of quality in content and the good level of educational 
technology with the efficiency of 87.27/88.17 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ และคําแนะนําจาก อาจารย      
ดร.นฤมล  ศิระวงษ ที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน
การทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ ่ง  นอกจากนี้ผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอการสรรสราง     
สารนิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นจากผูชวยศาตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง และอาจารย ดร.
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ  ที่ใหความอนุเคราะหเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่แตงตั้งเพ่ิมเติม  ที่
ไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนการตรวจสอบแกไขสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาของทานอาจารยเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
             ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย 
อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารยทอรุง ประมูปถัมถ  อาจารยชนิดา ทูนสูงเนิน และ 
อาจารยลาวัลย ยวงทอง ซึ่งไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาและ
เครื่องมือวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือใหมี
ความเที่ยงตรงในการวัดยิ่งขึ้น 

   ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร คณาจารย และนักเรียนอนุบาลสุรินทรที่เปนกลุมตัวอยาง
สําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ รวมรุนทุกคน ตลอดจนผูเกี่ยวของทุก
ทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหตลอดมา 

   ขอกราบขอบพระคุณ พอ แม พ่ี และนองๆ ที่เปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือดานตางๆ จนกาว
ผานปญหาทุกปญหามาได จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี   
    ทายสุดนี้ประโยชนและคุณคาของสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา ครู
อาจารย และผูมีอุปการคุณทุกทานที่คอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ อบรมสั่งสอน ผูวิจัยจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  

  ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ในสวนของการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการผลิต การเขาถึง การ
จัดเก็บ รวมทั้งการแพรกระจายความรู (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน. 2546: บทสรุปสําหรับผูบริหาร) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูโดยใชสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา โดยไดมีการกําหนดไวในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 67 วารัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 30-31) 
  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 9) ซึ่งในยุคที่
เทคโนโลยีทางดานตางๆ ไมวาจะเปนสารสนเทศ การติดตอสื่อสารและทางการศึกษาไดกาวหนาอยาง
นี้ การเรียนจะอยูแคเพียงในตําราอยางเดียวคงไมได คอมพิวเตอรจึงกลายเปนนวัตกรรมชิ้นหน่ึงที่เขา
มามีบทบาทในการศึกษา การใชสื่อที่เรียกวา “คอมพิวเตอร” มีสวนที่ดีกวาสื่อประเภทอื่นๆ อยู
หลายดาน อาทิเชน สามารถนําขอมูลที่ไดมาทําการดาวนโหลด สําเนา และแจกจายไดงายและ
สะดวกกวาสื่อแบบเดิมๆ เชน แผนใส เครื่องฉายภาพนิ่ง และคอมพิวเตอรยังมีสวนชวยในการ
แปลความหมาย และตีความในเนื้อหาวิชาที่มีความซ้ําซอนมาก ในเชิงรูปธรรม ซึ่งทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ไดอยางสมบูรณ และเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ ้น โดยคอมพิวเตอรนั ้นสามารถนํา
ทฤษฎีตางๆ มาทําในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ภาพ animation ตางๆ ในของแตละ
บทเรียนไมวาจะเปนศาสตรทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรภาษาศาสตรและอีกหลายๆ สาขา 
(เกริก ศักดิ์สุภาพ. 2549-2550: 83) 
 จากการสรุปประเด็นสําคัญจากการเสวนา เรื่อง “จากวิกฤตสูคุณภาพการศึกษาไทย”    
ในงานสมัชชาคุณภาพการศึกษา โดย ดร.อํารุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่     
24 พฤศจิกายน 2550 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ไดสรุปปญหาคุณภาพการศึกษาไวหลายขอและใน
สวนของปญหาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ผูเรียนไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
เหมาะสมในแตละชวงวัย มี IQ ต่ําลง เด็กไมรูจักความตองการ ความถนัดของตนเอง ขาดคุณลักษณะที่
พึงประสงคดานการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 
ความสามารถทางการเรียนรูดานการอาน ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของ



2 
 
ประเทศสมาชิก OECD (จากวิกฤตสูคุณภาพการศึกษา. 2550: 8-9)  และจากรายงานผลการ
วิเคราะห การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 
2551 คาเฉลี่ยรอยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน
(ระดับทองถิ่น) ปการศึกษา 2551 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 
1 ในรายวิชาคณิตศาสตร โดยรวมมีคาเฉลี่ยรอยละ 72.41 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร 
เขต 1. 2551) และจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2552 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร พบวา วิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี ่ย 74.22 
(สุรินทร เขต 1. 2552) ซึ่งวิชาคณิตศาสตรไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา ปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนต่ํานั้น อาจเปนเพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา ที่มีเน้ือหาเปน
นามธรรม ทําใหยากที่จะอธิบายใหเด็กเขาใจไดโดยงาย อีกทั้งความสัมพันธกันอยางตอเนื่องของ
เน้ือหาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนที่เรียนไมเขาใจตั้งแตเร่ิมตน แลวอาจจะไมตองการ  ที่จะเรียน
คณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะเบื่อชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร เบื่อโรงเรียนไมชอบทํางานที่
ยากและงานที่ทาทายในวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2545: 
45) 

ในวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานเรื่องหน่ึงที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ การคิดคํานวณ ไดแก การบวก 
การลบ การคูณ และการหาร ถานักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณที่ไมดี การเรียนคณิตศาสตรใหดีได
นั้นก็จะทําไดยาก ซึ่งจากการสรุปการสัมภาษณครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร พบวา ผลจากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนรุนที่ผานๆ 
มา ไดพบปญหา คือ นักเรียนมีทักษะการคูณ และ หารไมดี โดยสวนใหญจะคูณและหารผิด หรือ
อาจทําไดแตทําไดชามาก ทั้งน้ีเพราะนักเรียนไมเขาใจในวิธีการคิด และทําไมไดเพราะ ทองสูตรคูณ
ไมได หรือทองไดแตทองไดชามาก (ลาวัลย ยวงทอง. 2553: สัมภาษณ) จึงทําใหเกิดความคิดที่จะ
แกปญหาในเรื่องสูตรคูณ นอกจากนักเรียนจะตองใชสูตรคูณเปนพ้ืนฐานในการคิดคํานวณและการ
เรียนคณิตศาสตรในอนาคต 

ดังน้ันจากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการแกปญหา  
จากคุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถ กําหนดลําดับขั้นตอนการเรียนโดยการ
ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  ทําใหเนื้อหาคณิตศาสตรที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม มีความ
นาสนใจ ผูเรียนสามารถรูผลความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง ตอบสนองความแตกตางของ
บุคคลที่มีความสามรถในการเรียนรูที่ชาหรือเร็วตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดยเปนการเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองและสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถอีกดวย  
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ความมุงหมายการวิจัย 
  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  
ความสําคัญในการวิจัย 
  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ทําใหเน้ือหาคณิตศาสตรที่เปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม มีความนาสนใจ รูผลความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง ตอบสนอง
ความแตกตางของบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรูที่ชาหรือเร็วตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร มีหองเรียนทั้งหมด 9 หองเรียน รวมจํานวน 446 คน 
 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร  จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
   1. การทดลองครั้งที่ 1 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จาก 9 หองเรียน โดยการ
จับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 3 คน โดยใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สังเกตพฤติกรรมการเรียน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทั้งดานกิจกรรม และคําสั่งตางๆ ที่ปรากฎในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นํา
ขอบกพรองเหลานั้นมาปรับปรุงแกไข 
   2. การทดลองครั้งที่ 2 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ             
8  หองเรียน โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 15 คน โดยใหเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือเก็บขอมูลวิเคราะหหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และปรับปรุงแกไข 
   3. การทดลองครั้งที่ 3 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ 7  
หองเรียน โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 30 คน โดยใหเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
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  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 1 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เร่ือง  สูตรคูณ  
มีเน้ือหาดังตอไปน้ี 
  สูตรคูณ 
    เรื่องที่ 1 การบวกและการคูณ 
    เรื่องที่ 2 สูตรคูณ 
    ตอนที่ 1  สูตรคูณแม 2,3 
    ตอนที่ 2  สูตรคูณแม 4,5 
    ตอนที่ 3  สูตรคูณแม 6,7 
    ตอนที่ 4  สูตรคูณแม 8,9 
      
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 
ชั่วโมง รวม 5 วัน  
 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2. แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สูตรคูณ 
        3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ฉบับ 
คือ 

3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
           3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    
  นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนที่สรางขึ้นโดยใชเทคโนโลยีสื่อ
ประสมเรื่อง สูตรคูณ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียงดนตรี เสียงบรรยาย และขอความกราฟกตางๆ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกับบทเรียนที่นําเสนอโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร 
       2. ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  เรื่อง สูตรคูณ ที่ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาสรางขึ้น เม่ือนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง ประเมินผลแลวไดตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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   80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบประเมินผลระหวาง
เรียน จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ โดยนําคะแนนจากทุกเรื่องมา
รวมกันทั้งหมด คิดคาเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
   80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ โดยนําคะแนนจากทุกเรื่องมา
รวมกันทั้งหมด คิดคาเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
  3.  ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่ความรูความสามารถดังตอไปน้ี 
   3.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางดานคณิตศาสตร และมีประสบการณดานการสอนคณิตศาสตร อยาง
นอย 7 ป หรือมีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป 
   3.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถ มี
การศึกษาระดับปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการศึกษา และมีประสบการณทํางานดานเทคโนโลยี
การศึกษา หรือมีประสบการณในดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียอยางนอย 5 ป หรือมีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

   
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
        

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา 

  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) หรือที่
เรียกกันทั่วไปวา R&D เปนกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลทางการศึกษา ที่
มักเรียกกันวา “นวัตกรรม” เพ่ือใชในการแกปญหาโดยอาศัยพ้ืนฐานในการวิจัยเปนหลัก ปจจุบันได
พัฒนาและกาวหนาขึ้นมาก มีความมุงหมายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 
 
  1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา   
  บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1989: 784-785) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา(Education Research and Development) วาเปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการ
วิจัยเปนวิธีการที่สําคัญ โดยที่นิยมใชเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปน
เปาหมายหลักในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพทางผลผลิตทางการศึกษา (Education 
Product) มีความหมาย 2 ประการคือ ประการแรกหมายถึง วัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา อันไดแก 
แบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
ประการที่สอง หมายถึง วิธีการและกระบวนการทางการศึกษา เชน ระบบการสอนและเทคนิควิธีการ
ตางๆ 
  เกย (Gay. 1992: 10-11) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลผลิตสําหรับ
ใชภายในโรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
ฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน และ
ระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลและ
ระยะเวลา และผลผลิตที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับ
รายละเอียดที่ตองการ 
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  เปรื่อง กุมุท (2536: 2) ไดกลาววา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา หมายถึง การวิจัยซึ่งเกิด
จากความพยายามที่จะสรางสรรคผลผลิตและกระบวนการบางสิ่งบางอยาง ตามหลักการเฉพาะและ
ตามระเบียบวิธีการการวิจัยที่สามารถรับรองคุณภาพและประสิทธิผลและกระบวนการ ซึ่งรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนาเปนการแกปญหาทางดานการศึกษาบางประการ ซึ่งผูวิจัยตองออกแบบ
สรางสรรคและพัฒนาผลผลิตดวยการทดลองและประเมินผลและปอนขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุง
ผลผลิตนั้นใหพัฒนาขึ้นทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  
 
  1.2 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยเเละพัฒนามีขั้นตอนการดําเนินการ 10 ขั้นตอน คือ (Borg; & Gall. 1989: 784-
785)  
  1. กําหนดผลผลิตที่จะพัฒนา (Product Selection) ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดโดย
กําหนดลักษณะทั่วไป รายละเอียดของการใชและวัตถุประสงคของการใช โดยมีเกณฑในการเลือก
กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะพัฒนา ดังนี้ 
   1.1 ตองตรงกับความตองการที่จําเปน 
   1.2 มีความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนาผลผลิตที่กําหนด 
   1.3 บุคลากรที่มีอยูมีทักษะความูร และประสบการณที่จําเปนตอการวิจัย และพัฒนา 
   1.4 ผลผลิตพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นในเวลาที่สมควรเหมาะสม 
  2. รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Research and Information Collecting) การ
รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับการใชผลผลิตทาง
การศึกษานั้นๆ ถามีความจําเปนผูทําการวิจัยและพัฒนา อาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพื่อหา
คําตอบของงานวิจัยและทฤษฎีที่ไมสามารถตอบไดกอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป 
  3.  วางแผนการวิจัยและพัฒนา (Planning) ซึ่งประกอบดวย 
   3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 
   3.2 ประมาณคาใชจาย บุคลากร และระยะเวลาที่ตองใช เพ่ือรักษาความเปนไปได 
   3.3 พิจารณาผลสืบเนื่องอันเกิดจากผลผลิตโดยขั้นตอนการวางแผนการวิจัย และ
พัฒนานี้ ผูวิจัยจะสามารถมองภาพรวมและคาดการณไดวา การวิจัยครั้งน้ีจะสําเร็จลุลวงตามที่
กําหนดไวหรือไม 
  4.  พัฒนารูปแบบขั้นตนของผลผลิต (Develop Preliminary Form of Product) ขั้นตอนนี้
เปนขั้นของการออกแบบและการจัดทําผลผลิตการศึกษาตามที่ไดวางไว ไดแก การออกแบบ
หลักสูตร วัสดุ คูมือ และเครื่องมือในการประเมินผล 
  5.  ทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 (Preliminary Field Testing) นําผลผลิตที่ไดในขั้นตอนที่ 4ไป
ทดลองใช เพ่ือทดสอบคุณภาพเบื้องตนในสถาบันการศึกษา ใชกลุมตัวอยาง 3-15 คน มีการ
ประเมินผลเชิงปริมาณโดยใช Pre-test และ Post-test แลวรวบรวมขอมูลมาเปรียบเทียบตาม
วัตถุประสงค 
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  6. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 (Main Product Revision) โดยการนาผลผลิตในขอ 5 ที่
ไดรับการปรับปรุงมาพิจารณาการปรับปรุงอีกครั้ง 
  7. ทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 (Main Field Testing) นําผลผลิตที่ไดจากการปรับปรุงในขอ 6
ไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลผลิตตามวัตถุประสงคในสถาบันการศึกษา โดยใชกลุมตัวอยาง 
30-100 คน ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะ Pre-test และ Post-test นําผลไปเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต อาจตองใชกลุมทดลอง และกลุมควบคุมถามีความจําเปน 
  8. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2 (Operational Product Revision) นําขอมูลและผลจากการ
ทดลองใชในขั้นที่ 7 มาพิจารณาการปรับปรุง 
  9. ทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 (Operational Field Testing) นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง 
เพ่ือทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต โดยใชกลุมตัวอยาง 40-200 คน ประเมินผลโดยการใช
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
  10. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 (Final Product Revision) โดยการนําขอมูลจากการทดลอง
ในครั้งที่ 2 มาพิจารณาปรับปรุง เพ่ือผลิตและเผยแพรตอไป โดยการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพสงไปลงเผยแพรทางวิชาการ และติดตอหนวยงานทางการศึษา เพ่ือจัดทําผลผลิต
ทางการศึกษา เพ่ือเผยแพรไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ หรือจัดทําในลักษณะเชิงพาณิชยเพ่ือ
เผยแพรใหกวางขวาง แตตองคอยควบคุมรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานเดิม 
  เอสพิช และวิลเลียมส (Espich; & Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การทดลองทีละคน (One to One Testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนระดับต่ํา
กวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพ่ือใหการศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจากการศึกษา
ผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองและสื่อจากกลุมตัวอยางนั้น 
  2. การทดลองกับกลุม (Small Group Testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-8 คน ดําเนินการคลาย
ขั้นตอนที่ 1 แตใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพ่ือนําผลไปวิเคราะห
ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดย 90 ตัวแรก หมายถึงคะแนน
เฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไป สวน 90 ตัวหลัง หมายถึง ผูเรียนรอยละ 90 ของ
ผูเรียนทั้งหมดสามารถทําขอสอบขอหน่ึงๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑ
ดังกลาว ก็ปรับปรุงแกเฉพาะสวนที่บกพรอง เพ่ือนําไปทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 ตอไป 
  3. การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมายจริง
โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทนโดยใช
วิธีดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2 
  เมเยอร (Mayer. 1984: 305-344) ไดอธิบายขั้นตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนาชุดฝก
ไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1. การพิจารณาจากกลุมเพ่ือน (Judgement by Peers) โดยใหการศึกษาชุดฝกทีละชุด
หลังการศึกษาผูพัฒนาชุดฝกจะสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับชุดฝก จากนั้นจึงรวมกัน
พิจารณาหาขอบกพรองเปนรายหนา และหลังจากนั้นใหผูศึกษาชุดฝกตอบแบบสอบถาม แบบ
ประมาณคาและแบบปลายเปด เพ่ือนําไปวิเคราะหหาขอบกพรองตอไป 
  2. ทดลองกับกลุมเล็ก (Trial with Small Group) จากอาสาสมัคร 3-5 คน มีการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน หลังศึกษาเสร็จผูศึกษา
ชุดฝกจะรวมกันอภิปรายชี้แจงขอบกพรองของชุดฝก เพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป 
  3. ทดลองกับชั้นเรียนที่เปนตัวแทน (Trail with Representation Class or Classes) 
ดําเนินการคลายขั้นตอนที่ 2 คือ ใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เน่ืองจากการทดสอบใชสื่อ
ในขั้นตอนนี้ ใชกลุมตัวอยางจํานวนมาก ไมสะดวกในการสัมภาษณหรืออภิปรายแบบเดิม ขอมูลที่
ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และจากแบบสอบถาม จะไดรับการวิเคราะหเพ่ือหา
ขอบกพรองของสื่อที่จะตองปรับปรุงแกไขตอไป 
  จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนรูปแบบการ
วิจัยที่สามารถนําไปใชปรับปรุง พัฒนา และประยุกตใชในสถานการณจริงได การพัฒนาที่สอดคลอง
กับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ชวยลดชองวางของปญหาผลผลิตทางการศึกษา
และสามารถนําไปใชในสถานศึกษาทั่วไปได 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ราชบัณฑิตสถาน (2543: 96) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย หมายถึง 1. สื่อประสม และ 
2. สื่อหลายแบบ   
  ยืน ภูวรวรรณ (2531: 129) ไดใหความหมายวา มัลติ แปลวา หลากหลาย มีเดีย แปลวา 
สื่อ มัลติมีเดีย จึงหมายถึง สื่อหลายอยาง สื่อหรือ ตัวกลาง คือ สิ่งที่จะสงความเขาใจระหวางกันของ
ผูใช เชน ขอมูลตองการ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและอ่ืน ๆ ที่นํามาประยุกตรวมกัน   
  เฟรทเทอรและพอลลีสเซน (Frater; & Paulissen. 1994: 3) ใหความหมายมัลติมีเดียไววา
เปน การใชคอมพิวเตอรในการรวมสื่อและควบคุมอีเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร 
เครื่องเลนวีดิทัศนแบบเลเซอรดิสก เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะหคําพูดและ
เสียงดนตรีเพ่ือสื่อความหมายบางประการ  
  วอกฮาน (Vaughan. 1993: 4) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอร
เพ่ือสื่อความหมายโดยผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง 
ภาพเคลื่อนไหวที่สรางดวยคอมพิวเตอร (Animation) และภาพวีดิทัศนที่ถายจากของจริง 
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  กิดานันท มลิทอง (2543: 269) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การ
นําเสนอสื่อตาง ๆ 2 ชนิดขึ้นไป ไมวาจะเปนตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Images) ภาพเคลื่อนไหว 
(Movie) แอนนิเมชั่น (Animation) และเสียง (Sound) ใหมาทํางานรวมกันอยางเปนระบบ โดยมี
เครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการควบคุมการทํางาน ซึ่งจะผสมผสานสื่อเหลานั้นใหเขากันได
เปนอยางดีตามวัตถุประสงคที่ตองการ  
  สุกัญญา ทองรักษ (2539: 31) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การ
นําเอาคอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตางๆ เพ่ือใหการทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยาง
เปนระบบโดยเปนการรวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง 
(Still Images) ขอความหลายมิติ (Hypertext) และวิดีโอ (Video)  
  ธนพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี (2538: 1)ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
หมายถึง การรวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still 
Images) ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) และวิดีโอ (Video) มาใชเชื่อมตอกันโดยใชระบบคอมพิวเตอร  
  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง  การนําเสนอสื่อผสม
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ไมวาจะเปน ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ใหมาทํางานรวมกันอยาง
เปนระบบ  และมีการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการควบคุม
การทํางาน 
  ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึง หมายถึง บทเรียนที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ประกอบดวยขอมูลเนื้อหาวิชา ดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ประกอบซึ่ง 
นําเสนอใน รูปแบบที่มีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใชได ภายในการทํางานโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร  
 
  2.2 องคประกอบของมัลติมีเดีย 
  องคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศนและการมีปฏิสัมพันธ (Hall. 1996) ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. ตัวอักษร นับไดวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย
โปรแกรมประยุกตโดยมากจะมีตัวอักษรใหผูเขียนสามารถเลือกไดหลายๆแบบ และสามารถที่จะ
เลือกสีของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้นแลวยังใชตัวอักษรในการ
เชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธหรือที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เชน การคลิกที่ตัวอักษรเพื่อ
เชื่อมโยง ไปยังที่ตางๆ การจัดเปนลักษณะของเมนู (Menu) เพ่ือใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษา 
  2. เสียง เสียงในมัลติมีเดียจะจัดอยูในรูปของขอมูลดิจิตอลและสามารถเลนซ้ําไดจาก
เครื่องคอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงในมัลติมีเดียเพ่ือนําเสนอขอมูล หรือสรางสภาพแวดลอมให
นาสนใจขึ้น เชน เสียงหัวใจเตน เสียงนํ้าไหล เปนตน เสียงสามารถใชเสริมตัวอักษร หรือนําเสนอ
วัสดุที่ปรากฏบนจอภาพไดเปนอยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกตสามารถบันทึกเปนขอมูล
แบบดิจิตอลจากไมโครโฟน แผนซีดีเสียง และวิทยุได 
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  3. ภาพนิ่งเปนภาพจากกราฟกที่ไมสามารถเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด เปนตน 
ภาพนิ่งมีบทบาทตอมัลติมีเดียมาก เน่ืองจากภาพจะใหผลในการเรียนรูดวยการมองเห็น ไมวาจะดู
โทรทัศน หนังสือ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเปนองคประกอบเสมอ 
  4. ภาพเคลื่อนไหว คือ การเคลื่อนไหวของภาพนิ่ง ในลักษณะตางๆ เพ่ือทําใหเกิดความ
นาสนใจ หรือทําใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น เชน การเตนของหัวใจ การทํางานของลูกสูบ 
ภาพเคลื่อนไหวมีขอบขายตั้งแตการสรางภาพนิ่งดวยกราฟกอยางงาย จากนั้นใชโปรแกรมสราง
ภาพเคลื่อนไหวทําใหภาพนิ่งนั้นเคลื่อนไหวไดตามตองการ 
  5. ภาพวีดิทัศน การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเอาภาพภาพวีดิทัศนซึง
อยูในรูปแบบของดิจิตอล รวมเขากับโปรแกรมประยุกตนําเสนอในลักษณะที่เรียกวา ดิจิตอลวีดิโอ 
(Digital Video) โดยคุณภาพของดิจิตอลวีดิโอจะทัดเทียมกับภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังน้ัน
ดิจิตอลวีดิโอและเสียงจึงเปนสวนที่ผนวกเขาสูการนําเสนอ และสามารถนําเสนอไดทันทีผาน
จอคอมพิวเตอร และเสียงออกทางลําโพงโดยผานการดเสียง (Sound Card) 
  6. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ จะหมายถึง การที่ผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือกขอมูลได
ตามตองการ โดยใชตัวอักษรหรือปุมในการเชื่อมโยง ซึ่งนับไดวาเปนคุณสมบัติที่โดดเดนกวาสื่อ
ชนิดอ่ืนๆ 
 
  2.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา 
  นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศไดจัดแบงลักษณะของคอมพิวเตอรชวย
สอนออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ (วสันต อติศัพท. 2530: 19-26; อรพันธ ประสิทธิรัตน. 2530: 6-7) 
  1. แบบศึกษาเนื้อหาใหม (Tutorials) 
  2. แบบฝกทบทวน (Drill and Practice) 
  3. แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) 
  4. แบบเกมการสอน (Instructional Games) 
  5. แบบใชทดสอบ (Test) 
 
  1. แบบศึกษาเนื้อหาใหม (Tutorials) 
  เปนรูปแบบของบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอรที่มีผูพัฒนากันมากที่สุด ประมาณ
มากกวา 80% ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั่วโลกจะเปนประเภทนี้ เน่ืองจากมีพ้ืนฐานการ
พัฒนาขึ้นจากความเชื่อที่วาคอมพิวเตอรนาจะเปนสื่อประเภทอุปกรณที่ชวยใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับการเรียนรูจากชั้นเรียน กลาวโดยสรุปก็คือ นาจะใชแทนครูไดในหลาย ๆ 
หมวดวิชา แนวคิดตรงนี้มีพ้ืนฐานในมุมกวางกวาการเรียนการสอนนั้นไมไดจํากัดอยูแตในโรงเรียน
ประถม มัธยม หรืออุดมศึกษาเทานั้น แตยังขยายกวางไปถึงการฝกอบรม (Training) ในระดับและ
สาขาอาชีพตาง ๆ ซึ่งอาจผสมผสานการสอน การเรียนรูและฝกฝนดวยตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ
และ CAI แบบ Tutorials ก็อาจจะเปนวิธีการหนึ่งที่เขาไปมีบทบาทได 
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  การใชบทเรียนแบบ Tutorials ในระบบการศึกษาปกติโดยมีพ้ืนฐานแนวความคิดที่จะใช
สอนแทนครูทั้งในหองเรียนและสอนเสริมนอกเวลาเรียนนั้น ยังเปนปญหาที่ตองใชเวลาวิเคราะหกัน
อีกระยะหนึ่ง ประเด็นไมอยูที่วาจะทําใหจํานวนครูลดลง หรือขาดบทบาทสําคัญในความเปนครู แต
จะอยูที่ความเชื่อในสวนลึกของผูคนอีกจํานวนมากที่เชื่อวาไมมีสื่อชนิดใดในโลกที่จะถายทอดความรู 
ความคิด ทัศนคติ และทักษะไดดีเทากับมนุษยดวยกันเอง ซึ่งหมายถึง ครูนั่นเอง ปญหาการใช
บทเรียน CAI แบบ Tutorials เพ่ือสอนแทนครูดังกลาว ยังรวมไปถึงความพรอมทางดานงบประมาณ 
โครงสรางของระบบการศึกษา รวมทั้งปญหาเฉพาะดานของแตละแหง แมปญหาจะมีอยูมาก แตจาก
ความเชื่อในการพัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ไมมีวันสิ้นสุดทําใหนักคอมพิวเตอรการศึกษา
เชื่อวามีความเปนไปไดคอนขางสูง ในอนาคตที่จะใชบทเรียน CAI แบบน้ีเพ่ือสอนเสริม สอนกึ่ง
ทบทวนหรือเพ่ือใหผูเรียนศึกษา หาความรูลวงหนากอนการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผูเรียนอาจเรียน
ดวยความสมัครใจ หรืออาจเปน Assignment จากผูสอนในหรือนอกเวลาเรียนปกติตามแตกรณี 
  2. แบบฝกทบทวน (Drill and Practice) 
  รูปแบบนี้เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่มีผูพัฒนากันมากรองลงมาจากประเภทแรกออกแบบขึ้น
เพ่ือฝกทบทวนความรูที่ไดเรียนไปแลว รูปแบบจะเปนการผสมผสาน การทบทวนแนวความคิด
หลักการและการฝกฝนในรูปแบบของการทดสอบ บทเรียนที่พบสวนมากจะเปนบทเรียนดานภาษา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งลักษณะของเนื้อหาจะเนนดานความรู (Knowledge) สวนมากจึงไม
เนนสวนประกอบหลัก ๆ ของการเรียนรูที่จะตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดาน เชน การนําเสนอ
เน้ือหาอยางเปนระบบตามลําดับขั้น การเสริมแรง การตรวจปรับเน้ือหา สื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ แตจะเนนเฉพาะจุดที่มีแบบฝกหัดหรือแบบฝกทบทวนเนื้อหา
ความรูมากกวา ดังนั้นบทเรียนประเภทนี้จึงมักจะตองใชควบคูกับกิจกรรมอยางอ่ืน เชน ใชควบคูกับ
การเรียนการสอนปกติในหองเรียน การใหแบบฝกหัดเพิ่มเติมในการเรียนเสริม เปนตน ซึ่งแตกตาง
จากรูปแบบแรกที่เปนรูปแบบที่สมบูรณในตัวเองสามารถใชในการเรียนการสอนไดทั้งในและนอก
หองเรียน 
  โปรแกรมที่สรางขึ้นมาสวนใหญก็เพ่ือใชฝกทักษะการเรียนรูหรือเสริมการสอน เม่ือครูหรือ
ผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรเปนการวัด
ความเขาใจ ทบทวน เพ่ือเพิ่มความชํานาญ บทเรียนชนิดนี้จะไมมีการเสนอเนื้อหาความรูใหกับ
ผูเรียนกอนและมีการใหคําถามหรือปญหาที่ไดเลือกมาแลวจากการสุมหรือเฉพาะเจาะจงโดยการ
เสนอคําถามนั้นจะถามซ้ําแลวซํ้าอีกเพื่อใหผูเรียนตอบแลว คอมพิวเตอรก็จะใหคําตอบที่ถูกตอง 
เพ่ือยืนยันหรือแกไขพรอมใหคําถามใหมตอไปจนกวาผูเรียนจะสามารถตอบคําถามถูกตอง ลักษณะ
แบบฝกหัดทักษะจัดอยูในรูปแบบฝกหัดการเติมคําถาม การจับคู การเลือกคําตอบ การแขงขัน การ
เก็บคะแนน บทเรียนประเภทแบบฝกทักษะนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดกาวหนาในเรื่องของ
ความถูกตองแมนยําและรวดเร็วในการทําเพิ่มขึ้นดวย เพราะคอมพิวเตอรมักจะเปนฝายปอนคําถาม
ใหกับผูเรียนเปนฝายตอบอยูเสมอ บทเรียนแบบฝกทักษะที่ดีควรจะบอกวัตถุประสงคของการฝกให
ชัดเจนวาตองการฝกอะไร ไมควรใชเวลาในการฝกนานเกินไป ดังน้ัน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือฝก
ทักษะนี้ผูเรียนจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและกฎเกณฑเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เปน
อยางดีมากอนแลว จึงจะสามารถตอบคําถามได 
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  3. แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) 
  บทเรียนน้ีออกแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหมหรือใชเพ่ือทบทวนหรือสอนเสริมในสิ่งที่ศึกษาหรือ
ทดลองไปแลว โดยเนนรูปแบบการสรางสถานการณการจําลอง สถานการณจริง ลําดับขั้นเหตุการณ
ตาง ๆ และเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่มีลําดับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง โดยเปนสิ่งที่เขาใจไดยาก ไม
สามารถมองเห็นไดตองอาศัยการจินตนาการชวย ซับซอนหรืออันตรายที่จะไปศึกษาในเหตุการณ
จริง ตัวอยางเชน อวัยวะภายในรางกายมนุษย โครงสรางของอะตอม การเกิดปฎิกิริยาทางเคมี 
หลักการหมุนของมอเตอรไฟฟา และอ่ืน ๆ ซึ่งไมไดจํากัดเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทานั้น แตในดานธุรกิจ สังคมก็สามารถประยุกตใชงานได เชน การสรางสถานการณซื้อขายเพื่อ
เรียนรูหรือทบทวน การบวก ลบ คูณ หาร การสรางสถานการณในรูปแบบของบทบาทสมมุติ (Role 
Play) เพ่ือสอนหรือทบทวนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
  บทเรียน CAI ประเภทนี้มีจํานวนนอยมาก เน่ืองจากความยากในการออกแบบ ทั้งนี้
เน่ืองจากผูออกแบบจําเปนตองมีพ้ืนความรูเร่ืองที่ทําอยางดี สามารถจําแนกเปนลําดับขั้นการ
เปลี่ยนแปลงไดอีกทั้งอาจจะตองใชคอมพิวเตอรขั้นสูงเพ่ือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแตละสวนนั้นให
สามารถนําเสนอในรูปแบบที่งายขึ้น เชน แสดงเปนกราฟ 
  บทเรียนสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสรางโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรที่
จําลองสถานการณตาง ๆ ใหใกลเคียงกับสถานการณจริง เพ่ือใชในการสอนเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดพบเห็นภาพจําลองเของเหตุการณจริง เพ่ือฝกทักษะและการเรียนรูโดยไมตองเส่ียงภัย
หรือเสียคาใชจายมากนัก รูปแบบของบทเรียนสถานการณจําลองอาจประกอบดวยการเสนอความรู 
ขอมูลการแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับทักษะการฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความชํานาญและความคลองแคลว
และการเขาถึงซ่ึงการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งบทเรียนนั้นจะประกอบดวยสิ่งทั้งหมดหลานี้หรือมีเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่งก็ไดบางบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน การทดลองใหเห็นจริงได 
เชน การเคลื่อนของลูกปนใหญ การเดินทางของแสงหรือปรากฎการณทางเคมีที่ตองใชเวลานาน
หลายวันจึงปรากฎใหเห็นการใชคอมพิวเตอรชวยจําลองแบบทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 
  4. แบบเกมการสอน (Instructional Games) 
  บทเรียน CAI ลักษณะนี้พัฒนาจากแนวคิด และทฤษฎีทางดานการเสริมแรง หรือ
Reinforcement บนพื้นฐานการคนพบที่วา ความตองการในการเรียนรูซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายใน
(Intrinsic Motivation) เชน การสนุกสนานจะใหผลตอการเรียนรูและความคงทนในการจําดีกวาการ
เรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) วัตถุประสงคของบทเรียนประเภทนี้สราง
เพ่ือฝกและทบทวนเนื้อหา แนวคิดและทักษะที่ไดเรียนไปแลว คลายกับแบบ Drill and Practice แต
เปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอใหสนุกตื่นเตนขึ้น โดยมีหลักการพัฒนาวาบทเรียนแบบเกมการสอนที่ดี
ควรตองทาทาย กระตุนจิตนาการเพอฝน และกระตุนความอยากรูอยากเห็น 
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  บทเรียน CAI แบบเกมการสอนจึงเหมาะสําหรับผูเรียนในระดับต่ํา ๆ มากกวาระดับสูง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเรียนในระดับต่ํา เชน ระดับอนุบาล จําเปนตองมีการกระตุนดวยสีสัน แสงเสียง ที่
กอใหเกิดความอยากรูอยากเห็น จึงเหมาะสําหรับเนื้อหาทั่ว ๆ ไป เชน เกมคําศัพท ภาษาอังกฤษ
แขวนคอ เกมทายตัวเลข เปนตน สวนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมุงที่ความเพลิดเพลินเปนหลัก 
เชน เกมไพ Poker เปนตน 
  5. แบบใชทดสอบ (Test) 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบสรางงายกวาแบบอ่ืน จุดประสงคหลักเพื่อทดสอบ
ความรูความสามารถของผูเรียน การสอบดังกลาวอาจเปนการสอบกอนเรียน (Pre-Test) หรือหลัง
เรียน(Post-Test) หรือทั้งกอนและหลังการเรียนแลวแตการออกแบบ หากเปนโครงสรางที่ใหญขึ้น
ขอสอบตาง ๆ อาจถูกเก็บในรูปแบบของคลังขอสอบ (Item Bank) เพ่ือสะดวกตอการสุมมาใชก็ได 
ลักษณะของขอสอบดังกลาวนี้จะอยูในรูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถประเมินถูก-ผิดได เชน แบบ
เลือกตอบ(Multiple Choices) หรือแบบ ถูก-ผิด (True-False) การตั้งคําถามอาจผสมผสานวิธีการ
สรางบทเรียนCAI แบบสรางสถานการณจําลองเขามารวมดวยก็ได 
  ดัชตัน (Dutton. 2002: 9-10) ไดแบงประเภทรูปแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา
เปน 5 ประเภท ดังนี้   
  1. ประเภทการสอนเสริมทางการศึกษา (Tutorials Education) รูปแบบคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเพ่ือการสอนเสริมทางการศึกษา ในการสอนโดยวิธีนี้คอมพิวเตอรจะทําหนาที่คลายผูสอน 
โปรแกรมที่ถูกออกแบบนั้นเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ผูเรียน
สามารถเดาคําตอบหรือทดลองกับเครื่องตามโปรแกรมที่กําหนดไว รูปแบบของโปรแกรมจะเปน
แบบสาขา (Branching Programmed Instruction) คุณภาพของโปรแกรมที่ใชหลักการนี้จะขึ้นอยูกับ
ความสามารถของโปรแกรมเมอรที่สรางออกมา ใหมีความสมบูรณในดานเนื้อหา เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมและปรับใชไดเหมาะกับความแตกตางของผูเรียน ทั้งยังเปนโปรแกรมที่สรางเพ่ือ
สอนไดทุกวิชา 
  2. ประเภทการฝกและการปฏิบัติ (Drill and Practice) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบการฝกและปฏิบัติ เปนวิธีการสอนโดยสรางโปรแกรมเนนการฝกทักษะ และการ
ปฏิบัติใหผูเรียนไดฝกเปนขั้นตอนจะไมใหขามขั้นจนกวาจะฝกปฏิบัติหรือฝกในขั้นตนเสียกอนจึงจะ
ฝกในทักษะขั้นสูงตอไป โปรแกรมประเภทนี้พบบอยในการสอนวิชาคณิตศาสตรเพ่ือฝกทักษะการ
คํานวนและการสอนภาษาอังกฤษเพื่อฝกความสามารถในการใชภาษาพูด อาน ฟง และเขียน 
โปรแกรมสําหรับการฝกทักษะและการปฏิบัติลักษณะนี้จะมีคําถามใหผูเรียนตอบหลายๆ รูปแบบ
และคอมพิวเตอรจะเฉลยคําตอบที่ถูกเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในแตละชุดการสอน ระดับ
ความยากงายสามารถปรับเปลี่ยนได มีรูปแบบการยอนกลับ (Feedback) แบบทางบวก (Positive) 
แบบทางลบ (Negative) ก็ไดพรอมทั้งสามารถไดการเสริมแรงในรูปของรางวัลและการลงโทษตางๆ 
ไดดวย 
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  3. ประเภทการจําลองสถานการณ (Simulations) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบการจําลองสถานการณเปนการจําลองสถานการณตางๆ จากสิ่งที่ซับซอน ยากตอการ
เขาใจใหปรากฏเปนรูปรางหรือสิ่งของที่ไมซับซอนและเขาใจไดงายเพ่ือใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติ
กับสถานการณจําลองที่มีความใกลเคียงกับเหตุการณจริง เพ่ือฝกทักษะและเรียนรูโดยไมตองเสี่ยง
หรือเสียคาใชจายมาก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนจําลองอาจประกอบดวยการนําเสนอความรู
ขอมูล การแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับทักษะการฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความชํานาญและความคลองแคลว
และการเขาถึงซ่ึงการเรียนรูตางๆ มักเปนโปรแกรมสาธิต เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงทักษะที่จําเปน
ตลอดจนแสดงใหผูเรียนไดชม ทั้งยังเปนการฝกใหผูเรียนตอบไดอยางถูกตองและแมนยําเม่ือพบกับ
สถานการณจริง 
  4. ประเภทเกมการศึกษา (Education Games) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แบบเกม มีการออกแบบโดยการใชวิธีการของเกม มีความเฉพาะของลักษณะวิธีการออกแบบ มี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน มีการแขงขันโปรแกรมลักษณะนี้อาจไมมีการสอน
โดยตรงแตใหผูเรียนมีสวนรวม โดยเปนการฝกใหมีการสงเสริมทักษะและความรูทั้งทางตรงและ
ทางออมก็ได การใชเกมในการสอนนอกจากจะใชการสอนโดยตรงอาจออกแบบใหใชในชวงใด
ชวงหน่ึงของการสอน เชน ขั้นนําเขาสูบทเรียน บทเรียน ขั้นสรุป หรือใชเปนการใหรางวัลหรือ
ประกอบการทํารายงานบางอยางทั้งยังชวยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนรูใหมากขึ้นดวย 
  5. ประเภทการคนพบ (Discovery) รูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบการคนพบจะมีการ
ออกแบบโปรแกรมการสอนดวยวิธีการคนหาคําตอบเอง โดยจะมีลักษณะที่ผูเรียนเรียนจากสวนยอย
และรายละเอียดตางๆ แลวผูเรียนสรุปเปนกฎเกณฑ ซึ่งถือเปนการคนพบ การศึกษาวิธีนี้เปนการใช
การเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive) ผูเรียนอาจจะเรียนรูโดยการคนควาจากฐานขอมูลแลวลอง
แกปญหาแบบลองผิดลองถูก เพ่ือคนพบสูตรหรือหลักการไดดวยตนเอง   
  ขนิษฐา  ชานนท (2532: 7) ไดแบงออกลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชในวง
การศึกษาปจจุบัน ดังนี้  
  1.   บทเรียนสอนหรือทบทวน (Tutorial)  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งนําเสนอ
เนื้อหาแกผู เรียนไมวาจะเปนเนื้อหาใหม หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม สวนใหญจะมี
แบบทดสอบหรือแบบฝกหัดแทรกอยูเพ่ือทดสอบความเขาใจของผูเรียน และสามารถใหผูเรียน
ยอนกลับไปเรียนบทเรียนที่เรียนรูแลว นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน  
และบทเรียนทบทวนยังสามารถบันทึกรายชื่อ ผูเรียน และวัดระดับความรูของผูเรียนแตละคน  
เพ่ือใหครูผูสอน มีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคน 
  2.   แบบฝกและปฏิบัติ  (Drill and Practice)  เปนแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรที่จะเสริม 
เม่ือครูผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางจบไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร  
เพ่ือวัดระดับของการเรียนรูในเนื้อหาที่ครูสอนไปแลว เพ่ือใหนักเรียนฝกจนถึงระดับที่ยอมรับได  
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่เรียนออนหรือเรียนไมทันคนอ่ืนๆ ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียน
ได โดยครูผูสอนไมตองเสียเวลาในชั้นเรียน อธิบายเนื้อหาเดิมซํ้าแลวซ้ําอีก บทเรียน แบบฝกหัด
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และปฏิบัติ  จึงประกอบดวยคําถาม  คําตอบที่จะทําใหนักเรียนทําการฝกและปฏิบัติในแบบฝกหัด
เหลานี้ อาจตองใชหลักจิตวิทยาเพื่อกระตุนใหผูทําแบบฝกหัดอยากทําและตื่นเตน เชน การ
สอดแทรกภาพที่แสดง การเคลื่อนไหว หรือคําพูดโตตอบ รวมทั้งอาจมีการแขงขัน เชน จับเวลาหรือ
สรางรูปแบบใหตื่นเตนจากการใชเสียงประกอบ เปนตน  
  3. แบบสถานการณจําลอง  โดยการจําลองสถานการณที่เหมือนจริงขึ้น  และบังคับให
ผูเรียนตองตัดสินใจแกปญหาในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูเรียนและ
แสดงผลลัพธในการตัดสินใจนั้นเนื่องจากในบางสถานการณที่ไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได  หรือ
ในทางชีววิทยาที่ตองใชระยะเวลานานหลายวันจึงปรากฏผล  การจําลองในบางเรื่องสามารถใช
คอมพิวเตอรแสดงสถานการณแทนได และการจําลองแบบในบางเรื่องยังชวยลดคาใชจายในเรื่อง
วัสดุอุปกรณปฏิบัติการไดมาก  นอกจากนี้ยังชวยลดอันตรายที่อาจเกิดกับผูเรียนหรือคาใชจายที่
สิ้นเปลืองได 
  4.   เกมการศึกษาจําลอง  (Simulation)  บทเรียนทางคอมพิวเตอรที่นําเสนอบทเรียนใน
รูปของการจําลอง (Education Games) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน จนลืมไปวากําลังเรียนอยู จะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน การใหนักเรียน มี
โอกาสฝกเกมการศึกษาหลายเรื่องที่ชวยพัฒนาความคิดความอานตางๆ ไดดี เชน เกมการตอคํา  
เกมเติมคํา  หรือเกมการคิดแกปญหา เชน เกมหาทางออกจากเขาวงกต เกมการตัดสินใจ หรือการ
แกปญหาบางอยาง เกมบุกปราสาท เกมเหลานี้นอกจากจะเปนการสรางความบันเทิงแลวยังสามารถ
ชวยพัฒนาความรูตางๆ  ไดเปนอยางดี 
  5.  การแกปญหา (Problem Solving) การใชคอมพิวเตอรในลักษณะนี้ เปนการเสนอ
ปญหาใหแกผูเรียน และผูเรียนจะตองพยายามที่จะหาวิธีการแกปญหานั้นๆ ลักษณะบทเรียนน้ี
คลายๆ กับสถานการณจําลอง (Simulation) แตการแกปญหาจะเนนขบวนการคิดในระดับที่สูงกวา
การใชความจํา ความเขาใจ  คือจะเปนเองของขบวนการในดานการใชเหตุผล 
  6.   แบบทดสอบ (Test)  บทเรียนชนิดนี้ใชเพ่ือทดสอบนักเรียนโดยตรงหลังจากไดเรียน
เน้ือหาหรือฝกปฏิบัติแลว ผูเรียนจะทําแบบทดสอบโดยผานคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรรับคําตอบ
และจดบันทึกผล  ตรวจใหคะแนน ประมวลผล และเสนอผลใหนักเรียนทราบในทันทีที่ผูเรียนทํา
เสร็จ 
  7.  แบบสาธิต (Demonstration) บทเรียนชนิดนี้เหมาะสมอยางยิ่งในการสอนวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพราะการสาธิตดวยคอมพิวเตอรสามารถสรางภาพใหมีสีสันที่
สวยงามและมีเสียงชวยใหสะดวกและไมยุงยากในการเตรียมอุปกรณอ่ืนๆ   
  8.  การคนพบ (Discovery) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณของ
ตนเองใหมากที่สุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก  หรือโดยวิธีการ
จัดระบบเขามาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะ
ไดขอสรุปที่ดีที่สุด 
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  9.  การไตถาม  (Inquiry)  คอมพิวเตอรชวยการสอนสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง
ตามความคิดรวบยอดหรือขาวสารที่เปนประโยชน  ในแบบขอมูลที่เปนขาวสารนี้  คอมพิวเตอรชวย        
การสอนจะมีแหลงเก็บขอมูลและแสดงผลทันทีเม่ือผูเรียนตองการ 
  10. แบบรวมวิธีการตางๆ  เขาดวยกัน  (Combination)  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถ
สรางวิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน  ซึ่งมีความตองการวิธีการ
สอนหลายๆ แบบ ความตองการนี้มาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน  ลักษณะของ
ผูเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการสอนหนึ่งๆ  อาจมีทั้งลักษณะที่
เปนการใชเพ่ือการสอน การสอบ เกม การฝกหัด การสาธิต การไตถามใหขอมูล รวมทั้ง
ประสบการณในการแกปญหา 
  ตามที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาการแยกประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการแยก
ตามลักษณะการนําไปใช ซึ่งจะขึ้นอยูกับผูนําเสนอ ผูเรียน และสถานการณสิ่งแวดลอมตาง ๆ เพ่ือให
เหมาะสมกับการนําไปใช เชน การทดสอบ การสาธิต เปนตน 
 
  2.4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะมีคุณคาและสงเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนไดมาก
นอยเพียงใด ก็ยอมขึ้นอยูกับการออกแบบบทเรียนดวย การออกแบบบทเรียนที่ดีนั้นนอกจากจะตอง
อาศัยประสบการณและความรูในเนื้อหาที่วิชาที่จะนํามาสรางเปนตัวบทเรียนแลว การออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นควรใชวิธีการเชิงระบบ และยังตองอาศัยหลักจิตวิทยาในการ
เรียนรูดวย (ทักษิณา สวนานนท. 2530: 211 – 213) ซึ่งการออกแบบบทเรียนควรคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี 
   2.4.1 การออกแบบสิ่งเราหรือเน้ือหาที่จะสอน (Design of the Stimulus) 
   นักเรียนสามารถเห็นขอมูลไดบนจอภาพ โดยหลักการแลวจะไมนําหลักการรับมาใช
มาก แตเนนวิธีการแสดงขอมูล ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและจําได สวนขั้นตอนของการ
แสดงขอมูลน้ันตองเขาใจงาย คําถามนั้นจะตองออกแบบเปนรูปกิจกรรมเปนสวนที่นักเรียนไดมีการ
โตตอบหรือมี การเราความสนใจเหมือนการฟง และการเห็น โดยแบงออกเปน 
     2.4.1.1 บทนํา (Introduction) บทนําจะเปนตัวเริ่มตนของเน้ือหา ลักษณะของ
บทนําจะเปนดังนี้ 
       2.4.1.1.1 มีจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
       2.4.1.1.2 คําสั่งแตละกิจกรรมตองชัดเจน 
       2.4.1.1.3 บอกวิธีการเรียนของบทเรียน 
       2.4.1.1.4 แสดงตัวอยางของคําสั่งนั้น 
       2.4.1.1.5 ใหนักเรียนเลือกลําดับการเรียน 
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   2.4.2 เน้ือหา (Information) ลักษณะของเนื้อหาในบทเรียนควรเปนดังนี้ 
     2.4.2.1  บรรยายเนื้อหาในสวนที่เปนสาระสําคัญ และเนื้อหาตองสั้นกระชับ 
     2.4.2.2  แสดงแผนภูมิหรือ Outline เพ่ือใหเห็นวาเนื้อหานั้นมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับรายวิชาอยางไร 
     2.4.2.3  บรรยายขอมูลในรูปของการเปรียบเทียบ 
     2.4.2.4 อุปมาอุปมัยเนื้อหากับเรื่องที่นักเรียนเคยรูจัก 
     2.4.2.5 การเสนอเนื้อหาตองใชตัวอักษรที่อานงาย ใชสี การขีดเสนใต ตีกรอบ 
ลูกศร หรือการเคลื่อนไหว เพ่ือกระตุนหรือเนนสวนสําคัญ แตตัวอักษรไมควรกระพริบเวลาที่ให
ผูเรียนอานเนื้อหา 
     2.4.2.6 ควรอธิบายในสิ่งที่นักเรียนตองทําในตอนตนของบทเรียน 
     2.4.2.7 ออกแบบบทเรียนใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายได 
   2.4.3 คําถามและคําตอบ (Question and Answer) ในบทเรียนควรจะมีคําถามเพื่อ
กระตุนและยั่วยุใหผูเรียนสนใจในการเรียน ดังนี้ 
     2.4.3.1 ตั้งคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
     2.4.3.2  มีคําถามกอนบทเรียน ระหวางบทเรียนแตละตอนและหลังบทเรียน 
     2.4.3.3  ควรมีการทดสอบกอนเร่ิมบทเรียน 
     2.4.3.4  ขณะตอบคําถาม ไมควรใหผูเรียนยอนกลับไปดูที่คําบรรยาย หรือ
คําตอบไดแตควรจะใหคําอธิบายพรอมขอมูลยอนกลับแทน 
     2.4.3.5  เม่ือจบกรอบเนื้อหา ควรเปดโอกาสใหผูเรียนทบทวนเนื้อหากอนตอบ
คําถาม 
     2.4.3.6 มีการกระตุนใหผูเรียนตอบคําถาม 
     2.4.3.7 ใชคําถามที่สอดคลองกับความรูพ้ืนฐาน ประสบการณและความสนใจ
ของผูเรียน 
   2.4.4 การตอบสนองของผูเรียนผูเรียนตองมีความรูในคําสั่งตาง ๆ ที่ใชควบคุมบทเรียนอยู 
รวมทั้งมีความรูเกี่ยวกับคําสั่งพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร ที่สําคัญที่สุดคือ การปอนขอมูล 
     2.4.4.1 ไมจําเปนตองใหผูเรียนตอบสนองแบบเปดเผย 
     2.4.4.2 ใชศิลปะในการตั้งคําถามหรือคําสั่งในการทบทวน เพ่ือกระตุนใหมี
การตอบสนองโดยไมตองเปดเผย 
     2.4.4.3 เม่ือตองการประเมินผลหรือใหขอมูลยอนกลับ ควรใชการตอบสนอง
แบบเปดเผย 
     2.4.4.4 ใหผูเรียนประเมินระดับความเขาใจของตนเองในแตละเนื้อหา 
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   2.4.5 การใหขอมูลยอนกลับ 
     2.4.5.1 การใหขอมูลยอนกลับตอนไหนนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ถาเปน
บทเรียนเกี่ยวกับความจําควรใหขอมูลยอนกลับทุกครั้ง แตถาเปนการเรียนระดับสูงหรือเปน
นามธรรมควรใหขอมูลยอนกลับตอนทายของบทเรียน 
     2.4.5.2 ตองใหขอมูลยอนกลับทันทีทันใดหลังจากผูเรียนตอบคําถาม 
     2.4.5.3  หลีกเลี่ยงขอมูลยอนกลับชนิดถูก ผิด เพราะขอมูลยอนกลับแบบนี้
เปนเพียงการยืนยันคําตอบเทานั้น 
     2.4.5.4 เม่ือผูเรียนตอบถูก ตองใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใหทราบวาคําตอบนั้น
ถูกและทําไมจึงถูก และใหขอมูลยอนกลับเม่ือนักเรียนตอบผิด ทําไมจึงผิดและคําตอบที่ถูกตองคือ
อะไร 
     2.4.5.5 เม่ือผูเรียนตอบคําถามผิด ควรเปดโอกาสใหผูเรียนตอบคําถามเดิม
อีกครั้ง ถาผูเรียนตอบผิดอีก ก็บอกคําตอบที่ถูกและอธิบายวาทําไมจึงถูก 
     2.4.5.6 ควรจัดขอมูลยอนกลับที่แตกตางกันตามระดับการเรียนของผูเรียน 
โดยผูเรียนออนควรใหขอมูลยอนกลับที่มีการอธิบายเพิ่มเติมและการชวยเหลือหรือกระตุน 
     2.4.5.7 การใหขอมูลยอนกลับที่ดีไมควรใหซ้ํา ๆ กัน เหมือน ๆ กัน หรือให
เปนแบบแผนตายตัว หรือใหซ้ํา ๆ กัน แตควรจะเปลี่ยนใหแตกตางกันออกไป 
     2.4.5.8 ควรใหขอมูลยอนกลับที่มีลักษณะเปนการเสริมสราง คือ มีทั้งขอมูล
และความนาสนใจ มากกวาเปนขอเสนอแนะหรือการติชมอยางงาย ๆ 
   2.4.6 การควบคุมบทเรียน 
     2.4.6.1 ควรมีการทดสอบกอนเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนที่ไดคะแนนสูง
สามารถเลือกวิธีการเรียนและระดับความยากงายของบทเรียนได 
     2.4.6.2 ควรมีคําแนะนําใหกับผูเรียนเกี่ยวกับตัวเลือกในการควบคุมบทเรียน
กอนการเรียน 
     2.4.6.3 จัดระดับความยากงายของคําถามใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค และ
ผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย โดยเรียงคําถามจากงายไปหายากและคํานึงถึงชนิดของเนื้อหาและ
ความสัมพันธของเน้ือหาดวย 
     2.4.6.4 ควรมีตัวอยางคําถามและคําตอบในบทเรียนและไมควรใหผูเรียนขาม
กรอบตัวอยาง 
     2.4.6.5 เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกจํานวนคําถามความตองการได
และหลังจากตอบคําถามแบบฝกหัดแตละขอแลว ผูเรียนสามารถเลือกที่จะทําแบบฝกหัดขอตอไป
หรือเลือกที่จะเรียนเรื่องตอไป 
        2.4.6.6 นักเรียนสามารถเลิกหรือเร่ิมบทเรียนไดทุกขณะ เชน ในขณะที่กําลัง
ทําแบบฝกหัด นักเรียนสามารถหยุดและกลับไปยังบทเรียนได จบบทเรียนแลว ควรแสดงคะแนน
ความกาวหนาของผูเรียน 
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 2.5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย เพ่ือใชในการเสนองาน การเรียนการสอนและ
การฝกอบรม โดยเรียกวาเปนประเภท Authoring System แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการสรางโปรแกรม
ดังกลาววัตถุประสงคในการใช และเนื้อหาสาระเปนหลัก ซึ่งทั้งหมดนี้ตองจัดทําอยางเปนขั้นตอน
และมีระบบดังนี้ (มนตชัย เทียนทอง. 2540: 29-30) 
  2.5.1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบทเรียน กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
ของการพัฒนาบทเรียนเปนสิ่งสําคัญ ที่จะชวยควบคุมใหการสรางโปรแกรมเปนไปตามวัตถุประสงค
และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตองพิจารณาถึงสิ่งตอไปน้ี 
    2.5.1.1  หัวขอของงานที่จะนํามาพัฒนาโปรแกรม 
    2.5.1.2  ผูใชหรือกลุมเปาหมาย 
    2.5.1.3  วัตถุประสงคที่ตองการ 
    2.5.1.4  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการใชโปรแกรม 
  2.5.2 การวิเคราะหเน้ือหา เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุด ที่จะทําใหการสื่อ
ความหมายดวยระบบมัลติมีเดียบรรลุ วัตถุประสงคตามตองการ โดยมีสิ่งที่จะตองพิจารณาดังนี้ 
    2.5.2.1 ขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหา ที่จะนําเสนอตามวัตถุประสงค 
    2.5.2.2 วิธีการนําเสนอเนื้อหา 
    2.5.2.3 ระยะเวลาการนําเสนอเนื้อหา 
    2.5.2.4 การเลือกสื่อที่สอดคลองตามวัตถุประสงค 
    2.5.2.5 วิธีการโตตอบระหวางโปรแกรม กับผูใชตามหลักการสื่อความหมาย 
    2.5.2.6 วิธีการตรวจปรับเนื้อหา 
    2.5.2.7 การเสริมแรง 
  2.5.3 การออกแบบ (Multimedia Design) เม่ือไดรายละเอียดของเนื้อหา ตามขั้นตอน 
วัตถุประสงค และกลุมเปาหมายตามที่กําหนดแลว ก็นํามาออกแบบ เพ่ือที่จะนําเสนอไดตาม
เปาหมายซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
    2.5.3.1 การเขียนบทดําเนินเรื่อง เปนการเขียนรายละเอียดของบทพูด 
ขอความอักษร คําอธิบายภาพ บทสนทนา ภาพเคลื่อนไหว การบอกจังหวะของการปรากฏภาพ 
เสียง และอักษร รวมถึงเทคนิคพิเศษ (Effect) ตาง ๆ 
    2.5.3.2 การจัดทําแผนภูมิ (Flowchart) เปนการเชื่อมโยงบทหรือโมดูยอยแต
ละสวน จากจุดเริ่มตนไปยังเปาหมายใหมีความสัมพันธตอเน่ืองซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่การเดินทาง 
ที่จะทําใหไมหลงทางไปกับความซับซอนของเนื้อหา 
    2.5.3.3 งานเชิงศิลป (Art Proof) เปนการออกแบบปุมสัญลักษณ ตัวอักษร  
ฉากหลัง สีเสียง และสวนประกอบที่ละเอียดออนตาง ๆ ใหกลมกลืนกัน 
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  2.5.4 การเตรียมขอมูลจะมีทั้งภาพเสียงขอความและภาพเคลื่อนไหวซ่ึงตองมีการ
จัดเตรียมไวกอน ทั้งน้ีผูผลิตตองศึกษาเทคนิควิธีการที่ถูกตอง เพ่ือใหไดขอมูลดังกลาวบันทึกลงใน
โปรแกรมอยางสมบูรณ 
  2.5.5 การสรางโปรแกรม (Authoring) เปนขั้นตอนที่รวบรวมเอาสิ่งตางๆ ที่จัดเตรียม
ไวไมวาจะเปนภาพ ขอความ เสียง และ Animation Movies รวมกันเพ่ือสรางเปนโปรแกรม โดยมี
การจัดเรียงลําดับการทํางานที่ออกแบบไวพรอมทั้งกําหนดรายละเอียด เชน Special Effect การทํา 
Animation ตามที่กําหนดไวใน Storyboard ในการสรางโปรแกรมนี้จะใช Authoring System ชวยใน
การผลิต 
  2.5.6 ทดสอบโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวาเนื้อหามีความสมบูรณ
ตามที่ออกแบบไวหรือไมรวมทั้งเปนการหาขอผิดพลาดของโปรแกรมและหาประสิทธิภาพของการ
ใชวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไวหรือไมการทดสอบแตละขั้นเม่ือเกิดปญหาก็จะนําไปแกไขใหม
จนสมบูรณ 
  2.5.7 การจัดทําเอกสารประกอบการเรียนซึ่งเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการปรับปรุงแกไข
โปรแกรมในอนาคตเอกสารนี้มี รายละเอียดของขั้นตอนการเรียน และ Storyboard ในการจัดทํา
เอกสารที่ดีและชัดเจนจะชวยใหสะดวกในการบํารุงรักษา และการแกปญหาโปรแกรมสามารถทําได
รวดเร็ว 
  2.5.8 การจัดเตรียมบทเรียนสําหรับผูใชเม่ือผานการทดสอบแลวก็จะถึงขั้นตอนที่จะ
นําโปรแกรมไปสูผูใชซึ่งตองมีการวางแผนในการเลือกใชสื่อและวิธีการติดตั้งเพ่ือใหมีความสะดวกใน
การใชงาน 
  2.5.9 การจัดทําคูมือการใชโปรแกรม ในการใชโปรแกรมโดยทั่วไปจะตองมีคู
ประกอบการใชที่ตองไปศึกษากอนเพ่ือทําความเขาใจถึงการใชโปรแกรมถาในการออกแบบ
โปรแกรมที่มีการออกแบบระบบใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพพอก็จะชวยลดภาระการทําคูมือ
ลงโปรแกรมที่เปนมัลติมีเดียจะมีขอดีในสวนของการแนะนําการฝกใชโปรแกรม แตอยางไรก็ตาม ก็
ควรมีคูมือประกอบการติดตั้ง และแนะนําการเรียนใชโปรแกรมอีกสวนหนึ่งดวย 
 กลาวโดยสรุปแลวขั้นตอนการออกแบบและผลิตมัลติมีเดียแมจะมีความยุงยากซับซอนอยู
บาง แตเม่ือพิจารณาถึงความสะดวกในการใชและประสิทธิภาพในการเสนอขอมูลแลวจะเห็นไดวา
การนําเสนอดวยมัลติมีเดียจะชวยลดภาระความยุงยากเดิมที่นักการศึกษาและผูเรียนผูสอนเคย
ประสบมากอนไดเปนอยางมาก 
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 2.6 บทบาทของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในปจจุบัน 
 มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีขอไดเปรียบกวาสื่อเพ่ือการศึกษาอื่นๆ เน่ืองจากศักยภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหเกิดการประมวลผลขอมูลและนําเสนอขอมูลภาพและ
เสียงอยางมีประสิทธิภาพดังตอไปน้ี (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน. 2546: 10) 
  1. มัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม มีลักษณะเดนคือสามารถเก็บขอมูลไดมาก ผูเรียน
สามารถใชงานไดงาย นอกจากนั้นยังเก็บรักษา และพกพาไดสะดวก 
  2. มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา สามารถออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ 
โดยเฉพาะเจาะจง เชน กลุมอายุ อาชีพ และความรูเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
  3. ปจจุบันน้ีมีการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring tool) ที่งายตอการใช
งานมากยิ่งขึ้น ทําใหครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถสรางบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาได
ดวยตนเอง  
  แมวาระบบการทํางานของมัลติมีเดียจะมีความสลับซับซอน และราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรแกรมการใชงานจะสูงกวาสื่อประเภทอ่ืนอยูบาง แตประสิทธิภาพของมัลติมีเดีย
ก็สามารถสรางประโยชนใหการเรียนการสอนไดอยางคุมคา เพราะการออกแบบมัลติมีเดียที่
เหมาะสมและการบูรณาการสื่อหลายๆ ประเภทเขาดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีชีวิตชีวา
หลากหลายรูปแบบตามความสนใจของผูเรียน มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาจึงมีบทบาทตอการเรียนการ
สอนดังตอไปน้ี 
  1. มัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ความสะดวก ความ
ตองการของตน 
  2. มัลติมีเดียมีบทบาทของครูจากผูสอนและปอนความรูใหแกนักเรียน เปนผูทําหนาที่
ชวยชี้แนะและกํากับ 
  3. มัลติมีเดียทําใหเกิดการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน สามารถสรางสถานการณ
จําลอง ชวยใหมีการฝกฝนการแกปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอวิธีการเรียนรู และกระบวนการคิดหา
คําตอบ 
  4. มัลติมีเดียชวยลดขอจํากัดทางภูมิศาสตร เพราะผูเรียนสามารถติดตอโตตอบกับครู
และนักเรียนดวยกันไดตลอดเวลา ทั้งแบบในเวลาเดียวกัน (Synchronous) และตางเวลากัน 
(Asynchronous) ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงบันทึก และเรียกขอมูลจากคลัง (Digital archive) หองสมุด 
พิพิธภัณฑ และสถานศึกษาทั่วโลกได เปนการสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันในการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
  5. ศักยภาพของมัลติมีเดียมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตซ่ึงชวยสงเสริมศักยภาพ
ของมัลติมีเดียใหสามารถใหบริการในรูปแบบตางๆ แกผูใชจํานวนมหาศาลบนเครือขายสากล อัน
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาที่ไรพรมแดนอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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  2.7 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   
  ลินดา (Linda. 1995: 6-8) ไดกลาวถึงประโยชนของมัลติมีเดียไวดังนี้  
  1. การสื่อความหมาย สามารถสื่อความหมายไดอยางรวดเร็ว เขาใจงาย 
  2. ควบคุมการนําเสนอสามารถจัดลําดับใหผูใชติดตามความตองการของผูเขียน
โปรแกรมไดอยางสะดวก 
  3. ควบคุมลําดับการปฏิบัติ สามารถสรางเง่ือนไขของการวิ่งไปสูลําดับเหตกุารณไดอยาง
ซับซอน 
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพของงาน สามารถนําไปประยุกตใชงานไดมากมาย เชน งาน
บันเทิง งานดานการศึกษา ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อการฝกอบรม งานนําเสนอโครงการ
แนวความคิดและขาวสารทางธุรกิจและโฆษณา ชวยในงานออกแบบทางวิศวกรรม ทําใหงานตาง ๆ
มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวในระยะเวลาอันสั้น ชวยลดเวลาในการ
สื่อสาร เปนตน 
  5. ดึงดูดความสนใจ มัลติมีเดียที่ประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพ
วีดิทัศน และเสียง จะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี และชวยในการสื่อสารระหวางผูสอน
และผูเรียนดวย 
  6. ใหสารสนเทศหลากหลาย การใช CD-ROM ในการใหขอมูลและสารสนเทศในปริมาณ
ที่มากมาย และหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับเนื้อหาขอมูลที่สอน 
  7. ทดสอบความเขาใจ ผูเรียนบางคนอาจจะไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคําถามใน
หองเรียน การใชมัลติมีเดียจะชวยแกปญหาในสิ่งนี้ไดโดยการใชในลักษณะการศึกษารายบุคคล 
  8. สนับสนุนความคิดรวบยอด มัลติมีเดียสามารถแสดงสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความคิด
รวบยอดของผูเรียน โดยการเสนอสิ่งที่ใหตรวจสอบยอนหลังและแกไขจุดออนในการเรียน 
   
  2.8 หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เก่ียวของกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
  ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดมีหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพ่ือให
ไดบทเรียนที่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกันและตอบสนองลักษณะ
โครงสรางขององคความรูของสาขาวิชาตางๆ ที่แตกตางกันน้ันเอง กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 30-
35) ไดรวบรวมหลักการและทฤษฎีดังนี้ 
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู ที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบบทเรียนโปรแกรม
หรือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก 
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  1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
  นักจิตวิทยาในกลุมที่มีความเชื่อในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดไดแก สกิน
เนอร(B.F.Skinner) โดยนักจิตวิทยาในกลุมน้ีมีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถ
สังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีเกี่ยวกับการวางเงื่อนไข (Operant 
Conditioning) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง (S-R Theory) 
และการใหการเสริมแรง (Reinforcement) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการที่มนุษยตอบสนอง
ตอสิ่งเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหากไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม 
  สกินเนอรไดสรางเครื่องชวยสอน (Teaching Machine) ขึ้นและตอมาไดพัฒนามาเปน
บทเรียนแบบโปรแกรม โดยที่จะเปนบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) ซึ่งเปนบทเรียนที่
ผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาเรียงตามลําดับขั้นตั้งแตตนจนจบเหมือนกันนอกจากนั้น ก็จะมี
คําถามในระหวางเรียนเน้ือหาแตละตอนอยางสม่ําเสมอใหผูเรียนตอบแลวก็มีคําเฉลยพรอมทั้งมีการ
เสริมแรงทางดานบวก เชน คําชมเชย หรือเสริมแรงทางดานลบเชน การใหกลับไปศึกษาบทเรียนอีก
ครั้งหรือคําอธิบายเพิ่มเติม เปนตน 
  2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 
  ทฤษฎีปญญานิยมน้ี มีแนวคิดที่แตกตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยทฤษฎีนี้จะเนนใน
เร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล เชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด
อารมณ ความสนใจ และความถนัด ดังน้ัน ในการเรียนรูจะมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่แตกตางกัน 
นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง คือ คราวเดอร(Crowder) ไดออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching) 
เปนบทเรียนที่ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองมากขึ้น มีอิสระของการเลือกลําดับ
ของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะกับตนเอง ผูเรียนแตละคนไมจําเปนตองเรียนตามลําดับที่
เหมือนกัน เน้ือหาของบทเรียนจะไดรับการนําเสนอโดยขึ้นอยูกับความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
  3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) 
  ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่อยูภายใตปญญานิยม เพียงแตทฤษฎีโครงสราง
ความรูจะเนนในเรื่องของโครงสรางความรู โดยเชื่อวาโครงสรางภายในของความรูของมนุษยนั้นๆ มี
ลักษณะที่เชื่อมโยงกันเปนกลุม หรือ โหนด (Node) การที่มนุษยจะเรียนอะไรใหมนั้นๆ จะเปนการ
นําความรูใหมๆ นั้น ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อ
เกี่ยวกับความสําคัญของการรับรู โดยเชื่อวาการรับรูเปนสิ่งสําคัญของการเรียนรูไมมีการเรียนรูใด
เกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรู จากการกระตุนจากเหตุการณหนึ่งๆ ทําใหเกิดการรับรู และการรับรูจะ
เปนการสรางความหมาย โดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม นอกจากนั้น โครงสราง
ความรูยังชวยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่งตางที่เราเคยเรียนรูมาอีกดวย 
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  4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory) 
  เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1990 เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีโครงสราง
ความรู โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับโครงสรางความรูเชนกัน แตไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางของ
องคความรูของสาขาวิชาตางๆ และไดขอ สรุปวา ความรูแตละองคความรูนั้น มีโครงสรางที่แนชัด 
และสลับซับซอนมากมายแตกตางกันไป โดยองคความรูบางประเภทสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรกายภาพ นั้นจะมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัว ไมสลับซับซอนเน่ืองจากมีความเปน
ตรรกะและเปนเหตุเปนผลแนนอน ในขณะที่องคความรูบางประเภทบางสาขาวิชา เชน จิตวิทยา
หรือสังคมวิทยา จะมีโครงสรางที่สลับซับซอนและไมตายตัว อยางไรก็ตามในสาขาวิชาหนึ่งๆ นั้น
มิใชวาจะมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัวหรือสลับซับซอนทั้งหมด ในบางสวนขององคความรูอาจม
โครงสรางที่ตายตัว ในขณะที่บางสวนขององคความรูก็อาจมีความสลับซับซอนไดตามแนวทฤษฎี
ความยืดหยุนทางปญญานี้ สงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสื่อหลายมิติ
ดวยเชนกัน เพราะการนําเสนอในเนื้อหาในบทเรียนแบบสื่อหลายมิติ สามารถตอบสนองความ
แตกตางของโครงสรางองคความรูที่ไมชัดเจนหรือสลับซับซอนไดเปนอยางดี 
  หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
(ฤทธิชัย ออนม่ิง. 2547: 20-21) ไดแก 
  หลักการรับรู (Perception) 
  เกิดจากการกระตุนจากสิ่งเราที่เหมาะสม มนุษยจะเลือกรับรูในสิ่งที่ตนสนใจดังน้ันการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองใชสิ่งเราที่เหมาะสมกับเพศ วัย สติปญญา ความ
พรอมความสามารถและความสนใจ 
  หลักการจํา (Memory) 
  การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูสิ่งใดแลวจะสามารถจดจําและสามารถนําไปปฏิบัติได 
ผูเรียนจะตองจัดเก็บความรูนั้นไวเปนระบบระเบียบ และการที่ผูเรียนไดทําซ้ําๆ จะชวยใหจําและทํา
ได 
  หลักการมีสวนรวม (Participation) 
  การเรียนรูเกิดจากการทํา ดังน้ันการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองออกแบบให
สามารถมีการโตตอบกันไดหลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากรู
อยากเห็น เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน เลปเปอร (Lapper) แบงแรงจูงใจออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ ภายนอกและภายใน 
  ภายนอก คือ คาจาง รางวัล ติชม 
  ภายใน คือ ความสนใจ อยากรูอยากเห็น อยากเรียน จากการวิจัยพบวาแรงจูงใจภายใน
เปนแรงจูงใจที่ชวยใหผูเรียน เรียนอยางสนุก มีความสุข 
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  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถสรางแรงจูงใจ คือ การมีกิจกรรมที่ทาทาย การ
ใหผูเรียนรูเปาหมายของการเรียน การใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองเปนการ
เสริมแรงอยางหน่ึง หรือการนําเสนอสิ่งแปลกใหมก็เปนการสรางแรงจูงใจใหอยากรูอยากเห็น
หลักการถายโอนความรู (Transfer of Learning) 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถถายโอนการเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนบทเรียนที่
มีความใกลเคียงหรือเหมือนจริงกับสถานการณในชีวิตจริงมากที่สุด ดังน้ันการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรผูสรางจะตองศึกษาสภาพความเปนจริง 
  หลักการดานความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) 
  มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งความเชื่อ และความสนใจ ความถนัด ความสามารถ 
อารมณสติปญญา ผูเรียนจึงสามารถเรียนรูแตกตางกัน วิธีการเรียนรูของแตละคนก็แตกตางกัน 
ดังน้ันการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองมีความยืดหยุน มีระดับของความยากงาย 
เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลักษณะที่สามารถ
ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี  
  จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เพ่ือใหไดบทเรียนที่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกันและตอบสนองลักษณะ
โครงสรางขององคความรูของสาขาวิชาตางๆ จะตองสามารถสรางแรงจูงใจและถายโอนการเรียนรู
ซึ่งตองสามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี  
 
  2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการศึกษานั้น ในประเทศไทยไดถูกนํามาใช
อยางแพรหลายทั้งในดานการฝกอบรม และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอยางงานวิจัย
ภายในประเทศเชน 
  กัณธิมา กลิ่นศรีสุข (2544: 95) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร
เร่ือง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) ซึ่งจากการทดลองสรุปไดดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.25/87.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 
  2.  คาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ 
ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 0.66 
 



27 
 
  ณัฐญา นาคะสันต (2542: 60) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตรอมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร  
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เร่ือง จํานวน 1–100 พบวาคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่ไดจาการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและคะแนนเฉลี่ยของผูที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 92.61/85.66 โดยกําหนดเกณฑไว
ที่ 85/85 
  พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2542: 129-130) ไดออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียแบบฝกหัดฯ 
พบวา ผูเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ําจากมัลติมีเดียแบบฝกหัดรูปแบบ
การควบคุมการเรียนภายในไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่เรียนจากมัลติมีเดียแบบฝกหัดรูปแบบการ
ควบคุมการเรียนภายนอกและในกลุมที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเรียนจากมัลติมีเดีย
แบบฝกหัดรูปแบบการควบคุมการเรียนภายในไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่เรียนจากแบบฝกใน
หองเรียนปกติ 
  สันติ เบาพูนทอง (2544: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศษสวนของนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องเศษสวน สําหรับนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองเศษสวนมีประสิทธิภาพ 81.25/83.50   
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
  ปยรัตน จิตมณี (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง เศษสวน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การศึกษาครั้งน้ี
เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง เศษสวน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 
เศษสวน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณภาพเนื้อหาอยูในระดับดี มี
คุณภาพดานสื่อในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 88.79/89.58 
  ธงชัย โสมณวัฒน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่อง เศษสวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 การศึกษาครั้ง
นี้เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองเศษสวน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่สรางขึ้นตามเกณฑ 85/85 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง เศษสวน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยู
ในระดับดีมาก และดานสื่ออยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
90.02/89.11 
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  งานวิจัยตางประเทศ 
  มัลติมีเดียไดนํามาใชในการการเรียนการสอน ผูเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมตลอดจน
ไดนํามาใชในวิชาตางๆ ที่หลากหลาย ตัวอยางของงานวิจัยบทเรียนมัลติมีเดียในตางประเทศ เชน  
  ไรท (Wright. 1984: 1063-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร
โดยใชคอมพิวเตอรชวยการสอน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย 
ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากคอมพิวเตอรชวยการสอนในกลุมทดลองทั้งสอง
กลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากการสอนปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  แคธลีน (Cathleen. 1990) ไดพัฒนาความสามารถของแบบเสนอเนื้อหาใหมสําหรับการ
สอนพื้นฐานทางพีชคณิต ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนปจจัยในการพัฒนาและ
สมรรถภาพของบทเรียนแบบสอนเนื้อหา ซึ่งประกอบดวยการนําเสนอถึงจุดประสงคของการวิจัย
และการรายงานผล การแสดงเหตุผลสําหรับพัฒนาและสวนประกอบ การเจาะจงรูปแบบของ
บทเรียน การประเมินอาศัยความชํานาญและการวิเคราะหบทเรียนภายหลัง ผลการวิจัยครั้งน้ีใชเปน
แนวทางในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาตาง ๆ ทั้งยังสามารถทราบเจตคติของนักเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบ 
  เบ็นตี้ เจน (Betty Jane. 1996) ศึกษาการใชแบบฝกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรที่ตางกัน 2 
รูปแบบ คือ การฝกดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการฝกจากการเรียนแบบปกติ และทํา
แบบฝกหัดของนักเรียนมัธยมศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะดวยคอมพิวเตอรมีคะแนน
สูงกวากลุมที่ไดรับการฝกจากการสอนปกติ และสนุกกับการฝกทักษะประกอบที่มีสีสันสวยงาม 
  เดโล (Delo. 1997) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสอนวิชา
คณิตศาสตรโดยมุงที่จะออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนที่สนับสนุนการทดลองใชเทคโนโลยี
มัลติมีเดียในวิชาคณิตศาสตร จากนั้นจึงเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมซ่ึงเปนกลุมการสอนปกติ 2 
กลุม และกลุมทดลองซึ่งใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการทดลองพบวา นักเรียนที่เรียนจากกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวานักเรียนในกลุมควบคุมทั้ง 2 กลุม 
  ลอยด (Lloyd. 2005: Online) ไดทําการศึกษากรณีศึกษาผลการใชมัลติมีเดียในการ
นําเสนอกับผลการเรียนของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายคือเพาอเปรียบเทียบคะแนนสอบ,คะแนน
บทเรียนและคะแนนของโครงการระหวางผูเรียนที่ใชมัลติมีเดียในการนําเสนอในการเรียนกับผูเรียน
ที่ไมไดใช กลุมตัวอยางในการทดลองคือนักซึกษาในวิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ T-test 
  เอ็ดวิน และ จอน (Edwin; & John. 2003) ไดศึกษาวิเคราะหเชิงอภิมานการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยการสอนตอความสาเร็จทางการเรียนของนักเรียนปฐมศึกษา ซึ่งไดรวบรวมขอมูล
ผูเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน จากการคนหาฐานขอมูลคอมพิวเตอร ERIC , 
Dissertation Abstracts และ Education Full Text ใชคาสาคัญในการคนหาคือ “Effect”, 
“Elkementary” , “Computer Assisted Instruction” แลวนามาวิเคราะหเชิงสถิติขัน ที่สอง โดยการ
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วิเคราะหเปรียบเทียบถึงความสาเร็จทางการเรียนของนักเรียนปฐมศึกษาระหวางกลุมที่เรียนแบบ
ปกติและกลุมที่เรียนแบบไดรับการเสริมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาผูเรียนที่ไดรับการเสริมการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนมีความรู
มากกวา 63.31 % ของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.1 ความหมายการเรียนรูดวยตนเอง 
  การเรียนรูดวยตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษหลายคํา เชน Self Directed Learning, 
Individualized Instruction, Self Instruction, Self Learning, Individual Learning เปนตน มาจาก
แนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุมมานุษยนิยม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของความเปนอิสระ และ
ความเปนตัวของตัวเองของมนุษยซึ่งไดมีผูกลาวถึงความหมายของ การเรียนรูดวยตนเองไวอยาง
หลากหลายดังนี้ 
  พัชรี พลาวงศ (2536: 83) ใหความหมายของการเรียนดวยตนเองวา การเรียนดวยตนเอง 
หมายถึง วิธีการเรียนชนิดหนึ่งที่มีโครงสราง มีระบบที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน การเรียน
แบบน้ีผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานที่เรียน ระยะเวลาในการเรียนแตละบท แต
จะตองอยูจํากัดภายใตโครงสรางของบทเรียนนั้นๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไวใน
คูมือ 
  สมบัติ  สุวรรณพิทักษ (2524: 6) การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
เปนหลัก  โดยไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากผูอ่ืน เชน เพ่ือน ครู และที่จําเปน การเรียนรู
ดวยตนเองในที่นี้ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้ 
  1. วิเคราะหและกําหนดความตองการของตนเอง 
  2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
  3. การหาแหลงวิทยาการที่เปนวัสดุและรายบุคคล 
  4. การเลือกวิธีการและกิจกรรมการเรียน 
  5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 
  ทัฟ (Tough. 1979: 114) ไดกําหนดหนวยในการวัดปริมาณการเรียนรูดวยตนเองออกเปน
โครงการเรียน (Learning  Project) โดยกําหนดคาเปรียบเทียบวา การเรียนดวยตนเองเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงที่ใชเวลาตั้งแต 7 ชั่วโมงขึ้นไป ถือวาโครงการเรียน และเม่ือผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเองแลว ผูเรียนควรจะไดรับความรู  เกิดเจตคติ ไดรับทักษะหรือสามารถกอใหเดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ กันเปนผลมาจากการเรียนน้ันๆ ดังน้ัน การเรียนรูดวยตนเองอาจจะเกิดไดจาก
การใชบทเรียนสําเร็จรูป การศึกษาดวยตนเอง  เชน การอานเอง คิดเอง ทลองปฏิบัติหรือคนควา
ดวยตนเอง  เปนตน 
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  บรูคฟลด (Brookfield. 1984: 59) กลาววา  การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การเปนตัว
ของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง มีความอิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลงภายนอก
นอยที่สุด 
  โนลส (Knowles. 1975) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง (Self – directed Learning) เปน
กระบวนการซึ่งผูเรียนแตละคน มีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง (โดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืน
หรือไมตองการก็ได) ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายใน
การเรียนรู แยกแยะ แจกแจง แหลงขอมูลในการเรียนรู ทั้งที่เปนคนและอุปกรณคัดเลือกวิธีการ
เรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรูนั้น ๆ การเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนที่เกิดจาก
ความสมัครใจของเด็ก มิใชการบังคับ 
  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนที่
ผูเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู  สามารถวางแผนและเลือกเรียนตามความ
ตองการ  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  และประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 

  3.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  โนลล (Knowles. 1975: 15-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไว  ดังนี้  
  1. คนที่เรียนรูดวยตนเอง จะมีความคิดริเร่ิมของตนเองไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียง
ผูรับหรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมาย  
และมีแรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอน
แตเพียงอยางเดียว 
  2. การเรียนดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติมากกวา คือ เม่ือตอนเปนเด็กธรรมชาติที่ตองพ่ึงพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู
และตัดสินใจแทนให เม่ือเติบโตขึ้นก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพ่ึงพิงครู
ผูปกครองและผูอ่ืน  การพัฒนานําไปสูความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น 
  3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษามีหลักสูตรใหม หองเรียนเปด ศูนยบริการทางวิชาการ  
การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาเปด ฯลฯ รูปแบบการศึกษา
เหลานี้ลวนผลักภาระรับผิดชอบใหผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง 
  4. การเรียนรูดวยตนเองเปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคล และเผาพันธุ  
เน่ืองจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกใหมกวาเดิม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดขึ้นเสมอ  
และขอเท็จจริงขอน้ีเปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู  การเรียนรูดวยตนเอง
จึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 

  3.3 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
  สมคิด  อิสระวัฒน (2532: 76) ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง  คือ 
  1. สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to term) ไมเกิดจากการบังคับ แตมีเจตนา
ที่จะเรียนรูดวยความอยากรู 
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  2. ตนเองเปนแหลงความรูของตนเอง (Self Resourceful) นั้นคือ ผูเรียนสามารถบอกได
วาสิ่งที่เรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนที่ตองใชมีอะไร สามารถกําหนด
เปาหมาย วิธีรวบรวมขอมูลที่ตองการและวิธีประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนตองมีความตระหนักใน
ความสามารถของตนเองวาตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 
  3. ผูเรียนตองรูวิธีการเรียน (Know how to term) นั้นคือ ผูเรียนควรทราบขั้นตอนการ
เรียนรูดวยตนเอง  รูวาเขาไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 
  สเคเจอร (Skager. 1978: 116–117) ไดอธิบายลักษณะของผูซึ่งเรียนรูดวยตนเองดังนี้ 
  1.  ยอมรับตนเอง หรือมีทัศนะคติในทางบวก 
  2.  สามารถวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งตองรูถึงความตองการในการเรียนของตน
กําหนดจุดมุงหมายที่เหมาะสม และรูแผนงานที่มีประสิทธิภาพที่จะทําใหบรรลุ วัตถุประสงคที่
กําหนด 
  3.  มีแรงจูงใจภายใน 
  4. มีการประเมินผลตนเอง 
  5. เปดกวางตอประสบการณ 
  6. ยืดหยุนในการเรียนรู 
  โนลล (Knowles. 1975: 61) ไดสรุปลักษณะของผูเรียนที่เรียนดวยตนเองโดยสรุปของ 
“สัญญาณการเรียน”  ที่จะทําใหเกิดผลดี  9  ประการ  คือ 
  1. มีความเขาใจในความแตกตางดานความคิอเกี่ยวกับผูเรียนและทักษะที่จะเปนการ
เรียนรู  นั้นคือ  รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูผุชี้นํากับการเรียนรูดวยตนเอง 
  2. มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองในฐานะที่ เปนตัวของตัวเอง มีความเปนอิสระและมี
ความสามารถที่นําตนเองได    
  3. มีความสามารถที่จะสัมพันธกับเพ่ือนๆ ไดดี เพ่ือที่จะใชบุคคลเหลานี้เปนเหมือนสิ่ง
สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การ
เรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอื่น  และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 
  4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริงโดยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน 
  5. มีความสามารถในการแปลความตองการในการเรียนอกมาเปนจุดมุงหมายของการ
เรียนรูในรูปแบบที่อาจจะใหการประเมินผลสําเร็จน้ันเปนไปได 
  6. มีความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอน  ใชประโยชนจากผูสอนในการทํา
เรื่องยากใหเปนเรื่องงายขึ้น  และเปนผูใหความชวยเหลือเปนที่ปรึกษา 
  7. ความสามารถในการหาบุคคลและแหลงเอกสารวิทยาการ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
การเรียนที่แตกตาง 
  8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพโดยใชประโยชนจากแหลง
วิทยาการและมีความคิดรอเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ 
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  9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบตางๆ ไปใชอยาง
เหมาะสม 
           โดยสรุปแลวการเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะที่สําคัญ  คือ  เนนที่ความสําคัญของผูเรียน
ผูเรียน โดยผูเรียนจะเปนผูกําหนดแนวทางการเรียนตามความพรอมและความตองการที่จะเรียนรู  
ผูเรียนสามารถออกแบบและวางแผนการเรียน  วิธีการประเมินตนเองได  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมี
ความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น  
 
  3.4 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
  การเรียนรูดวยตนเองมีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 
  ไพทูรย สินลารัตน (2530: 50) กลาววา แหลงสะสมความรูของมนุษย แบงได 3 ประเภท
ดังนี้ 
  1. ในตัวมนุษยเอง คือ สมอง เปนสิ่งที่อานไดยาก เพราะเปนระบบที่ลึกซึ้ง ดังน้ันตองให
มนุษยสื่อออกมาดวยคําพูดและแสดงทาทาง หรือ ภาษาสัญลักษณซึ่งเขาใจรวมกัน 
  2. ในสิ่งตางๆ คือ ธรรมชาติและวัตถุตางๆ เปนความรูที่อานได แตตองมีความรู 
ความสามารถอื่นๆ ประกอบดวย เชน นักโบราณคดีสามารถอานอายุของกระดูกได นักภูมิศาสตร
อานอายุของชั้นดินได เปนตน ความรูพ้ืนฐานในการอานสิ่งเหลานี้แตเดิมไดรับการถายทอดกันมา
จากการฝกฝนแตตอมาก็ก็มีตําราใหศึกษา แตตองอาศัยประสบการประกอบดวย 
  3. ในสิ่งตางๆ ที่บันทึกไว นับไดวาเปนแหลงสําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาคนควาของ
มนุษย ไดแก รหัสและตัวอักษรตางๆ ซึ่งสวนใหญบันทึกไวในหนังสือและวัสดุการพิมพ 
 
  3.5 การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง 
  เมซิโรว (Mezirow. 1981: 1) เสนอวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองตอง
ดําเนินการ 11ประการดังนี้ 
  1. ลดการใหผูเรียนพ่ึงพาผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวก 
  2. ชวยใหผูเรียนเขาใจการใชแหลงวิทยาการตางๆ โดยเฉพาะประสบการณจากผูอ่ืน 
รวมทั้งครูหรือผูอํานวยความสะดวก ซึ่งตองมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
  3. ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการเรียนรูเนื่องจากการรับรูความตองการของ
ตนเอง 
  4. ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการหาเปาหมายการเรียนรู การวางแผน และการ
ประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 
  5. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปญหาของแตละบุคคล 
  6. ชวยใหผูเรียนตัดสินใจในวิชาตางๆ ที่เสนอใหผูเรียนไวเปนทางเลือกในการทําความ
เขาใจซึ่งจะเกิดการเรียนรูตอไป 
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  7. กระตุนใหผูเรียนใชเกณฑการตัดสินใจ หรือวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตนและ
ประสบการณทั้งหมดที่ผานมา 
  8. ชวยใหผูเรียนเขาไปสูการเรียนรูดวยการมองตนเองอยางถูกตอง 
  9. ชี้ปญหาและแกไขปญหาโดยงาย ตระหนักถึงความสัมพันธของปญหาสวนบุคคลและ
สวนรวม 
  10. เสริมแรงมโนมติของผูเรียนวาตองเปนทั้งผูเรียน และผูจัดการชีวิตของตนเอง โดยจัด
บรรยากาศที่นาสนับสนุนและรับปฏิกิริยาโตตอบของผูเรียน เพ่ือกระตุนความสามารถของผูเรียนให
ปรากฏ 
  11. เนนประสบการณการมีสวนรวมและวิธีการสรางโครงการอยางเปนระบบ โดยทําใน
รูปลักษณ “สัญญาการเรียน”(Learning contract) 
 
  3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  ยุทธกร ถามา (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ความสนใจ และ
ความมีวินัยในตนเองทางการเรียนรู ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียน
แตกตางกันโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองสมการและการแก
สมการ ผลการศึกษาพบวา  
  1. ชุดการเรียนดวยตนเองมีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
คณิตศาสตรและดานเทคโนโลยีอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเปน 87.79/88.33 
  2. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรสูงที่เรียนดวยชุดการเรียนดวย
ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความมีวินัยในตนเองหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  3. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลางที่เรียนดวยชุดการเรียน
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความมีวินัยในตนเองหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  4. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําที่เรียนดวยชุดการเรียนดวย
ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความมีวินัยในตนเองหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  5. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียน
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  6. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียน
ดวยตนเอง ทําใหมีความสนใจนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  7. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรตางกันที่เรียนดวยชุดการเรียน
ดวยตนเอง ทําใหมีความมีวินัยในตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  แกด (Gad. 1986: 1993-A) ไดศึกษาเรื่องการเรียนรูดวยการนําตนเองในฐานะที่เปน
องคประกอบของการฝกอบรมในอนาคต กลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตางๆ 
ผลการวิจัยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของลูกจางแผนกตางๆ บรรยากาศขององคการไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจาง แตตัวแปร
บางตัว เชน ระดับการศึกษา ระดับความอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปที่สําคัญ
คือ การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนตัวแปรที่สําคัญในการฝกอบรมในอนาคต 
  เกรย (Grey. 1986: 1218-A) ไดศึกษาความสัมพันธของคะแนนความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของผูจัดการบริษัทที่ดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกงกับระดับของการจัดการ
อัตราการปฏิบัติงานในดานการจัดการ และความสามารถในการรับรูปญหาการสรางสรรค และระดับ
ของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพลักษณะงานที่ควรจะเปน ผลการวิจัย พบวามีความสัมพันธระหวาง
คะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการจัดการในดานตางๆแตไมมีความสัมพันธ
กับเพศ อายุ เชื้อชาติ 
  ไทซิงเกอร (Tysinger. 1986: 2892-A) ไดมีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธิการบรรลุ
เปาหมายโครงการเรียนรูดวยการนําตนเองในผูใหญ กลุมตัวอยางมีจํานวน 30 คน เปนผูสอนใน
กองทัพ 15 คน พยาบาล 15 คน พบวา มีความยุงยากสับสนในกระบวนการวางเปาหมายในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง และคอนขางจะไมมีแบบแผน มีลักษณะยืดหยุนได ยอมใหผูเรียน
วางเปาหมายและขยายเปาหมายนั้นไปเรื่อยๆ พรอมกับโครงการการเรียนกาวหนาขึ้น  รูปแบบของ
การวางเปาหมายขึ้นอยูกับการสํารวจเน้ือหา ในโครงการการเรียนรูเพ่ือที่จะหาความรูพ้ืนฐานอยาง
เพียงพอ ความพอใจตอเปาหมายการเรียนรูจะเพ่ิมขึ้นตามโครงการเรียนรูที่กาวหนาขึ้น กลุม
ตัวอยางยืนยันวาไดใชวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมุงความสนใจในหัวขอที่ตนเองสนใจ ซึ่ง
มีการควบคุมเปาหมายและวิธีการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา นักเรียนจะสามารถ
เรียนรูในสิ่งตางๆ ไดดีนั้น การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน และการ
เรียนการสอน ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเกี่ยวของกับตัวผูเรียน ไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้
  กูด และคนอื่นๆ (Good; et al. 1973: 7) ไดใหความหมายวาผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
หมายถึง ความสําเร็จ ความคลองแคลว ความชํานาญในการใชทักษะหรือประยุกตใชความรูตางๆ 
สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการ
เรียนรูในวิชาการตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบใน
การสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 
  อนาสตาซี (Anastasi. 1976: 17) กลาวไวพอสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ
กับองคประกอบทางดานสติปญญา และองคประกอบทางดานที่ไมใชสติปญญา ไดแกองคประกอบ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคประกอบทางดานที่ไมใชสติปญญา 
  พวงรัตน ทวีรัตน (2538: 29) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะรวมทั้งความรูความสามารถของบุคคลอันเปนผลจากการเรียนการสอนหรือคือมวล
ประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน
ตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
  ไพศาล หวังพานิช (2526: 89) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลพฤติกรรม
และประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น จากการฝกอบรมหรือจากการสอนจึง
เปนการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไรมีความสามารถ
ชนิดใด 
  จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง
ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive Domain) ซึ่งเปนผลสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตร 
  วิลสัน (Wilson. 1971: 643 – 685) ไดจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสติปญญาใน
การเรียนคณิตศาสตรออกเปน 4 ระดับ 
  1. ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ (Computation) หมายถึง ความสามารถในการ
ระลึกไดสิ่งที่เรียนมาแลวการวิเคราะหพฤติกรรมมี 3 ดาน ดังนี้ 
   1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
   1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม 
   1.3 ความรูความจําเกี่ยวกับการใชกระบวนการคิดคํานวณ 
  2. ความเขาใจ (Comprehensive) เปนความสามารถในการแปลความหมาย ตีความ และ
ขยายความในปญหาใหมๆ โดยนําความรูที่ไดเรียนมาแลวไปสัมพันธกับโจทยปญหาทาคณิตศาสตร
การแสดงพฤติกรรมมี 6 ขั้น คือ 
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   2.1 ความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบรวมยอด 
   2.2 ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ และการสรุปอางอิง 
   2.3 ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร 
   2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของโจทยปญหาจากรูปแบบหนึ่ง
ไปอีกรูปแบบหนึ่ง 
   2.5 ความสามารถในการใชหลักของเหตุและผล 
   2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู กฎ หลักการ ขอเท็จจริง
สูตร ทฤษฎีที่เรียนมาแลวไปแกใหมที่เกิดขึ้นเปนผลสําเร็จการวัดพฤติกรรมมี 4 ขั้น คือ 
   3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
   3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ 
   3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 
   3.4 ความสามารถในการระลึกไดซึ่งรูปแบบความสอดคลองและลักษณะสมมาตรของ
ปญหา 
  4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการพิจารณาสวนสําคัญหาความสัมพันธ
ของสวนสําคัญเทานั้น ซึ่งการที่บุคคลมีความสามารถดังกลาวแลวจะสามารถทําใหบุคคลนั้นสามารถ
แกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา หรือโจทยปญหาที่ไมคุนเคยมากอนพฤติกรรมนี้เปนจุดมุงหมายสูงสุด
ของการเรียนคณิตศาสตร การวัดพฤติกรรมมี 4 ขั้น คือ 
   4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา 
   4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ 
   4.3 ความสามารถในการแสดงการพิสูจน 
   4.4 ความสามารถในการกําหนดและหาความเที่ยงตรงในการสรุป 
 
  4.2 ประเภทของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  บลูม (Bloom. 1976) ไดจําแนกวัตถุประสงคทางการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3 ดานคือ 
  1. ดานพุทธพิสัย (Cognitive domane) คือ มุงพัฒนาการเรียนรูที่เกี่ยวกับความสามารถ
ทางสมองหรือสติปญญา ดานความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคา 
  2. ดานจิตพิสัย (Affective domane) คือ มุงพัฒนาลักษณะดานจิตใจหรือความรูเกี่ยวกับ
ความสนใจ เจตคติ และการปรับตัว เปนตน 
  3. ดานทักษะพิสัย (Psychomoter domane) คือ มุงพัฒนาความสัมพันธระหวางรางกาย 
และสมองที่มีความสามารถในการปฏิบัติจนมีทักษะ มีความชํานาญในการดําเนินงานตางๆ 
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  4.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  เพรสคอดด (นุชลดา สองแสง. 2540: 28–29; อางอิงจาก Prescott. 1961: 14–16) ไดให
ความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และการแพทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนและ
สรุปผลการศึกษาวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอก
หองเรียนมี 14 ขอ ดังนี้ 
  1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพทาง
กาย ขอบกพรองทางกาย บุคลิก และทาทาง 
  2. จําหลักเกณฑหรือมโนมติเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไมผานไปแลวไมดี 
  3. มีปญหาในการใชถอยคํา 
  4. มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
  5. มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย สังเกตไดจากการสอบตกทางคณิตศาสตร
บอยครั้ง 
  6. เจตคติที่ไมดีตอโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิชาคณิตศาสตร 
  7. มีความกดดันและความรูสึกวาวุนตอความลมเหลวดานการเรียนของตนเอง 
  8. ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตน 
  9. อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนคนอ่ืนๆ ซึ่งสงผลใหขาด
ประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
  10. ขาดทักษะในการฟงและไมมีความตั้งใจเรียนหรือมีความตั้งใจเรียนเพียงชั่วระยะเวลา
สั้น 
  11. มีขอบกพรองในดานสุขภาพ เชน สายตาไมปกติ มีปญหาทางดานการฟง และมี
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
  12. ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทั่วๆ ไป 
  13. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซึ่งทําใหไมสามารถใชคําถามที่แสดงให
เห็นวาตนเองยังไมเขาใจในการเรียนน้ันๆ 
  14. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทางดานอารมณและสังคม 
  สรุปไดวาสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาตอการเรียนคณิตศาสตร และสงผลตอสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนั้นคือ การจัดการเรียนการสอนและการมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนของ
ผูเรียนเอง ซึ่งเปนหนาที่ของผูสอนโดยตรงที่จะจัดกลวิธีที่เหมาะสมนํามาใชในการจัดการเรียน        
การสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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  4.4 หลักเบื้องตนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักการศึกษาตางๆมีดังนี้ 
  เกตุแกว ลาวัณยวุฒิ (2543: 46) ประสบการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์นั้นเปนการตรวจสอบความสามารถ หรือ ความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) 
ของบุคคลวาเรียนรูไปแลวเทาไรมีความสามารถในดานใด ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมาย 
และลักษณะวิชาที่สอนคือ  
  1. การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือลักษณะ
ของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน 
เชน วิชาศิลปะศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” 
(Performance Test) 
  2. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาซึ่งเปน
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได
โดยใช “ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์” (Achievement Test) 
 
  4.5 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  ขอสอบประเภทนี้แบงไดเปน 2 พวก คือ แบบทดสอบของครูกับแบบทดสอบมาตรฐาน
(ชวาล แพรัตกุล. 2516: 112–115) 
  1. แบบทดสอบของครู (teacher made test) หมายถึง ขอสอบ ขอปญหา และโจทยขอ
คําถามตาง ๆ ที่ครูสรางขึ้น ประโยชนที่สําคัญของขอสอบชนิดนี้อยูตรงที่สามารถพลิกแพลงให
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ ได ฉะน้ัน อาจใชขอสอบชนิดนี้เปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนสนใจ
ในการเรียน ใชเปนเครื่องมือวัดพื้นความรูเดิม วัดความงอกงามในการเรียนการสอน วัดดูความ
บกพรองเพ่ือจัดสอนซอมแซม วัดดูความพรอมที่จะขึ้นบทเรียนใหม 
  2. ขอสอบมาตรฐาน (Standardized test) ในวงการศึกษาปจจุบันมีความตองการแบบทดสอบ
ชนิดนี้มาก สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับคนและพัฒนาการศึกษา เชน  
   2.1 ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของเด็ก เปนรายบุคคลหรือรายหองเรียนได
อยางม่ันใจ และประหยัดถูกตองตามหลักวิชามากกวาการวัดดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   2.2 ใชสําหรับวัดพิสัยความรูของนักเรียน ของแตละชั้นและแตละกลุม วามีระดับ
ความรูทัดเทียมกันหรือแตกตางกัน เพ่ือจะไดปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับสภาพนั้น ๆ ยิ่งขึ้น 
   2.3 ใชสําหรับแยกประเภทนักเรียน ออกเปนกลุมยอย ๆ ตามความสามารถของเขา
เพ่ือใหเด็กไดเรียนอยางมีความสุขการจัดกลุมนักเรียนดังกลาวนี้ มิไดหมายถึงการคัดเด็กเกงและ
เด็กออน ใหแยกเรียนกันคนละหอง แตหมายถึงการจัดใหแตละหองมีนักเรียนคละปนกัน ทั้งเด็กเกง
และเด็กออน 
   2.4 ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพ วาแตละคนเกง – ออนในวิชาใดบาง มากนอย
เพียงใด และเพราะสาเหตุใด เพ่ือครูจะไดชวยเหลือนักเรียนไดตรงจุด 
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   2.5 ใชสําหรับเปรียบเทียบวานักเรียนแตละหองตางมีพัฒนาการขึ้นจากเดิมในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ มากนอยเพียงใด 
   2.6 ใชสําหรับตรวจประสิทธิภาพของการเรียน วาใครมีความสัมฤทธิ์ในการเรียนสม
กับภูมิปญญาของตน แลวหรือไม เร่ืองนี้ตองใหเด็กเหลานั้นมาสอบวัดสมรรถภาพสมองหรือวัด
ระดับปญญา หรือความถนัดทางการเรียนของเขาเสียกอน แลวจึงเอาผลการวัดนั้นไปเทียบกับ
ความสําเร็จทางการเรียนของเขา ก็จะทราบไดวาใครมีประสิทธิภาพในการเรียนสมกับภูมิปญญา
หรือต่ํากวาที่ควรแลวหรือไม เพ่ือจะไดแกไขกันตอไป 
   2.7 ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษา วานักเรียนมีแนวโนมจะสอบไดสอบตก ใน
วิชาใดบาง หรือมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในทางใดระดับใด มากนอยกี่เปอรเซ็นต เปนตน 
   2.8 ใชในการแนะแนว โดยพิจารณาการสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานหลาย ๆ ฉบับ
วานักเรียนมีศักยภาพทางสมอง หรือมีความถนัดในทางใด เพ่ือจะไดเปนแนวทางใหนักเรียนเลือก
อาชีพในสายที่เหมาะกับอัตภาพของ ไดถูกตองยิ่งขึ้น 
   2.9 ใชในการประเมินผลการศึกษา โดยนําเอาผลการสอบจากแบบทดสอบมาตรฐาน
เหลานั้นมาประเมินและลงสรุปอยางมีหลักเกณฑวา นักเรียนแตละคน แตละชั้น หรือแตละโรงเรียน
แตละจังหวัดนั้น ๆ มีคุณภาพในการศึกษาเดน – ดอย กวาเกณฑมาตรฐานเพียงใด เพ่ือจะได
วางแผนการศึกษาใหพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น 
   2.10 ใชในการวิจัย ในฐานะที่แบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการวัดสูงมาก
การสํารวจคนควาและการวิจัยตาง ๆ จึงตองอาศัยแบบทดสอบชนิดนี้เปนเครื่องมือสําคัญ สําหรับหา
ขอมูลในการทดลองและเปรียบเทียบความสามารถ ในเกือบทุกกรณีลวน  
  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541: 147) แบงการทดสอบประเภทนี้เปน 2 ชนิด คือ 
  1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น ซึ่งเปนคําถามที่
ถามเกี่ยวกับความรูที่นักเรียนที่ไดเรียนในหองเรียน วานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองที่
ตรงไหน จะไดสอนซอมเสริม หรือเปนการวัดดูความพรอมที่จะเรียนในบทใหม ซึ่งขึ้นอยูกับความ
ตองการของครู 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดี
พอจึงสรางเกณฑปกติของแบบทสอบน้ันขึ้น สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพิ่มประเมินคา
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบ และยังมี
มาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย 
  สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบความสามารถของ
ผูเรียน ในดานตาง ๆ ซึ่งผลที่ไดทําใหครูทราบ ถึงขอบกพรองของผูเรียนแตละคน สามารถแยก
ผูเรียนออกเปนกลุมเกงกลุมออนได และนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับผูเรียนแตละประเภท ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบ
มาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 
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  4.6 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ชวาล แพรัตกุล (2516: 123 -136) ไดักลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีควรมี
คุณลักษณะ 10 ประการ ดังนี้ 
  1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัตที่จะทําใหครูบรรลุถึงวัตถุประสงค
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดสิ่งที่เราจะวัดไดัอยางถูก
ดองตามความมุงหมาย 
  2. ความยุติธรรม (Fair) คือ โจทยคําถามทั้งหลายไมมีชองวางที่แนะใหเด็กเดาคําตอบได
และไมเปดโอกาศใหเด็กเกียจครานที่ไมดูตําราแตสอบไดดี 
  3. ตองถามลึก (Searching) วัดความลึกซึ้งถึงวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวาที่จะวัดตาม
แนวกวางวารูมากนอยเพียงใด 
  4. ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง (Exemplary) คําถามที่มีลักษณะทาทาย เขิญชวนใหคิด เด็ก
สอบแลวมีความอยากรูเรื่องราวใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
  5.  ตองจําเพาะเจาะจง (Denfinite) เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัด ครูถามอะไร
หรือใหคิดอะไร ไมถามคลุมเครือ 
  6. ตองเปนปรนัย (Objecttivity) หมายถีง คุณสมบัติ3 ประการ ดังนี้ 
   6.1 แจมชัดในความหมายของคําถาม 
   6.2 แจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
   6.3 แจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน 
  7.  ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมาก
ที่สุดภายในเวลา แรงงาน และเงินนอยที่สุด 
  8. ตองยากพอเหมาะ(Difficulty) 
  9. ตองมีอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ สามารถแยกนักเรียนออกเปนประเภทๆ ได
ทุกระดับตั้งแตออนสุดถึงเกงสุด 
  10. ตองเชื่อม่ันได (Reliability) คือ ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอนไมแปรผัน 
  ดังน้ันสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบความรูที่ผูเรียนไดรับ
จากการสอนวาสามารถ ประสบความสําเร็จทางการเรียนตามที่ผูสอนไดตั้งเปาหมายไวหรือไมซึ่ง
นิยมใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธี้เปนเครื่องมือ ผลที่ไดจากการวัดนําไปมาปรับปรุงการสอนเพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการเรียน และสามารถนําความรูมาใชแกปญหาทางการเรียน
ซึ่งถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามเปาหมายที่ผูสอนไดกําหนดไว 
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  4.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  เกษมา จงสูงเนิน (2533: 73) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียนดวยการใชกับไมใช
หนังสือการตูนประกอบบทเรียนในการสอนตามคูมือครู สสวท. ผลปรากฎวาการเรียนดวยการใช
หนังสือการตูนประกอบบทเรียนในการสอนตามคูมือครู สสวท. ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สูงกวาการเรียนดวยการไมใชหนังสือการตูน ประกอบ
บทเรียนในการสอนตามคูมือครู สสวท. 
  นุชลดา สองแสง (2540: 73) ไดทําการวิจัยการสรางชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการ
บวก การลบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอน 
สูงกวาไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  ปรมาภรณ อนุพันธ (2544: 83-84) ไดทําการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตนพบวา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง 
ตรรกศาสตรเบื้องตนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนดวยชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
แบบสืบสวนสอบสวน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  อังคณา แกวไชย (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการใหเหตุผลและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ 
การคูณ การหารเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TAIและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา 1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม TAI 
มีประสิทธิภาพ 94.46 / 80.42 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูมีประสิทธิภาพ 89.71 / 
75.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดและมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.6781 และ 0.6265 ซึ่งแสดงวา
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 67.81 และ 62.65 ตามลําดับ 2)นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบกลุม TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
กลุทที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)นักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรูแบบกลุม TAI มีความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร         
สูงกวากลุมที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01          
4) นักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบ TAI มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวา กลุมที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  งานวิจัยตางประเทศ 
  ฟรานซีส (Francies. 1971: 1333-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 4 และ เกรด 6 ในโรงเรียนประถม 
จํานวน 150 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับปาน
กลางและระดับสูง มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรต่ํานอกจากนี้ยังพบอีกวา นักเรียนเกรด 6 มีเจตคติในเรื่องความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตรดีกวานักเรียนเกรด 4  
  บราวน และโฮลซแมน (Brown; & Holtzman. 1976: 4) ไดศึกษาพบวา  
  1. เจตคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
  2. นักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกัน แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันเปน
เพราะมีเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน 
  3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสวนใหญที่มีเจตคติไปในทางลบจะไดคะแนน
ต่ํากวาระดับคะแนนที่คาดไวสวนนักเรียนที่มีเจตคติไปในทางบวกตอวิชาคณิตศาสตรสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยไดเหนือกวาระดับคะแนนที่คาดไว 
  บูลล (Bull M. 1993: 5407-A) ไดทําการสํารวจ ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนไทยเกรด 8 ที่สอนวิชาการแกปญหาดวยวิธี 4 ขั้น โดยเพิ่มความเขาใจใน
การสอนรายบุคคล (Magic Math) (Exploring the effects on mathematics achievement of eighth 
grade students Thai are taught problem- solving through a fourstep method Thai addresses 
the perceptual strengths of each student (Magic Math) โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษานี้ เปน
การสํารวจประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 8 สอนการแกปญหา 
โดยใชชุดกิจกรรม Magic Math มีกระบวนการ 4 ขั้น (auditor, visual, and/or tactile/kinesthetic) 
ดําเนินการโดยกลุมทดลองมีครู 5 คนและนักเรียน 274 คน สวนกลุมควบคุมมีครู 4 คน และนักเรียน 
237 คนทดลองในป คศ.1992-1993 กลุมทดลองครูใช Magic Math กลุมควบคุมสอนโดยวิธีด้ังเดิม 
ผลปรากฎวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นของแตละกลุมเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในป 1992 และ 1993 โดยใชสถิติ T-Test ปรากฎวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธี   
4 ขั้น ในการแกปญหานั้นสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิม จากการศึกษานี้ครูคาดหวังวา
จะนํามาใชสอนในหองเรียนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหนักเรียนหยั่งรูและมีความคิด  
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร ผลปรากฎวาการเรียนดวยการใชเทคโนโลยีการศึกษา
สงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จึงกลวิธีที่เหมาะสมนํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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5. เอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่ง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 1-7) ไดกลาวถึง ความสําคัญ วิสัยทัศน คุณภาพของ
ผูเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร จึงสรุปสาระสําคัญดังกลาวไว
ดังนี้ 
 
  5.1 ความสําคัญ 
  คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณ
ไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดเหตุการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม  
  คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาลตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวตและซวยพัฒนาคุณภาพชิวิตใหดีขึ้นนอกจากนี้ 
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
  5.2 วิสัยทัศน 
  การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ ทั้งน้ีเพ่ือใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง 
สามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ 
ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
  สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้นให
ถือเปนหนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนมีความรูที่
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
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  5.3 คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรตระหนัก
ในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 
  การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุลระหวาง
สาระดานความรู ทักษะ กระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังนี้  
  1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการการวัด
เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป
ประยุกตได 
  2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ 
  3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมี เจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร 
 
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) 
  เม่ือผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 1 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
  1. มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนและศูนย  และการ
ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ 
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสรางโจทยได 
  2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร และความจุ สามารถ
วัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได 
  3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ 
  4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 
  5. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทงได 
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  6. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา 
การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
 
  5.4 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนเน้ือหาและกระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่จะพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ตามที่กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย สาระการเรียนรูหลักดังนี้ 
  สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ เปนสาระพ้ืนฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
ระบบจํานวน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจํานวน เศษสวน ทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหาร 
  สาระที่ 2 การวัด เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวัดความยาว การชั่ง 
การตวง การหาพื้นที่ การหาปริมาตร ทิศ แผนผัง เวลา วัน เดือน ป และเงิน 
  สาระที่ 3 เรขาคณิต เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ือง รูปเรขาคณิตหน่ึง
มิติรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
  สาระที่ 4 พีชคณิต เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องจํานวน เชน 
สมการแบบรูป (pattern) 
  สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเน้ือหา
เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ แผนภูมิ กราฟ การนําเสนอขอมูล และความ
นาจะเปนเบื้องตนสาระที่  
  สาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหา
เกี่ยวกับทักษะ / กระบวนการการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
  5.5 มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
  มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร เปนเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งเปนแนวทางในการกํากับ ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเปนหลักในการเทียบโอนความรูและประสบการณ
จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
  มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรแตละมาตรฐานไดจัดใหอยูภายใตสาระการเรียนรูหลัก
ดังนี้ 
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  สาระที่ 1: จํานวนและการดําเนินการ 
  มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน 
      ชีวิตจริง 
  มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ 
      ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการ 
      แกปญหาได 
  มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
  มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติที่เกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
 
  สาระที่ 2: การวัด 
  มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
  มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
  มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
  สาระที่ 3: เรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
  มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  
      reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model)  
      ในการแกปญหาได 
 
  สาระที่ 4: พีชคณิต 
  มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรปู (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตาง ๆ  
      ได 
  มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ 
      แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา 
      ได 
 
  สาระที่ 5: การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
  มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
  มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ 
      ไดอยางสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ 
      แกปญหาได 
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  สาระที่ 6: ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
  มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล 
  มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ 
      การนําเสนอ 
  มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ 
      เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
  มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

  



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและสุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในวิจัย 
 4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  
การกําหนดประชากรและสุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2       
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร มีหองเรียนทั้งหมด 9  
หองเรียน  รวมจํานวน 446 คน 
 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียคือ นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. การทดลองครั้งที่ 1 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จาก 9 หองเรียน โดยการ
จับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 3 คน โดยใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สังเกตพฤติกรรมการเรียน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทั้งดานกิจกรรม และคําสั่งตางๆ ที่ปรากฏในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากนั้นนํา
ขอบกพรองดังกลาวนั้นมาปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป 
   2. การทดลองครั้งที่ 2 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ 8  
หองเรียน โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 15 คน โดยใหเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือเก็บขอมูลวิเคราะหหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และปรับปรุงแกไข 
   3. การทดลองครั้งที่ 3 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ 7  
หองเรียน โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 30 คน โดยใหเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ 
 2.  แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สูตรคูณ  
 3.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ฉบับ 
คือ 
  3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
  3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในวิจัย 
  การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเขาใจสาระสําคัญของหลักสูตร 
โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลตามผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 
  2. วิเคราะหเน้ือหา และกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใหครอบคลุมเน้ือหาวิชา แลว
แบงเน้ือหาออกเปนแตละเรื่องโดยเรียงเนื้อหาตามลําดับการเรียนรู ซึ่งเน้ือหาดังตอไปน้ี 
   สูตรคูณ 
    เรื่องที่ 1 การบวกและการคูณ 
    เรื่องที่ 2 สูตรคูณ 
    ตอนที่ 1  สูตรคูณแม 2,3 
    ตอนที่ 2  สูตรคูณแม 4,5 
    ตอนที่ 3  สูตรคูณแม 6,7 
    ตอนที่ 4  สูตรคูณแม 8,9 
  3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา จุดประสงคการ
เรียนรูและคลอบคลุมเน้ือหาวิชา จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
  4. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยวางแผนในการนําเสนอ ในรูปแบบของ
แผนภูมิสายงาน (Flow chart) เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงบทเรียนแตละสวนที่แสดงถึงความสัมพันธ
และการดําเนินเรื่องของบทเรียน 
   5.  เขียนสคริปต (Script) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยจัดลําดับเน้ือหากอนและ
หลังใหถูกตองและสอดคลองกับจุดประสงคของการสอน กิจกรรมของเนื้อหา การนําเสนออยางเปน
ลําดับขั้นที่ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือความสะดวกในการจัดสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   
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  6.  นําสคริปต (Script) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองทางดานเนื้อหาและ
โปรแกรมแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม 
  7.  สรางเนื้อหา สรางภาพกราฟกถายภาพ สแกนและตกแตงภาพ เพ่ือประกอบเนื้อหา
บทเรียน 
  8.  นําขอมูลที่ไดเตรียมเอาไว มาจัดรูปแบบการนําเสนอตามบทที่วางไว ทําการสราง
คําสั่งสําหรับการควบคุมบทเรียนและกําหนดรูปแบบการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  9.  เม่ือสรางเสร็จแลวทําการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ 
  10. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางเสร็จแลวใหประธานสารนิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองดานเนื้อหาและความเหมาะสมของรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลว
นํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม  
  11. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน 
ประเมินคุณภาพของบทเรียน (รายละเอียดในภาคผนวก ก และ ข) 
  12. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปที่ 2 จํานวน 48 คน โดยการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทั้งดานกิจกรรม สํานวนภาษา และคําสั่งตางๆ ที่ปรากฏในบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียวาสอดคลองกันหรือไม และปรับปรุงแกไข ทดลองครั้งที่ 2 เพ่ือหาแนวโนม
ของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และปรับปรุงแกไข จํานวน 15 คน และดําเนินการ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 30 คน 
 
  การสรางแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
  แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนใชสําหรับประเมินความรู  ความเขาใจ
การนําไปใชและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง สูตรคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple - choice) 
ซึ่งดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1. ศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเอกสารที่เกี่ยวของ 
  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ 
  3.  วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง 
สูตรคูณ 
  4.  สรางขอสอบชนิด 3 ตัวเลือกที่มีคําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียวโดยใหครอบคลุม
เน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 100 ขอ จากเนื้อหาทั้ง 2 เรื่อง ดังนี้ 
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   เรื่องที่ 1 การบวกและการคูณ จํานวน  20 ขอ 
   เรื่องที่ 2 สูตรคูณ                      จํานวน  80  ขอ  
 5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบโดยผานการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC) โดยใหคะแนนระดับความสอดคลองดังนี้ 1=สอดคลอง 0=ไมแนใจ -1= ไมสอดคลอง โดย
เลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป (ลัดดาวัลย เพชรโรจน; และคนอื่นๆ. 2545: 145) 
แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
 7. นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปที่ 3  
ไมใชกลุมตัวอยางและเคยเรียน เรื่อง สูตรคูณ  จํานวน 100  คน 
 8. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) โดย
การวิเคราะหเปนรายขอ และทําการคัดเลือกขอสอบไว ที่มีความยากงายระหวาง 0.20-0.80 ซึ่งได
เลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.25-0.78 และมีคาอํานาจจําแนก 0.25 ขึ้นไป ซึ่งไดเลือก
ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.25-0.80 โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2538: 209-210) 
 9. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไดแลวมาหาคาความเชื่อม่ันได 0.85 โดยใชสูตร KR-20         
ของคูเดอรริชารดสัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 215–217) คุณภาพของแบบฝกหัด
ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนดังแสดงตาราง 1 
 
ตาราง  1 ผลการหาคุณภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เร่ืองที ่ จํานวนขอ คาความยากงาย
(p)

คาอํานาจ
จําแนก (r)

คาความเชื่อม่ัน 
(rtt) 

เรื่องที่ 1 10 0.39-0.78 0.34-0.70 0.78 
เรื่องที่ 2 ตอนที่ 1 10 0.31-0.74 0.35-0.69 0.75 
เรื่องที่ 2 ตอนที่ 2 10 0.25-0.78 0.36-0.80 0.86 
เรื่องที่ 2 ตอนที่ 3 10 0.34-0.76 0.30-0.73 0.81 
เรื่องที่ 2 ตอนที่ 4 10 0.41-0.78 0.25-0.74 0.79 
แบบทดสอบหลังเรียน 20 0.34-0.78 0.25-0.67 0.86 

รวม 70 0.25-0.78 0.25-0.80 0.85 

  
  การสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2. พิจารณาโครงสราง คุณสมบัติที่ควรประเมินของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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  3. สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 ชุด คือ แบบประเมินสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนนตัวเลือกในแบบประเมินในแตละขอดังนี้ 
   คะแนน  5  หมายถึง   มีคุณภาพระดับดีมาก 
   คะแนน  4 หมายถึง   มีคุณภาพระดับดี 
   คะแนน  3  หมายถึง   มีคุณภาพระดับปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง   ตองปรับปรุง 
   คะแนน  1  หมายถึง   ใชไมได 
  4. นําแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหประธานผูควบคุมการวิจัยตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  5. นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษามาหาคาเฉลี่ย เพ่ือนําผลจากการประเมินมาพิจารณาหา
คาเฉลี่ย โดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูลของการประเมินใหประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้ 
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.51-5.00  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับดีมาก 
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51-4.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับดี 
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.51-3.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.51-2.50  หมายถึง   ตองปรับปรุง 
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.50  หมายถึง   ใชไมได 
  เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑที่
ผูวิจัยกําหนดใหมีคุณภาพในระดับดี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ดําเนินการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลา 5 คร้ัง  ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 
5 วัน 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ติดตอขอความอนุเคราะหจากหัวหนาสถานศึกษา แลวสงหนังสือขอความอนุเคราะห 
ไปที่สถานศึกษาเพื่อขอสถานที่ อุปกรณ และนักเรียนในการเก็บขอมูล 
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2. ติดตออาจารยประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และอาจารยประจําสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรเพ่ืออธิบายขั้นตอนในการเก็บขอมูล 

3. ประสานงานกับอาจารยฝายคอมพิวเตอรของสถานศึกษาเพื่อเตรียมสถานที่  
อุปกรณ และบทเรียนคอมพิวเตอรกอนทําการเก็บขอมูล 

4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้ 
   1. ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีขั้นตอนดังนี้  
   การทดลองครั้งที่ 1ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 จํานวน 3 คน ที่ไมเคยเรียนเน้ือหาบทเรียนนี้มากอน โดยใหเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร ใชเวลาในการเรียน จํานวน 2 เร่ือง ตามลําดับ โดยเรื่องที่ 1 จํานวน 1 ชั่วโมง และ
เรื่องที่ 2 จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 5 วัน ในขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยเก็บขอมูลตางๆ 
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทั้งดานกิจกรรม และคําสั่ง
ตางๆ ที่ปรากฎในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นําขอบกพรองเหลานั้นมาปรับปรุงแกไข  
  การทดลองครั้งที่ 2 โดยผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 จํานวน  15 คน ที่ไมเคยเรียนเน้ือหาบทเรียนนี้มากอน โดยใหเรียน 1คน ตอ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร ใชเวลาในการเรียน โดยเรื่องที่ 1 จํานวน 1 ชั่วโมง และเรื่องที่ 2 จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 
1 ชั่วโมง รวม 5 วัน ในขณะที่นักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจบในแตละตอนนักเรียน
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเม่ือเรียนจบทุกตอนในเรื่องน้ัน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน นํา
ผลการทดลองมาตรวจใหคะแนนเพื่อเก็บขอมูลวิเคราะหหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และปรับปรุงแกไข 
   การทดลองครั้งที่ 3 โดยผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน  30 คน ที่ไมเคยเรียนเนื้อหาบทเรียนนี้มา โดยใหเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร ใชเวลาในการเรียน โดยเรื่องที่ 1 จํานวน 1 ครั้ง และเรื่องที่ 2 จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ  
1 ชั่วโมง รวม 5 วัน จัดกิจกรรมการเรียนใหนักเรียนใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและปฏิบัติ
ตามกิจกรรมที่กําหนดไว ใหผู เรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเนื้อหาในแตละตอน และทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเรียนแตละเรื่องจบ แลวนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.  สถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย (X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 
   2.1 การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ลัดดาวัลย เพชรโรจน; และคนอื่นๆ. 2545: 
145)    
   2.2 การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ
โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Chung Ten-Fan) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 209-210) 
   2.3 การหาคาความเชื่อม่ันแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 
ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder–Richardson) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 
  3. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามเกณฑ 
80/80 ใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 284) 



บทที่ 4 

ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสรางขึ้นโดย
นําเสนอบทเรียนประกอบไปดวยเนื้อหาทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้ 
  เรื่องที่ 1 การบวกและการคูณ 
  เรื่องที่ 2 สูตรคูณ  ตอนที่ 1  สูตรคูณแม 2,3 
          ตอนที่ 2  สูตรคูณแม 4,5 
          ตอนที่ 3  สูตรคูณแม 6,7 
          ตอนที่ 4  สูตรคูณแม 8,9 
 
 นําเนื้อหาทั้ง 2 เรื่องมาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบไปดวย ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง เน้ือหาบทเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน จํานวน 50 ขอ และแบบทดสอบหลัง
เรียน จํานวน 20 ขอ ในการนําเสนอลักษณะของมัลติมีเดียประกอบดวย ขอความ รูปภาพ กราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงบรรยาย และมีการโตตอบกับผูเรียน ซึ่งผลการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ผูวิ จัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียเรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรียบรอยแลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา
จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของ
บทเรียน ผลการประเมินดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

รายการประเมิน
 X

 
S.D. 

ระดบัของ
คุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.71 0.68 ดีมาก
 1.1 ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 0.00 ดี
 1.2 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5.00 0.00 ดีมาก
 1.3 ความชัดเจนของการนําเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก
 1.4 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก
 1.5 ความนาสนใจของเนื้อหาและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 1.6 เน้ือหามีความยาก งาย เหมาะสมกับผูเรียน 4.34 0.58 ดี
 1.7 การใชภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลอง 4.67 0.58 ดีมาก
 1.8 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ 4.34 0.58 ดี
 1.9 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
2. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.78 0.11 ดีมาก
 2.1 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5.00 0.00 ดีมาก
 2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 4.34 0.58 ดี
 2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.67 0.58 ดีมาก
 2.4 ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเน้ือหา 4.67 0.58 ดีมาก
 2.5 ขอคําถามของแบบฝกหัดมีระดับความยากงาย 5.00 0.00 ดีมาก
 2.6 ความเหมาะสมของการเสริมแรง 4.34 0.58 ดี
 2.7 แบบฝกมีความเราความสนใจของนักเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 2.8 การตอบโตของแบบฝกหัดระหวางเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 2.9 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
3. ดานแบบทดสอบหลังเรียน 4.59 0.14 ดีมาก
 3.1 คําชี้แจงมีความชัดเจน 4.00 0.00 ดี
 3.2 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.34 0.58 ดี
 3.3 แบบทดสอบมีความถูกตองชัดเจนของคําถามและคาํตอบ 5.00 0.00 ดีมาก
 3.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 5.00 0.00 ดีมาก

 รวม 4.69 0.42 ดีมาก
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จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามี
ความเห็นวาคุณภาพเนื้อหาจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก (X  = 4.69 ,S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณาตามรายการประเมินมีคุณภาพดังนี้ 

ดานเนื้อหา โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก (X  = 4.71 ,S.D. = 0.68) โดยมีคุณภาพระดับ
ดีมากในดานเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ความชัดเจนของการนําเสนอ ความ
เหมาะสมของการจัดลําดับเน้ือหา ความนาสนใจของเนื้อหาและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน และ
การใชภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลอง และมีคุณภาพระดับดีในดานความถูกตองของเนื้อหา 
เน้ือหามีความยาก งาย เหมาะสมกับผูเรียน ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ  

โดยขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดังนี้ 
1. ปรับภาพที่ใชประกอบในบทเรียนเปนภาพที่เหมาะสมกับผูเรียน 
2. ปรับเสียงบรรยายมีใหครบทุกตอน 
3. ปรับปริมาณเนื้อหาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ดานแบบฝกหัด โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก (X = 4.78 ,S.D. = 0.11) โดยมีคุณภาพ

ระดับดีมากในดานความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ขอคําถามของแบบฝกหัดมีระดับความ
ยากงาย แบบฝกมีความเราความสนใจของนักเรียน การตอบโตของแบบฝกหัด วิธีการรายงาน
คะแนนของแบบฝกหัด ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับ
เน้ือหาและมีคุณภาพระดับดีในดานความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของการเสริมแรง  

โดยขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดังนี้ 
1. เพ่ิมการเสริมแรงในแบบฝกหัด 
2. ปรับขอคําถามใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
ดานแบบทดสอบหลังเรียน โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก (X = 4.59 ,S.D. = 0.14) โดยมี

คุณภาพระดับดีมากในดานแบบทดสอบมีความถูกตองชัดเจนของคําถามและคําตอบ วิธีการรายงาน
คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน และมีคุณภาพระดับดีในดานคําชี้แจงมีความชัดเจน ความสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู  

โดยขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดังนี้ 
1.  ปรับคําชี้แจงใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
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ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 
การศึกษา 

 

รายการประเมิน
 X

 
S.D. 

ระดับของ
คุณภาพ 

1. ภาพ ภาษา และเสียง 4.34 0.19 ดี
 1.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.34 0.58 ดี
 1.2 ความชัดเจนของภาพ 4.34 0.58 ดี
 1.3 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน 4.34 0.58 ดี
 1.4 ความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรยีน 4.67 0.58 ดีมาก
 1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 4.00 0.00 ดี
 1.6 ภาษาที่ใชประกอบบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก
 1.7 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน 4.00 0.00 ดี
 1.8 ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับรูปภาพ    

หรือขอความที่ปรากฏ 4.34 
 

0.58 ดี 
2. ตัวอักษรและสี 4.12 0.42 ดี
 2.1 รูปแบบตวัอักษร 4.34 0.58 ดี
 2.2 ขนาดของตัวอักษร 4.34 0.58 ดี
 2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.67 0.58 ดี
 2.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 4.00 1.00 ดี
 2.5 สีของภาพและกราฟก 4.34 0.58 ดี
 2.6 การออกแบบหนาจอบทเรียน 4.00 0.00 ดี
3. การออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ 4.00 0.20 ดี
 3.1 การควบคุมบทเรียน 4.34 0.58 ดี
 3.2 การออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยรวม 4.00 0.00 ดี
 3.3 การปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน 4.00 0.00 ดี
 3.4 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 4.00 0.00 ดี
 3.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 3.67 0.58 ดี
4. การเชื่อมโยงขอมูล 4.56 0.38 ดีมาก
 4.1 ความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก
 4.2 ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 

รายการประเมิน
 X

 
S.D. 

ระดับของ
คุณภาพ 

 4.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน 4.34 0.58 ดี
5. แบบฝกหัดระหวางเรียน 4.45 0.38 ดี
 5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4.67 0.58 ดีมาก
 5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.34 0.58 ดี
 5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.34 0.58 ดี
6. แบบทดสอบหลังเรียน 4.56 0.50 ดีมาก
 6.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4.67 0.58 ดีมาก
 6.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.34 0.58 ดี
 6.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 4.67 0.58 ดีมาก

 รวม 4.34 0.31 ดี
 

จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ          
ดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความเห็นวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี
คุณภาพอยูในระดับดี (X = 4.34 ,S.D. = 0.31)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานภาพ  ภาษา และเสียง มีคุณภาพอยูดี (X = 4.34 ,S.D. = 0.19) โดยมีคุณภาพระดับดี
มากในดานความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน ภาษาที่ใชประกอบบทเรียน และมี
คุณภาพระดับดีในดานขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน  ความชัดเจนของภาพ ความเหมาะสม
ของภาพกับระดับของผูเรียน ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน ความนาสนใจของ
เสียงดนตรีประกอบบทเรียน ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับรูปภาพหรือขอความที่
ปรากฎ 

โดยขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี้ 
1. ปรับเสียง โดยเพิ่มเสียงบรรยายในสวนของคําแนะนําการใชบทเรียน 
2. ปรับเสียงบรรเลงใหเหมาะสมกับผูเรียน 
3. ปรับใหเอฟเฟคของรูปภาพใหมีการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 
ดานตัวอักษรและสี  โดยรวมมีคุณภาพดี (X = 4.12 ,S.D. = 0.42) โดยมีคุณภาพระดับดีใน

ดานรูปแบบตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร สีของภาพและกราฟก ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง การ
ออกแบบหนาจอบทเรียน ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 

 



60 
 

โดยขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี้ 
1.  ปรับตัวอักษรและสีสวนเมนูหลักใหนาสนใจและชัดเจนขึ้น 
2.  ปรับสีพ้ืนหลังของแตละบทเรียนและแบบทดสอบใหแตกตางกัน 
3.  ปรับตัวอักษรสําคัญใชสีเนนคําใหชัดเจน 
4.  ปรับขนาดตัวอักษรใหใหญขึ้น 
ดานการออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ  โดยรวมมีคุณภาพดี (X = 4.00 ,S.D. = 0.20) 

โดยมีคุณภาพระดับดีในดานความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูล การออกแบบหนาจอของบทเรียน
โดยรวม การปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา ความ
เหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 

ดานการเชื่อมโยงขอมูล  โดยรวมมีคุณภาพดีมาก (X = 4.56 ,S.D. = 0.38) โดยมีคุณภาพ
ระดับดีมากในดานความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูล ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล และมี
คุณภาพระดับดีในดานความสะดวกในการใชบทเรียน  

ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน โดยรวมมีคุณภาพดี (X = 4.45 ,S.D. = 0.38) โดยมีคุณภาพ
ระดับดีมากในดานความชัดเจนของคําสั่ง และมีคุณภาพระดับดีในดานรูปแบบของคําถามความ
เหมาะสมกับเนื้อหา วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน 

ดานแบบทดสอบหลังเรียน โดยรวมมีคุณภาพดีมาก (X = 4.56 ,S.D. = 0.50) โดยมี
คุณภาพระดับดีมากในดานความชัดเจนของคําสั่ง วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 
และมีคุณภาพระดับดีในดาน รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา   
 

2. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 และสรุปผลดังนี้ 
 การทดลองครั้งที่ 1 
 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ในการทดลองครั้งที่ 1 
พบวาผูเรียนสามารถเรียนและทําแบบฝกหัดไดดี และพบขอควรปรับปรุงซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่บกพรองจากการทดลองครั้งที่ 1  ดังนี้ 
  1.  แกคําผิดในทุกหนาของเนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียน 
  2.  แกไขในหนาเนื้อหาโดยปรับขนาดตัวอักษรใหใหญขึ้น 
  3.  แกไขเสียงในหนาเนื้อหาในสวนที่ไมชัดเจน 
  4.  ปรับเอฟเฟคของรูปภาพใหมีการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 
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  5.  เพ่ิมคําอธิบายในเนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให
ชัดเจนมากขึ้น  
 
 การทดลองครั้งที่ 2 
 ผลการทดลองนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 15 คน เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พรอมทั้งหา
ขอบกพรองของบทเรียนในดานตางๆ โดยสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง ซึ่งไดผลการทดลองดังนี้ 

 
ตาราง 4 ผลการหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ     

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 (การทดลองครั้งที่ 2) 
 

เน้ือหา 
เรื่องที่1 

(10) 

เรื่องที่ 2 
รวม 

(50/20) 
ประสิทธิภาพ ตอนที1่ 

(10) 
ตอนที2่ 

(10) 
ตอนที3่ 

(10) 
ตอนที4่ 

(10) 

แบบฝกหัด
ระหวางเรียน 

8.93 8.80 8.60 8.60 8.27 43.20 E1 = 86.40 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

- - - - - 17.20 E2 = 86.00 

ประสิทธิภาพ  E1 / E2  =  86.40/86.00

 
 จากตาราง 4 ผลการแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมัลติมีเดีย 
เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนมี
แนวโนมของประสิทธิภาพเปน 86.40/86.00 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมัลติมีเดียมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80  อยางไรก็ตามผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ยังเปนขอบกพรอง
และปญหาตาง ๆ ในขณะทดลอง เพ่ือที่จะไดแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และพบวาสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขึ้นมีดังนี้ 

1. แกไขปุมและสีอักษรของปุมใหชัดเจนและสวยงามขึน้ 
2. ไดมีการปรับปรุงหองเรียน ควบคุมสภาพแวดลอมดานเสียงและบรรยากาศหองเรียน 
ผูวิจัยไดรวบรวมปญหาที่พบ รวมทั้งขอบกพรองปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  แลวนําไป

ทดลองใชในการทดลองครั้งที่ 3 
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 การทดลองครั้งที่ 3 
 ผลการทดลองนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งไดผลการทดลองดังนี้ 
 
ตาราง 5 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ       

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 (การทดลองครั้งที่ 3) 
 

เน้ือหา 
เรื่องที่1 

(10) 

เรื่องที่ 2 
รวม 

(50/20) 
ประสิทธิภาพ ตอนที1่ 

(10) 
ตอนที2่ 

(10) 
ตอนที3่ 

(10) 
ตอนที4่ 

(10) 

แบบฝกหัด
ระหวางเรียน 

8.53 9.00 8.80 8.43 8.87 43.63 E1 = 87.27 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

- - - - - 17.63 E2 = 88.17 

ประสิทธิภาพ  E1 / E2  =  87.27/88.17

 
  จากตาราง 5 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ
เปน 87.27/88.17 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 
 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งสามารถสรุป 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความมุงหมายการวิจัย 
  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  
ความสําคัญในการวิจัย 
  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ทําใหเน้ือหาคณิตศาสตรที่เปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม มีความนาสนใจ รูผลความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง ตอบสนอง
ความแตกตางของบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรูที่ชาหรือเร็วตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2      
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร มีหองเรียนทั้งหมด  9  
หองเรียน  รวมจํานวน 446 คน 
 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร  จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. การทดลองครั้งที่ 1 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จาก 9 หองเรียน  โดยการจับ
สลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 3 คน โดยใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สังเกตพฤติกรรมการเรียน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทั้งดานกิจกรรม และคําสั่งตางๆที่ปรากฎในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย :ซึ่งผูวิจัยได
ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่บกพรองจากการทดลองครั้งที่ 1  ดังนี้ 



64 
 
  1. แกคําผิดในทุกหนาของเน้ือหา  แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียน 
  2. แกไขในหนาเนื้อหาโดยปรับขนาดตัวอักษรใหใหญขึ้น 
  3. แกไขเสียงในหนาเนื้อหาในสวนที่ไมชัดเจน 
  4. ปรับเอฟเฟคของรูปภาพใหมีการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 
  5. เพ่ิมคําอธิบายในเนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให
ชัดเจนมากขึ้น  
  2.  การทดลองครั้งที่ 2 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ 8  หองเรียน 
โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 15 คน โดยใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เพ่ือเก็บขอมูลวิเคราะห  พบวา บทเรียนมีแนวโนมของประสิทธิภาพเปน 86.40/86.00 
แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80  และปรับปรุงแกไข 
  3. การทดลองครั้งที่ 3 สุมหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ 7 หองเรียน 
โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน 30 คน โดยใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เพ่ือนําผลการทดลองมาวิเคราะห พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเปน 87.27/88.17 แสดง
วา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เร่ือง สูตรคูณ มีเน้ือหา
ดังตอไปน้ี 
  สูตรคูณ 
    เรื่องที่ 1 การบวกและการคูณ 
    เรื่องที่ 2 สูตรคูณ 
    ตอนที่ 1  สูตรคูณแม 2,3 
    ตอนที่ 2  สูตรคูณแม 4,5 
    ตอนที่ 3  สูตรคูณแม 6,7 
    ตอนที่ 4  สูตรคูณแม 8,9 
    
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2. แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สูตรคูณ 
       3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ฉบับ 
คือ 
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   3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
        3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเปน 87.27/88.17 
แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 สามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสรางขึ้นโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร การนําเสนอบทเรียนประกอบไปดวยเน้ือหาทั้งหมด 2 เรื่อง ดังน้ี เรื่องที่ 1 
การบวกและการคูณ เร่ืองที่ 2 สูตรคูณ (ตอนที่ 1 สูตรคูณแม 2,3 ,ตอนที่ 2 สูตรคูณแม 4,5 ,ตอนที่ 3 
สูตรคูณแม 6,7 และตอนที่ 4 สูตรคูณแม 8,9) แสดงวาผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน การวิจัยและ
พัฒนาบทเรียน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะมีคุณคาและสงเสริมประสิทธิภาพทางการ
เรียนไดมากนอยเพียงใด ก็ยอมขึ้นอยูกับการออกแบบบทเรียนดวย การออกแบบบทเรียนที่ดีนั้น
นอกจากจะตองอาศัยประสบการณและความรูในเน้ือหาที่วิชาที่จะนํามาสรางเปนตัวบทเรียนแลว 
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นควรใชวิธีการเชิงระบบ และยังตองอาศัยหลัก
จิตวิทยาในการเรียนรูดวย (ทักษิณา สวนานนท. 2530: 211 – 213)  
  รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทดลอง พบวาผูเรียนใหความสนใจ มีความ
ตั้งใจกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอยางดี ทั้งนี้คาดวาเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องนี้ประกอบไปดวยเน้ือหาบทเรียน ซึ่งนําเสนอในลักษณะของสื่อ
มัลติมีเดียตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวท้ังจากวิดีทัศน การตูนแอนนิเมชั่น และเสียง ใหมา
ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  โดยผสมผสานสื่อเหลานั้นใหเขากันไดเปนอยางดีตามวัตถุประสงคที่
ผูวิจัยตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัณธิมา กลิ่นศรีสุข (2544: 95) เพราะใชกระบวนการใน
การออกแบบพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางเปนระบบเชนเดียวกันจึงทําใหบทเรียนมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซึ่งจากการทดลองสรุปไดดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.25/87.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 

2. คาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่         
ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 0.66 
 นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบแกไขจาก
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่ง 
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความเห็นวาคุณภาพเน้ือหาจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (X  = 4.69 ,S.D. = 0.42) และดานเทคโนโลยี
การศึกษามีความเห็นวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับดี
(X = 4.34 ,S.D. = 0.31) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานภาพ ภาษา และเสียง ที่มี
คุณภาพระดับดีมากของความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน ภาษาที่ใชประกอบ
บทเรียน และดานการเชื่อมโยงขอมูลที่มีคุณภาพดีมากของความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูลและ
ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่ง
จากขอมูลขางตนเปนสวนชวยในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนต่ํา 
มีเน้ือหาคณิตศาสตรที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม อีกทั้งชวยเชื่อมความสัมพันธกันอยางตอเน่ือง
ของเนื้อหาคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของ ธงชัย โสมณวัฒน (2550: บทคัดยอ) โดยเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เปนการชวยแกปญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและผลการวิจัย
ออกมาในทิศทางเชนเดียวกัน คือไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ือง เศษสวน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 90.02/89.11 โดยทําการพัฒนาบทเรียนอยางเปนระบบทําให
บทเรียนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 85/85 
  สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สูตรคูณ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เน่ืองจากบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห สังเคราะห ออกแบบ ทดลอง 
และประเมินผลจึงสามารถนําไปใชในการเรียนดวยตนเองและใชในการเรียนการสอนได 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

  จากผลการวิจัยที่เสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
  1.  ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นอกจากตองมีความเชี่ยวชาญในซอฟแวร
สําหรับพัฒนาบทเรียนแลว ยังตองอาศัยความรูดานจิตวิทยาการเรียนรู และศิลปะการออกแบบ 
รวมทั้งจะตองเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีวาแตละเนื้อหาวาเหมาะในการนําเสนอในรูปแบบใด เพ่ือให
บรรลุไปตามผลการเรียนที่คาดหวังไว จึงจะทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูสรางบทเรียนจึงควรศึกษาความรูดังกลาวขางตน เพ่ือการผลิตบทเรียนใหมี
คุณภาพ 
  2.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองหนึ่ง อาจถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยซอฟแวรหลาย  
ประเภท ผูสรางควรคํานึงถึงมาตรฐานของสมรรถนะในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งควรทําคูมือการใช และการแนะนําการติดตั้งโปรแกรมกอนเขาสูบทเรียน 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  1.  ควรศึกษาวิเคราะหผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยอยางเปนระบบ เพ่ือทราบถึง
ความสนใจ ความตองการ และระดับความสามารถที่แทจริง เพ่ือพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน 
  2.  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ควรใหความสําคัญกับการนําหลักทฤษฏีทางการศึกษา
มาใชในการพัฒนาบทเรียน เพ่ือใหบทเรียนมีคุณภาพและดึงดูดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
อยางแทจริง  
  3.  ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกตางกันในดานความ
สนใจความถนัด รวมทั้งความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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เรื่อง สูตรคณู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
1. ผูชวยศาตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง  ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย  อาจารยภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสรฐิภาพ อาจารยภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 
1. อาจารยทอรุง ประมูปถัมถ    วิทยะฐานะชาํนาญการพิเศษ 
       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
2. อาจารยชนิดา ทูนสูงเนิน    วิทยะฐานะชาํนาญการพิเศษ 
       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
3. อาจารยลาวัลย ยวงทอง    วิทยะฐานะชาํนาญการ 

 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมนิบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
กลุมสาระการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง สูตรคณู 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 
ผูผลิต นางสาววิภารตัร แสนกลา 
ผูประเมิน………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง……………………………………………..ระดับ.............................................................. 
สังกัด……………………………………………………………………………………………………... 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีเกณฑการประเมิน
คุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน  5   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
   คะแนน  4  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
   คะแนน  3   หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
   คะแนน  2   หมายถึง  ตองปรับปรุง 
   คะแนน  1   หมายถึง  ใชไมได 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ดานเน้ือหา    
 1.1 ความถูกตองของเนื้อหา    
 1.2 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    
 1.3 ความชัดเจนของการนําเสนอ    
 1.4 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา    
 1.5 ความนาสนใจของเนื้อหาและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน    
 1.6 เน้ือหามีความยาก งาย เหมาะสมกับผูเรียน    
 1.7 การใชภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลอง    
 1.8 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ    
 1.9 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน    
2. ดานกิจกรรมการเรียนในรูปแบบแบบฝกหัดระหวางเรียน    
 2.1 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

 2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม    
 2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัดระหวางเรียน    
 2.4 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียนกับเนื้อหา    
 2.5 ขอคําถามของแบบฝกหัดระหวางเรียนมีระดับความยากงาย    
 2.6 ความเหมาะสมของการเสริมแรง    
 2.7 แบบฝกมีความเราความสนใจของนักเรียน    
 2.8 การตอบโตของแบบฝกหัดระหวางเรียน    
 2.9 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน    
3. ดานแบบทดสอบหลังเรียน    
 3.1 คําชี้แจงมีความชัดเจน    
 3.2 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    
 3.3 แบบทดสอบมีความถูกตองชัดเจนของคําถามและคาํตอบ    
 3.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน    
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน 
                                                          (.................................................................) 
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แบบประเมนิบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 กลุมสาระการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง สูตรคณู 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ผูผลิต นางสาววิภารตัน  แสนกลา 
ผูประเมิน………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง……………………………………………..ระดับ.............................................................. 
สังกัด……………………………………………………………………………………………………... 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีเกณฑการประเมิน
คุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน  5   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
   คะแนน  4  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
   คะแนน  3   หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
   คะแนน  2   หมายถึง  ตองปรับปรุง 
   คะแนน  1   หมายถึง  ใชไมได 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ภาพ ภาษา และเสียง    
 1.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน    
 1.2 ความชัดเจนของภาพ    
 1.3 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน    
 1.4 ความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรยีน    
 1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน    
 1.6 ภาษาที่ใชประกอบบทเรียน    
 1.7 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน    
 1.8 ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับรูปภาพหรือ

ขอความที่ปรากฎ 
   

2. ตัวอักษรและสี    
 2.1 รูปแบบตวัอักษร    
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

 2.2 ขนาดของตัวอักษร    
 2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร    
 2.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง    
 2.5 สีของภาพและกราฟก    
 2.6 การออกแบบหนาจอบทเรียน    
3. การออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ    
 3.1 การควบคุมบทเรียน    
 3.2 การออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยรวม    
 3.3 การปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน    
 3.4 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา    
 3.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ    
4. การเชื่อมโยงขอมูล    
 4.1 ความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูล    
 4.2 ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล    
 4.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน    
5. แบบฝกหัดระหวางเรียน    
 5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง    
 5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา    
 5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน    
6. แบบทดสอบหลังเรียน    
 5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง    
 5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา    
 5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน    
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน 
 (.................................................................) 
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ตาราง 6 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระ 
 การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 

รายการประเมิน การประเมิน ระดับของ 
คุณภาพ 

คน
ที1่

 

คน
ที2่

 

คน
ที3่

 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

1. ดานเน้ือหา  4.71 ดีมาก
 1.1 ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี
 1.2 เ น้ื อหาสอดคล อ งกั บ จุดประสงค  

การเรียนรู 
5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

 1.3 ความชัดเจนของการนําเสนอ 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก
 1.4 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก
 1.5 ความนาสนใจของเนื้อหาและทําใหเกิด

แรงจูงใจตอการเรียน 
5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

 1.6 เนื้อหามีความยาก งาย เหมาะสมกับ
ผูเรียน 

4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี

 1.7 การใชภาพประกอบเหมาะสม        
และสอดคลอง 

5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 ดีมาก

 1.8 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ 4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 1.9 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก
2. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน  4.78 ดีมาก
 2.1 ความสอดคลองกับจุดประสงค        

การเรียนรู 
5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

 2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอ

แบบฝกหัดระหวางเรียน 
5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 ดีมาก

 2.4 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวาง
เรียนกับเนื้อหา 

5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 ดีมาก

 2.5 ขอคําถามของแบบฝกหัดระหวางเรียน
มีระดับความยากงาย 

5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

 2.6 ความเหมาะสมของการเสริมแรง 4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 2.7 แบบฝกมีความเราความสนใจของ

นักเรียน 
5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

รายการประเมิน การประเมิน ระดับของ 
คุณภาพ 

คน
ที1่

 

คน
ที2่

 

คน
ที3่

 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

 2.8 การตอบโตของแบบฝกหัดระหวางเรียน 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก
 2.9 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัด

ระหวางเรียน 
5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

3. ดานแบบทดสอบหลังเรียน  4.59 ดีมาก
 3.1 คําชี้แจงมีความชัดเจน 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี
 3.2 ความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
4.00 4.00 5.00 13.00 4.34 ดี

 3.3 แบบทดสอบมีความถูกตองชัดเจนของ
คําถามและคําตอบ 

5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

 3.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบ
หลังเรียน 

5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 ดีมาก

 รวม 4.72 4.68 4.72 14.13 4.69 ดีมาก
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ตาราง 7 ผลการประเมินคุณภาพผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา (โดยรวม) 

 

รายการประเมิน
 X

 
SD 

ระดับของ
คุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.71 0.68 ดีมาก
 1.1 ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 0.00 ดี
 1.2 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5.00 0.00 ดีมาก
 1.3 ความชัดเจนของการนําเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก
 1.4 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก
 1.5 ความนาสนใจของเนื้อหาและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 1.6 เน้ือหามีความยาก งาย เหมาะสมกับผูเรียน 4.34 0.58 ดี
 1.7 การใชภาพประกอบเหมาะสมและสอดคลอง 4.67 0.58 ดีมาก
 1.8 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ 4.34 0.58 ดี
 1.9 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
2. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.78 0.11 ดีมาก
 2.1 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5.00 0.00 ดีมาก
 2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 4.34 0.58 ดี
 2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.67 0.58 ดีมาก
 2.4 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียนกับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก
 2.5 ขอคําถามของแบบฝกหัดมีระดับความยากงาย 5.00 0.00 ดีมาก
 2.6 ความเหมาะสมของการเสริมแรง 4.34 0.58 ดี
 2.7 แบบฝกมีความเราความสนใจของนักเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 2.8 การตอบโตของแบบฝกหัดระหวางเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 2.9 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
3. ดานแบบทดสอบหลังเรียน 4.59 0.14 ดีมาก
 3.1 คําชี้แจงมีความชัดเจน 4.00 0.00 ดี
 3.2 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.34 0.58 ดี
 3.3 แบบทดสอบมีความถูกตองชัดเจนของคําถามและคาํตอบ 5.00 0.00 ดีมาก
 3.4 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 5.00 0.00 ดีมาก

 รวม 4.69 0.42 ดีมาก
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ตาราง 8 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เรื่อง สูตรคูณ กลุมสาระ 
 การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 
 การศึกษา 

 

รายการประเมิน การประเมิน ระดับของ 
คุณภาพ 

คน
ที1่

 

คน
ที2่

 

คน
ที3่

 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

1. ภาพ ภาษา และเสียง  4.34 ดี
 1.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 1.2 ความชัดเจนของภาพ 5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 1.3 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของ

ผูเรียน 
4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี

 1.4 ความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหา  
ในบทเรยีน 

5.00 5.00 4.00 14.00 4.67 ดีมาก

 1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบ
บทเรียน 

4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี

 1.6 ภาษาที่ใชประกอบบทเรียน 5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 ดีมาก
 1.7 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบ

บทเรียน 
4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี

 1.8 ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับ
รูปภาพหรือขอความที่ปรากฎ 

5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี

2. ตัวอักษรและสี  4.12 ดี
 2.1 รูปแบบตวัอักษร 4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 2.2 ขนาดของตัวอักษร 5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.00 4.00 3.00 11.00 3.67 ดี
 2.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 4.00 5.00 3.00 12.00 4.00 ดี
 2.5 สีของภาพและกราฟก 4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 2.6 การออกแบบหนาจอบทเรียน 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี
3. การออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ  4.00 ดี
 3.1 การควบคุมบทเรียน 5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี
 3.2 ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี
 3.3 แบบทดสอบมีความถูกตองชัดเจนของ

คําถามและคําตอบ 
4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

รายการประเมิน การประเมิน ระดับของ 
คุณภาพ 

คน
ที1่

 

คน
ที2่

 

คน
ที3่

 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

 3.4 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 ดี
 3.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 4.00 4.00 3.00 11.00 3.67 ดี
4. การเชื่อมโยงขอมูล  4.56 ดีมาก
 4.1 ความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูล 5.00 5.00 4.00 14.00 4.67 ดีมาก
 4.2 ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล 5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 ดีมาก
 4.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน 5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี
5. แบบฝกหัดระหวางเรียน  4.45 ดี
 5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 5.00 5.00 4.00 14.00 4.67 ดีมาก
 5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับ

เน้ือหา 
5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี

 5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัด  
ระหวางเรียน 

4.00 5.00 4.00 13.00 4.34 ดี

6. แบบทดสอบหลังเรียน  4.56 ดีมาก
 6.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 5.00 5.00 4.00 14.00 4.67 ดีมาก
 6.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับ

เน้ือหา 
5.00 4.00 4.00 13.00 4.34 ดี

 6.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบ  
หลังเรียน 

5.00 5.00 4.00 14.00 4.67 ดีมาก

 รวม 4.5 4.39 3.96 12.86 4.33 ดี
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ตาราง 9 ผลการประเมินคณุภาพผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา (โดยรวม) 
 

รายการประเมิน
 X

 
SD 

ระดับของ
คุณภาพ 

1. ภาพ ภาษา และเสียง 4.34 0.19 ดี
 1.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.34 0.58 ดี
 1.2 ความชัดเจนของภาพ 4.34 0.58 ดี
 1.3 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน 4.34 0.58 ดี
 1.4 ความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรยีน 4.67 0.58 ดีมาก
 1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 4.00 0.00 ดี
 1.6 ภาษาที่ใชประกอบบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก
 1.7 ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน 4.00 0.00 ดี
 1.8 ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับรูปภาพหรือ

ขอความที่ปรากฎ 4.34 
 

0.58 ดี 
2. ตัวอักษรและสี 4.12 0.42 ดี
 2.1 รูปแบบตวัอักษร 4.34 0.58 ดี
 2.2 ขนาดของตัวอักษร 4.34 0.58 ดี
 2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.67 0.58 ดี
 2.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 4.00 1.00 ดี
 2.5 สีของภาพและกราฟก 4.34 0.58 ดี
 2.6 การออกแบบหนาจอบทเรียน 4.00 0.00 ดี
3. การออกแบบบทเรียนและปฏิสัมพันธ 4.00 0.20 ดี
 3.1 การควบคุมบทเรียน 4.34 0.58 ดี
 3.2 การออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยรวม 4.00 0.00 ดี
 3.3 การปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนกับผูเรียน 4.00 0.00 ดี
 3.4 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 4.00 0.00 ดี
 3.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 3.67 0.58 ดี
4. การเชื่อมโยงขอมูล 4.56 0.38 ดีมาก
 4.1 ความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก
 4.2 ความถูกตองของการเชื่อมโยงขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

รายการประเมิน
 X

 
SD 

ระดับของ
คุณภาพ 

 4.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน 4.34 0.58 ดี
5. แบบฝกหัดระหวางเรียน 4.45 0.38 ดี
 5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4.67 0.58 ดีมาก
 5.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.34 0.58 ดี
 5.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.34 0.58 ดี
6. แบบทดสอบหลังเรียน 4.56 0.50 ดีมาก
 6.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 4.67 0.58 ดีมาก
 6.2 รูปแบบของคําถามความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.34 0.58 ดี
 6.3 วิธีการรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 4.67 0.58 ดีมาก

 รวม 4.34 0.31 ดี
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบฝกหัดระหวางเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 
 

แบบทดสอบหลังเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง สูตรคูณ     

ชั้นประถมศึกษาปที่  2     จํานวน 20 ขอ 
  
คําชี้แจง 1. ขอสอบทั้งหมดจํานวน 20  ขอ  แบบปรนัย  3 ตวัเลือก 

 2. จงเลือกคาํตอบที่ถูกที่สดุเพียงคําตอบเดียว  
 
1. 

 
   จากรูปขอใดคือเขียนในรปูการคูณและการบวกไดถกูตอง 
 
ก.    4  X 3  ,   3 + 3 + 3 + 3  = 12  
ข.    3 X  4  ,   4 + 4 + 4  = 12  
ค.    3  X 4   ,   3 + 3 + 3 + 3 = 12  
 
2.  2  X  8   =          
    ขอใดคือการเขียนในรูปการบวกทีถู่กตอง  
 
ก.    2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2  = 16  
ข.   2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2  + 2 =  18  
ค.   8 + 8  = 16  
 
3.   3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3   =          
    ขอใดคือการเขียนในรูปการคูณที่ถูกตอง 
 
ก.    3  X   3  
ข.    7  X   3  
ค.    3  X   7  
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4.  6  +  6  + 6  +  6  +  6     =              X              
    ขอใดคือคําตอบที่ถูกตอง 
 
ก.    6   ,   5  
ข.    6   ,   6  
ค.    5   ,   6  
 
5.   

 
   จากรูปขอใดเขียนในรูปการคูณที่ถูกตอง  
 
ก.    2  X   5   =  10  
ข.    5  X   2   =  10  
ค.    5  X   5   =  10  
 
6. 

 
   จากรูปขอใดเขียนในรูปการคูณและผลลัพธทีถู่กตอง  
 
ก.    3  X   6   ,   18  
ข.    6  X   3   ,   18  
ค.   3  X   6    ,   16  
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7.   4   +  4     =            X              
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    4  ,    2  
ข.    2   ,   4  
ค.    4   ,   4  
 
8.   3   X  9     =                    
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    18  
ข.    27  
ค.    39  
 
9.    8 + 8  +  8  + 8    =            X    8                   
    ขอใดคือคําตอบและผลลัพธทีถู่กตอง  
 
ก.    4   ,   28  
ข.    8   ,   32  
ค.    4   ,   32  
 
10.    4   X   7     =                    
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    24  
ข.    28  
ค.    32  
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11.    5   X  8     =                    
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.     36  
ข.     40  
ค.    58  
 
12.   5    X               =      45            
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง 
 
ก.    6  
ข.    8  
ค.    9  
 
13.   6    X              =      42            
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    7  
ข.    8  
ค.    9  
 
14.   6   X   8     =                    
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    42  
ข.    48  
ค.    54  
 
 
 
 
 
 



96 
 
15.  3 +  3 +  3 + 3 + 3 + 3 + 3    =            X    3                   
     ขอใดคือคําตอบและผลลัพธทีถู่กตอง  
 
ก.    3   ,    18  
ข.    7   ,    18  
ค.    7   ,    21  
 
16.   7    X   7    =                         
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    14  
ข.    42  
ค.    49  
 
17.   8   X   7     =                    
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    56  
ข.    64  
ค.    72  
 
18.    9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9    =            X   9                  
       ขอใดคอืคําตอบและผลลัพธที่ถูกตอง  
 
ก.    8   ,    72  
ข.    9   ,    72  
ค.    8   ,    64  
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19.   9    X              =      81            
      ขอใดคือคําตอบทีถู่กตอง  
 
ก.    6  
ข.    8  
ค.    9 
 
20.    9   X   6     =                    
        ขอใดคอืคําตอบที่ถูกตอง  
 
ก.    48 
ข.    54 
ค.    63 
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ภาคผนวก  ง 
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น  

ของแบบทดสอบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
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ตาราง 10  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
 เรื่องที่ 1 การบวกและการคูณ 
 

ขอ คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.45
0.67 
0.90 
0.40 
0.96 
0.99 
0.60 
0.94 
0.46 
0.57 
0.70 
0.67 
0.50 
0.45 
0.89 
0.39 
0.78 
0.58 
0.76 
0.59 

0.38 
0.60 
0.17 
0.34 
0.03 
0.10 
0.45 
0.16 
0.36 
0.36 
0.63 
0.60 
0.47 
0.48 
0.26 
0.43 
0.57 
0.36 
0.40 
0.57 

คาความเชื่อม่ัน  0.78 
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ตาราง 11  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ    
     เรื่องที่ 2 สูตรคูณ  ตอนที่ 1  สูตรคณูแม 2,3 
 

ขอ คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.42
0.71 
0.64 
0.31 
0.51 
0.46 
0.74 
0.80 
0.66 
0.45 
0.99 
0.98 
0.38 
0.98 
0.97 
0.60 
0.96 
0.67 
0.43 
0.47 

0.69 
0.35 
0.64 
0.43 
0.66 
0.69 
0.37 
0.35 
0.42 
0.36 
0.02 
0.04 
0.43 
0.04 
0.07 
0.55 
0.11 
0.47 
0.52 
0.40 

คาความเชื่อม่ัน  0.75 
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ตาราง 12  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ    
     เรื่องที่ 2 สูตรคูณ  ตอนที่ 2  สูตรคณูแม 4,5 
 

ขอ คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.52
0.72 
0.57 
0.76 
0.45 
0.92 
0.59 
0.62 
0.25 
0.78 
0.76 
0.72 
0.53 
0.40 
0.62 
0.48 
0.99 
0.96 
0.97 
0.96 

0.80 
0.43 
0.48 
0.43 
0.58 
0.20 
0.50 
0.58 
0.67 
0.43 
0.36 
0.57 
0.43 
0.37 
0.58 
0.43 
0.03 
0.13 
0.10 
0.13 

คาความเชื่อม่ัน  0.86 
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ตาราง 13  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ    
     เรื่องที่ 2 สูตรคูณ  ตอนที่ 3  สูตรคณูแม 6,7 
 

ขอ คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.35
0.34 
0.57 
0.76 
0.59 
0.68 
0.63 
0.51 
0.95 
0.78 
0.97 
0.56 
0.46 
0.97 
0.42 
0.95 
0.57 
0.76 
0.90 
0.49 

0.39 
0.35 
0.48 
0.33 
0.52 
0.62 
0.30 
0.73 
0.25 
0.52 
0.83 
0.48 
0.41 
0.08 
0.19 
0.11 
0.31 
0.52 
0.27 
0.37 

คาความเชื่อม่ัน  0.81 
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ตาราง 14  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ    
      เรื่องที่ 2 สูตรคูณ  ตอนที่ 4  สูตรคณูแม 8,9 
 

ขอ คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.76
0.62 
0.42 
0.55 
0.97 
0.53 
0.64 
0.54 
0.61 
0.61 
0.98 
0.96 
0.41 
0.78 
0.60 
0.33 
0.93 
0.58 
0.35 
0.40 

0.55 
0.55 
0.74 
0.49 
0.11 
0.42 
0.55 
0.43 
0.59 
0.51 
0.70 
0.11 
0.33 
0.44 
0.52 
0.25 
0.18 
0.51 
0.27 
0.29 

คาความเชื่อม่ัน  0.79 
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ภาคผนวก  ฉ 
ภาพการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
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ภาพการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาววิภารตัน   แสนกลา     
วัน เดือน ปเกิด     8 ธันวาคม 2527 
สถานที่เกิด     อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจุปน    1/4 หมู 12 ตาํบลนาบวั อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
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