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การศกึษาในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบาน

สมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 48 คน ใชเวลาในการ

ทดลองจํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชวิธีสุมอยางงาย (cluster sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชใน

การทดสอบสมมติฐาน คือ t- test for Dependent Sample 

 ผลการวิจยัพบวา 

 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวจิัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากบั82.12/83.33

ผานเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไวคือ 80 / 80 

 2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

คําสมาส หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.  นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

คําสมาส  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purpose of this research was to study the learning achievement and the 

satisfaction of matayomsuksa III students by using a multimedia computer program on 

Camsamas. 

The sample used in this study were 48 matayomsuksa III students in the first 

semester of the 2007 academic year, the demonstration school of  

Rajchapatbansomdejjowpraya University, Bangkok.  The samples were randomly 

selected by cluster random sampling.  

The search instruments were multimedia computer program on Camsamas,       

a Camsamas achievement test, and students’ satisfaction questionnaire.  The data were 

statistically analyzed by t- test for Dependent Sample. 

The results of this research were as follows: 

1.  The efficiency of the multimedia computer program on Camsamas met the 

standard criterion 80/80 (82.12/83.33). 

2.  The students’ achievement of the experimental group was significantly 

increased at .01 level.  

3.  The students’ satisfaction through the multimedia computer program on 

Camsamas was significantly increased at .01 level.  
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บทที่1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนชาติไทย เปนเคร่ืองหมายของความเปน  

เอกราชที่มีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน เปนเคร่ืองมือที่ใชในการติดตอส่ือสาร ถายทอด

ทัศนคติความคิด วัฒนธรรม ประเพณี ศรัทธา ความเชื่อ อารมณ ความรูสึก ความรูในเร่ืองราว 

ตาง ๆ และคานิยมอันดีงาม จากบรรพบุรุษสูอนุชนรุนหลัง จะเห็นไดวาภาษาไทยมีความสําคัญ

นับอเนกอนันต ซึ่งคนไทยทุกคนควรใหความสําคัญและรวมกันอนุรักษหลักและวิธีใชที่ถูกตองเพื่อ

มิใหภาษาไทยเส่ือมคลายคุณคาลง จนหารากเหงาของภาษาไทยและเอกลักษณอันนาช่ืนชมไมได  

 การใชภาษาเพื่อความเปนชาติไทยที่สมบูรณ ครูผูสอนภาษาไทยถือวามีบทบาทที่สําคัญ

อยางยิ่งในการใหการศึกษา และหลอหลอมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง คนมีคุณภาพของชาติ    

ครูควรเปนผูปลูกฝงวัฒนธรรมในการใชภาษาคอยแนะนําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีในความงามของ

ภาษาซึ่งมีอยูอยางมากมาย จนนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง

และประเทศชาติไดมากที่สุด 

 การเรียนการสอนในปจจุบันเปนยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งใหความสําคัญกับผูเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรู

ไดอยางเต็มศักยภาพ ครูมีหนาที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียนโดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาเปน

สําคัญ โดยกระบวนการเรียนรูที่จัดข้ึนนั้นจะตองจัดเนื้อหา กิจกรรม แหลงการเรียนรูใหเหมาะสม

และสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถ และความแตกตางของผูเรียน รวมทั้งตองปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคอันดีงามใหกับผูเรียนไปพรอมกันดวย 

 ความสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู คือ ตองจัดกระบวนการเรียนรู

ใหทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีซึ่งเปน

ส่ิงสําคัญในการพัฒนาประเทศและกําลังอยูในความสนใจของหลายๆบุคคล ดังนั้นหากครูผูสอน

สามารถนําเอาองคความรูทางดานเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอน

ภาษาไทยไดแลวนั้นจะทําใหวิชาภาษาไทย ซึ่งเปนวิชาที่นักเรียนสวนใหญไมชอบเพราะเต็มไป

ดวยเนื้อหากฎเกณฑ กลับมามีชีวิตชีวาสามารถดึงดูดใจใหนักเรียนใฝรูใฝเรียนวิชาภาษาไทยมาก

ยิ่งข้ึน และอาจทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาไทยไดอีกดวย 

 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระวิชาภาษาไทยแบง

ออกเปน 5 สาระอันไดแก สาระการฟง ดู พูด สาระการอาน สาระการเขียน สาระหลักและการใช

ภาษา สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ทั้ง 5 สาระหลักๆ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้นลวน
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แตมีความสําคัญและเปนพื้นฐานในการเรียนรูศาสตรแขนงตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ จึงถือวา

ภาษาไทยเปนเสมือนบันไดกาวแรกที่มีความสําคัญอันจะทําใหนักเรียนไดกาวไปขางหนาอยาง

มั่นคง ดังนั้นหากผูสอนสามารถนําเอาเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่นาสนใจมาใชในกระบวนการ

เรียนการสอนได การเรียนวิชาภาษาไทยก็จะประสบความสําเร็จและนักเรียนเองก็จะสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ที่ไดกําหนดเอาไว 

 ในสวนของการสอนหลักภาษาซ่ึงจะเปนสาระที่มีเนื้อหาที่ซับซอนและยากตอการจดจํา 

อีกทั้งมีกฎเกณฑที่เปนกรอบทางภาษา จึงทําใหการเรียนการสอนหลักภาษาประสบปญหา 

นักเรียนเกิดอคติตอการเรียนหลักภาษาไทย ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2519 : 19) แสดงความคิดเห็น

วา เหตุที่นักเรียนไมชอบเรียนหลักภาษาไทย เพราะเนื้อหาเต็มไปดวยกฎเกณฑตองทองจํา

รายละเอียดตาง ๆ เชนเดียวกับขอสนับสนุนของ ฐะปะนีย นาครทรรพ ( 2526 : 5) แสดงความคิด

เกี่ยวกับความสําคัญของหลักภาษาไทยไววาหลักภาษาไทยมีความจําเปนอยางยิ่ง หากใชหลัก

ภาษาอยางบกพรอง ผิดพลาด และไขวเขว นานไปก็จะทําใหเส่ือมสลายได ดังนั้นการเรียนการ

สอนหลักภาษาจึงถือวามีความสําคัญเปนอยางมากเพราะหลักภาษาเปนองคประกอบสําคัญที่จะ

ชวยทําใหการใชภาษาดีข้ึน   

 จากความสําคัญและปญหาของการเรียนการสอนหลักภาษาไทยดังกลาว  จะเห็นไดวา

ปจจุบันนักเรียนสวนมากยังคงมีปญหาในการเรียนวิชาหลักภาษาหลาย ๆ เร่ือง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในสวนของหลักภาษาที่ไดยืมเอาหลักไวยกรณบาลีและสันสกฤตเขามาใช  ซึ่งปญหาที่พบมาก

ในไวยกรณบาลีและสันสกฤตก็คือ คําสมาส  เนื่องจากหลักการสมาสคํา  มีทั้งความซับซอน  

กฎเกณฑ อีกทั้งยังมีขอยกเวนบางประการท่ีตองอาศัยความจําและความเขาใจเปนอยางสูง  

ดังนั้นการเรียนเร่ือง  คําสมาส  จึงเปนเร่ืองที่ไกลตัวนักเรียน  แตถาหากนักเรียนสามารถเรียนรู

หลักภาษาไทย เร่ือง คําสมาส นี้ไดอยางเขาใจแลว   ก็จะสามารถนําไปใชประโยชนในทักษะ

ภาษาไทยไดอยางกวางขวางและบูรณาการใชกับทุกรายวิชา    

 ดังนั้นการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะความเขาใจในเร่ือง คําสมาส จึงถือวามีความสําคัญ

อยางยิ่งที่ครูทุกคนจะตองพยายามคิดคนเทคนิควิธีการใหม ๆ ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของ

นักเรียนเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน   ซึ่งในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีให

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและวงการศึกษา สําหรับดานการศึกษานั้นเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมีความนาสนใจที่จะนําเขามาใชในการเรียนการสอน ซึ่งเรียกวา คอมพิวเตอรชวย

สอน  คุณสมบัติของคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มีลักษณะเดนอยูหลายประการ เชน ในเร่ืองของการ

นําเสนอภาพเคล่ือนไหว การนําเสนอขอความ การนําเสนอเสียง หรือถาครูผูสอนสามารถนํา

คุณสมบัติหลาย ๆ ประการมารวมกันเขาในลักษณะคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ก็จะทําใหบทเรียนมี

ความนาสนใจยิ่งข้ึนเหมาะสําหรับการเรียนเปนรายบุคคลที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาตาม
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ความสามารถของตนเองไมวาการเรียนรูนั้นจะชาหรือเร็ว ก็ข้ึนอยูกับความรูพื้นฐานและ

ความสามารถของนักเรียนแตละคน 

 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงมีคุณคาตอการเรียนการสอน คําสมาส อยางยิ่งเพราะเปนการ

นําเสนอรูปแบบที่ไดรับการพัฒนาใหมีความนาสนใจที่แตกตางจากการนําเสนอในรูปแบบเดิม ๆ 

โดยเพิ่มเทคนิคการเสนอภาพ  ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวที่มีสีสันสวยงาม เสียงประกอบที่

สมบูรณแบบ ทําใหบทเรียนต้ืนเตน และนาสนใจ ชลอรัตน ศิริเขตรกรณ (2545 :35) ไดแสดง

ทัศนะในเร่ืองคุณคา  ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา มัลติมีเดียเปนส่ือทางการเรียนการสอน 

สามารถตอบสนองรูปแบบ  ของการเรียนการสอนของนักเรียนที่แตกตางกัน  สามารถจําลอง

สภาพการณของวิชาตาง ๆ  เพื่อการเรียนรูได นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง สามารถที่จะทบทวนข้ันตอนและกระบวนการไดเปนอยางดี และยังสามารถท่ีจะเรียน

หรือฝกซ้ําได จึงกลาวไดวา มัลติมีเดียมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอนเร่ือง

คําสมาสเปนอยางยิ่ง 

 จากเหตุผลทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส มาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษาไทย  ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา   
1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาไทย 

เร่ือง คําสมาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองคําสมาส ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชา

ภาษาไทย เร่ืองคําสมาส ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3  

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ที่มีประสิทธิภาพ  

 2.  เพื่อเปนแนวทางสําหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ของกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยในเนื้อหาอ่ืน ๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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  1.ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต-

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  

จํานวน 5 หองเรียน รวม 250 คน 

  2.  กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในคร้ังนี ้เปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหา- 

วิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 

48 คน โดยใชวิธีสุมอยางงายจาก 5 หองเรียน และแบงเปนกลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง 3 

คร้ัง ซึ่งในแตละคร้ังจะไมใชนักเรียนหองซ้าํกัน  ดังนี ้

   2.1 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน  

   2.2 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลองคร้ังที่ 2 จํานวน 15 คน 

   2.3 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง จํานวน 48 คน 

  3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง จะดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2550 ใชเวลาในการทดลองจํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที 

  4.  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทยตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เร่ือง คําสมาส โดยศึกษาจากหนังสือเรียน คูมือครู สาระ

การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบงเปน 16  ชุด คือ 

   ชุดที่ 1   หลักการสังเกต คําไทยแท 

   ชุดที่ 2 หลักการสังเกต คําเขมร  

   ชุดที่ 3 หลักการสังเกต คําบาลี 

   ชุดที่ 4 หลักการสังเกต คําสันสกฤต 

   ชุดที่ 5   ความแตกตางระหวางคําบาลีและสันสกฤต ในดานสระ 

   ชุดที่ 6 ความแตกตางระหวางคําบาลีและสันสกฤต ในดานพยัญชนะ 

   ชุดที่ 7 หลักการสังโยค คําบาลี 

   ชุดที่ 8 หลักการสรางคําสมาส 

   ชุดที่ 9 หลักสังเกตขอแตกตางระหวางคําสมาสกับคําสมาสแบบมีสนธิ 

   ชุดที่ 10  หลักการสมาสคําแบบมีสนธิ 

   ชุดที่ 11  สระสนธิ  หมวดสระ อะ , อา 

   ชุดที่ 12  สระสนธิ  หมวดสระ อิ , อี 
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   ชุดที่ 13  สระสนธิ  หมวดสระ อุ , อู  

   ชุดที่ 14  สระสนธิ  หมวดสระ เอ , โอ 

   ชุดที่ 15  นฤคหิตสนธิ 

   ชุดที่ 16  พยัญชนะสนธิ 

  5.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

   5.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

   5.2  ตัวแปรตาม ไดแก 

    5.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําสมาส 

    5.2.2  ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร    

                                                          มัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

  1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง การนําเสนอกิจกรรมบทเรียน

และแบบฝกหัดในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะนําเสนอ

ขอมูลที่เปนตัวอักษร ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก และเสียง ซึ่งสามารถนําไปใช

ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาขอมูลไดตามศักยภาพและความสนใจ   

  2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคําสมาส หมายถึง การ

ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส เพื่อนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  

  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ในดานความรู  ความจํา  ความเขาใจ  การ

นําไปใชและการวิเคราะห   ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ทําไดในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ที่สรางข้ึนสําหรับใชวัดความรู   ความจํา  ความเขาใจ  การ

นําไปใชและการวิเคราะห จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  โดยผูวิจัย

สรางข้ึนเองและหาคุณภาพแลว 

  5.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการ

เรียนรูของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวาเกณฑ 80/80 

      80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนที่ทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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      80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉล่ียของคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลัง

เรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  6.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือความรูสึกดีของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองคําสมาส ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ปที่ 3  
  7.  แบบทดสอบวัดความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนิสิตรา  สุทธิอาจ

และจิราพร  ราชสิงโห และไดทดลองหาคุณภาพแลว เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส   

 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง คําสมาส  ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  

80/80 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  

หลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองคําสมาส  

หลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

                   ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เรื่อง คําสมาส 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คําสมาส 

ความพึงพอใจตอการเรียนดวย
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง คําสมาส 



บทที่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาเอกสารที่เกี่ยวของรวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ือง การ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ซึ่งแบงหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับคําสมาส 

 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ในปจจุบันคอมพิวเตอรมัลติมี เ ดีย  ได เขามามีบทบาทมากในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนในการคนควาหาขอมูล

ดวยตนเองมีผูรูไดใหความหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวหลายทาน ดังนี้ 

 บุปผชาติ ทัฬหิภรณ (2538 : 25) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวามัลติมีเดีย 

คือ การผสมผสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวิดีทัศน  ส่ือความหมายขอมูล

ผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 

ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี ( 2538 : 1) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

หมายถึง การรวบรวมการทํางานของเสียง  ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง ขอความ และภาพวิดีทัศน  

มาใชเชื่อมตอกันโดยระบบคอมพิวเตอร 

 นัยนา นุรารักษ และสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี (2539 : 251) ไดกลาวถึงความหมายไววา

มัลติมีเดีย คือ การนําเสนอขอมูลในลักษณะ Nonlinear และเพิ่มความสามารถข้ึนจากการเสนอ

ขอมูลในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟฟกงาย ๆ และเสียงเทานั้น มาเปนการที่เราสามารถบรรจุ

ขอมูลในลักษณะของภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟกที่เปนภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ 

ภาพถาย 

 ยืน ภูวรวรรณ ( 2539 : 159) กลาวถึงความหมายคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา มัลติมีเดีย 

คือ ส่ือหลายอยาง คือ ส่ิงที่จะสงเสริมความเขาใจระหวางกันของผูใช เชน ขอมูลตัวอักษร รูปภาพ 

เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน และอ่ืนๆอีกที่นํามาประยุกตรวมกัน 
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 ไพลิน บุญเดช (2539 : 31) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา คือ การนําส่ือประเภท

ตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงขาวสารดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากแผนซีดี ภาพจากวิดีโอ  

รวมทั้งเสียงพูด เสียงเพลงแบบโมโนและสเตอริโอมาประยุกตใชรวมกัน 

 ครรชิต มาลัยวงศ (2540 : 30) ไดกลาวถึงมัลติมีเดียโดยสรุปวา ระบบมัลติมีเดียคือระบบ

ที่ใชคอมพิวเตอรชวยประมวลในการแสดงภาพและเสียง ทั้งการแสดงขอความ ภาพกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดพรอมกัน ซึ่งระบบมัลติมีเดียนี้ชวยใหการจัดโปรแกรมบทเรียนนาสนุก

ใชไดเพลิดเพลินมากข้ึน 

 นพรัตน เสียงเกษม (2546 : 15) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไววา มัลติมีเดีย คือ การ

ใชคอมพิวเตอรในการรวบรวมและควบคุมอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไมวาจะเปนจอภาพ 

เคร่ืองเลนวิดีโอดิสก แผนซีดีรอม เคร่ืองสังเคราะหเสียงและอุปกรณอ่ืน ๆ เขาดวยกันเพื่อใชในการ

นําเสนอขอมูล  การสอนฝกอบรม  การแสดงขาวสาร  หรือเปนส่ือดานอ่ืน ๆ แตถาระบบนั้น

สามารถเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เปนโครงสราง และผูใชสามารถหารายละเอียดยอยไดจากหัวขอที่

สนใจ โดยมีการติดตอกับคอมพิวเตอรเปนแบบโตตอบทันทีทันใด ก็จะเขาสูหลักการของส่ือหลาย

มิติ หรือ ไฮเปอรมีเดีย  

 กิดานันท มลิทอง (2543 :269) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนส่ือประสมที่ใช

คอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอขอมูลประเภท ตาง ๆ เชน 

ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ตัวอักษรและเสียงในลักษณะของส่ือหลายมิติ โดยที่ผูใชมีการตอบโตกับ

ส่ือโดยตรง 

 ศักดา ไชยลาภ (2544 : 19) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การนําเสนอสื่อ

ตาง ๆ 2 ชนิดข้ึนไป  ไมวาจะเปนตัวอักษร  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  แอนนิเมชั่น  และเสียง  ใหมา

ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการควบคุมการทํางาน ซึ่ง

จะผสมผสานส่ือเหลานั้นใหเขากันไดเปนอยางดีตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

 โฮลคอม (Holcomb 1992, อางถึงใน นพรัตน เสียงเกษม 2546: 16) กลาววา มัลติมีเดีย 

หมายถึง  เทคโนโลยีแบบหนึ่ งที่ทํ าหนาที่ ในการผสมผสานส่ิงที่ เปนขอความ  กราฟก 

ภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรี และวิดีโอ ในการนําเสนอ โดยใชคอมพิวเตอรควบคุม  

 มาลดิน (Mauldin1996 : 36) กลาววา มัลติมีเดียคือการใชคอมพิวเตอรในการแสดงผลใน

รูปของวิดีโอ เสียงดนตรี ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ 

 เมื่อไดศึกษาการนิยามความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังกลาวขางตน พอสรุปได

วา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การนําเสนอขอมูลที่เปนตัวอักษร ขอความ กราฟก ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง ที่สามารถตอบโตกับผูใชไดโดยผานคอมพิวเตอรที่รวมส่ือหลากหลายเอาไว 
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สามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถคนขอมูลไดตามความสนใจ โดยมี 

ปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรไดทันทีทันใด ทั้งรูปแบบของซีดีรอม และบนอินเตอรเน็ต 
 1.2  องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีการใชส่ือหลายรูปแบบเพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารที่ตองการผาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งจะนําส่ือที่หลากหลายมาผสมผสานกัน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่

สําคัญ ดังที่ รัฐพล ประดับเวทย (2543 : 271 – 272) ไดกลาวถึง องคประกอบของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย สรุปไดดังนี้คือ 

 1.  ขอความ  ขอความหรือตัวหนังสือ  สามารถสรางไดหลายรูปแบบหลายขนาด 

ออกแบบใหเคล่ือนไหวไดอยางนาสนใจ สวยงาม ตามความตองการหรือเนนใหสามารถเช่ือมโยง

ในลักษณะ ขอความหลายมิติหรือไฮเปอรเท็กซ  ไดอีกดวย 

 2.  เสียง  เชน เสียงดนตรี เสียงบรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เสียงในระบบมัลติมีเดียเปน

สัญญาณดิจิตอล ดังนั้น จึงตองเปล่ียนรูปแบบเสียงจากสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญาณดิจิตอล

กอน แฟมเสียงในระบบแมคอินทอช นิยมใชชื่อแฟมที่ลงทายดวย AIF หรือ SND สวนในระบบ

วินโดวนิยมใช MID หรือ WAV แฟมประเภท MID นั้นจะเปนการสังเคราะหเสียงเพื่อสรางข้ึนมา

ใหม จึงทําใหแฟมมีขนาดเล็กกวาแฟม WAV แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา 

 3.  ภาพ  มี 2 ประเภท คือ 

       3.1  ภาพนิ่ง กอนที่ภาพวาด ภาพถายหรือภาพตางๆ จะเปนภาพนิ่งนําเสนอบน

จอคอมพิวเตอรนั้น ภาพเหลานั้นตองเปล่ียนรูปกอน ซึ่งสามารถสรางโดยใชเคร่ือง    แสกนภาพ

หรือจะใชโปรแกรมสรางภาพข้ึน รูปแบบที่นิยมมี 2 รูปแบบ คือ แบบกราฟกแผนที่บิต ซึ่งชื่อลงทาย

ดวย gif, tiff, และ pict 

      3.2  ภาพเคล่ือนไหว  การนําภาพนิ่งที่ตอเนื่องกันมาแสดงติดตอกันดวยความเร็วที่

สายตาไมสามารถจับได เนื่องจากการสรางภาพเคลื่อนไหวตองใชหนวยจําเปนจํานวนมากจึงไดมี

การคิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจํานอยลง เรียกวา Video Compression หรือ

ที่รูจักกันดี คือ Moving Picture Expert Group หรือ MPEG ซึ่งสามารถบีบอัดไดทั้งภาพและเสียง 

 4.  การปฏิสัมพันธ  หรือสวนประสาน เมื่อนําขอมูลตางๆมารวบรวมสรางเปนแฟมขอมูล

ดวยโปรแกรมสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว จําเปนตองสรางสวนประสานเพื่อใหผูใชสามารถใช

งานตอบโตกับขอมูลสารสนเทศเหลานั้นได และมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการ

นําเสนอเพื่อศึกษาตามความสนใจหรือความพอใจ 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดอธิบายถึงองคประกอบของ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สมบูรณวาจะตองประกอบดวยส่ือมากกวา 2 ส่ือ ดังนี้ 
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 1.  ตัวอักษร  ตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการเขียนโปรแกรม

มัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกตโดยมากมีตัวอักษรใหผูเขียนเลือกไดหลาย ๆ แบบ และสามารถที่จะ

เลือกสีของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรไดตาม

ตองการ 

 2.  ภาพนิ่ง  ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคล่ือนไหว เชน ภาพถายหรือภาพวาด 

ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากจะใหผลในเชิงของการเรียนรูดวยการมองเห็น ดังคํากลาวที่วา 

“ภาพหนึ่งภาพมีคุณคาเทากับคําถึงพันคํา” ดังนั้นภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากในการออกแบบ

มัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและภาพนิ่งเปนอยางยิ่ง 

 3.   ภาพเคลื่อนไหว  หมายถึง การนําชุดภาพนิ่งหรือการสรางภาพดวยกราฟกลําดับอยาง

ตอเนื่อง ใหเห็นเปนภาพเคล่ือนไหว 

 4.  เสียง  รูปแบบของเสียงที่ใช โดยทั่วไปจะมีเสียงบรรยาย  เสียงพูด  เสียงประกอบและ

เสียงดนตรี 

 5.  วีดิทัศน  เปนส่ือในลักษณะการนําเสนอภาพเปนภาพเคล่ือนไหว ซึ่งอยูในรูปของ

ดิจิตอลซ่ึงสามารถนํามาประกอบการนําเสนอของมัลติมีเดียในหลายลักษณะ หลายรูปแบบ 

 6.  การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ  หมายถึง การที่ผูใชสามารถเลือกขอมูลไดตามตองการ 

โดยใชตัวอักษรหรือปุมสําหรับตัวอักษรที่จะสามารถเช่ือมโยงได จะเปนตัวอักษรที่มีสีแตกตางจาก

ตัวอักษรอื่น ๆ 

 จากเอกสารทั้งหมดที่ไดกลาวมา  สามารถรวบรวมและประมวลองคประกอบสําคัญ ๆ 

ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังนี้คือ 

 1.  ตัวอักษร  ซึ่งถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เนื่องจากเปนองคประกอบในการส่ือสารกับผูใช  ซึ่งสามารถออกแบบไดอยางหลากหลายตาม

จุดมุงหมายของการใชงาน ไมวาจะเปน แสง สี ขนาดหรือกราฟกตาง ๆ 

 2.  ภาพนิ่ง  คือภาพที่ไมมีการเคล่ือนไหว อาจจะเปนภาพถาย  ภาพวาด  หรือไดมาโดย

วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อใชในการตกแตง หรือส่ือความหมายใหขอมูลมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  

ภาพนิ่งนี้ถือวามีความสําคัญ เนื่องจากจะทําใหผูใชงานเขาใจความหมายไดรวดเร็วและเห็น

ภาพเสมือนจริง 

 3.  ภาพเคล่ือนไหว  เปนการนําภาพนิ่งมาลําดับภาพอยางตอเนื่องในลักษณะชุดภาพ จึง

ทําใหเห็นเปนภาพเคล่ือนไหว เชน ตัวการตูน ตนไม  สัตว หรือส่ิงของ 

 4.  วีดิทัศน  เปนส่ือที่ทันสมัยมีลักษณะเปนภาพเคล่ือนไหวที่เปนเร่ืองราว  มีจุดมุงหมาย

ในการนําเสนอ  มีตัวละคร และมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง   
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 5.  อินเตอรเน็ต  ถือวาเปนองคประกอบที่ทันสมัยอยางมากเนื่องจากมีการใชกันอยาง

แพรหลาย เปนระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่สามารถสืบคนไดอยางกวางขวาง  และที่สําคัญ

สามารถนํามาใชเปนองคประกอบในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในลักษณะการเช่ือมโยง

หลายมิติไดเปนอยางดี 

 6.  เสียง  เปนอีกองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญ เพราะนอกเหนือจากการดูแลว หากได

ฟงไปพรอมกันดวยก็ยิ่งจะทําใหส่ือมัลติมีเดียนั้นมีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยสามารถแบงประเภทของ

เสียงไดหลายลักษณะ เชน เสียงบรรยาย  เสียงพูด  เสียงประกอบ  เสียงดนตรี ฯ 

 7.  การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ  หรือสวนประสานใหขอมูลตาง ๆ ที่จัดทําข้ึนเช่ือมโยง

ตอเนื่องอยางเปนระบบ ผูใชสามารถใชงานแบบโตตอบกับขอมูลเหลานั้นไดในหลายลักษณะซ่ึง

เปนประโยชนกับผูใชที่ตองการยอนกลับขอมูลเพื่อศึกษาหรือทํากิจกรรมหลาย ๆ คร้ังเพื่อความ

เขาใจ 

 มัลติมีเดียจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการเรียนการสอน ซึ่งตอบสนองความ

แตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี และสามารถนําเสนอสื่อไดหลายชนิดตามความตองการของ

ผูสอนและผูเรียน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถท่ีจะทบทวนความรู 

ตาง ๆ หรือเรียนซํ้าได จึงอาจกลาวไดวา มัลติมีเดียจะกลายมาเปนส่ือที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ

เรียนการสอนในปจจุบันและอนาคต 

 
 1.3  ประเภทของมัลติมีเดีย 
 ปจจุบันมัลติมีเดียเขามามีบทบาทในงานดานตาง ๆ สูงมาก เชน ดานการศึกษา การ

บริการ ธุรกิจตาง ๆ บันเทิง โทรคมนาคม ฯลฯ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับงานนั้น ๆ ซึ่ง   

ลินดา (Linda. 1995 : 6 – 8) ไดแบงประเภทของมัลติมีเดียโดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของ

มัลติมีเดีย ที่เปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบกับสื่อ หรือขาวสารที่รับ  ตามลักษณะการ

นําไปใชงาน ดังนี้ 

  1.  มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตข้ึนเพื่อใชเปนส่ือใน

การเรียนการสอน เร่ิมไดรับความนิยมและนํามาใชในการฝกอบรมเฉพาะงานกอนที่จะนํามาใชใน

ระบบชั้นเรียนอยางจริงจัง เชน โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โปรแกรมพัฒนาภาษา 

โปรแกรมทบทวนสําหรับเด็ก ฯลฯ 

  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

   ปจจุบันมีผูสรางและพัฒนามัลติมีเดียอยางแพรหลายและไดมีการ

นําเสนอมัลติมีเดียในลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคของผูสราง หรือจําแนก
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ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาตามลักษณะและวิธีการนําเสนอบทเรียน

คอมพิวเตอร ดังที่ นพรัตน เสียงเกษม (2546 : 22) ไดแบงไว 11 ประเภท ดังนี้ 

  1.1  โปรแกรมแบบฝกหัด  

  1.2  โปรแกรมแบบสอนเสริม  

  1.3  โปรแกรมจําลองสถานการณ  

  1.4  โปรแกรมแบบนําเสนอเนื้อหา  

  1.5  โปรแกรมเกมทางการศึกษา  

  1.6  โปรแกรมการสาธิต  

  1.7  โปรแกรมการทดสอบ 

  1.8  โปรแกรมการไตถาม   

  1.9  โปรแกรมเกมสอน  

  1.10  โปรแกรมแกปญหา  

  1.11  โปรแกรม CAI  

 

  1.1  โปรแกรมแบบฝกหัด  

  โปรแกรมประเภทนี้ เปนที่รูจักและใชกันอยูอยางแพรหลาย โดยมีผูสอนออกแบบ

ไวสําหรับการทบทวนการทําแบบฝกหัดและการฝกทักษะเฉพาะอยางเชน การสะกดคํา การอาน 

และการฝกทักษะทางคณิตศาสตร เปนตน หลังจากที่ผูเรียนไดศึกษาบทเรียนและเนื้อหามาแลว 

ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดและปฏิบัติเพิ่มเติมได แตวิธีนี้ขอเสียคือ เปนวิธีการสอน ทีค่อนขางจะ

อยูในวงจํากัดและแคบไป เพราะเปนการตอบโตระหวางผูเรียนกับเครื่องที่คอนขางจํากัดไม

นาสนใจเทาใดนัก การเร่ิมตนบทเรียนผูเรียนอาจจะถูกถามและใหเลือกระดับความยากและ

รายการของเนื้อหาวิชาที่ตองการ 

  1.2  โปรแกรมแบบสอนเสริม  

  หลังจากการศึกษาเนื้อหาในวิชาในช้ันเรียนแลว นักเรียนสามารถใชบทเรียนแบบ

นี้ทบทวนเนื้อหาที่ เ รียนมาแลว และหลังจากทบทวนเนื้อหาโปรแกรมแลว จะมีการฝกทํา

แบบทดสอบเพื่อเปนการฝกทักษะหรือมโนทัศนของเนื้อหา เนื้อเร่ืองใดเนื้อเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ

ตลอดจนความรูความเขาใจของผูเรียน 

  ดังนั้น บทเรียนประเภทเสริมการเรียนรูนี้ เนื้อหาจึงเปนไปในลักษณะการชวย

เสริมสรางมโนทัศน ที่เรียนรูมาแลวในช้ันเรียน เนื้อหาอาจจะมีความยาวประมาณ 30 นาที ไป

จนถึง 1 ชั่วโมง ลักษณะการสอนหรือการเสนอความรูใหแกผูเรียนสามารถเรียนรูและตอบคําถาม
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ไดตามความสนใจและความถนัดของตัวเอง ระบบบทเรียนสอนเสริม สามารถเสนอบทเรียนได 2 

รูปแบบ คือ 

  1)  บทเรียนแบบเสนตรง  ใชสําหรับเสนอเนื้อหาของวิชาตาง ๆ ใหแกผูเรียน 

ดังนั้น คอมพิวเตอรจะมีบทบาทเปนผูสอน เนื้อหาของบทเรียนการเสนอเนื้อหาวิชาอาจจะเสนอ

เปนเฟรม ๆ ต้ังแตเฟรมแรกไปจนถึงเฟรมสุดทายแลวใหตอบคําถามทายบทเรียน หรืออีกวิธีหนึ่ง

คือ เสนอเนื้อหาบทเรียนเปนตอน ๆ แตละตอนอาจจะมีต้ังแต 1 เฟรมข้ึนไป พอจบบทเรียนแตละ

ตอนแลวมีคําถามทายบทไมผานเกณฑที่กําหนด ผูเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียน กอนที่จะ

ข้ึนบทเรียนหรือตอนใหมตอไป 

  2)  บทเรียนแบบสาขา  เปนการนําเสนอเนื้อหาและบทเรียนหลายๆ หัวขอ แลว

นักเรียนเลือกบทเรียนตามความตองการ ดังนั้น จึงเหมาะสมกับบทเรียนที่มีเนื้อหามากๆ การเสนอ

เนื้อหาแบงเปนหัวขอยอยตามความเหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อไมใหใชเวลามาก ๆ และนาเบ่ือ

จนเกินไป การเสนอเนื้อหาแบบนี้ผูสอนในวิชานั้น ๆ รูดีวาเนื้อหาตอนใด หัวขอใด เร่ืองใด ควรเนน

เร่ืองใดมากอนหลัง หลังจากการศึกษาบทเรียนแตละเร่ืองแลวอาจจะมีคําถามทายบท บทเรียน

แบบนี้การออกแบบและการสรางยุงยากกวาแนวด่ิงแตสรางบทเรียนไดครอบคลุมเนื้อหาไดกวาง

และลึก ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ 

  1.3  โปรแกรมแบบจําลองสถานการณ  

  การใชโปรแกรมชวยจําลองส่ิงแวดลอมหรือสรางสถานการณตาง ๆ ใหแกผูเรียน 

ซึ่งในบางครั้งการฝกและทดลองจริงอาจจะราคาแพงหรือมีความเส่ียงอันตรายสูงจึงเขียนโปรแกรม

ชวยจําลองสถานการณและสภาพแวดลอมข้ึนดวยคอมพิวเตอร การจําลองสถานการณอาจจะ

แยกออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

   1)  แบบตายตัว  เชน การฝกหัดจําลองเหตุการณข้ึนจากสูตรหรือ

กฎเกณฑที่ตายตัว เชน เร่ืองแรงโนมถวง  การไหลของกระแสไฟฟา เปนตน 

   2)  แบบความนาจะเปน  เชนการฝกหัดขับเคร่ืองบิน การทดลองทางเคมี 

การทําโมเดล การทดสอบการกระทําของเคร่ืองและอุปกรณ เปนตน 

  1.4  โปรแกรมแบบนําเสนอเนื้อหา   

มีลักษณะคลายโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาเปนระบบเรียงตอเนื่องกัน 

ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับที่โปรแกรมไว มีการแทรกคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน

แลวแสดงผลยอนกลับ  ตลอดจนการเสริมแรง  และยังสามารถใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิม

หรือขามบทเรียนที่นักเรียนรูแลวไปไดดวย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ

นักเรียนและผลการเรียนไดอีกดวย 
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  การสอนดวยบทเรียนแบบนี้เหมาะสมที่จะใชเสนอความคิดรวบยอดในดานตาง ๆ 

ซึ่งคอมพิวเตอรอาจสอนไดดีวาครู เปนการสอนท่ีสอดคลองกับลักษณะความแตกตางระหวาง

บุคลิกของเด็กเพราะเด็กสามารถเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถและระดับสติปญญาของตน 

(อรพันธ ประสิทธิ์รัตน. 2530 : 23) 

  1.5   โปรแกรมเกมทางการศึกษา  

เกมการศึกษาหลาย ๆ เร่ือง ชวยพัฒนาความคิดอานตาง ๆ ไดดี เชน เกมเติมคํา 

เกมการคิดแกปญหา เปนการเรียนรูจากการเลน ชวยใหนักเรียนไดรับความรูและความสนุกสนาน

เพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน เปาหมายหลักของเกมการศึกษาคือชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเปนสําคัญ 

สําหรับในสวนที่มีลักษณะเหมือนเกมทั่ว ๆ ไป คือเร่ืองของการแขงขัน แตก็เปนการนําเกมไปสูการ

เรียนนั่นเอง 

  1.6  โปรแกรมการสาธิต   

เปนวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งที่ครูผูสอนมักจะนํามาใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอน

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสอนดวยวิธีนี้ครูผูสอนจะเปนผูแสดงใหผูเรียนดู เชน แสดง

ข้ันตอนเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร การสาธิตโดยคอมพิวเตอรก็

มีลักษณะคลายคลึงกันแตการใชคอมพิวเตอรนั้นนาสนใจกวาเพราะวาคอมพิวเตอรใหทั้ง

เสนกราฟที่สวยงาม อีกทั้งมีสีและเสียงอีกดวย ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิตเกี่ยวกับ

การโคจรของดาวพระเคราะหในระบบสุริยะ โครงสรางของอะตอม เปนตน การสาธิตดังกลาวจึง

นาสนใจ เพราะมีสีสันสวยงามเด็กๆ อาจทดลองดวยตนเองได แตการสาธิตที่ดีไมจําเปนตองเสีย

คาใชจายในการเขียนโปรแกรมมากมาย แตควรเปนการสาธิตที่ทําใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่

ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปนการเพียงพอแลว (ผดุง อารยะวิญู. 2527, 45 – 46) 

  1.7  โปรแกรมการทดสอบ   

การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมักจะตองการทดสอบ เปนการวัดผลสัมฤทธ์ิของ

ผูเรียนไปดวยโดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ คือการสรางขอสอบ การจัดการสอบ การ

ตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดใหผูสอบสุม

เลือกขอสอบไดเอง 

  1.8  โปรแกรมการไตถาม   

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด 

หรือขาวสารที่เปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารนี้คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมีแหลงเก็บขอมูล

ที่เปนประโยชน ซึ่งสามารถแสดงไดทันทีเมื่อผูเรียนตองการดวยระบบงาย ๆ ที่ผูเรียนสามารถทํา

ได เพียงแตกดหมายเลขหรือใสรหัสหรือตัวยอของแหลงขอมูลนั้น ๆ การใสรหัสหรือหมายเลขจะ

ทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแสดงขอมูลซึ่งจะตอบคําถามของผูเรียนตามตองการ 
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  1.9  โปรแกรมแบบเกมสอน  

                    โปรแกรมประเภทนี้ มีลักษณะเดนหลายอยาง เปนตนวามีคําทาทายความ

มานะ ที่จะทําใหสําเร็จและสรางแรงจูงใจและเราใจไดดีและงาย นอกจากนี้ ทําใหผูเรียนเกิดความ

สนุกและเพลิดเพลินเนื่องจากมีภาพ เสียง สี และกราฟกที่มีการเคลื่อนไหว โปรแกรมแบบนี้

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาการคิดหาเหตุผลและดานการอาน  โปรแกรม

แบบนี้ ยังไมมีประโยชนกับการเรียนรูศาสตรอ่ืน ๆ เทาใดนัก 

1.10   โปรแกรมแกปญหา  

             การสรางบทเรียนสําหรับใชเรียนรูวิธีคิดแกปญหา เปนโปรแกรมการสอนที่

ซับซอนตองใชเทคนิคและวิธีการหลาย ๆ อยางมาใช เชนระบบเกมและแบบจําลองสถานการณ

ดวย ตัวอยางเชน โปรแกรม Logo โปรแกรมลักษณะนี้ผูเรียนจะใหความสนใจและตั้งใจมาก ถา

ไดรับแรงจูงใจและส่ิงเราในการเรียนและผูเรียนจะรูสึกสนุกสนานเกิดความทาทายและสรางแรง

ความพยายามในการแกปญหาตอไป ดังนั้น การออกแบบและสรางบทเรียนซับซอนมากมักจําเปน

ที่จะตองอาศัยนักเขียนโปรแกรมและนักตรรกศาสตรชวยเปนอยางมาก 

1.11  โปรแกรม CAI  

         โปรแกรมนี้ ใชหลักการปญญาประดิษฐ และวิธีการสรางฐานความรู มาใช

งานเพื่อจัดเตรียมเก็บขอมูลและขอเท็จจริง ไวสําหรับใหโปรแกรมหาเหตุผลหรือเพื่อใชในการ

โตตอบกันระหวางเคร่ืองกับผูเรียน นอกจากนี้อาจสรางโมเดลของการเรียนรูข้ึนเพื่อใหผูเรียน 

เรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถทราบถึงความกาวหนาและขอบกพรองในการเรียนรูดวยตนเอง 

ดังภาพประกอบ 2 

 

 กฎเกณฑการสอน   สรางบทเรียน   ฐานความรู 

        • บทเรียน 

         ผูเรียน     เสนอบทเรียน   • กฎเกณฑ 

        • ขอมูล 

        • ขอเท็จจริง 

        • คําตอบ ฯลฯ 

 

วิเคราะหคําตอบผูเรียน                     หาเหตุผล        วิเคราะหคําตอบจากเพื่อน 

 

 

ภาพประกอบ 2  กระบวนการพัฒนาโปรแกรม CAI  
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อยางไรก็ตามในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถนําลักษณะของ

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทตาง ๆ มาผสมผสานกัน อาจเร่ิมดวยลักษณะของคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทติวเตอรและตามดวยการนําลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกปฏิบัติเขา

มาใช นอกจากนี้ยังมีการนําลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภทเกมมาผสมผสาน เพื่อให

การฝกปฏิบัตินั้นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได 

2.  มัลติมีเดียเพื่อฝกอบรม เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตข้ึนเพื่อการ

ฝกอบรม ชวยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคล ดานทักษะการทํางาน เจตคติตอการทํางานใน

หนวยงาน 

3.  มัลติมีเดียเพื่อความบันเทิง เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตข้ึนเพื่อความ

บันเทิง เชน ภาพยนตร การตูน เพลง เปนตน 

4.  มัลติมีเดียเพื่องานดานขาวสาร เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่รวบรวมขอมูล

ใชเฉพาะงานขอมูลจะเก็บไวในรูป ซีดี-รอม หรือมัลติมีเดียเพื่อชวยรับสงขาวสาร ใชเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรับสงขาวสารการประชาสัมพันธ ไปยังกลุมเปาหมายที่ตองการ 

5.  มัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาด เปนมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอและ

สงขาวสาร เปนการนําเสนอและสงขาวสารในรูปแบบ วิธีการที่นาสนใจประกอบดวยส่ือหลาย

อยางประกอบการนําเสนอ เชน ดานการตลาด รวบรวมขอมูลการซ้ือขาย แหลงซื้อขายสินคา   

ตาง ๆ นําเสนอขาวสารดานการซื้อขายทุกดาน ผูที่สนใจยังสามารถส่ังซื้อสินคาหรือคําอธิบาย

เพิ่มเติมในเร่ืองนั้น ๆ ไดทันที 

6.  มัลติมีเดียเพื่อการคนควา เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่รวบรวมความรูตาง ๆ 

เชน แผนที่ แผนผัง ภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ทําใหการคนควาเปนไปอยางสนุกสนาน มี

รูปแบบเปนฐานขอมูลมัลติมีเดีย โดยสรางผานโครงสรางไฮเปอรเท็กซ เชน สารานุกรมตาง ๆ  

7.  มัลติมีเดียเพื่อชวยงานการวางแผน เปนกระบวนการสรางและการ

นําเสนองานแตละชนิดใหมีความเหมือนจริงมี 3 มิติ เชน การออกแบบทางดานสถาปตยกรรมและ

ภูมิศาสตร หรือนําไปใชในดานการแพทย การทหาร การเดินทาง  โดยสรางสถานการณจําลอง 

เพื่อใหผูใชไดสัมผัสเหมือนอยูในสถานการณจริง ซึ่งบางครั้งไมสามารถจะไปอยูในสถานการณจริง

ได 

8.  มัลติมีเดียเพื่อเปนสถานีขาวสาร จะพบเห็นในงานบริการขอมูลขาวสาร

ในธุรกิจ จะติดต้ังอยูสวนหนาของหนวยงานเพื่อบริการลูกคา โดยลูกคาสามารถเขาสูระบบบริการ

หนวยงานนั้นดวยตนเอง สามารถใชบริการตาง ๆ ที่นําเสนอไวโดยผานหนาจอคอมพิวเตอร 

สะดวกทั้งผูใชบริการและผูใหบริการ มีลักษณะเปนปายหรือจออิเล็กทรอนิกสขนาดใหญติดตาม

กําแพง เสนอภาพ เสียง ขอความตาง ๆ ที่นาสนใจ 
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สําหรับประเภทของมัลติมีเดียที่ผูวิจัยเลือกในคร้ังนี้คือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เพราะ

เปนส่ือที่ใชในการเรียนการสอนโดยเฉพาะจึงเหมาะที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนได

จริง  และยังไดเลือกนําเอาคุณสมบัติของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามาสผมผสานกันในการผลิต

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งรูปแบบหลัก ๆ ไดแก โปรแกรมแบบฝกหัด  โปรแกรมแบบสอนเสริม  

โปรแกรมแบบนําเสนอเนื้อหา  โปรแกรมเกมทางการศึกษาและโปรแกรม CAI  สวนประเภทของ

มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาอ่ืน ๆ นั้น ไดนําเอาเฉพาะคุณสมบัติบางประการมาใชเพื่อใหเกิดความ

สมบูรณในการนําเสนอคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

 
 1.4  รูปแบบของการนําเสนอมัลติมีเดีย 
 การนําเสนอผลงานมัลติมีเดียมีหลายรูปแบบ เพื่อชวยใหมัลติมีเดียมีความนาสนใจ ใช

สะดวก และคนควาอยางสนุกสนาน ซึ่ง บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538 : 33-34) ไดกลาวถึงรูปแบบ 

การนําเสนองานมัลติมีเดียไว 4 รูปแบบดังนี้ 

 1. แบบเชิงเสน  ผูใชเดินไปตามเสนทางอยางเปนลําดับ จากกรอบหนึ่งไปอีกกรอบหนึ่ง 

จากสารสนเทศหนึ่งไปอีกสารสนเทศหนึ่ง มีลักษณะผังดังภาพประกอบที่ 3  

 

                                                                                                                            

 

ภาพประกอบ 3 แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบเชิงเสน 

 

 2. แบบลําดับชั้น  ผูใชเดินไปตามเสนทางที่แยกแขนงออกตามธรรมชาติของเนื้อหา มี

ลักษณะผังดังภาพประกอบที่ 4 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบลําดับชั้น 
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 3.  แบบไมเปนเชิงเสน  ผูใชเดินไปตามเสนทางตาง ๆ อยางอิสระ ไมกําหนดขอบเขตของ

เสนทาง มีลักษณะผังดังภาพประกอบที่ 5    

                                                                                                                                                                            

                                                                 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบไมเปนเชิงเสน 

 

4.  แบบประสม  ผูใชสามารถไปตามเสนทางตาง ๆ อยางอิสระ แตบางคร้ังอาจไปใน

ลักษณะเชิงเสนตรง หรือแยกแขนงไปตามลําดับเนื้อหา มีลักษณะผังดังภาพประกอบที่ 6                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบประสม 

 

   สําหรับรูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียในงานวิจัยชิ้นนี้ไดเลือกนําเอามัลติมีเดีย

แบบประสม มาใชในการเสนอเนื้อหาบทเรียน เนื่องจากการนําเสนอมัลติมีเดียแบบประสมนี้มีขอดี 

คือ เปนการนําเอาการนําเสนอทุกรูปแบบมาใชรวมกัน ไมวาจะเปนแบบเชิงเสน แบบลําดับชั้นและ  

แบบไมเปนเชิงเสน ซึ่งมีขอดีที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่อนํามาประสมกันเขาก็จะทําใหรูปแบบของการ

นําเสนอมัลติมีเดียมีความนาสนใจและนาติดตาม ผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูและฝกซ้ํา ๆ ไดตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 
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 1.5  ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประโยชนมากสามารถนํามาประยุกตใหเขากับงานตาง ๆ ได

เนื่องจากมีความสามารถเหนือส่ิงอ่ืนคือมีความสามารถในการทํางานแบบโตตอบได และสามารถ

เสนอเนื้อหาขอมูลตาง ๆ ไดอยางนาสนใจ ดังนั้นเราสามารถนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชในงาน

ดานตาง ๆ ไดดังนี้ (วสันต จันทรสัจจา. 2535 : 249-251; ครรชิต มาลัยวงศ. 2535 : 76)  

 1.  ทางดานการศึกษา  เปนลักษณะงานสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยระบบมัลติมีเดียทํา

ใหบทเรียนนาสนใจข้ึน มีสีสัน และมีภาพเคลื่อนไหวที่ถายมาจากกลองวีดิทัศน ซึ่งดีกวาระบบเดิม

ที่มีแตขอความและคําถามใหตอบเทานั้น เชน การสอนภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูใชทราบถึง

ความหมายของคําไปจนถึงประโยคประกอบกับมีการฟงสําเนียงที่ถูกตอง พรอมกับมีรูปตัวอักษร

และภาพประกอบอาจแสดงเปนภาพของการกระดกล้ินในการออกเสียงคํานั้น ๆ ทําใหผูใชได

ปฏิบัติตามและออกสําเนียงไดอยางถูกตอง 

 มัลติมีเดียมีสวนชวยในงานดานการศึกษาอยู 3 ลักษณะ (ครรชิต มาลัยวงศ. 2535 : 76) 

คือ  

 1.1  ชวยปรับปรุงชองทางส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อชวยใหการสื่อสารนั้นมี

ประสิทธิผลมากข้ึน 

 1.2  ชวยในการถายทอดความรู 

 1.3  ชวยปรับปรุงงานดานเอกสารซึ่งเดิมมีแตขอความใหมีภาพและเสียงในรูปลักษณะ

ตาง ๆ  

 2.  ทางดานงานธุรกิจหรือการจัดการ  ระบบมัลติมีเดีย สามารถใชเสนอเร่ืองราวท่ี

นาสนใจตาง ๆ เปนภาพและเสียง เชน การทําสถานการณจําลอง  ซึ่งจะทําใหทราบถึงข้ันตอน 

เพื่อใหงานออกมามีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตอพนักงาน ระบบนี้ควรใชกับบริษัทที่มีการ 

Turnover ของพนักงานสูง เพราะจะทําใหมีการประหยัดคาใชจายในการฝกอบรมคนข้ึนมา 

นอกจากการทําสถานการณจําลองแลว อาจใชในรูปของการแสดงของธุรกิจนั้น เพื่อแสดงจุดเดน

ของกิจกรรมนั้น ๆ ใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

 การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการศึกษา หรือเพื่อการเรียนการสอนไดมีการศึกษา

คนควา และวิจัยเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการศึกษา หรือจัดการเรียนการสอน

มากมาย พบวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นมีประโยชนตอผูเรียน ดังนี้คือ 

 1.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนตัวกระตุนในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทั้งจากความ

แปลกใหมของคอมพิวเตอร และความสามารถในการสรางภาพ สี และเสียงที่เราความสนใจของ 

ผูเรียนใหอยากเรียนตลอดเวลา (สมชัย ชินะตระกูล.2531 : 43)  
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 2.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนตัวกระตุนในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี เพราะเปด

โอกาสให ผู เ รียนได เ รียน รูตามความสามารถของตนเองโดยไมตอง รีบเร งตามเพื่ อน                

(นิพนธ  ศุขปรีดี .2532 : 27-28) ผูเรียนแตละคนไดมีโอกาสโตตอบกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดวย

ตนเอง ทําใหไมเบ่ือการเรียน (นพรัตน เสียงเกษม 2546: 14) 

 3.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถใหขอมูลยอนกลับ และใหการเสริมแรง แกผูเรียนได

รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบของขอความ เสียง หรือรูปภาพ เมื่อผูเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอผิดพลาด

ไดทันที ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู ทันที (อรพันธ ประสิทธิรัตน.

2530 : 7-8) นอกจากนี้ผูเรียนยังไมสามารถพลิกดูคําตอบหรือขามบทเรียนบางตอนไปได จึงเปน

การบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริง ๆ เสียกอนจึงจะผานบทเรียนนั้นไปได (นิตยา กาญจนะวรรณ.

2526 : 80)  

 4.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถวัดผลการเรียนได ผูเรียนสามารถรูคะแนนทันทีที่สอบ

เสร็จเปนการลดภาระของครูดวย นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถทราบขอมูล อ่ืน ๆ ตามที่ผูเขียน

โปรแกรมไดวางไวอีกดวย เชน เขาไดคะแนนอยูในระดับ หรือรอยละที่เทาใดของคะแนนสูงสุดที่มี

ผูทําไดในขอสอบชุดนั้น (นิพนธ ศุขปรีดี.2532 : 22) 

 5.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเก็บขอมูลไดมากทําใหประหยัดพื้นที่เมื่อผูเรียนตองการจะเรียน

เร่ืองอะไรก็สามารถคนหาและดึงเอาบทเรียนออกมาแสดงไดอยางรวดเร็ว ทั้งยังสุมแบบฝกหัด 

ขอสอบ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหกับนักเรียนแตละคนโดยไมซ้ํากันได (นพรัตน เสียงเกษม 2546: 

52-53)  มีความแมนยํา ไมมีความลําเอียง ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย และไมรูเบ่ือ เมื่อผูเรียนยังไมเขาใจ

บทเรียน ก็สามารถกลับไปทบทวนตรงที่ยังไมเขาใจไดทันที (นิตยา กาญจนะวรรณ.2526 : 80)  

 6.  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการสอนที่มีแบบแผนเพราะมีการวางแผนการสรางบทเรียน

ทุกข้ันตอน สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนได (Hall.1982 : 362) 

 ดังนั้นอาจจะสรุปถึงคุณคาของมัลติมีเดียในการจัดการศึกษาไดวา  มัลติมีเดียเปนส่ือ

ทางการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองรูปแบบของการเรียนการสอนของนักเรียนที่แตกตางกัน

ได สามารถจําลองสภาพของวิชาการตาง ๆ เพื่อการเรียนรูได นักเรียนไดรับประสบการณตรงกอน

การลงมือปฏิบัติจริง สามารถที่จะทบทวนข้ันตอนและกระบวนการไดเปนอยางดี และนักเรียน

สามารถที่จะเรียนหรือฝกซํ้าได จึงกลาวไดวา มัลติมีเดียมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชทางการ

เรียนการสอน 
 1.6   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอีกแบบ

หนึ่งซ่ึงเปนการบูรณาการศาสตรเขาดวยกัน เชน การพัฒนาการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู 

การส่ือสารบทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่ง
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ศาสตรทั้งหลายดังกลาวก็คือพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษานั่นเอง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบการสอนโดยใชหลักการของวิธี

ระบบเปนแนวทางเพื่อที่จะใหไดแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เหมาะสม 

(บุญสืบ พันธุดี.2537 :85-91) 
 องคประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย 
 การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชในการเรียนการสอนอยาง

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ตองไดรับการออกแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพในทุก ๆ 

ดาน เพื่อความถูกตองในเนื้อหาที่ตองการจะสอน หรือทักษะที่ตองการจะใหผูเรียนฝกการพัฒนา

ตองเปนไปอยางรอบคอบ ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะ การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียจึงตอง

อาศัยองคประกอบสําคัญ ๆ หลายประการ ไดแก 

 1.  ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถและ

ประสบการณทางดานการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการกําหนดเปาหมายและ

ทิศทางของหลักสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน ขอบขายเนื้อหากิจกรรมการเรียนการ

สอน ขอบขาย รายละเอียด คําอธิบายของเนื้อหาวิชาตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลของ 

หลักสูตร บุคคลนี้จะเปนผูที่มีความสามารถใหคําแนะนําไดเปนอยางดี 

 2.  ผูเชี่ยวชาญดานการสอน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ในการเสนอเนื้อหาวิชาใดวชิาหนึง่

เปนผูมีความรู ประสบการณ และมีความสําเร็จในการสอนเปนอยางดีสามารถจัดลําดับเนื้อหา

ตามความยากงาย ความสัมพันธที่ตอเนื่องของเนื้อหาเทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนอเนื้อหาและ

วิธีการวัดและประเมินผล 

 3.  ผูเชี่ยวชาญดานส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ออกแบบและใหคําแนะนํา

ปรึกษาดานการวางแผนการออกแบบบทเรียน การจัดวางรูปแบบหนาจอหรือเฟรมตาง ๆ การ

เลือกและวิธีการใชตัวอักษร เสนรูปทรง กราฟก แผนภาพ ภาพ รูปภาพ สี แสง เสียง การจัดทํา

รายงาน และส่ือการสอนอ่ืน ๆ ที่จะชวยทําใหบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจมากข้ึน 

 4.  โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่นิยมใชมี 2 แบบ คือ  

       4.1  การสรางบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมระบบนี้ถูกเขียน

และพัฒนาดวยผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญทางดานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรโดยตรง 

โปรแกรมนี้ออกแบบไวสําหรับการสรางและการนําเสนอ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

โดยเฉพาะ ดังนั้นการใชงานจึงงายและสะดวกตอครูและผูไมมีทักษะทางดานการเขียนโปรแกรม

เพื่อสรางและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร ระบบการเขียนโปรแกรมบทเรียนที่นิยมใชในปจจุบัน เชน 

Authorware Professional.Ten CORE, PINE, Icon Author, Power point โปรแกรมที่พัฒนาโดย

คนไทย ไดแก Thaishow TThailas เปนตน 
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  4.2  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรดวยภาษาคอมพิวเตอร การใชภาษาระดับสูง

และระดับตํ่า เชน ภาษาซี ภาษาปาสคาล ภาษา  แอสแซมบลี และอ่ืน ๆ สามารถใชสรางบทเรียน

ได แตผูที่ผลิตบทเรียนมักจะเปนนักคอมพิวเตอรโดยตรง หรือที่เรียกวาโปรแกรมเมอร  เปนสวน

ใหญ เนื่องจากครูไมมีความถนัดในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรจะสนับสนุนฟงกชัน

คณิตศาสตรทุกระดับซึ่งระบบนิพนธบทเรียนไมสามารถสนับสนุนฟงกชันคณิตศาสตรระดับสูงได 

  สําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ ไดใช

โปรแกรมสําเร็จรูป เพาเวอรพอยต (Power Point) เปนโปรมแกรมที่นาสนใจและรูจักกันอยาง

แพรหลายในปจจุบันนี้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การนํามัลติมีเดียมาใชประกอบการเรียนการสอน เปนการประยุกตความรู ของภาพและ

เสียงเพื่อนําเสนอจากหลายส่ือผานทางเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางนาสนใจ เชน การนําภาพจาก   

วีดิทัศนมาเพิ่มเติมเทคนิคการนําเสนอที่แปลกตาดวยโปรแกรมตาง ๆ โดยอาศัยความสามารถของ

คอมพิวเตอร สามารถส่ือสารไดตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว สรางแบบฝกทักษะในบทเรียนที่มี

ประโยชน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียน และการถายทอดความรู

อยางสมบูรณนี่เองทําใหสามารถมีส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพราคาถูกลง ดังนั้นกอนการผลิต

จึงตองวางแผนโดยผานกระบวนการออกแบบอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหการผลิตบทเรียนออกมา

ตรงตามเปาหมายที่วางไวและมีประสิทธิภาพสูงสุด (นงนุช วรรธนวหะ.2538 : 4-6) 

 1.  การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่ตองการสอนจาก

หลักสูตร เอกสารการสอน หนังสือประกอบตาง ๆ นํามากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป จัดลําดับ

เนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่อง เลือกหัวเร่ืองและเขียนขอบขายของเร่ือง 

      1.1  การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน หมายถึง การเขียนส่ิงที่ผูสอนคาดหวังให

ผูเรียนแสดงพฤติกรรมหลังจากการเรียนรูส้ินสุดลง โดยพฤติกรรมนั้นตองสามารถวัดได สังเกตได

คําที่ระบุในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในบทเรียนมัลติมีเดียนั้นตองเปนคําชี้เฉพาะ เชน อธิบาย 

แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห เปนตน 

      1.2  การวิเคราะหส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดเนื้อหา

กิจกรรม การเรียนที่คาดหวังจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจัดลําดับเนื้อหาตามความยากงายและ

ความตอเนื่องเพื่อเลือกและกําหนดส่ือที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยพิจารณาเลือกและ

ระบุส่ือชนิดที่ไดจากการวิเคราะหลงในกิจกรรมนั้น ๆ  

      1.3  การกําหนดขอบขายของบทเรียน หมายถึง การกําหนดความสัมพันธของเนื้อหา

แตละหัวขอยอย 
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       1.4  การกําหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาใน

แตละเฟรมวาจะเปนแบบใด การจัดแบงตําแหนงและขนาดของเนื้อหา การออกแบบกราฟกบนจอ 

การใชเสียงบรรยายประกอบความรู หรือเสียงดนตรีรวมในการนําเสนออยางไร 

 2.   ข้ันตอนในการออกแบบ  

  ข้ันนี้เปนการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบของการทํางานของโปรแกรม โดยจะ

เปนหนาที่ของนักการศึกษา หรือครูผูสอนที่มีความรูในเนื้อหา หลักจิตวิทยาการสอน วิธีการสอน 

หลักการวัดและการประเมินผล ซึ่งมีกิจกรรมรวมการพัฒนาดังนี้ 

        2.1  การวิเคราะหเนื้อหาครูผูสอนตองประชุมปรึกษาหารือหรือตกลงเลือกเนื้อหาวิชา

ที่จะนํามาทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้ 

     2.1.1  เนื้อหาที่มีการฝกทักษะซํ้าบอย ๆ จะตองมีภาพประกอบ 

     2.1.2  ใชเนื้อหาที่คิดวาจะชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากกวาวิธีเดิม 

     2.1.3  เนื้อหาบางอยางที่สามารถจําลองใหเปนรูปแบบการสาธิตได ถาใชการ

ทดลองจริงอาจมีอันตราย หรือตองใชวัสดุส้ินเปลืองมาก หรืออุปกรณมีราคาแพงมาก ๆ  

         2.2  การศึกษาความเปนไปได การศึกษาหาความเปนไปไดมีความจําเปน เพราะ

ถึงแมวาคอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงใด แตก็ยังมีขอจํากัดในบางเรื่อง เมื่อครูผูสอนได

เลือกเน้ือหาและวิเคราะหออกมาแลววาเนื้อหาในตอนใดที่จะทําเปนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ก็มี

ความจําเปนที่จะตองปรึกษาหารือกับฝายเทคนิค หรือผูเขียนโปรแกรม โดยมีขอที่ควรพิจารณา 

ดังนี้ 

     2.2.1  มีบุคลากรเปนผูที่มีความรูเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาโปรแกรม

บทเรียนตามความตองการหรือไม 

     2.2.2  ใชระยะเวลาที่ยาวนานในการพัฒนามากเกินกวาการสอนธรรมดา หรือ

พัฒนาดวยส่ือการสอนแบบอ่ืน ๆ หรือไม 

     2.2.3  ตองการอุปกรณพิเศษเพิ่มเติมจากเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือไม 

     2.2.4  มีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม 

         2.3  กําหนดวัตถุประสงคเปนการกําหนดคุณสมบัติและส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนกอน 

และหลังการใชโปรแกรม โดยจะตองระบุส่ิงตอไปนี้ 

     2.3.1  กอนที่จะใชโปรแกรมผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานอะไรบาง 

     2.3.2  ส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนวาควรจะไดรับความรูอะไรบางหลังจากการใช

โปรแกรม 
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       2.4  ลําดับข้ันตอนของการทํางาน นําเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห และส่ิงที่คาดหวัง

จากผูเรียนมาผสมผสานและเรียบเรียงลําดับ วางแผนการนําเสนอในรูปแบบของสตอร่ีบอรด เสร็จ

แลวจึงนํามาวิเคราะหวิจารณ เพื่อแกไข ตัดทอน หรือเพิ่มเติมใหเหมาะสมจากกลุมครู ผูสอน 

 3.  ข้ันตอนการสราง   

  ในข้ันนี้เปนหนาที่นักคอมพิวเตอรหรือครูผูสอนที่มีความสามารถในการเขียน

โปรแกรมโดยจะมีลําดับข้ันตอนของการทํางาน ดังนี้ 

        3.1  การสรางโปรแกรม จะนําเนื้อหาที่ทําใหเปนสตอร่ีบอรดมาแลวมาสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง หรืออาจเปนโปรแกรม

สําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยเฉพาะที่เรียกวา Authoring System หลังจากนั้น

ทําการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได  จากสาเหตุตอไปนี้ 

     3.1.1  รูปแบบหรือคําส่ังที่ผิดพลาด  เกิดจากสาเหตุของการใชคําส่ังที่ไม

ถูกตองตามขอกําหนดของภาษาที่นํามาใชนั้น 

     3.1.2  แนวคิดผิดพลาด  เกิดจากสาเหตุที่ผูเขียนเขาใจข้ันตอนการทํางานที่

คลาดเคล่ือน เชน กําหนดสูตรที่ใชผิดพลาด เปนตน 

         3.2  ทดสอบการทํางาน หลังจากท่ีตรวจสอบขอผิดพลาดแลว นําโปรแกรมไปให

ครูผูสอนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาบนจอภาพ เพราะอาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน 

แลวนําไปทดสอบกับผูเรียนในสภาพการใชงานจริงเพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหา 

 

ขอบกพรองที่ผูออกแบบคาดไมถึงเพื่อที่จะไดขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงตนฉบับและปรับปรุงแกไข 

โปรแกรมตอไป 

         3.3  ปรับปรุงแกไข การปรับปรุงแกไขตองทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่ตนฉบับจริง

ของสตอร่ีบอรดกอนแลวจึงไปทําการแกไขที่โปรแกรม แลวนําไปทดลองการทํางานใหม ถาหากยัง

พบขอบกพรองอีกก็ตองนํามาแกไขปรับปรุงอีก จนกวาจะไดโปรแกรมที่นาพอใจของทุกฝายกอน

นําไปใชงานและเพื่อการนําไปใชงานใหมีประสิทธิภาพจึงควรมีการจัดทําคูมือประกอบการใช

โปรแกรม ซึ่งพอแบงออกได 3 ระดับ คือ  

      3.3.1  คูมือเรียน 

     - บอกช่ือเร่ือง ชื่อวิชา และระดับชั้น 

     - บอกวัตถุประสงคของบทเรียน เชน เพื่อทดสอบความรู เพื่อเสริมสราง

ความรูหรือเพื่อใชสอนแทนครู 

      - บอกจุดประสงคทั่วไป และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

                                       - บอกโครงสรางของเนื้อหา หรือบทสรุปของเนื้อหาในบทเรียน 
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                                            - ความรูพื้นฐานที่จําเปนกอนการเรียน 

                                            - แสดงตัวอยางกรอบภาพในบทเรียน และคําช้ีแจงสวนที่จําเปน 

                                            - กิจกรรม กฎเกณฑ หรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการเรียน หรือการ

ทดสอบ 

                                            - ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 

                                    3.3.2  คูมือครู 

                      - โครงสรางของเนื้อหา 

           - จุดประสงคของโปรแกรมที่ใชในการสอน 

            - ใชสอนในวิชาอะไร ใชสอนตอนไหน สัมพันธกับวัตถุประสงค

หลักอยางไรผูสอนควรมีความรูพื้นฐานอะไร 

            - เสนอแนะกิจกรรมการเรียน และเวลาท่ีใชในการเรียน 

             -ใหตัวอยางเพื่อที่จะชี้แนะใหเห็นวา โปรแกรมคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียจะชวยไดอยางไรในวิชานั้น ๆ 

             - เสนอแนะแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากบทเรียน 

             - ตัวอยางแบบทดสอบกอนการเรียน และหลังการเรียน พรอมกับ

เฉลย 

              3.3.3  คูมือการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

              - ชื่อโปรแกรม ชื่อผูเขียนโปรแกรม ลิขสิทธิ์ วันที่แกไขปรับปรุง 

               - ภาษาที่ใช ไฟลตาง ๆ ขนาดของโปรแกรม 

               - หนวยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถใชโปรแกรมน้ี

ได หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชรวมกัน 

     - วิธีการใชเปนข้ัน ๆ เร่ิมต้ังแตการเปดเคร่ืองเปนตนไป 

     - Flow chart ของโปรแกรม 

     - ตัวอยางของการปอนขอมูล และการแสดงผล 

     - ขอมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับกลุมตัวอยาง 

 4.  ข้ันตอนการประยุกตใช  

 เปนการประยุกตที่ใชในการเรียนการสอน และการประเมินผลโดยนักคอมพิวเตอรกับ

ผูสอนจะตองประเมินผลรวมกันวาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึนมานี้เปน

อยางไรสมควรที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนหรือไม 

      4.1 ประยุกตใชในหองเรียน เปนการนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอน โดยจะตอง

ทําตามขอกําหนดสําหรับการใชโปรแกรม เชน 
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           4.1.1  โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับสาธิต ทดลอง ผูสอนควรใหผูเรียนไดใช

โปรแกรมกอนที่จะเขาหองทําการทดลองจริง ๆ  

           4.1.2  โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับการสรางเสริมการเรียนรูควรจะ

กําหนดใหมีกิจกรรมกี่ชั่วโมงสําหรับการใชโปรแกรม 

           4.1.3  โปรแกรมที่ใชเปนส่ือเสริมใหผูเรียนไดเห็นทั้งชั้น อาจตองใชวิธีการ

ตออุปกรณในการขยายภาพไปสูจอขนาดใหญ เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถเห็นไดชัดทั้งชั้นเรียน 

  4.2  ประเมินผล  เปน ข้ันตอนสุดทายสําหรับการประยุกตใช  โปรแกรม

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงไววา โปรแกรมที่สรางข้ึนนั้นเปนอยางไร สมควรที่จะนําไปใชใน

การเรียนการสอนหรือไม สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 

   4.2.1  การประเมินโดยใชแบบทดสอบ เพื่อจะประเมินวาหลังจากที่ใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้แลว ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดต้ังเอาไวหรือไม 

โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน วัดความเขาใจใน

เนื้อหา ถาผลการทดสอบติดลบ หรือการทําผิดสูงเกินกวา 20 เปอรเซ็นต แสดงวาผูเรียนไมได

พัฒนาความรูเพิ่มเติมแตอยางใดจะตองมีการปรับปรุงตนฉบับหรือวัตถุประสงคนั้นใหม 

   4.2.2  การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม เพื่อที่จะประเมินสวนของ

โปรแกรมและการทํางานวาการใชโปรแกรมกับเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมหรือไม ทัศนคติของ

ผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้เปนอยางไร วิธีการใชโปรแกรมยากงาย

เพียงไร วิธีการเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความถูกตอง เนื้อหาเอกสารประกอบ คูมือ

ครู และการมีปฏิสัมพันธกันอยางไร 

5.  การออกแบบการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพก็คือ การเตรียม 

การสอนของผูสอน การวางแผนการสอนอยางเปนข้ันตอนจึงถือเปนแนวทางใหผูสอนไดยึดปฏิบัติ

หรือนําไปประยุกตใชในการสอนของตน 

 ถนอมพร {ตันพิพัฒน} เลาหจัสแสง (2541 : 42 - 48) เสนอแนวคิดในการนําข้ันตอน    

การสอน 9 ข้ันของกาเย ซึ่งเปนข้ันตอนที่ใชกันในชั้นเรียนตามปกติ มาประยุกตใชในการออกแบบ  

การสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังนี้ 

1. การดึงดูดความสนใจ 

ข้ันตอนแรกของการสอนก็คือ การดึงดูดความสนใจจากนักเรียน เพื่อเปนการ 

กระตุนและจูงใจใหนักเรียนมีความตองการที่จะเรียน นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงยอมจะ

เรียนไดดีกวาผูที่มีแรงจูงใจนอยหรือไมมีแรงจูงใจเลย ตามหลักจิตวิทยาแลวการจูงใจถือเปน

กระบวนการที่นําไปสูพฤติกรรมที่มีเปาหมาย และเปาหมายในที่สุด 
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ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรเร่ิมดวยหนานําเร่ือง ซึ่งมีการใชภาพสี

หรือภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ เพื่อดึงดูดความนาสนใจจากนักเรียน โดยมีเงื่อนไขวาหนานําเร่ืองซึ่งใช

ภาพสีหรือภาพเคล่ือนไหวนี้จะตองเกี่ยวของกับบทเรียนดวย ที่นิยมทํากันก็คือการแสดงช่ือ

บทเรียน ชื่อผูสรางบทเรียน แนะนําตัว การนําเร่ืองในบทเรียนหรือแนะนําเนื้อหาทั่วไปอาจทําให

เกิดผลตรงขามก็ได นอกจากนี้การใชภาพกราฟกหรือภาพเคล่ือนไหวนานสลับซับซอนและมีเสียง

ประกอบตาง ๆ จะทําใหผูใชรําคาญได ดังนั้นผูออกแบบควรที่จะจัดหาทางเลือกใหผูใชสามารถ

ขามหรือหยุดการใชกราฟกหรือภาพเคล่ือนไหวนั้น ๆ ดวย 

2. การบอกวัตถุประสงค                                                                                                               
ข้ันตอนที่สองของการสอนก็คือ การบอกวัตถุประสงคแกนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเปน

การใหนักเรียนไดทราบถึงเปาหมายในการเรียนโดยรวมหรือส่ิงตาง ๆ ที่นักเรียนจะสามารถทําได

หลังจากที่เรียนจบบทเรียน การบอกวัตถุประสงคนี้อาจจะอยูในรูปของวัตถุประสงคกวาง ๆ จนถึง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การบอกวัตถุประสงคแกนักเรียนเปนส่ิงสําคัญซ่ึงจะชวยใหนักเรียนทํา

ความเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน นอกจากนี้ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนดวย เนื่องจากนักเรียน

ตระหนักในเปาหมายของตนจึงเกิดความพยายามในการที่จะไปใหถึงเปาหมาย 

การบอกวัตถุประสงคในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นควรส้ัน กระชับได

ใจความ และใชขอความเหมาะสมกับระดับกลุมเปาหมาย นอกจากนี้การบอกวัตถุประสงคไม

จําเปนตองเขียนเปนขอ ๆ หรือใชรูปแบบเดียวกับในตําราเรียนเสมอไป นักออกแบบควรที่จะใช

ความคิดสรางสรรคเทคนิคการบอกวัตถุประสงคในลักษณะที่นาสนใจ เชน หากกลุมเปาหมายเปน

เด็ก การบอกวัตถุประสงคอาจจะอยูในรูปของการใชกราฟกและเสียงเขาชวย 

 

3. การทบทวนความรูเดิม 

ข้ันตอนที่สามของการสอนก็คือ การทบทวนความรูเดิมของนักเรียน ตามทฤษฎี

โครงสรางความรู   การรับรูเปนส่ิงที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู เนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดข้ึน

ไดโดยปราศจากการรับรู นอกจากนี้การรับรูขอมูลนั้นเปนการสรางความหมายโดยการเช่ือมโยง

ความรูใหมเขากับความรูเดิมภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนใหเกิดการ

เชื่อมโยงความรูนั้นเขาดวยกัน ดังนั้นการปูความรูพื้นฐานที่จําเปนในการรับรูใหมใหแกนักเรียนจึง

เปนส่ิงจําเปน 

โดยปกติแลวนักเรียนจะมีพื้นฐานความรูแตกตางกันออกไป ในการที่จะทราบวา

นักเรียนมีพื้นฐานที่จําเปนในการรับความรูใหมมากอนหรือไมนั้น จําเปนตองมีการประเมินความรู

เดิม การประเมินความรูนักเรียนนี้นอกจากเปนการทดสอบความรูพื้นฐานที่จําเปนของนักเรียน

แลว ยังเปนการกระตุนใหเกิดการระลึกถึงความรูเกาเพื่อเตรียมพรอมในการเชื่อมโยงความรูเกานี้
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เขากับความรูใหมดวย หากประเมินแลวพบวานักเรียนขาดความรูพื้นฐานที่จําเปน ก็ควรจัดใหมี

ความรูพื้นฐานในสวนที่จําเปนแกนักเรียนดวย หากประเมินแลวพบวานักเรียนมีความรูในสวนของ

เนื้อหาใหมแลว ก็อาจใหนักเรียนขามไปเรียนบทเรียนอ่ืน ๆ ตอไปได 

4. การเสนอเนื้อหาใหม 
ข้ันตอนที่สี่ของการสอนก็คือ การเสนอเนื้อหาใหมการนําเสนอเนื้อหาโดยใชตัวกระตุนที่เหมาะสม

ในการเสนอเนื้อหาใหมเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับสอน ทั้งนี้ เพื่อชวยใหการรับรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รูปแบบในการนําเสนอเนื้อหานั้นมีดวยกันหลายลักษณะ ต้ังแตการใชขอความ 

ภาพนิ่ง ตารางขอมูล กราฟ แผนภาพ กราฟกไปจนถึงการใชภาพเคล่ือนไหว  การนําเสนอเนื้อหา

โดยใชส่ือหลายรูปแบบหรือที่เรียกรวมกันวา มัลติมีเดียนั้น นับเปนการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

เพราะนอกจากจะเราความสนใจของนักเรียนแลว ยังชวยในการเรียนรูของนักเรียนใหดีข้ึน 

กลาวคือทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหางายข้ึนและทําใหนักเรียนมีความคงทนในการจํามากข้ึน       

อีกดวย และการนําเสนอขอมูลเนื้อหาตาง ๆ ในลักษณะของมัลติมีเดียควรมีการเลือกใชอยาง

เหมาะสมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งคํานึงถึงลักษณะและความสามารถทางการเรียน

ของนกัเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเปนปจจัยสําคัญดวย 

5. การใหแนวทางการเรียนรู 
ข้ันตอนที่หาของการสอนคือ การใหแนวทางการเรียนรูผูออกแบบบทเรียนควร

ออกแบบในลักษณะกระตุนใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง เชน การออกแบบกิจกรรมงาน

ตาง ๆ เชน การถามคําถามใหนักเรียนตอบหรือการใชภาพในการนําเสนอตัวอยางตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับเนื้อหา และใหนักเรียนไดทดลองหรือมีการโตตอบกับตัวอยางนั้น ๆ จนนักเรียน

สามารถคนพบแนวคิดดวยตนเองกอนที่บทเรียนจะมีการสรุปแนวคิดใหนักเรียนอีกคร้ัง เปนตน 

นอกจากนี้ การชี้แนวทางการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อาจอยูในรูปของการให

คําแนะนําในการเรียนเหมือนกับคําแนะนําในการเรียนจากตําราท่ัวไป หรือแนะนําในลักษณะของ

คําช้ีแจง ในการใชบทเรียน การใหคําแนะนําในการใชบทเรียนนี้ถือวาเปนองคประกอบหลักอยาง

หนึ่งของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เนื่องจากผูใชบทเรียนสามารถใชประโยชนจากคําแนะนาํในการใช

บทเรียนเพื่อการสืบไปในบทเรียนอยางมีประสิทธิภาพได ดังนั้นผูพัฒนาบทเรียนควรจัดใหมี

คําแนะนําในการใชบทเรียนเพื่อใหผูใชสามารถเรียกดูขอมูลคําแนะนําไดโดยสะดวก 

6. การกระตุนการตอบสนอง 

ข้ันตอนที่หกของการสอนคือ การกระตุนใหเกิดการตอบสนองจากนักเรียนซ่ึงเปน

ข้ันตอนตอจากข้ันของการชี้แนวทางการเรียนรู กลาวคือหลังจากนักเรียนไดรับการช้ีแนวทาง    

การเรียนรูแลวข้ันตอนตอไปก็คือ การอนุญาตใหผูสอนหรือครูไดมีโอกาสทดสอบวานักเรียนเขาใจ
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ในส่ิงที่ตนกําลังสอนอยูหรือไมและนักเรียนก็จะไดมีโอกาสไดทดสอบความเขาใจของตนเอง       

ในเนื้อหาที่กําลังศึกษาอยู 

สําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น การกระตุนใหเกิด      

การตอบสนองนี้มักจะออกมาในรูปของกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและการ

ปฏิบัติในเชิงโตตอบ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหนักเรียนแสดงถึงความเขาใจในส่ิงที่กําลัง

เรียน ดังนั้นการออกแบบผูออกแบบควรจัดใหมีกิจกรรมที่สรางสรรคตาง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ

เนื้อหา เพื่อกระตุนใหเกิดการตอบสนองจากนักเรียน ตัวอยางเชน ออกแบบปุมคําถามหรือ

กิจกรรมสรางสรรคอ่ืน ๆ ไว เพื่อใหนักเรียนตอบตําถามส้ัน ๆ ระหวางที่กําลังเรียนอยูเพื่อให

นักเรียนมีโอกาสตรวจสอบความเขาใจของตนเองวาเขาใจถูกตองมากนอยเพียงใด 

7.  การใหขอมูลยอนกลับ 

    หลังจากที่นักเรียนไดมีโอกาสไดทดสอบความเขาใจของตนในเนื้อหาที่กําลัง

ศึกษาจากข้ันตอนของการกระตุนการตอบสนองแลว ข้ันตอนที่เจ็ดของการสอนคือการใหขอมูล

ยอนกลับไปยังนักเรียนเกี่ยวกับความถูกตองและระดับความถูกตองของคําตอบนั้น ๆ การใหขอมูล

ยอนกลับถือวาเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูในตัวนักเรียน การใหขอมูล

ยอนกลับนอกจากจะทําใหนักเรียนทราบวาส่ิงที่ตนเขาใจนั้นถูกตองมากนอยเพียงใดแลวยังทําให

เกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกดวย การใหขอมูลยอนกลับแบงไดเปน 4 ประเภทตามลักษณะการ

ปรากฏ ดังนี้ 

     7.1 แบบไมเคล่ือนไหว หมายถึง การเสริมแรงดวยการแสดงคําหรือขอความวา 

ถูกตอง ผิด ตอบอีกคร้ัง และคําเฉลยหรือขอความที่บอกเปนนัย 

                 7.2 แบบเคลื่อนไหว หมายถึง การเสริมแรงดวยการแสดงภาพหรือกราฟก เชน 

ภาพหนายิ้ม หนาเสียใจ ซึ่งสวนใหญแลวมักจะออกแบบใหมีลักษณะเคล่ือนไหวได นอกจากนัน้ยงั

ครอบคลุมถึงการใชภาพอธิบายคําตอบของนักเรียน ซึ่งบางคร้ังการใชขอความอธิบายอาจไม

ชัดเจนพอ 

     7.3 แบบโตตอบ หมายถึง การเสริมแรงดวยการใหนักเรียนไดมีกิจกรรมเชิง

โตตอบกับบทเรียน ซึ่งกิจกรรมไมใชเนื้อหาโดยตรง เชน การเลนเกมที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 

     7.4 แบบทําเคร่ืองหมาย หมายถึง การทําเคร่ืองหมายบนคําตอบของนักเรียน

เมื่อคําตอบของนักเรียนถูกแคเพียงบางสวน ซึ่งเคร่ืองหมายมักจะอยูในรูปของการขีดเสนใต การ

ใชสีที่แตกตางกัน เปนตน การทําเคร่ืองหมายนี้จํากัดเฉพาะขอคําถามประเภทเติมคําหรือขอความ

ใหสมบูรณ 

  นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกขอมูลยอยกลับออกตามธรรมชาติของเนื้อหาเปน 2 

ลักษณะกวาง ๆ ไดแก 
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1.  ขอมูลยอนกลับพรอมคําอธิบาย หมายถึง ขอมูลยอนกลับซึ่งชวยให

คําอธิบาย แกนักเรียนวานักเรียนทําถูกหรือผิด ถูกและผิดอยางไร เพราะอะไร ซึ่งขอมูลจากขอมูล

ยอนกลับอาจอยูในลักษณะของการช้ีขอผิดพลาดของคําตอบของนักเรียน หรืออาจเปนการบอกใบ

ใหแกนักเรียนในการไดมาซ่ึงคําตอบที่ถูกตอง ขอมูลยอนกลับในลักษณะนี้นอกจากจะเปนการ

เสริมแรงแลว ยังเปนการใหขอมูลเพิ่มเติมแกนักเรียนในการพยายามคิดหาหรือสรางคําตอบที่

ถูกตองในการพยายามคร้ังตอไปอีกดวย 

2.  ขอมูลยอนกลับไรคําอธิบาย หมายถึง ขอมูลยอนกลับซึ่งไมไดนําเสนอ

ขอมูลเพิ่มเติมอะไรแกนักเรียน นอกจากขอมูลวาคําตอบที่นักเรียนเลือกนั้นถูกตองหรือไมถูกตอง 

และไมใหเหตุผลวาทําไมจึงถูกและผิดอยางไร เพราะอะไร 

  ดังนั้นผูออกแบบบทเรียนควรจัดหาประเภทของการใหขอมูลยอนกลับที่

สรางสรรค และเหมาะสมกับลักษณะและความสามารถทางการเรียนของนักเรียน 

  8. ทดสอบความรู 

  ข้ันตอนที่ 8 ของการสอน ไดแก การทดสอบความรู  ซึ่งเปนการประเมินวา

นักเรียนนั้นไดเกิดการเรียนรูตามที่ไดต้ังเปาหมายหรือไมอยางไร การทดสอบความรูนั้นอาจจะเปน

การทดสอบหลังจากนักเรียนไดเรียนจบวัตถุประสงคหนึ่ง ซึ่งอาจเปนชวงระหวางบทเรียนหรือ

อาจจะเปนการทดสอบหลังจากนักเรียนไดเรียนจบทั้งบทแลวก็ได โดยการทดสอบความรูนั้น 

นอกจากจะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินตนเองแลว ผูสอนก็ยังสามารถนําประโยชน

ของการทดสอบความรูไปใชในการประเมินวานักเรียนนั้นไดรับความรู และความเขาใจเพียง

พอที่จะผานไปศึกษาบทเรียนตอไปหรือไม อยางไร 

  ดังนั้นการทดสอบความรูจึงเปนส่ิงที่จําเปนและขาดไมไดเลยในบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูออกแบบบทเรียนควรใชเวลาในการออกแบบการทดสอบความรูใหมาก

เพื่อใหไดมาซ่ึงการทดสอบความรูที่เชื่อถือได 

  9. การจําและนําไปใช 

  ข้ันตอนสุดทายของการสอนไดแก การจําและนําไปใชส่ิงสําคัญที่จะชวยให 

นักเรียนมีความคงทนในการจําขอมูลความรู  ไดขอมูลความรูนั้น ก็คือการทําใหเกิดบริบทที่มี 

ความหมายตอนักเรียน การทําใหเกิดบริบทที่มีความหมายตอนักเรียนนั้นหมายถึงการทําให 

นักเรียนตระหนักวาขอมูลความรูใหมที่ไดเรียนรูไป มีความสัมพันธกับขอมูลความรูเดิมหรือ

ประสบการณที่นักเรียนมีความคุนเคยอยางไร สําหรับข้ันตอนการสอนในสวนของการนําไปใชนั้น 

ผูสอนตองจัดหากิจกรรมใหม ๆ และหลากหลายไวใหสําหรับนักเรียน โดยกิจกรรมที่จัดหามา

จะตองเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดประยุกตใชความรูที่เพิ่งเรียนรูมาและแตกตางไปจาก

ตัวอยางที่ใชในบทเรียน 
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  ดังนั้นในข้ันตอนการสอนสุดทายนี้ ผูออกแบบเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควร

นําเสนอการสรุปแนวคิดที่สําคัญซ่ึงครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับขอมูลความรู

เดิมของนักเรียน รวมทั้งการยกตัวอยางสถานการณหรือบริบทอ่ืน ๆ ที่แตกตางไปจากตัวอยางที่ใช

ในบทเรียนดวย และนอกจากนี้ควรจัดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงความรูเพิ่มเติม 

 
 1.7  ทฤษฎีสนับสนุนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองคํานึงถึงทฤษฎีการเรียนรู

เปนสําคัญ เพราะเปนแนวทางใหสามารถจัดลําดับข้ันตอนการสอนไดถูกตอง เหมาะสม และ

สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

และทฤษฎีการเรียนรูสนับสนุนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีดังนี้ 

                    1.7.1 ทฤษฎีและแนวคิดของธอรนไดค 

           สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 99) กลาวถึงทฤษฎี

ของธอรนไดควา การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง โดยแสดงใน

รูปแบบตาง ๆ จนกวาจะเปนที่นาพอใจท่ีเหมาะสมที่สุด ซึ่งเรียกวาลองผิดลองถูก สรุปเปนกฎการ

เรียนรูตามทฤษฎีเชื่อมโยงไว 3 ขอดังนี้ 

           1.  กฎแหงความพรอม กลาวถึงสภาพความพรอมของนักเรียนทัง้ทางรางกาย

และจิตใจ ความพรอมทางรางกายหมายถึง ความพรอมทางวุฒิภาวะและอวัยวะตาง ๆ ของ

รางกาย ทางดานจิตใจหมายถึง ความพรอมที่เกิดจากความพึงพอใจเปนสําคัญ ถาเกิดความพึง

พอใจ ยอมนําไปสูการเรียนรู ถาไมเกิดความพึงพอใจจะทําใหไมเกิดการเรียนรูหรือทําใหการเรียนรู

หยุดชะงักไป 

           2.  กฎแหงการฝกหัด กลาวถึงการสรางความมั่นคงของการเช่ือมโยง ระหวาง

ส่ิงเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง โดยการฝกกระทําซํ้าบอย ๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนาน และ

คงทนถาวร กฎขอนี้แบงออกเปน 2 ขอคือ 

            2.1  กฎแหงการใช เมื่อเกิดความเขาใจและเรียนรูแลว มีการกระทําหรื

อนําส่ิงที่เรียนรูนั้นไปใชบอย ๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร 

            2.2  กฎแหงการไมใช เมื่อเกิดความเขาใจหรือเรียนรูแลว ไมไดกระทําซํ้า

บอย ๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นไมคงทนถาวร หรือในที่สุดเกิดการลืมจนไมเกิดการเรียนรูในที่สุด 

          3.  กฎแหงผลที่ไดรับ กลาวถึงผลที่ไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลววา

ถาไดรับผลที่พึงพอใจแลวนักเรียนยอมอยากจะเรียนรูอีกตอไป แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจแลว

นักเรียนยอมไมอยากเรียนรูหรือเกิดการเบ่ือหนายตอการเรียนรู ดังนั้นถาจะทําใหการเช่ือมโยง
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ระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองมีความมั่นคงถาวร ตองใหนักเรียนไดรับผลที่พึงพอใจซึ่งข้ึนอยูกับ

ความพึงพอใจของแตละบุคคล 

จากการเรียนรูตามทฤษฎีเช่ือมโยงดังกลาว สามารถนํามาเปนแนวทางในการสราง

โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนได โดยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการกระทํา

กิจกรรมซ้ําบอย ๆ พรอมใหผลการปฏิบัติที่พึงพอใจกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

             1.7.2.  ทฤษฎีของสกินเนอร 

             ปรัชญา ใจสอาด (2522 : 33) ไดกลาวถึงทฤษฎีของสกินเนอรที่สนับสนุนตอการ

สรางเคร่ืองชวยสอน สรุปไดดังนี้ 

              1.  เงื่อนไขของการตอบสนอง พฤติกรรมสวนมากของมนุษยประกอบดวยการ

ตอบสนองที่แสดงออกมา การตอบสนองเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมซ่ึงมีการแสดง

ออกมาเร่ือย ๆ เรียกวา อัตราการตอบสนองหรืออัตราการแสดงออกของพฤติกรรม การเรียนรู 

จําเปนตอการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของอัตราการตอบสนองน้ัน และการเปล่ียนแปลงจะ

เกิดข้ึนไดเพราะการเสริมกําลัง 

              2.  การเสริมกําลัง เมื่อส่ิงมีชีวิตมีการตอบสนอง ผูฝกสามารถจะใหส่ิงเราใหม 

ซึ่งอาจจะทําใหอัตราการตอบสนองเปล่ียนแปลง หรืออาจจะไมทําใหอัตราการตอบสนอง

เปล่ียนแปลง เราเรียกส่ิงเรานั้นวา ตัวเสริมแรง ถาส่ิงเรานั้นไมมีผลตอการทําใหอัตราการ

ตอบสนองเกิดการเปล่ียนแปลง เราเรียกวาไมเปนตัวเสริมแรง 

              3.  การเสริมแรงทันทีทันใด ส่ิงเราที่ดีตัวเสริมแรงจะตองเกิดข้ึนทันที หลังจากทีม่ี

การตอบสนองหรือเมื่อไดรับคําตอบ ถาไมทําเชนนั้นนักเรียนอาจมีการตอบสนองอีกอยางที่เราไม

ตองการ 

              4.  ส่ิงเราที่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะ มีบางคร้ังที่เราตองการใหนักเรียนตอบสนอง 

หรือใหคําตอบอยางหนึ่งในเวลาหนึ่ง แตเราไมตองการตอบสนองเชนนั้นอีกในอีกเวลาหนึง่ เราอาจ

ทําไดโดยใหส่ิงเราเฉพาะสําหรับการตอบสนองที่เราตองการนั้น ๆ  

              5.  ยุติการตอบสนอง ถาการตอบสนองนั้นมีการเสริมแรงแลวและมีอัตราในการ

ตอบสนองสูง เราอาจจะลดอัตราการตอบสนองใหลงมาอยูในระดับเดิมของมันได โดยไมมีการ

เสริมแรงของการตอบสนองน้ัน การตอบสนองก็จะลดความถี่ลงเร่ือย ๆ จนกระทั่งถือวามันไม

สําคัญ หรือไมทําใหเกิดการเรียนรู 

              6.  การคัดรูปพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางซับซอนมาก มักจะ

ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ตอเนื่องกันไปเร่ือย ๆ แตละข้ันจะไมเกิดมาเด่ียว ๆ ดังนั้นวิธีการสําคัญ

เกี่ยวกับการตอบสนองเปนข้ัน ๆ คือ การรูวาข้ันสุดทายเปนอะไร แลวมีการเสริมแรงแตละข้ันไป
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เร่ือย ๆ โดยเร่ิมจากข้ันแรก และการเสริมแรงหรือเสริมกําลังในข้ันสุดทายจะบรรลุผลไดเพราะการ

ทํามาเปนข้ัน ๆ นั่นเอง 

 จากทฤษฎีของสกินเนอร สามารถนํามาเปนแนวทางในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียชวยสอนไดในเร่ืองของการเสริมแรง การเสริมแรงในขณะที่นักเรียนกําลังเรียนนั้นถือวา

เปนส่ิงสําคัญ เพราะจะเปนการกระตุนใหนักเรียนทราบวาเขาไดบรรลุจุดประสงคแลวหรือไม ทํา

ใหเกิดความพึงพอใจ และตองการแสวงหาการเสริมแรงตอไป 

                1.7.3. ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย   

              กาเยจัดการเรียนรูประเภทตาง ๆ ออกเปน 8 ลําดับข้ัน ต้ังแตการเรียนรูแบบ

พื้นฐานงาย ๆ ไปจนถึงการเรียนรูแบบยากและซับซอน ดังนี้ (พรรณี ช. เจนจิต.2538 : 411)  

              1.  การเรียนรูเคร่ืองหมายและสัญญาณ เปนการเรียนรูที่งายที่สุดอยูในระดับ

ตํ่าสุด     เปนการเรียนรูที่นักเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไมใหออกมาได การเรียนรู

ประเภทนี้ไดแก การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไข ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับอารมณและความรูสึก 

              2.  การเรียนรูความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง เปนการเรียนรูจาก

การเช่ือมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง ตางจากชนิดแรกที่นักเรียนสามารถควบคุม

พฤติกรรมของตนเองได นักเรียนมีความต้ังใจและรูตัวในการที่จะเชื่อมโยงการตอบสนองที่

เหมาะสมตอส่ิงเราตาง ๆ กัน เมื่อทําไดถูกตองและเหมาะสม จะไดรับรางวัลหรือเสริมแรง การ

เรียนรูประเภทนี้ ไดแก การเรียนรูแบบลองผิดลองถูกของ ธอรนไดค และการวางเงื่อนไขของสกิน

เนอร 

             3.  การเรียนรูแบบลูกโซ เปนการเรียนรูเนื่องมาจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา

และการตอบสนองติดตอกันเปนลูกโซ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทํา และทักษะตาง ๆ 

ในการเคลื่อนไหว 

            4.  การเรียนรูโดยการเช่ือมโยงภาษาถอยคํา มีลักษณะคลายกับการเรียนรูในข้ัน

ที่ 3 แตจะเนนเกี่ยวกับการใชภาษา  

            5.  การเรียนรูแบบจําแนกความแตกตาง เปนการเรียนรูที่นกัเรียนสามารถ

มองเหน็และแยกความแตกตางของส่ิงของประเภทเดียวกัน ซึง่อาจจะเปนดานการเคล่ือนไหวหรือ

ทางภาษาก็ได 

            6.  การเรียนรูมโนมติ คือความสามารถทีน่ักเรียนมองเหน็ความเหมือน ซึง่ทาํให

นกัเรียนมีการตอบสนองตอส่ิงของหรือเหตุการณตาง ๆ ในลักษณะเปนกลุม การที่จะเกิดการ

เรียนรูมโนมติไดเพียงใดนัน้ ข้ึนอยูกับการเชื่อมโยงทางภาษาของนักเรียนดวย 
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            7.  การเรียนรูกฎหรือหลักการ หมายถึงการเรียนรูที่เกิดจากการรวมหรือเช่ือมโยง

มโนมติ ต้ังแต 2 มโนมติข้ึนไปเขาดวยกัน และสามารถต้ังเปนกฎเกณฑข้ึนไดแลวนําไปใชใน

สถานการณตาง ๆ ดวยวิธีคลายคลึงกัน 

             8.  การเรียนรูการแกปญหา หมายถึง การรวมกฎเกณฑตาง ๆ เขาดวยกัน และ

นําไปใชในการแกปญหาได 

จากทฤษฎีการเรียนรูของกาเย จะเห็นวาเปนการผสมผสานทฤษฎีตาง ๆ เขาดวยกันแลวมี

การจัดลําดับข้ันของการเรียนรู  โดยเรียนรูจากส่ิงงายเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน ส่ิงที่ยากตอไป 

จากแนวคิดนี้สามารถนํามาเปนแนวทางในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน 

โดยนําข้ันตอนการเรียนรูดังกลาวมาประยุกตเปนข้ันตอนในการเรียนการสอนในแตละบทเรียน 

ตามที่ไดกลาวถึงทฤษฎีสนับสนุนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทั้ง ๓ 

ทฤษฎีไดแก ทฤษฎีและแนวคิดของธอรนไดค  ทฤษฎีของสกินเนอร และทฤษฎีการเรียนรูของกาเย  

ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดทั้งหมดมาประยุกตใชรวมกันเพื่อใหไดคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

ประสิทธิภาพตอการเรียนรูของนักเรียนมากท่ีสุด ต้ังแตการเช่ือมโยงส่ิงเราและการตอบสนองที่

นักเรียนจะไดฝกซ้ํา ๆ จนเกิดความเขาใจที่คงทนและอยากที่จะเรียนรูตอไป ซึ่งในระหวางที่กําลัง

ศึกษาและฝกอยูนั้น จะมีการเสริมแรงเพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจที่อยากจะเรียนรูและมุงสู

ความสําเร็จ  และใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลายโดยเลือกใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการทําการ

เรียนการสอน 

 
 1.8  การทดลองใชและการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

        เมื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว จะตองมีการนําไปทดลองใชเพื่อให

ทราบถึงขอบกพรองของบทเรียน และนํากลับมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหบทเรียนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ไพโรจน เบาใจ (2520 : 26-31) ไดเสนอข้ันตอนของการทดลองใชและปรับปรุงบทเรียน ไว

ดังนี้ 

        1.  นําออกทดลองใชเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข นักเรียนที่จะนํามาทดลอง

เรียนบทเรียน ควรเลือกเด็กที่เรียนออนหรือปานกลาง ทดลองทีละคนประมาณ 3-4 คน หรือ

อาจจะใชทดลองกับนักเรียนแบบ 1 : 1 ซึ่งมีระดับความสามารถออน ปานกลาง  เกง ก็ได ควรมี

การทดสอบความรูของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ขณะทดลองควรจดบันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียนโดยไมใหนักเรียนรูตัว เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความกังวล เมื่อไดขอมูลจากการทดลองแลว

นํามาปรับปรุงแกไข 
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          2.  การทดลองเปนกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข ใชนักเรียน 5-10 คน ทั้งผูที่เรียนเกง

และออน เปนแบบ 1 : 10 มีการทดสอบความรูของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนําผล

จากการทดลองมาปรับปรุงอีกคร้ังหนึ่ง 

          3.  การทดลองกับหองเรียนจริงและปรับปรุงแกไข เรียกวาทดลองภาคสนามแบบ 

1 : 100 เพื่อใหบทเรียนนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ใชนักเรียน 40-100 คน เปนการทดลองในสภาพ

หองเรียนจริง จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนตอไป ถาเปนบทเรียนที่เนนในเร่ืองการหา

ประสิทธิภาพของส่ือ จะมีการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของส่ือ เชน 80/80, 90/90 โดย 80 หรือ 

90 ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ในแตละชุดถูก คิดเปนรอยละ 80 หรือรอยละ 90 สวน 80 หรือ 90 หลังหมายถึงคะแนนเฉล่ียที่

นักเรียนทําแบบทดสอบรวมหลังเรียนถูก คิดเปนรอยละ 80 หรือรอยละ 90 เปนตน 

 การปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถปรับปรุงในดานตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 1.  ปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา การปรับปรุงในดานนี้จะตองใหผูเชี่ยวชาญ

ในเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ เปนผูชวยตรวจดูความถูกตองของเนื้อหา 

 2.  การแกไขทางเทคนิคการเขียน เชน แกไขไมใหเฟรมกระโดดขามข้ันจน

นักเรียนเรียนไมเขาใจ หรือเฟรมถ่ีไปจนนาเบ่ือ หรือเฟรมฝกฝนนอยเกินไปจนนักเรียนไมเขาใจ

เนื้อหา ซึ่งผูเขียนโปรแกรมจะทราบไดเมื่อนําบทเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนมาแลว บางคร้ังอาจ

ตองปรึกษากับผูชํานาญการเขียนโปรแกรมดวย 

 3.  การแกไขทางภาษา เพราะภาษาอาจจะอานเขาใจยากหรือเกิดความสับสน 

การแบงวรรคตอนไมดีทําใหผูอานงง ตลอดจนความเหมาะสมของตัวอยางอ่ืน ๆ ซึ่งจะตองแกไข

โดยยึดนักเรียนเปนหลัก 

 นอกจากการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังที่ไดกลาวมาแลว 

อาจมีการปรับปรุงแกไขในเร่ืองของ สีสัน กราฟก รูปภาพ เสียง ขอความตาง ๆ ใหมีความ

เหมาะสมกับนักเรียนดวย 

 
 1.9  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

        การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ความสามารถ

ของบทเรียนในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคหรือตาม

เกณฑที่คาดหวังเมื่อพิจารณาสามารถวิเคราะหไดวา ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรใหมี

ประสิทธิภาพ จะตองมีจุดประสงค  เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู  เกณฑมาตรฐาน และการ

ประเมินผลเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะใหเกิดประสิทธิภาพได แตโดยพื้นฐานบทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาจากโปรแกรมที่ผูสรางตองยึดถือหลักการ ทฤษฎีของความแตกตาง

ระหวางบุคคล การมีปฏิสัมพันธหรือมีสวนรวมของผูเรียนและทราบผลจากการกระทํา รวมถึงการ

เสริมแรง  ประสิทธิภาพท่ีวัดออกมาจากเปอรเซ็นตทําแบบฝกหัดกระบวนการปฏิสัมพันธกับ

เปอรเซ็นตการทําแบบฝกหัดเมื่อจบบทเรียนแสดงเปนตัวเลข 2 คา เชน 80/80, 85/85, 90/90 โดย

ตัวเลขแรกคือเปอรเซ็นตของผูที่ทําแบบฝกหัดถูกตองถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ และ

ตัวเลขหลังคือเปอรเซ็นตของผูทําแบบฝกหัดถูกตอง โดยถือเปนประสิทธิภาพของผลลัพธ ซึ่ง

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรไดมาจากผลลัพธของการคํานวณ E 1และ E 2  เปนตัวแรก

และตัวหลังตามลําดับ ถาตัวแรกเขาใกล 100 มากเทาใดยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี

คาสูงสุดที่ 100 และเกณฑที่ใชในการพัฒนา การรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรตามแนวคิดในการหาประสิทธิภาพแบบนี้จะอยูในระดับ 80/80 ข้ึนไปจึงจะถือวามี

ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชกับบทเรียนได จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัย หาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตรของ  E 1
  / E 2   เนื่องจากเปนสูตรที่นิยมใชหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งวิธีหาประสิทธิภาพของบทเรียนนี้ จะพิจารณา

จากคารอยละของคะแนนเฉล่ียที่ไดจากการทําแบบฝกหัด หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) 

และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม หรือประสิทธิภาพผลลัพธ 

(E 2 ) สําหรับเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักใชเกณฑ 80/80 (เผชิญ   กิจระการ : 49) 

 
1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
          สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ไดมีผู

ทําการศึกษาคนควาและวิจัย  ในเร่ืองตางๆ กันดังตอไปนี้ 
        1.10.1  งานวิจัยในประเทศ 
มาลาตรี  วรรณอุต (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน

ฉันทลักษณ ของคําประพันธประเภทกาพย  ซึ่งผลการวิจัยพบวา เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนส้ินสุดลงสามารถทําคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน

เฉล่ียแบบทดสอบกอนเรียนทุกหนวยการเรียน และเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนนักเรียนสามารถทําคะแนนผานเกณฑรอยละ 50  ทุกคน โดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย

รอยละ 72.9 ผูที่ทําคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดคิดเปนรอยละ 90 และ 53.33 ตามลําดับ  พบวาใน

ดานความสนใจของนักเรียนทั้งหมดใหความสนใจในการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน

คอนขางมาก 

 ลํายอง แดงกุลวานิช (2540 :บทคัดยอ) วจิัยเพื่อศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
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ชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสริมหลักภาษาไทยของนักเรียนในการวิจยัคือนักเรียน

ระดับชั้นปที ่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราจํานวน 

60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัไดแกบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผลการวิจยัพบวานักเรียนทีเ่รียน

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเสริมหลักภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่

เรียนโดยครูเปนผูสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 กรกานต อรรถวรวุฒิ (2541 : บทคัดยอ) วิจัยเพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง การอานเพื่อจับใจความ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ

เปรียบเทียมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

กับการสอนปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังขะ

วิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง 20 คนและกลุมควบคุม 

20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการอานเพื่อจับใจความ

จํานวน 4 หนวยการเรียน แผนการสอนวิชาภาษาไทย 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดาน

การอานเพื่อจับใจความ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่สรางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 และผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 

 อุบลรัตน  วัฒนวงศ (2540: บทคัดยอ)  วิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ืองการใชตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และเปรียบเทียบผลการทดสอบ     

กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อีกทั้งยังศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่ เ รียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดบางแสม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ํากวารอยละ 70 จากการวัดจุดประสงคการเรียนรู จํานวน 20 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน  ผลการวิจัยพบวาไดบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการใชตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน

เรียน และนักเรียนสวนใหญชอบที่จะเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน และตองการใหมีบทเรียน

ลักษณะนี้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

 ปรีดี ประทุมมา (2541 : บทคัดยอ) วิจัยเพื่อศึกษาเทคนิคการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา เนื้อหาที่

ปรากฏในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย ประกอบดวย 4 ทักษะ คือ การอาน การฟง 
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การพูดและการเขียน ซึ่งในทุกเนื้อหาควรมีการใชเทคนิคการนําเสนอทั้ง 9 อยางตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาที่ใชในการสอนและจุดประสงคที่กําหนดไว โดยเทคนิคการนําเสนอที่ใชใน

การดึงดูดความสนใจ ไดแก การทําภาพเคล่ือนไหว เปนเทคนิคที่มีความถี่สูงสุด 

 นเรศ  คําเสียง (2543: บทคัดยอ)  วิจัยเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา

ภาษาไทย เร่ืองคําราชาศัพท  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนปกติ  ผลการวิจัย

พบวาบทเรียนที่สรางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 79.11/77.76  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรและนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติไมแตกตางกัน

และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึน 

 ชุติมา  จันทรจิต (2544: บทคัดยอ) วิจัยเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง

คําศัพทในวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน เร่ืองคําศัพทที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความพึง

พอใจ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองคําศัพท มีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นันทิยา สุวรรณรัตน (2544 : บทคัดยอ) วิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรับสาร

และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนและการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 60 คน 

โดยสุมอยางงาย แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน แผนการสอนตามคูมือครู แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการรับสาร และแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการรับสารของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน ความ

สนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน 

 วิไลพร  จีนเมือง (2545 : บทคัดยอ)  วิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําลักษณะนาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ชาวตางประเทศที่มี

ความรูทางภาษาไทยอยูในระดับเร่ิมตนที่สมัครใจจํานวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําลักษณะนามจํานวน 4 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน ผลการวิจัยพบวา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 

75/75 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน 

 ธัญญา ตันติชวลิต (2541 : บทคัดยอ) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับการ

สอนภาษาไทย เร่ือง การเขียนภาพยยานี 11 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช

บทเรียนมัลติมีเดีย สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกอนใชบทเรียนมัลติมีเดียอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 มนิศรา ศุภกิจ (2545 : บทคัดยอ) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาไทย

เร่ือง การผันวรรณยุกต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพและ

เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธทางการเรียน พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนสูงกวาคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ภิญโญ  ทองเหลา (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการ

เรียนรูภาษาไทย เร่ืองการวิเคราะหและสังเคราะหประโยค ที่มีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนรูที่ผูวิจัย

สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูง

กวาการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา

ภาษาไทยดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนรูหลังไดรับการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการเรียนรู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 สุภาภรณ  ระยัน (2547 : 51)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ตัวสะกดไม

ตรงตามมาตรา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 1 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลัง

เรียนจาก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 1.10.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 แอนดรูส (Aandrews. 1997 : 142-A) ทดลองใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนส่ือในการ

สอนการใชภาษาตางประเทศ โดยใหนักเรียนใชส่ือมัลติมีเดียในการทํากิจกรรม    ตาง ๆ เพื่อเปน

การฝกทักษะการใชภาษาและนําเสนอผลงานของกลุม พบวา ส่ือมัลติมีเดียชวยใหนักเรียนพัฒนา

ทักษะการใชภาษาไดดีข้ึนและนักเรียนที่มีทักษะดีกวายังชวยสอนเพื่อนที่เรียนออนกวาในการทํา

กิจกรรมรวมกันได 
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 วัตส (Watts. 1997 : A) ทดลองออกแบบชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียสําหรับการเรียน

ภาษาที่สอง โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอการออกแบบบทเรียน สรุป

ไดวาการออกแบบบทเรียนลักษณะตาง ๆ มีผลโดยตรงตอพัฒนาการของผูเรียน 

 จอหน (Johns. 1997)  ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนวิชา

ชางยนต โดยสรางบทเรียนตัวอยาง แสดงใหเห็นเคร่ืองยนตในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 

เพื่อใหนักเรียนไดทดลองฝกแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี

ข้ึนเพราะไดเห็นตัวอยางแบบเหมือนจริง พรอมคําอธิบายรายละเอียดอยางชัดเจนและสามารถ

ทดลองแกไขปญหากับบทเรียนที่สรางข้ึนได 

 จิมีเนส (Jimenez. 1998 :บทคัดยอ)  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การอาน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนประถมถนน 95  กับนักเรียนที่เรียนภาษาที่ 2 โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง กลุมควบคุม ซึ่ง

ไดมาจากการสุม กลุมทดลองไดรับการสอนแบบการเรียนเพื่ออาน สวนกลุมควบคุมไดรับการสอน

โดยใชหลักการอาน ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเหมาะสมกับการสอนการอานของ

ผูเรียนในระดับตน 

 พอล (Paul. 1998 : A)  ศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนภาษา 

ตางประเทศ ในกลุมผูเรียนระดับปริญญา โดยใหศึกษาดวยตนเอง พบวา ผูเรียนมีความคงทนใน

การจํา และสามารถใชภาษาในการทํางานไดถูกตองมากยิ่งข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการใช

บทเรียน 

 สมิทธิ์ (Smith. 1999)  ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการสอนวิธีเนนเสียงการ

พูดภาษาสเปน เพราะเนื่องจากการเนนเสียงในภาษาสเปนเปนเร่ืองที่ลําบากและยุงยากในการที่

จะพูดใหไดเหมือนกับคนทองถิ่น การวิจัยในคร้ังนี้กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวาการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางกับ

การสอนโดยครูนอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึนหลังจากเรียนดวยคอมพิวเตอรชวย

สอน 

 มิลเลอร (Miller. 1974:87-97) ไดทําการศึกษาถึงผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการ

อานวรรณคดีอังกฤษ โดยกลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุม

เรียนจากครูผูสอนในช้ันเรียนปกติ ผลการศึกษาพบวากลุมผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และกลุมผูเรียนจากการสอนปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกนั แตนกัเรียนที่

เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใชเวลาในการเรียนนอยกวา 
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 คาสเนอร (Casner. 1978: 7106-A) ไดทําการศึกษาพบวานักเรียนชายที่เรียนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในวิชาคณิตศาสตรมีเจตคติที่ดีตอการเรียนสูงกวานักเรียนชายที่เรียนจาก

การสอนปกติ และเมื่อใหแกปญหาคณิตศาสตร นักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมี

ความชอบที่จะเรียน และคิดวาปญหาคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่สนุกสนาน 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสรุปไดวาในปจจุบันนี้

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันและมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนการ

สอน เนื่องจากเทคโนโลยีดังกลาวมีเทคนิควิธีการนําเสนอที่นาสนใจ และคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มี

ความสามารถในการนําเสนอสื่อประสมที่หลากหลาย เหมาะแกการถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือ

องคความรูที่มีลักษณะใกลเคียงกับการสอนจริง อีกทั้งยังเปนส่ือที่สามารถดึงดูดความสนใจของ

นักเรียนและกระตุนใหนักเรียนสนใจในกระบวนการเรียนการสอน และสามารถเรียนรูไดจากการ

โตตอบกับส่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศ แสดงใหเห็นวาการนํา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชเปนส่ือประกอบในการเรียนการสอนนั้น สามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

 จากการศึกษาสาระการเรียนรูภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 

2544 สรุปสาระสําคัญได ดังนี ้(กรมวิชาการ. 2545 : 2 – 14) 

 
 2.1  ความสําคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนคุณสมบัติทางวัฒนธรรม เปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมคีวามเปนไทย เปนเคร่ืองมอืในการติดตอส่ือสารเพื่อสราง

ความมัน่ใจและความสัมพนัธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคม ไดอยางสันติสุข 

และเปนเคร่ืองมือในการพฒันาความรู ความคิด ใหทนัตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความ 

กาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยตีลอดจนนําไปใชในการพฒันาอาชีพใหมีความมั่นคงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวฒันธรรมประเพณี 

โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทยจึงเปนคุณสมบัติของชาติที่ควรคาแก

การเรียนรู เพือ่อนุรักษและสืบสานใหคงอยูตลอดไป 
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 2.2  ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือใชส่ือสารใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมาย ไมวา

จะเปนการแสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอมประกอบดวย เสียง 

รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของ

ภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ นอกจากนัน้ คําในภาษาไทยยังมีเสียงหนกั

เบา มีระดับของภาษา ซึง่ตองใชใหเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล ภาษายอมมีการเปล่ียนแปลง

ตามกาลเวลา ตามสภาพวฒันธรรมของกลุมคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใชภาษา

เปนทกัษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ไมวาจะเปนการอานการเขียน การพดู การฟง และ

การดูส่ือตาง ๆ รวมทัง้ตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาเพื่อส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพ

และใชอยางคลองแคลว มวีจิารณญาณ และมีคุณธรรม 

 
2.3  วสิัยทศันกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือของคนในชาติเพื่อการส่ือสารทําความเขาใจและใชภาษาในการ

ประกอบกิจการงานทั้งสวนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการเรียน

ภาษาไทย จึงตองเรียนรูใหเกิดทักษะอยางถูกตองเหมาะสม ในการส่ือสารเปนเครื่องมือในการ

เรียนรู แสวงหาความรูและประสบการณเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษากอใหเกิดความชืน่

ชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดีและภูมิปญญาทางภาษาของ

บรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว อันเปนสวนเสริมสรางความงดงามของชีวิต 

 การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนส่ือของความคิด

การเรียนรูภาษาไทย จึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจ

แกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใชภาษาอยางมีเหตุผลใชในทางสรางสรรค

และใชภาษาอยางสละสลวยงดงามยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความนาเช่ือถือ

และเช่ือภูมิดวย 

 ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร    

การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเร่ืองราว ความรูและประสบการณ สวนการพูดและ   

การเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรู และประสบการณ     

การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการส่ือสารใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห 

สามารถเลือกใชคําเรียบเรียงความคิด ความรู และใชภาษาไดอยางถูกตองตามกฎเกณฑ ไดตรง

ตามความหมาย และถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ 

 ภาษาไทยมีสวนที่มีเนื้อหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทางภาษา ซึ่งผูใชภาษาจะตองรูและใช

ภาษาใหถูกตอง นอกจากนั้น วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทรองเลนของเด็กเพลงกลอม
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เด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพื้นบาน เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณคา   

การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอดความรูสึกนึก

คิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาในบท

ประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในสิ่งที่

บรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอดมาถึงปจจุบัน 

 
 2.4  มาตรฐานการเรียนรู 
  2.4.1  สาระ 
  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษไทย ประกอบดวย 

  สาระที ่1 การอาน 

  สาระที ่2 การเขียน 

  สาระที ่3 การฟง การดู และการพูด 

  สาระที ่4 หลักการใชภาษา 

  สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  2.4.2  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานการเรียนรู เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานภาษาไทย ประกอบดวย 
  สาระที ่1 การอาน 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอาน สรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ

แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนนิชีวิต และมีนสัิยรักการอาน 
  สาระที ่2 การเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ 

และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารนิเทศและรายงานการศึกษาคนควา

อยางมีประสิทธิภาพ 
  สาระที ่3 การฟง การดู และการพูด 
  มาตรฐานที ่ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรูสึกความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
  สาระที ่4 หลกัการใชภาษา 
  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปล่ียนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

  มาตรฐาน ท 4.2 สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนสัิย

บุคลิกภาพและความสมัพนัธระหวางภาษากับวฒันธรรม อาชพี สังคม และชีวิตประจําวนั 
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  สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยกุตใชในชีวิตจริง 

 
 2.5  หลกัการสอนภาษาไทย 
 สนิท สัตโยภาส (2526 : 58-60) กลาววา ครูภาษาไทยควรคํานงึถงึส่ิงตอไปนี้ 

1.  สอนภาษาไทยใหสอดคลองกับธรรมชาติของวิชา เพราะในชีวิตประจําวนัของมนษุย

จะใชทักษะทางภาษาคราวละไมนอยกวาสองทักษะ เพราะฉะนัน้การสอนภาษาควรใหสัมพนัธ

ทักษะในการสอนแตละคร้ังดวย 

2.  ควรสอนแทรกทกัษะทางภาษาขณะทีม่ีการเรียนการสอน เพราะถอืวาภาษาไทยเปน

ปจจัยของการเรียนรูทกุวิชา ถาพบขอบกพรองเกี่ยวกับทกัษะภาษาไทยขณะเรียนวิชาใดควรแกไข

ทันท ี

 3.  สอนภาษาไทยเม่ือผูเรียนมีความพรอม การสอนแตละคร้ังควรเร่ิมดวยการมีความ

พรอมทัง้กายและใจที่จะเรียนกอน 

 4.  เร่ืองทีน่ํามาสอนควรมีความหมายตอผูเรียน โดยเปนเร่ืองที่เกีย่วของกับตัวเด็กเปน

เร่ืองใกลตัวเด็ก เปนรูปธรรมและเกี่ยวโยงกบัชีวิตประจาํวัน 

 5.  ภาษาไทยเปนวิชาทกัษะเพราะฉะนัน้ควรฝกบอย ๆ ครูควรหาแบบฝกหัดอยาง

เพียงพอ 

 6.  การสอนภาษาไทยโดยใชส่ือการสอน เพื่อใหเกิดความสนใจและความเขาใจบทเรียน

มากยิง่ข้ึน 

 7.  สอนภาษาไทยโดยใชกิจกรรมการสอน ครูควรเปล่ียนแปลงวธิีการสอนและกิจกรรม 

อยูเสมอ 

 8.  สอนภาษาไทยควรมีแรงเสริมและการจงูใจ 

 หลักการสอนดังกลาวสอดคลองกับวิธกีารสอนของครูตนแบบวิชาภาษาไทย    พ.ศ. 2541 

อาจารย   พงศศักด์ิ สิงหะนดั ซึ่งมหีลักในการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางสรุปไดดังนี้ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 : 40-45) 

 1.  สํารวจความสนใจ และความถนัดของผูเรียนกอนสอนหรือมอบหมายงานโดยการ

ซักถาม สังเกต สัมภาษณ หรือใหทาํแบบทดสอบกอนเรียน หรือเลือกกิจกรรมที่จะทํา 

 2.  ใหผูเรียนมสีวนรวมในการวางแผน เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยแจงจุดประสงค     

การเรียนรูแลวใหผูเรียนรวมวางแผนเพื่อกาํหนดขอบขาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการวดัและ       

การประเมนิผลรวมกัน 
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 3.  สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยการจัดมุมหนังสือ จัดศูนยพฒันาการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทย จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน   

จัดบอรด จัดนิทรรศการยอย มุมความรูตาง ๆ นอกจากนีใ้นบางโอกาสอาจจะเชิญวิทยากรใน

ทองถิน่มาบรรยายใหความรู 

 4.  แนะแนวทางใหผูเรียนรูจกัวิธีสรุป และสามารถวิเคราะหขอมูลหรือแกไขปญหาที่พบให

ไดดวยตนเอง 

 5.  แบงกลุมการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ผูเรียนจะตองรูจักวางแผนการทํางานแสดง

ความคิดเหน็และประเมินผลงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 6.  คํานงึถึงหลักประชาธิปไตยในการเรียนการสอน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกกลุมและให

ความรวมมือในการทํางานกลุม 

 7.  จัดกจิกรรมอยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกันโดยตลอด

และใชวิธีทีห่ลากหลายโดยคํานงึถงึความเหมาะสม ความพรอมและความสนใจของผูเรียนเปน

หลัก 

 สรุปไดวาหลักการสอนภาษาไทยนั้น เปนส่ิงที่ผูสอนจะตองยึดไวและศึกษาใหเขาใจอยาง

ถองแทกอนที่จะทําการสอนภาษาไทยเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง โดยเฉพาะการสอนโดยใช

ส่ือที่นาสนใจก็จะเพิ่มความเขาใจใหแกนักเรียนยิ่งข้ึน ทําใหเด็กไมเบ่ือหนายและรักการเรียน 

สุดทายคือเด็กสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 2.6  ปญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคายิ่งทั้งแสดงความเปนเอกลักษณ และเอกราช

ของชาติไทยเปนส่ิงที่พึงรักและหวงแหนไวตราบเทาความเปนไทยดํารงอยูแตการใชภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสารทุกวันนี้มีปญหาอยูมากทั้งผูสอนภาษาไทย และผูเรียนภาษาไทยเพราะความงอกงาม

หรือวิบัติของภาษาไทยทั้งหลายนั้น ข้ึนอยูกับการถายทอดวัฒนธรรมของภาษาไทยและการเรียนรู

วัฒนธรรมเปนสําคัญ ปญหาของครูภาษาไทย คือ ไมอยากสอนเพราะนักเรียนไมอยากเรียน 

ปญหาของนักเรียน ไมอยากเรียนเพราะครูสอนไมสนุก การสอนภาษาไทยจึงเปนปจจัยอันสําคัญ

ยิ่ง ที่ทําใหภาษาไทยยังแสดงความเปนเอกลักษณและเอกราชทางภาษา ครูสอนภาษาไทยมี   

สวนสําคัญที่จะอนุรักษสงเสริมใหภาษาดํารงอยูอยางงอกงาม (สมพร มันตะสูตร. 2526 : คํานํา) 

 วรรณี โสมประยูร (2539 : 28) สรุปความสําคัญและปญหาของการสอนวิชาภาษาไทยวา 

มนุษยไดใชทักษะการฟง อาน และเขียน เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูเพื่อประกอบอาชีพ 

พัฒนาบุคลิกภาพและสรางเสริมคุณภาพชีวิตในดานอ่ืน ๆ เพราะคนเราทุกคนไดรับความรูความ- 
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คิด  จากการฟง การอาน แลวเขียนบันทึกไวเพื่อถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจอีกทอดหนึ่ง การเรียนของ

นักเรียนที่ออนภาษาจึงทําใหออนวิชาอ่ืน ๆ ไปดวย 

 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2544 : 6-12) สรุปไดวา ความบกพรองในการสอนภาษาไทยที่

สําคัญที่สุดคือ การขาดความเอาใจใสและความพยายามที่จะคนหาวิธีการสอนที่ไดผล และการ

ผลิตวัสดุอุปกรณไมกาวหนา ดังนั้นในการสอนภาษาไทย โดยทั่วไปยอมเช่ือกันวาเปนวิชาที่ครูทุก

คนยอมสอนได ขอนี้เปนความจริงและความไมจริง ความจริงครูที่พูดอานเขียนภาษาไทยได ควร

สอนภาษาไทยไดทุกคน แตครูสอนภาษาไทยในประเทศไทยไดรับการถายทอดความชํานาญนอย

ที่สุด โดยแทจริงแลวในวงการฝกหัดครู มีนอยคนเล็งเห็นวาการสอนภาษาของตนเปนงานสอนที่

ยากที่สุดในกระบวนการสอนวิชาตาง ๆ ไมมีครูกี่คนในโลกที่สามารถสอนนักเรียนใหไดผลดีโดยไม

มีวัสดุอุปกรณในการสอน ครูไทยเราเกือบจะเทียบไดกับนักมวย คือเกือบไมมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช

เลย เทียบกับครูแมในประเทศที่เพิ่งมีเอกราชเรามีอุปกรณนอยมากในการสอนภาษา 

 สุจริต  เพียรชอบ (2536)  ไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับส่ือการสอนภาษาไทยโดยสรุปวาครู

ครูภาษาไทยไมเห็นความจําเปนในการจัดหาส่ือการสอนคงใชชอลกกับกระดานดําเทานั้น ไมไดนาํ

เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชจึงทําใหการเรียนการสอนไมจูงใจใหผูเรียนอยากเรียน ดังนั้นเราจึงตองหา

วิธีการเพื่อปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหเขากับสังคมในปจจุบัน 

 วันชัย  สระบัว (2544 : บทนํา) ไดกลาววาสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผานมา มัก

ประสบปญหาเนื่องจากผูเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทย ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

ขาดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูเพราะเนื้อหาวิชาไมนาสนใจ วิธีการสอนของครูก็ไมนาสนใจ ครู

สวนมากใชวิธีสอนแบบบรรยายอธิบายจากหนังสือแบบเรียน ถึงแมจะมีส่ือการสอนชวยนักเรียนก็

ใหความสนใจในระยะสั้น ๆ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไมเปนที่นาพอใจ และ

นักเรียนใหความสําคัญในวิชาภาษาไทยนอยกวาวิชาอ่ืน ๆ ทั้งที่วิชาภาษาไทยเปนวิชาพื้นฐาน

สําหรับเรียนรูวิชาอ่ืนและมีความสําคัญในการเรียนเปนอยางมาก 

 ถิรนันท  จิตสุข (2544 : บทนํา) ไดสรุปปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน

โรงเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

 1.  ปญหาเกี่ยวกับตัวครู  คือ ครูแตละคนตองสอนมาก เหน็ดเหนื่อยมาก ไมมีเวลาคนควา

ติดตามส่ิงใหม ๆ ทําใหคุณภาพการสอนหยอนลง 

 2.  ปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน  คือ นักเรียนไมเห็นความสําคัญของภาษาไทย เพราะเห็น

วาเปนภาษาของตนเองไมตองเรียนก็พูดไดอยูแลว จึงไมสนใจเรียน และความแตกตางทางดาน

สติปญญา คนที่เรียนเกงจะตองรอคนที่เรียนออนทําใหเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน 

 3.  ปญหาเกี่ยวกับวิธีสอน  คือ ครูมักจะใชวิธีสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ขาดตํารา 

ขาดสื่ออุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนหรือมีส่ือนอย 
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 จากปญหาเกีย่วกับการสอนภาษาไทยที่ไดกลาวมาแลวนั้น สามารถสรุปปญหาทีเ่กิดข้ึน

ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไดดังนี ้

 1.  เกิดจากครูผูสอน  ที่ไมมีเวลาในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม เนื่องจากมีภาระหนาที่

มาก   

 2.  เกิดจากผูเรียน  เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนที่แตกตางกัน คน

เกงสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วสวนคนที่เรียนออนเรียนไมทันเพื่อนจึงทําใหเกิดความขัดแยงใน

ใจจนเปนสาเหตุใหละเลยวิชาภาษาไทยในท่ีสุด 

 3.  เกิดจากวิธีสอน  ในการเรียนการสอนภาษาไทยมีธรรมชาติเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน  

แตผูสอนใชวิธีสอนที่ไมสอดคลองกับเนื้อหา ยังคงยึดติดกับวิธีสอนแบบใดแบบหนึ่งอยางเหนียว

แนน ทําใหวิชาภาษาไทยไมดึงดูดความสนใจ 

 4.  เกิดจากขาดสื่อการสอนที่เหมาะสม  วิชาภาษาไทยเปนวิชาที่มีธรรมชาติเนื้อหาคอน- 

ขางมากและซับซอน หากสอนโดยขาดส่ือการเรียนการสอนที่ดีก็จะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได

ชา  ส่ือการสอนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหนักเรียนสนใจและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

 
 2.7  การสอนหลักภาษาไทย  
 หลักภาษาไทย คือ ระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่มีไวเพื่อใหผูใชยึดถือเปนหลักรวมกัน

ในการใชภาษาใหถูกตอง และเปนหลักเกณฑที่จะชวยควบคุมใหคนไทยไดใชภาษาใหเปนแบบ

แผนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ เดิมเราเรียกความรูเกี่ยวกับภาษาไทยวาไวยกรณ

ไทย ซึ่งแบงออกเปน อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธและฉันทลักษณตอมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

หลักสูตรภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาไดใชคําวา“หลักภาษาไทย” แทนเพื่อใหมีความหมายกวางขวาง 

ออกไป 
  2.7.1  ความสําคัญของหลักภาษา 
  การสอนหลักภาษาหรืออีกนัยหนึ่งคือการใหความรูเร่ืองภาษาไทย มีความสําคัญ

ตอนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาก เพราะเปนความรูพื้นฐานที่จะชวยใหนักเรียนใชภาษาไทยอยาง

มีประสิทธิภาพและใหประโยชนในดานตาง ๆ ซึ่งกลาวสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ (วีณา วีสเพ็ญ. 

2525 : 91) 

  1. ครูที่สอนหลักภาษาไทยไดดีจะชวยใหนักเรียนไดเหน็ความสําคัญของภาษา -

ไทยซ่ึงเปนภาษาประจําชาติและเห็นความจําเปนที่จะตองมีหลักภาษาไวเพื่อเปนระเบียบแบบแผน

ที่จะใหคนไทยไดใชภาษาไทยใหถกูตอง และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทัว่ประเทศ 

  2.  การสอนหลักภาษาจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย

เปนอยางดีและสามารถนาํความรูที่ไดเรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางถกูตอง 
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  3.  เปนการอนุรักษภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาประจําชาติและเปนเอกลักษณของ

ชาติไทยใหดํารงอยูตลอดไป 

  4.  เปนหลักยดึในการรักษาภาษาใหคงรูป ถึงแมภาษาจะมีการเปล่ียนแปลงหรือ

วิวัฒนาการไปบางตามธรรมชาติของภาษา ก็จะไมเปล่ียนแปลงไปมากหรือรวดเร็วจนเกนิไปนัก 

  5.  หลักภาษาจะชวยใหววิฒันาการหรือความงอกงามของภาษาเปนไปอยางมี

ระเบียบ 

  6.  เพื่อใหนักเรียนไดซาบซึง้ในคุณคาของภาษาไทย และเหน็ความจําเปนในการ

ที่จะตองใชภาษาไทยใหถกูตองตามลักษณะของภาษา 

  7.  การสอนหลักภาษาที่ดีจะชวยใหนกัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน  

เกิดความรูสึกสนใจที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภาษาไทย และสนุกสนานกับภาษา ทําใหนักเรียน

มีความงอกงามทางภาษาย่ิงข้ึน 

  8.  การสอนหลักภาษาที่ดีจะชวยใหนกัเรียนมพีื้นฐานความรูทางภาษาที่ดีและ

เปนแรงกระตุนหรือแรงบันดาลใจใหนักเรียนไดศึกษาตอในแขนงภาษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

  9.  การสอนหลักภาษาไทยโดยการที่ใหนกัเรียนไดศึกษาคนควาหรือรวบรวม    

ขอมูลทางภาษาตาง ๆ จะเปนแนวทางสําคัญในการสํารวจหรือวิจัยคนควาทางภาษาตอไป 
  2.7.2  การสอนหลักภาษาไทยในชั้นเรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนะแนวการสอนหลักภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนไวในคูมือการสอนวาครูควรสอนใหนักเรียนไดใชภาษาใหถูกตองพอรูทาง รูวาเขียนถูกผิด

อยางไร ครูไมตองบอกเด็กวาจะสอนหลักภาษา แตควรชี้ใหเห็นวาเขียนอยางนั้นถูกหรือไมถูก     

ไมตองใหหลักไวยกรณกวางขวางนัก เมื่อครูทําความเขาใจเปาหมายและขอบเขตของการเรียน

การสอนแลวครูจะตองตัดสินใจเลือกวิธีการสอนที่จะใชในแตละคาบวาครูจะใหความรูทางภาษา

อยางไร วิธีสอนหลักภาษามีอยูหลายแบบแลวแตจะพิจารณานําไปใชใหเหมาะกับนักเรียนและ 

เนื้อหาวิชา แตพึงระลึกไววาการสอนในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยใหครูใชวิธีสอนแบบเดียวไดโดย

ตลอด ครูอาจพลิกแพลงหรือผสมผสานหลายวิธี วิธีสอนแบบตาง ๆ ที่ครูอาจนํามาใชมีดังนี้   

(วีณา วีสเพ็ญ. 2525 : 101) 

  1.  วิธีสอนแบบบรรยาย  

  2.  วิธีสอนแบบนิรนัย  

  3.  วิธีสอนแบบอุปนัย  

  4.  วีธีสอนแบบอภิปราย  

  5.  วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน  

  6.  วิธีสอนแบบแกปญหา  
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  7.  วิธีสอนแบบใชบทเรียนโปรแกรม  

  8.  วิธีสอนแบบศูนยการเรียน  

 

 1.  วิธีสอนแบบบรรยาย  

 ลักษณะการสอนแบบนี้ครูเปนผูอธิบายขอความใหนักเรียนทราบ ไมวาจะเปนนิยามของ

ภาษา ชนิดของคํา ประโยค ฯลฯ ครูเปนผูพูดแตผูเดียว นักเรียนมหีนาทีน่ั่งฟงและจดบันทึก วิธี

สอนแบบนี้เปนวิธทีี่สะดวกที่สุดสําหรับครู เพราะเพียงแตเตรียมเนือ้หาเฉพาะเขาไปสอน แตจาก

การวิจยัของนกัการศึกษาพบวาเปนวธิีสอนท่ีไดผลนอยที่สุดเพราะขัดกับทฤษฎีการเรียนรูแผนใหม

ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนไดกระทําเอง วิธีการสอนแบบนี้ทาํใหนักเรียนไมมีโอกาสไดคนควา ไตรตรอง

หาเหตุผลดวยตนเอง นักเรียนไมมีโอกาสทาํกิจกรรม และเปนการสอนที่ไมคํานงึถงึความแตกตาง

ระหวางบุคคล รวมทั้งไมสงเสริมใหเกิดความคิดริเร่ิมดวย ดังนัน้การสอนโดยวธิีนี้ครูควรพิจารณาดู

ชวงจังหวะใหเหมาะสมอยาใหนานเกินไปควรมีวิธีอ่ืนเขามาผสมผสานดวย เชน มกีจิกรรมตาง ๆ 

แทรกเขามาอาจจะเปนการแขงขันตอบปญหา อภิปรายกลุม เปนตน 

 2.  วิธีการสอนแบบนิรนยั  

 วิธีสอนแบบนี้คือการสอนโดยครูใหคําจํากัดความ ใหหลักเกณฑของเร่ืองที่จะสอนกอน

แลวจึงยกตัวอยางประกอบ เชน เมื่อสอนคํานาม ครูก็จะบอกคําจํากัดความลงไปเลยวาคํานาม 

คือคําแทนช่ือ คน สัตว ส่ิงของ ตัวอยางเชน ดินสอ ปากกา โตะ เกาอ้ี เปนตน การสอนแบบน้ี

ดําเนินไปรวดเร็ว นักเรียนบางสวนอาจฟงแลวคิดตามทันแตจะมีนักเรียนอีกสวนหนึ่งตามไมทัน   

ไมเขาใจ ทางที่ดีก็ควรจะไดใชส่ือการสอนประกอบการสอน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวม

กิจกรรมดวยการยกตัวอยาง อภิปราย ซักถาม แตงประโยคดวย การสอนก็จะไดผลดีกวาครูบอก

คําจํากัดความและยกตัวอยางใหเพียงอยางเดียว 

 3.  วิธีสอนแบบอุปนัย  

 การสอนวิธีนี้เปนการสอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑ คือ แทนที่ครูจะบอกคําจํากัดความ

ของหลักภาษาเร่ืองนั้นและยกตัวอยางใหเองทั้งหมด ครูจะใหนักเรียนชวยกันสังเกตและสรุปคํา

จํากัดความและหลักเกณฑจากตัวอยางดวยตนเองการเรียนโดยวิธีนี้จะทําใหนักเรียนเขาใจ

บทเรียนไดลึกซ้ึงและจดจําไดแมนยํา เพราะเกิดจากการเรียนรูอยางแทจริง และยกตัวอยาง     

ดวยตนเอง แมวาจะใชเวลามากกวาการสอนแบบนิรนัยบางเล็กนอยก็คุมกับเวลาที่เสียไป 

 4. วิธกีารสอนแบบอภิปราย  

 วิธีสอนแบบนี้เปนวิธีหนึ่งที่ครูอาจนําเขามาใชในการสอนหลักภาษาได แตควรจะใชชวงใด

ชวงหนึ่งของการสอนเพ่ือเปนการเปล่ียนบรรยากาศใหหองเรียนและเมื่อครูตองการฝกระดมความ

คิดเห็น การอภิปรายที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีการคนควาวางเคาโครงเร่ืองไวเรียบรอยและผู
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อภิปรายจะตองไดศึกษาเตรียมมาเปนอยางดีดังนั้นเมื่อครูจะใชวิธีนี้ตองฝกฝน และบอกวิธีการ

อภิปรายแกนักเรียนจนรูแนวทางและสามารถปฏิบัติได 

 วิธีการอภิปรายที่ควรนํามาใชในการสอนม ี2 แบบ คือ 

 4.1  การอภิปรายเปนคณะ  

 4.2  การอภิปรายกลุมยอย  

 

 4.1  การอภิปรายเปนคณะ อาจจะกระทําโดยครูเปนผูดําเนินการอภิปรายหรือมีนักเรียน

คนใดคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปรายก็ได หัวขออภิปรายเปนเร่ืองที่ครูนัดแนะตระเตรียมไวลวง- 

หนา เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ครูใหนักเรียนเสนอผลงานดวยการอภิปรายเปนคณะประมาณ 4-5 คน 

หลังจากนั้นนักเรียนทั้งชั้นก็เปดอภิปรายซักถาม  

 4.2  การอภิปรายกลุมยอย เปนวิธีการสอนที่นาสนใจ เพราะนักเรียนจะตองชวยกันระดม

ความคิด เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน หรือเร่ืองที่กลุมไดรับมอบหมาย บางคร้ังนักเรียนมีโอกาสเตรียมตัว

ลวงหนา แตโดยมากมักจะไมไดบอกลวงหนา ครูจะใหนักเรียนแบงกลุมในชวงการเรียนนั้นเลย 

และอภิปรายเร่ืองตาง ๆ ตามที่ครูมอบหมาย ซึ่งบางครั้งอภิปรายเร่ืองเดียวกันวามีความคิดเห็น

แตกตางกันหรือไมอยางไร บางทีก็อภิปรายกลุมละประเด็น 

 ขอควรระวังในการสอนวธินีี้ก็คือ ครูพยายามใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

มิใชใหคนที่พดูเกงที่สุดทําการอภิปรายอยูโดยตลอดและครูตองพยายามฝกใหนักเรียนพูดตรง

ประเด็นและไดสาระที่สุด 

 

 5.  วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน  

 วิธีสอนแบบนี้เปนวิธีการจัดใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมทุกคน ตางมีตําแหนงหนาที่

รับผิดชอบของตน ทุกคนไดนําความสามารถของตนมาใช วิธีนี้นักเรียนจะไดศึกษาหาความรูและ

ทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน ในการสอนหลักภาษานั้น ครูแนะนําวิธีนี้มาใชไดก็ตอเมื่อตองการ

ใหนักเรียนคนควาลึกลงไปในบางประเด็นที่ควรกระทํา ซึ่งทําไดทั้งในชวงที่เปนชั่วโมงเรียน และ

กระทํานอกเวลา ทางที่ดีควรฝกใหนักเรียนทํางานกลุมทั้งสองแบบนี้ เพราะถารวมกันคนควาหรือ

รวมกันอภิปรายในชั่วโมงเรียนครูคอยช้ีแนะได และควรทําในหองสมุดเพราะปญหาในการทํางาน

กลุมของนักเรียนมักอยูที่ไมรูแหลงคนควาและตัดสินใจเลือกเนื้อหาความรูดวยตนเองไมได เพราะ

กลัวผิด การทํางานนอกเวลาก็ทําใหนักเรียนมีเวลารวมกันทํางานยาวนานข้ึน 

 6.  วิธีสอนแบบแกปญหา  

 วิธีนี้เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีข้ันตอนชัดเจน คือการกําหนดปญหา การหาขอบเขต

หรือรวบรวมความรูที่เกี่ยวของกับปญหา การต้ังสมมติฐานหรือการคาดคะเนถึงความนาจะเปน 
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การรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา และข้ันสรุป วิธีสอนแบบนี้เปนการสอนที่ครูจะไมบอกอะไรเลย 

เพื่อใหนักเรียนพยายามคิดคนและลองหาคําตอบเองกอนที่ครูจะบอกหรืออธิบายการสอนแบบนี้

เปนวิธีชวยใหนักเรียนเกิดการริเร่ิมและสรางสรรคมีประโยชนมากในแงของการสงเสริมใหนักเรียน

พัฒนาความเขาใจเนื้อหาวิชากวางขวาง และลึกซ้ึงยิ่งข้ึน รวมทั้งฝกการใชวิจารณญาณ หรือ

ทักษะเชาวปญญาไดอยางดี 

 7.  วิธีสอนแบบใชบทเรียนโปรแกรม  

 การสอนแบบโปรแกรม หมายถึงการสอนโดยใหนักเรียนเรียนเนื้อหาเปนข้ัน ๆ ต้ังแต

บทเรียนงาย ๆ และคอยซับซอนข้ึนเปนลําดับเปนการเรียนดวยตนเอง โดยนักเรียนจะตองเขาใจวิธี

จึงจะทําใหบทเรียนดําเนินไปดวยดี เนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนเรียนนั้นจะเตรียมไวโดยเฉพาะ 

อาจเปนหนังสือ หรืออยูในรูปการใชเคร่ืองสอน ลักษณะสําคัญของการสอนโดยวิธีนี้คือผูเรียนจะ

ตอบสนองตัวผูเรียนโดยตรงดวยการเขียนตอบหรือตอบกับตัวเองหรือปฏิบัติตามคําส่ังในโปรแกรม

ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเปนการบังคับใหผูเรียนมุงสนใจอยูกับเนื้อหาที่เรียนไปอยูตลอดเวลา ซึ่งแตกตาง

ไปจากหนังสือเรียนโดยท่ัวไป ปจจุบันการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมมีมากข้ึน เพราะชวยแก 

ปญหาที่นักเรียนจะตองพึ่งครูตลอดเวลาลงไป 

 8.  วิธีสอนแบบศูนยกลางการเรียน  

 วิธีสอนแบบศูนยกลางการเรียนเปนการสอนท่ีใชชุดการสอนเปนส่ือกลางใหนักเรียน

แสวงหาความรู ในหองเรียนหนึ่งครูจัดชุดการสอนไวหลายชุดตามประเด็นของเนื้อหาที่ตองการให

นักเรียนเกิดการเรียนรู แตละชุดนักเรียนสามารถรวมกันศึกษาประมาณ 5-6 คน ครูจะวางชุดการ

สอนไวเปนศูนยตามจํานวนชุดการสอน ผูเรียนจะตองศึกษาดวยตนเองตามคําส่ังหรือชวยเหลือซึ่ง

กันและกันหมุนเวียนศึกษาในศูนยตาง ๆ จนครบ การสอนวิธีนี้ครูเปนผูคอยแนะนําและเสริมแรง

ในแตละศูนยขอดีของการใชศูนยการเรียนก็คือชวยฝกใหนักเรียนรูจักเรียนดวยตนเองเปดโอกาส

ใหผูเรียนตามความสามารถของตนเอง ฝกใหนักเรียนรูจักคิดและทํางานรวมกัน 

 สําหรับวิธีสอนที่สามารถนํามาใชประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ไดแก  วิธี

สอนแบบใชบทเรียนโปรแกรม โดยนํามาประยุกตกับโปรแกรมสําเร็จรูปในคอมพิวเตอร และนําเอา

วิธีสอนแบบบรรยาย  นิรนัย  อุปนัย  มาสอดแทรกในแตละชวงของเนื้อหาก็จะทําใหเกิดความ

นาสนใจ 

  
 2.8  การใชสือ่การสอนในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 การเรียนการสอนแบบเดิมนั้นครูจะเปนผูพูด ผูอธิบาย ผูทํากิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียนแต

เพียงผูเดียว นักเรียนมีหนาที่รับฟง การนั่งก็จะตองนั่งนิ่งพยายามต้ังใจฟงทุกส่ิงทุกอยางที่ครูพูด 

เปนการเรียนที่จะตองใชความอดทนสูงซึ่งเปนส่ิงที่ปฏิบัติยากในหองเรียนมักเกิดปญหาตาง ๆ ใน
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หองเรียน ส่ิงที่จะขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในหองเรียนไดก็คือ การใชส่ือการสอนชวยในการเรียน

การสอนในหองเรียน การใชส่ือการสอนตาง ๆ จะชวยเราใหนักเรียนเกิดความสนใจชวยสราง

บรรยากาศในหองเรียนใหสนุกสนานมีชีวิตชีวา ไมเบ่ือหนาย ชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ

เรียนวิชาตาง ๆ  

 ส่ือการสอน หมายถึง วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ รวมทั้งวิธีการที่ผูสอนจะนําไปใชในการเรียน

การสอนเพื่อส่ือความหมายของครูผูถายทอดไปยังนักเรียน สุนันท ปทมาคม ไดแยกประเภทของ

ส่ือการสอนท่ีมีประโยชนตอการเรียนการสอนในชั้นเรียนไวเปนประเภท ๆ ดังนี้ (สุจริต เพียรชอบ 

และสายใจ อินทรัมพรรย.2536 : 316) 

 1.  กระดานดํา     13.  ของจริง 

 2.  แผนที ่     14.  ของตัวอยาง 

 3.  ลูกโลก     15.  ภาพแขวนผนงั 

 4.  การตูน     16.  สมุดภาพ 

 5.  โปสเตอร     17.  ภาพสามมิติ 

 6.  แผนภูม ิ     18.  ภาพวาด 

 7.  แถบประโยค         19.  ภาพถาย 

 8.  บัตรคํา     20.  สไลด 

 9.  กระดานผาสําลี    21.  ฟลมสตริป 

 10.  กระดานนิเทศ    22.  ฟลมภาพยนตร 

 11.  ไดออรามา หรือ เวทีชวีติจําลอง  23.  แผนเสียง 

 12.  ของจําลอง     24.  เทป 

 

ประเภทเคร่ืองมือ 

 1.  เคร่ืองเลนจานเสียง 

 2.  เคร่ืองบันทึกเสียง 

 3.  เคร่ืองรับวทิย ุ

 4.  เคร่ืองรับโทรทัศน 

 5.  เคร่ืองฉายสไลดและฟลมสตริป 

 6.  เคร่ืองฉายภาพยนตรและจอ 

 7.  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
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ประเภทกิจกรรม 

 1.  การเลนละคร 

 2.  การสาธิต 

 3.  การทดลอง 

 4.  การจัดนทิรรศการ 

 5.  การจัดกระดานนิเทศ 

 6.  การจัดกระบะทราย 

 7.  การศึกษานอกสถานที ่

  2.8.1  ประโยชนของส่ือการสอน 

  การใชส่ือการสอนไดรับการสนับสนุนจากนักการศึกษาทั่วโลก เพราะทําใหนัก 

เรียน ไดเรียนรูงายข้ึนทั้งเปนการประหยัดเวลา ส่ือการสอนที่ดีจะชวยถายทอดความคิดระหวางครู

และนักเรียนชวยใหนักเรียนเขาใจเร่ืองราวที่ครูสอนไดงายและรวดเร็ว รูเนื้อหามากข้ึน ทั้งยังรูจักใช

ความคิดพิจารณาอยางมีเหตุผล เอดการเดลไดสรุปคุณคาของส่ือการสอนไวดังนี้ (สุจริต เพียร

ชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. 2536 : 319) 

 1.  ส่ือการสอนชวยสรางรากฐานที่เปนรูปธรรมข้ึนในหวงของความคิดของนักเรียน 

 2.  ชวยเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน เพราะผูเรียนสามารถใชประสาท

สัมผัสไดเคล่ือนไหวจับตองแทนการดูหรือการฟงอยางเดียว 

 3.  เปนรากฐานของการพัฒนาการเรียนรู และชวยใหผูเรียนจดจําไดอยางมาก ผูเรียน

สามารถนําประสบการณเดิมไปสัมพันธกบัประสบการณใหม ๆ ไดตอเนื่องกัน 

 4.  ชวยใหขอเท็จจริงแกผูเรียน ทาํใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไป 

 5.  ชวยใหผูเรียนไดมีพฒันาการทางความคิดตอเนื่องเปนอันหนึง่อันเดียวกนัเหน็ความ 

สัมพันธเกีย่วของกับส่ิงตาง ๆ ทั้งที่เกีย่วของกับเวลาและสถานที ่

 6.  ชวยเพิม่ทกัษะการอาน และเสริมสรางความเขาใจในความหมายของคําใหม ๆ ไดมาก

ข้ึน 

 สําหรับการเลือกใชส่ือการสอนน้ัน จะตองพิจารณาดานตาง ๆ อยางรอบคอบเพื่อใหการ

เรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงคทีว่างไว การเลือกส่ือการสอนมาใชประกอบการเรียนการ

สอนนัน้ ควรจะไดคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้

 1.  ส่ือการสอนน้ันตองเหมาะสมและสอดคลองกับเร่ืองที่จะสอน ตรงกับวัตถุประสงคที่ต้ัง

ไว 

 2.  ส่ือการสอนน้ันตองเหมาะสมกับระดับอายุและสติปญญาของนักเรียน 

 3.  ส่ือการสอนน้ันจะตองเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของนักเรียน 
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 4.  ส่ือการสอนน้ันตองมีลักษณะที่ชวนใหนักเรียนสนใจ เชน ถาเปนภาพก็จะตองเปนภาพ

ที่มีขนาดใหญพอที่จะเหน็ไดชัดเจน และมสีีสันสะดุดตา 

 5.  ส่ือการสอนน้ันตองชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชานัน้ 

 6.  ส่ือการสอนน้ันตองชวยประหยัดเวลา คือ ชวยใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนไดรวดเร็วและ

เขาใจไดดีข้ึน 

 7.  ส่ือการสอนท่ีดีนั้นจะตองเปนส่ิงที่ทาํไดงาย ครูก็สามารถทาํข้ึนเองไดหรืออาจจะให

นักเรียนชวยทาํข้ึนก็ได 

 8.  ส่ือการสอนท่ีดีนั้นจะชวยสรางใหมโนทัศนที่งาย ถูกตองชัดเจน ไมซับซอน 

 9.  ส่ือการสอนน้ันจะชวยใหนกัเรียนมีประสบการณกวางขวางยิ่งข้ึน เกิดทักษะเพิ่มข้ึน

และทําใหสนกุสนานเพลิดเพลินในการเรียน 

  2.8.2  หลักสําคัญในการใชส่ือการสอน 

  การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโดยใชส่ือการสอนนั้นไมไดหมายความวาการ

สอนจะไดผลดียิ่งข้ึนเสมอไป การใชส่ือการสอนเปนเคร่ืองชวยการเรียนการสอนไดเหมาะสมและ

ไดผลดีนั้น คุณภาพของการศึกษาจะตองดีข้ึนอยางแทจริง แตถาการใชส่ือการสอนที่ไมเหมาะสม

หรือใชในกรณีที่ไมจําเปนนั้นเปนการลงทุนที่ไดผลไมคุมคา การลงทุนในเร่ืองส่ือการสอนเพือ่นาํมา

ชวยแกไขปญหาการเรียนการสอนนั้นควรจะไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว วิธีการสอนโดยใชส่ือ

การสอนนั้นครูควรจะมีประสบการณรูจักเลือกใชส่ือการสอนและวิธีสอนใหเหมาะสมกับ

สภาพการณในหองเรียน 

 การเลือกใชส่ือการสอนนั้นเปนเร่ืองสําคัญมาก   เพราะไมวาส่ือจะดีเพียงใดหากไม

เหมาะสมกับเวลาโอกาส สถานที่ และวัยของเด็ก ตลอดจนความสอดคลองในเนื้อหาส่ือก็อาจไม

เกิดประโยชนใด ๆ เลยดังนั้นในการเลือกใชส่ือการสอนจึงควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ 

(สมพร มันตะสูตร. 2526 : 198) 

 

 1.  ตองเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 2.  ตองเหมาะสมกับอายุ และระดับสติปญญาของเด็ก 

 3.  ตองเปนส่ิงที่เด็กสนใจ 

 4.  มีขนาดเหมาะสม เปนส่ิงชวนสนใจ สามารถเราความสนใจของนักเรียนได มีความ

แจมชัด สีสวย 

 5.  ตองมีสวนสงเสริมทัศนคติที่ดีตอเนื้อหาที่สอนน้ัน 

 6.  ตองสามารถทําความเขาใจไดเร็ว ประหยัดเวลา 

 7.  ทํางาย หางาย ราคาถูก 
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 8.  เสริมประสบการณทัง้ทางตรงและทางออม 

 ปญหาเกี่ยวกบัส่ือการสอน (สมพร มนัตะสูตร. 2526 : 14) 

 1.  ครูสอนภาษาไทยไมมีทกัษะในการใชส่ือการสอนประเภทตาง ๆ เชน สไลด ภาพยนตร 

เทปบนัทึกเสียง จงึแกปญหาดวยการงดใชส่ือ 

 2.  ส่ือการสอนตาง ๆ มีจาํนวนนอย ไมเพยีงพอแกการใชในโรงเรียน 

 3.  ครูไมเหน็ความจําเปนของการใชส่ือการสอน จึงใชเฉพาะชอลกและกระดานดําเปน

สําคัญ 

 4.  บางโรงเรียนมีส่ือการสอน แตผูบริหารโรงเรียนหวง เกรงการสกึหรอ จึงไมยอมใหครู

นําไปใช 

 5.  สถานบริการดานส่ือการสอนมีอยูในสวนกลางเปนสวนมาก ครูภาษาไทยจึงมโีอกาสที่

จะยืมไปใชไดนอย 

 6.  ผูผลิตส่ือการสอนสวนมากไมเหน็ความจําเปนของส่ือการสอนวิชาภาษาไทยจึงผลิต

แคส่ือการสอนวิชาอ่ืนๆ  มากกวาและไมสนใจจะสรางส่ือการสอนเพือ่ใชในวิชาภาษาไทย 

 การแกปญหาเร่ืองส่ือการสอน 

 1.  รัฐพึงจัดงบประมาณทีเ่กี่ยวกับส่ือการสอนใหมากข้ึนกวาเดิมและกระจายส่ือการสอน

ไปยังโรงเรียนตาง ๆ โดยทัว่ถึง 

 2.  ควรจัดใหมีหนวยบริการสื่อการสอนของทางราชการใหทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการ

ใหบริการ 

 3.  ผูบริหารตองเลิกหวงส่ือการสอน และจัดสรรงบประมาณไวสําหรับซอมแซมส่ือการ

สอนตามความจําเปน 

 4.  จัดใหมีการผลิตส่ือการสอนวิชาภาษาไทยข้ึน โดยใหผูชํานาญการใหการอบรมทัง้

ระยะส้ันและระยะยาว 

 วิชาภาษาไทยเปนวิชาที่มีเนื้อหาสาระมาก เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลสมความมุง

หมายครูภาษาไทยจะตองมีการเตรียมตัวในการสอนเปนอยางดี และในการเรียนการสอนบางเร่ือง

ซึ่งอยูใกลตัวทั้งครูและนักเรียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะนําส่ือการสอนมาใชในหองเรียน ครูผูใชส่ือ

การสอนจะตองพิจารณาและทําความเขาใจกับบทเรียนอยางละเอียด พรอมกับต้ังวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมของบทเรียนนั้น เตรียมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับบทเรียนและเลือกส่ือการสอนท่ีจะเปน

เคร่ืองชวยในการสอนใหนักเรียนเกิดประสบการณตรงใหมากที่สุด เมื่อเลือกส่ือการสอนไดแลว  

ครูควรทดลองใชกอนที่จะนําไปใชจริงในหองเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพของส่ือการสอนและเพื่อให

ครูเกดิความคลองแคลวในการใชดวย 
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3.  เอกสารที่เก่ียวของกับคําสมาส 
       3.1  ความหมายของคําสมาส 
    คําสมาส ในภาษาบาลีและสันสกฤต   หมายถงึ  วิธยีอบทตาง ๆ ต้ังแต ๒ บทข้ึนไปให

รวมเปนบทเดียวกนั โดยลบวิภัตติของศัพทหนาหรือไมลบวิภัตติแตนํามาเขียนติดกัน  เพื่อใหรูวา

เปนบทเดียวกนั บทตาง ๆ ทีร่วมกันเขาโดยวิธนีี้ เรียกวาบทสมาส หรือ คําสมาส 
       3.2  ลกัษณะคําสมาส 
    3.2.1  เกิดจากรวมคําต้ังแตสองคําข้ึนไปใหเปนคําเดียวกันและตองมี   

ความหมาย 

    3.2.2  ตองเปนคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเทานั้น 

  ลักษณะคําบาลี และสันสกฤตในภาษาไทย 

 1.  เปนคําที่มหีลายพยางค สวนมากใชเปนคํานาม กริยา และวเิศษณ เชน 

ประเสริฐ กรีฑา กาฬ อัศจรรย อัธยาสัย 

 2.  คําบาลี สันสกฤต ในภาษาไทยมักมีตัวการันต เชน กษัตริย โจทย กษาปณ 

 3.  คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมไตคู จะไมเปนคําบาลี สันสกฤต ยกเวน เสนง    เลห พาห 

 4.  เปนคําที่มตัีวสะกดไมตรงตามมาตราอยางคําไทยแท 

 5.  เปนคําที่มกัใชพยัญชนะ ฆ ญ ฎ ฏ ฑ ฐ ฒ ณ ธ ภ ษ ศ ฤ ฤา เปนตน 
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ขอแตกตางของภาษาบาลี และสันสกฤต 

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต 

1.  สระในภาษาบาลีมี 8 ตัวคือ 

อะ, อา, อิ, อี, อุ, อู, เอ, โอ 

2.  พยัญชนะบาลีมี 33 ตัว 

3.  บาลีไมนยิมคําควบกลํ้า เชน 

ปญญา ภริยา 

4.  บาลีนยิมใช ฬ เชน จฬุา กีฬา  ครุฬ   

5.  บาลีนยิมใช อะ อิ อุ เชน อมตะ ติณ อุตุ 

6.  บาลีใช ส เชน สงฆ สาป 

 

 

7.  บาลีมีตัวสะกดและตัวตามเปนไปตามกฎ 

8.  บาลีไมนยิม รร (รหนั) เชน คชชิต  คนธพัพ  

คัพภ 

9.  บาลีไมมีคําวาเคราะห  แตใช  คห  แทน 

1.  สระในภาษาสันสฤกต มี 14 ตัว เพิม่ ไอ, เอา, ฤ, 

ฤา, ภ, ฦา 

2.  พยัญชนะสันสกฤตม ี35 ตัว เพิ่ม ศ. ษ 

3. สันสกฤตนิยมควบกลํ้า เชน ปรัชญา จักร  

ปราการ  อัคร 

4.  สันสกฤตนยิมใช ฑ เชน จุฑา  กรีฑา  ครุฑ 

5.  สันสกฤตนยิมใช ฤ เชน อมฤต ตฤณ ฤดู 

6.  สันสกฤตใช ส ศ ษ  เชน ศร  ศรัทธา กษีรา  

           6.1  สันสกฤตใช ส กับพยัญชนะใน    วรรค

ตะ (ต ถ ธ ท น) เชน พัสดุ สตรี สถาน 

7.  สันสกฤตตัวสะกดและตัวตามไมแนนอน 

8.  สันสกฤตใช รร (ร หัน) เชน ครรชิต คนธรรพ  

ครรภ 

9.  คําวา เคราะห มีใชในภาษาสันสกฤต เทานัน้ เชน 

สังเคราะห อนเุคราะห 

 

 

หลักการสังโยค (ตัวสะกดและตัวตาม) ของคําบาลี 

 พยัญชนะบาลี 

วรรค แถว 1 แถว 2 แถว 3 แถว 4 แถว 5 

1.  วรรค กะ (ฐานคอ) ก ข ค ฆ ง 

2.  วรรค จะ (ฐานเพดาน) ข ฉ ช ฌ ญ 

3.  วรรค ฎะ (ฐานปุมเหงือก) ฎ ฐ ฑ ฒ ณ 

4.  วรรค ตะ (ฐานฟน) ต ถ ท ธ น 

5.  วรรค ปะ (ฐานริมฝปาก) ป ผ พ ภ ม 

เศษวรรค ย, ร, ล, ว, ส, ห, ฬ, ๐(อัง) 

 

ตัวสะกด และตัวตามในภาษาบาลี จะเปนไปตามกฎเกณฑ ดังนี ้
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1.  พยัญชนะวรรคที่เปนตัวสะกดได คือ แถวที ่1, 3, 5 

2.  พยัญชนะแถวท่ี 1 สะกด แถวที ่1 และ 2 ตามได เชน ทุกข สักกะ 

 3.  พยัญชนะแถวท่ี 3 สะกด แถวที ่3 และ 4 ตามได เชน อัคคี พยัคฆ 

 4.  พยัญชนะแถวท่ี 5 สะกด แถวที ่1-5 ตามไดทุกตัว เชน องก สังข องค สงฆ สัญญา 

 5.  พยัญชนะเศษวรรคสะกด เศษวรรคตาม เชน คณาจารย  มัลลิกา  วิรัลยุพา 

 6.  ภาษาบาลีที่ตัวสะกด และตัวตามซํ้ากนั เมื่อไทยนาํมาใชจะตัดออกเหลือเพียงตัวเดียว 

เชน นิจฺจ – นจิ, นิสฺสัน – นสัิย, กิจฺจ – กิจ, เขตฺต – เขต 

 3.2.3  พยางคสุดทายของคําหนาประวิสรรชนีย หรือเปนตัวการันตไมได เชน 

  อิสระ + ภาพ  เปน อิสรภาพ 

  ธุระ + กิจ  เปน ธุรกิจ 

  สัตว + แพทย  เปน สัตวแพทย 

  ปูชนีย + บุคคล  เปน ปูชนียบุคคล 

 3.2.4  คําสมาสจะเรียงคําหลักไวหลัง คําขยายไวหนา เมื่อแปลความหมายจะตองแปล

จากหลังไปหาคําหนา เชน 

 

 

แตมีคําสมาสบางคําเรียงลําดับอยางคําไทย คือ เรียงคําหลักไวหนา คําขยายไวหลัง การอาน

คําสมาสพวกนี้ไมประวิสรรชนียระหวางคํา แตเมื่ออานจะออกเสียงสระตอเนื่องกนั เชน 

  บุตรภรรยา  อานวา  บุด-ตระ-พัน-ระ-ยา 

  ทาสกรรมกร  อานวา   ทาด-สะ-กํา-มะ-กอน 

 3.2.5  การอานออกเสียง สวนมากออกเสียงสระตรงพยางคทายของคําหนา ถงึแมไมมีรูป

สระกํากับ จะตองออกเสียงสระ อะ หรือ ออกเสียงตามรูปสระนั้น เชน 

  เทพบุตร  อานวา  เทบ-พะ-บุด 

  อุดมคติ   อานวา  อุ-ดม-คะ-ติ 

  ประวัติศาสตร  อานวา  ประ-หวัด-ติ-สาด 

  ถาวรวัตถ ุ  อานวา  ถา-วอน-ระ-วดั-ถุ 

คําสมาส คําขยาย คําหลัก ความหมาย 

พุทธบูชา 

เทศกาล 

มหาชาติ 

มูลศึกษา 

พุทธ 

เทศ 

มหา 

มูล 

บูชา 

กาล 

ชาติ 

ศึกษา 

การบูชาพระพทุธเจา 

เวลาที่กาํหนดไวในทองถิน่ 

การเกิดที่ยิ่งใหญ 

การศึกษาข้ันตน 
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  พหุปการ  อานวา  พะ-หุ-ปะ-กาน 

  อนุโมทนา  อานวา  อะ-น-ุโม-ทะ-นา 

  ศิลปาชีพ  อานวา  สิน-ละ-ปา-ชีพ 

  ปาฐกถา  อานวา  ปา-ฐะ-กะ-ถา 

 

คําสมาสบางคําไมอานออกเสียงสระตรงพยางคทายของคําหนา เชน 

  สมัยนยิม  อานวา  สะ-หมัย-น-ิยม 

  ปรากฏการณ  อานวา  ปรา-กด-กาน 

  รสนิยม   อานวา  รด-น-ิยม 

  สมุทรปราการ  อานวา  สะ-หมุด-ปรา-กาน 

  สุภาพบุรุษ  อานวา  สุ-พาบ-บุ-รุด 

  เกตุมาลา  อานวา  เกด-มา-ลา 

  มงคลกาล  อานวา  มง-คน-กาน 

 3.2.6  คําบาลี คําสันสกฤต ทีม่ีคํา “พระ” ที่แผลงมาจากคําบาลี สันสกฤตวา “วร” 

ประกอบขางหนา ถงึแมคํา “พระ” จะประวิสรรชนียก็ถือวาเปนคําสมาสดวย เชน พระราชา 

พระโอรส พระเกศ พระภูษา พระชงฆ 

 
 3.3  ประเภทของคําสมาส 
 คําสมาสแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

         3.3.1  คําสมาสไมมีสนธิ คือ คําที่สรางข้ึนใหมจากการนําคําภาษาบาลี หรือ

สันสกฤต มาเขียนเรียงตอกันเขา ยังคงเคาความหมายเดิมอยู โดยเวลาอานออกเสียงที่พยางค

ทายของคําหนาจะตองออกเสียงเหมือนประสมสระอะ เชน ราชการ  อุทกภัย  สาธารณกุศล 

 ลักษณะของคําสมาสไมมีสนธ ิ

  1.  ตองเปนคําบาลีและสันสกฤตเทานัน้จึงจะสามารถสมาสกนัได  เชน  

นติิศาสตร (บาลี+บาลี)  จริยศึกษา  (บาลี+สันสกฤต)  โจรกรรม  (สันสกฤต+สันสกฤต) 

  2.  เปนการนาํคํามาเรียงตอกัน  เชน  คชสาร ( คช+สาร)  ราชการ (ราช+การ)  

เศรษฐกิจ  (เศรษฐ+กิจ) 

  3.  เมื่ออานมกัออกเสียงสระตอเนื่องกัน เชน เกตุมาลา (เกด-ตุ-มา-ลา)  

ทรัพยสิทธ ิ(ซบั-พะ-ยะ-สิด)  บุตรธิดา  (บุด-ตระ-ท-ิดา) 

  4.  ตัวสุดทายของคําหนาเปนการันตหรือประวิสรรชนียไมได  เชน  การุณยเทพ 

(การุณย+เทพ)  พนัธกรณี (พันธ+กรณี)  วีรชน (วีระ+ชน)  



 60 

  5.  เมื่อแปลความหมายตองแปลจากหลังมาหนา เชน  ราชการ  (งานของ

พระราชา)  วทิยาทาน (การใหความรู)  สนธิสัญญา (สัญญาติดตอกัน) 

  6.  ตองเปนคํานาม  กริยา  วิเศษณ  สมาสกัน  เชน  จุฬาลักษณ              

(วิเศษณ+วิเศษณ)  ภูมิศาสตร (นาม+นาม)  ชลประทาน (นาม+กริยา) 

  7.  คําวา “พระ” นาํหนาคําบาลี-สันสกฤต  ถือเปนคําสมาส  เชน  พระครู       

พระเคราะห  พระทยั 

  8.  คําสมาสบางคําลงทายดวย  การ  กรรม  คดี  ธรรม  ภาพ  ภัย  กัณฑ  ลักษณ  

วิทยา  ศาสตร  ฯลฯ  เชน  คุณธรรม  คุณภาพ  ครุศาสตร  หัตถกรรม ฯลฯ   

 3.3.2  คําสมาสมีสนธิ คือ คําที่สรางข้ึนใหม โดยการรวมคําหลายคําในภาษาบาลีหรือ

ภาษาสันสกฤต ใหติดตอกันเปนคําคําเดียวโดยทําเสียงสระพยางคทายของคําหนากับพยางคตน

ของคําหลังใหกลมกลืนกัน 

 1)  ลักษณะคําสมาสมีสนธ ิ

  1.  เกิดจากคําต้ังแตสองคําข้ึนไปนํามารวมกันเพื่อใหเกิดคําใหม 

  2.  ตองเปนคําที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต 

  3.  มกีารเช่ือมคําที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต 

  4.  สวนมากเรียงคําที่มีความหมายหลักไวหลัง คําขยายไวหนา 

  5.  การแปลความหมาย จะแปลจากคําหลังไปคําหนา 

 2)  ชนิดของคําสมาสมีสนธ ิแบงตามลักษณะการเปล่ียนแปลงได 3 ชนิด ไดแก  

  1. สระสนธิ  

  2. พยัญชนะสนธิ  

  3. นิคหิตสนธิ 
สระสนธ ิ
  สระสนธิ คือ การเช่ือมหรือกลมกลืนเสียงสระระหวางพยางคทายของคําหนากับ

พยางคแรกของคําหลัง โดยมีการเปล่ียนแปลงระหวางคําที่เชื่อมกัน ดังนี้ 

  (1)  พยางคตนของคําหลังจะตองมีตัว อ เปนพยัญชนะตน 

  (2)  ตัดสระพยางคทายของคําหนา และใชสระพยางคหนาของคําหลัง เชน 

   มหา + อัศจรรย  =  มหัศจรรย 

   อน + เอก  =  อเนก 

   ศิลปะ + อากร  =  ศิลปากร 

   อมร + อินทร  =  อมรินทร 

   วร + อาราม  =  วราราม 
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   นิล + อุบล  =  นิลุบล 

  (3)  ตัดสระพยางคทายของคําหนา แลวใชสระพยางคตนของคําหลัง โดยเปล่ียน

สระพยางคหนาของคําหลัง จาก สระอะ เปน สระอา, จากสระอิ เปน สระเอ, จากสระอุ เปน โอ 

เชน  

   รัตน + อธิเบศร  =  รัตนาธิเบศน 

   ธัมม + อุทัย  =  ธัมโมทัย 

   สุข + อุทัย  =  สุโขทัย 

   กล + อบาย  =  กโลบาย 

   พุทธ + อังกูร  =  พุทธางกูร 

   รัชด + อภิเษก  =  รัชดาภิเษก 

  (4)  เปล่ียนสระพยางคทายของคําหนาเปนพยัญชนะ คือ สระอิ, อี เปนตัว ย และ

สระอุ, อู เปนตัว ว ใชสระพยางคหนาของคําหลัง ซึ่งอาจเปล่ียนรูป หรือไมเปล่ียนรูปก็ได ในกรณีที่

สระหนาของคําหลังไมใช อิ, อี หรือ อุ, อู อยางสระตรงพยางคทายของคําหนา เชน 

   สิริ + อากร  =  สิรยากร 

   สามัคคี + อาจารย =  สามัคคยาจารย 

   สินธุ + อานนท  =  สินธวานนท 

   ธนู + อาคม  =  ธันวาคม 

   มาลี + อาภรณ  =  มาลยาภรณ 

   กิตติ + อากร  =  กิตยากร 

 
พยัญชนะสนธิ  
  พยัญชนะสนธิ  คือ  การเช่ือมคําใหเสียงกลมกลืนกันระหวางพยัญชนะสองคํา

หนากับพยัญชนะข้ึนตนของคําหลัง เมื่อสนธิแลวมีลักษณะเปนคําสมาส เชน 

  (1)  เปล่ียน “อส” เปน โอ หรือ เปล่ียน “ส” เปน โอ เชน 

   มนัส+คติ  =  มโนคติ 

   มนัส+ธรรม  =  มโนธรรม 

   รหัส+ฐาน  =  รโหฐาน 

  (2)  คําหนาซ่ึงลงทายดวยพยญัชนะ “น” ใหลบ “น” ทิ้ง เชน 

   ราชัน+บุตร    =  ราชบุตร 

   อาตมัน+ภาพ    =  อาตมาภาพ 

   พฺรหมนฺ+จรรย    =  พรหมจรรย 



 62 

  (3)  คําหนาซ่ึงเปน “นิสฺ” “ทสฺุ”  แผลง “ส” เปน “ร”  เชน 

   นิสฺ+คุณ    = นิรคุณ 

   ทุสฺ+กันดาร  = ทุรกันดาร 

   ทุสฺ+พิษ   = ทรพิษ 

 
นฤคหิตสนธ ิ
  นฤคหิตสนธิ  คือ  การเช่ือมคําที่ข้ึนตนดวยนฤคหิต กับคําหลังที่เปนคําบาลีหรือ

สันสกฤต  เมื่อสนธิแลว นฤคหิต จะเปล่ียนเปน ง ญ ณ น ม ซึ่งเปนพยัญชนะทายวรรคทั้งส้ิน  มี

หลักการสนธิดังนี้ 

  (1)  นฤคหิต  สนธิกับพยัญชนะวรรค กะ แผลงนฤคหิต  เปน ง  เชน 

   สํ+ขาร     =  สังขาร 

   สํ+เคราะห     =  สังเคราะห 

   สํ+คม     =  สังคม 

  (2)  นฤคหิต  สนธิกับพยัญชนะวรรค จะ แผลงนฤคหิต  เปน ญ  เชน 

   สํ+จร     =  สัญจร 

   สํ+ชาติ    =  สัญชาติ 

   สํ+ชาติ+ญาณ    =  สัญชาตญาณ 

  (3)  นฤคหิต  สนธิกับพยัญชนะวรรค ฏะ แผลงนฤคหิต  เปน ณ  เชน 

   สํ+ฐา+น    =  สัณฐาน 

   สํ+ฐิต+อิ    =  สัณฐติิ  

  (4)  นฤคหิต  สนธิกับพยัญชนะวรรค ตะ แผลงนฤคหิต  เปน น  เชน 

   สํ+ตน(ดาน)    =  สันดาร 

   สํ+เทศ     =  สนเทศ 

   สํ+ธา+น    =  สันธาน 

  (5)  นฤคหิต  สนธิกับพยัญชนะวรรค ปะ แผลงนฤคหิต  เปน ม  เชน 

   สํ+ปตติ    =  สมบัติ 

   สํ+ผัส     =  สัมผัส 

   สํ+มติ     =  สมมติ 
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                          (6)  นฤคหติ  สนธิกับเศษวรรค  แผลงนฤคหิต  เปน ง  เชน 

   สํ+วาส    =  สังวาส 

   สํ+เวช     =  สังเวช 

   สํ+สรรค    =  สังสรรค 

  (7)  นฤคหิต  สนธิกับสระ  แผลงนฤคหิต  เปน ม  เชน 

   สํ+อย   =  สมัย 

   สํ+โอ+สร    =  สโมสร 

 
       3.4  ประโยชนของคําสมาส 
                 3.4.1  ชวยใหภาษาไทยมีคําใชมากข้ึน สะดวกตอการติดตอส่ือสาร 

                 3.4.2  ชวยใหการใชคําในวรรณคดีไทยสละสลวยทั้งเสียงและความหมาย ทําใหการ

บรรจุคําตามพยางคและเสียงสัมผัสทําไดสะดวก เชน รุจี รุจิระ รุจิรา รุจิเรข รูจี เพราะคําเหลานี้

เมื่อดัดแปลงเสียงไปแลวไมทําใหความหมายผิดไป 

                 3.4.3 ทาํใหรูถงึความสัมพันธทางดานศาสนา เชนคําวา สงฆ ภิกษ ุ ศีล ทานเปนตน 

และความสัมพันธทางดานประเพณี เชนคําวา ตักบาตรเทโว อภิเษก กฐิน เปนตน 

 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 ในการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมีความจําเปนตองศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 

เนื่องจากผูเรียนตองเรียนดวยตนเองและมีปฎิสัมพันธกับบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อนําผลของการ 

ศึกษาความพึงพอใจมาปรับปรุงบทเรียนใหดียิ่งข้ึนดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2529 : 321),              

พิน คงพูล (2525 : 21), ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) ไดกลาวสรุปถึงความพึงพอใจไววา

ความพึงพอใจหมายถึง อารมณความรูสึกที่เต็มไปดวยความยินดีหรือเจตคติที่ดีตอการทํางานตอ

บุคคล ตอองคกร หรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่ชอบใจ และทําใหมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ไดปฏิบัติตามแนวทางที่ต้ังไว 

 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือความรูสึกยินดีของผูเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง คําสมาส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัย

คนควาสรางข้ึน การวัดความพึงพอใจของผูเรียนมีจุดประสงคเพื่อใหทราบวาหลังจากการใชคอม- 

พิวเตอรมัลติมีเดียแลวผูเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนแตละดานอยูในระดับใดถาผูเรียนมีความพึง

พอใจต้ังแตระดับมากข้ึนไปแสดงวาบทเรียนมีความนาสนใจแตถาผูเรียนมีความพึงพอใจต้ังแต

ระดับนอยลงมา แสดงวาบทเรียนไมนาสนใจอาจมีขอบกพรองบางประการ เคร่ืองมือที่วัดความพึง

พอใจ คือแบบสอบถามความพึงพอใจ แบงเปน 4 ดาน คือ 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเร่ือง  2. 



 64 

ดานภาพ ภาษา และเสียง  3. ดานตัวอักษรและสี  4. ดานความรูและประสบการณ ซึ่งเกณฑการ

วัดเปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง พงึพอใจมากทีสุ่ด 

4  หมายถึง พงึพอใจมาก 

  3  หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง พงึพอใจนอย 

  1  หมายถึง พงึพอใจนอยทีสุ่ด 

 การวิเคราะหความพึงพอใจจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง คําสมาส ใชคาเฉล่ีย 

( χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งสามารถนํามาแปลความหมายคาเฉลี่ยได ดังนี้      

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) 

  ระดับ 4.51 – 5.00 หมายถงึ พงึพอใจมากที่สุด 

  ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถงึ พงึพอใจมาก 

  ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 

  ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถงึ พงึพอใจนอย 

  ระดับ 1.00 – 1.50 หมายถงึ พงึพอใจนอยที่สุด 

 ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเปนส่ิงที่จะกระตุนใหผูเรียนทํางาน

ที่ไดรับมอบหมายหรือตองปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ครูผูสอนจึงตองคํานึงถึงความพึง

พอใจในการเรียนรูของผูเรียน การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเปนแนวคิดพื้นฐานที่

ตางกัน ดังนี้ (นิสิตรา  สุทธิอาจ  2549 : 35) 

 1.  ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน การตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานจน

เกิดความพึงพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาผูที่ไมไดรับ

การตอบสนอง 

 2.  ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผล

ของการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยง ดวยปจจัยอ่ืน ๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทน

ที่เหมาะสม ซึ่งในท่ีสุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการ

ตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบงเปนผลตอบแทนภายใน  และ ผลตอบแทน

ภายนอก  

 จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว เมื่อนํามาปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนจึง

ตองมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ ส่ือ อุปกรณ ที่เอ้ือเฟอตอการเรียนการสอน เพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนจนบรรลุวัตถุประสงคแตละคร้ัง โดยให

ผูเรียนไดรับผลตอบแทนจากการเรียนรูในแตละคร้ังโดยเฉพาะผลตอบแทนภายใน หรือรางวัลภาย 
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ในที่เปนความรูสึกของผูเรียน เชน ความรูสึกของตนเม่ือสามารถเอาชนะความยุงยากตาง ๆ ได ทํา

ใหเกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจ โดยครูอาจใหผลตอบแทนภายนอก เชน คําชมเชย หรือการให

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ 

 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 

 พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530) ใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง ความรู

ความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มวลประสบการณทั้งปวงของบุคคล

ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียน การสอนทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดานตาง ๆ 

 เกตุสุดา  มนิระพงค  (2537) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือ 

ความสามารถของบุคคลที่จะเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน และตองอาศัย

ความพยายามอยางมาก รวมทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญา และองคประกอบที่ไมใช

สติปญญา แสดงออกมาในรูปของความสําเร็จซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดดวยเคร่ืองมือทาง

จิตวิทยา หรือแบบทดสอบความสามารถทั่วไป 

 กูด  (Good : 1973) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิหมายถึง การทําใหสําเร็จมีประสิทธิภาพในดาน

การกระทําในลักษณะที่กําหนดให หรือในดานความรู สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง หาร

เขาถึงความรู หรือการพัฒนาทักษะทางการเรียน โดยปกติก็จะพิจารณาจากคะแนนทดสอบที่

กําหนดให หรือคะแนนท่ีไดจากงานที่ครูมอบหมายใหทํา หรือทั้งสองอยาง 

 เทพวรรณ  สิงหบุตร  (2539) กลาววา ความหมายโดยทั่วไปของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายาม อาจเปนผลจากการ

กระทํา ที่อาศัยความสามารถทางดานรางกาย หรือสมอง 

 สุรชัย  ขวัญเมือง  (2522) ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความรูหรือทักษะที่ไดรับจากการเรียนการ

สอน ที่ไดพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับข้ันในวิชาตาง ๆ ที่เรียนมา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2525) ไดบัญญัติศัพทผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง 

ความสามารถหรือความสําเร็จในการกระทําใด ๆ ที่ตองอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความ

รอบรูในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 

 วิภาดา  เกิดพิทักษ (2539) ไดสรุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไววา หมายถึง 

ความรู ทักษะ หรือความสามารถที่ไดรับหลังจากการเรียนการสอน 

 จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดมีผูกลาวไว สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหมายถึง ความสามารถ ทักษะ และความรูที่เกิดข้ึนภายหลังจากบุคคลไดรับ



 66 

ประสบการณทั้งที่ครูกําหนดให และจากการเรียนรูดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง

อาจเปนผลมาจาก ความสามารถทางรางกายและสมองเฉพาะตัวของแตละบุคคล 

 
 5.2  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมักจะไดรับการยอมรับวาเปนตัวแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวทางการเรียนของผูเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ในระบบการศึกษามุงตัดสินความสําเร็จหรือ

ความกาวหนาของผูเรียนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีองคประกอบทัง้ใน

ดานสติปญญา และองคประกอบดานที่ไมใชสติปญญา เชน วุฒิภาวะ ความสนใจ แรงจูงใจ 

อิทธิพลจากครอบครัว ทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณภาพของการจัดการศึกษาที่ไดรับเปนตน 

 พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530) ไดกลาวถึงปจจัย 6 ประการที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่ง

เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาในแงของการปรับตัวตอ

สภาพการณ และส่ิงแวดลอมตาง ๆ นั้น ประกอบดวย 

 1. พัฒนาการทางดานรางกาย  ประกอบดวย สุขภาพโดยทั่วไป สุขนิสัย น้ําหนักและ

สวนสูง ความพิการหรือบกพรองทางดานรางกาย สายตา การไดยิน ความคลองแคลว การ

เคล่ือนไหว และการใชพลัง 

 2. องคประกอบทางดานความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของ

บิดามารดา และบุตร ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 3. องคประกอบดานวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู

ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอบรมเล้ียงดู 

 4. องคประกอบดานความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของตัวนักเรียน 

กับเพื่อนในช้ัน หรือเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 

 5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติตอการเรียนรู

ของผูเรียน 

 6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ลักษณะการปรับตัวทางอารมณ การโตตอบทาง

อารมณตอสภาพการณตาง ๆ 

 วิจิตร  ศรีสะอาน (2520) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นไมไดข้ึนอยูกับองคประกอบ

ทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตตองประกอบกับความเอาใจใส เจตคติตอการศึกษา การ

รูจักปรับตัว และองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในตัวผูเรียนอีกดวย 

 อัมพนิดา ผการัตน (2539) กลาววา คุณภาพของการศึกษาของนักเรียนจะพิจารณาจาก

องคประกอบ 3 ประการคือ  
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 1. องคประกอบทางวิชาการ เปนองคประกอบหลัก เพราะวาโรงเรียนไดรับมอบหมายจาก

สังคมในการพัฒนาคนใหมีความรู และความสามารถ นําความรูไปใชประโยชนได ดังนั้น การที่

นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์เปนอยางไรข้ึนอยูกับระบบการจัดการดานวิชาการของโรงเรียนตลอดจน

หนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

 2. องคประกอบดานพฤติกรรม โรงเรียนถือวาเปนระบบพฤติกรรม จะดูวาโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพดีเพียงใด สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกได โดยพิจารณา

จากคนสองกลุมใหญ ๆ ไดแก กลุมผูใหบริการ คือ ครูเจาหนาที่หรือผูบริหาร  และกลุมผูรับบริการ 

คือนักเรียน โรงเรียนตองใหความสนใจมากเปนพิเศษวาครูเขามาสูระบบนี้สามารถปฏิบัติงาน

ไดผลดี และมีความพึงพอใจ ขณะเดียวกันเด็กอยูรวมกันไดดี และชวยเหลือกันรวมมือประกอบ

ภารกิจใหบรรลุจุดประสงค 

 3. องคประกอบดานส่ิงแวดลอม โรงเรียนที่ดีจะตองจัดส่ิงตาง ๆ ใหเอ้ืออํานวยในการ

ประกอบภารกิจส่ิงแวดลอมมีสวนโดยตรงตอพฤติกรรมของบุคคล 

 ปจจัยดังกลาวถือเปนปจจัยภายในโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอนักเรียนอันกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ซึ่งเปนจุดมุงหมายเบ้ืองตนของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสริมอ่ืน ๆ อีก

ดวย ไดแก 

 1. ตัวผูเรียน ซึ่งไดแก อายุ เวลาเรียน ความตองการ แรงจูงใจและความพรอม 

 2. สถานการณ หมายถึง เงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมรอบตัวนักเรียนซ่ึงผูสอนจัดใหอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคและสภาพของตัวนักเรียน 

 3. ตัวครูผูสอน หมายถึง บุคคลที่ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูใหแกนักเรียนใน

ระบบโรงเรียน 

 ดังนั้น  จะเห็นไดวา  องคประกอบที่มี อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมีทั้ง

องคประกอบภายในตัวผูเรียน เชน เชาวปญญา ความถนัด ความรูพื้นฐาน ลักษณะมุงมั่นที่จะ

สําเร็จ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง และองคประกอบภายนอกตัวผูเรียน เชน สภาพแวดลอม หรือการ

อบรมเล้ียงดู ลักษณะวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดหลักสูตรและการสอน 

 
 5.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนวิธีตรวจสอบวานักเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุงหมาย

ของการศึกษาท่ีต้ังไวเพียงใด การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงเปนการวัดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางสมองและสติปญญาของผูเรียน ภายหลังจากการไดเรียน

ผานไปแลว โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (รัตนาวลี คําชมพู. 2549 : 52) 
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 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เปนมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยาง

เที่ยงตรง คะแนนที่วัดมีความเช่ือมั่นสูง จะตองมีการวางแผนอยางดี แบบทดสอบในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจําแนกได 2 ประเภท คือ 

 1.  การวัดผลแบบอิงกลุม การวัดแบบนี้ยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล โดยถือวา

บุคคลมีความสามารถในการกระทําหรือปฏิบัติในเร่ืองใด ๆ นั้นไมเทาเทียมกัน ดังนั้น แบบทดสอบ

นี้จึงยึดเอาคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผลการสอบของบุคคล

เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกัน การวัดผลแบบนี้ จะทําใหทราบวานักเรียนคนไหนอยู

ในตําแหนงใดของกลุม 

 2.  การวัดแบบอิงเกณฑ การวัดผลแบบนี้ยึดหลักเร่ืองการเรียนเพื่อความรอบรู โดย

พยายามสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดใหประสบความสําเร็จในการเรียน แมบุคคลจะ

มีความแตกตางระหวางบุคคลก็ตาม ทุกคนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีขีดความสามารถ

สูงสุดของแตละบุคคล ซึ่งอาจใชเวลาตางกัน การวัดผลจะเปรียบเทียบคะแนนของแตละบุคคลกับ

เกณฑมาตรฐานที่ไดวางไว ดังนั้น การวัดผลแบบนี้จะถือเกณฑที่กําหนดเปนสําคัญ การวัดผล

แบบนี้จะทําใหทราบความกาวหนาของนักเรียน (วัญญา  วิศาลาภรณ. 2533 : 12-14) 

 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักการศึกษาไดใหหลักเกณฑการ

สรางแบบทดสอบไวดังนี้ 

 วัญญา  วิศาลาภรณ (2533 : 17) ไดเสนอแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ดังนี้ 

 1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรจะวัดตามจุดมุงหมายในการสอน 

ทั้งจุดมุงหมายเฉพาะและจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนที่เรียนวากาวหนา

ไปสูจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม 

 3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนความสามารถที่จะใชความรูนั้นใหเปน

ประโยชน หรือนําความรูนั้นไปประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ได 

 4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรเนนความรู ความจํา ความเขาใจในส่ิงที่เรียน

เพื่อที่จะสามารถนําไปใชในระยะเวลานาน ๆ โดยเฉพาะโครงสรางและแนวคิดควรจะเนนความ

เขาใจมากกวาความจํา 

 5. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของเคร่ืองมือที่จะวัด 

 6. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผูสอนไมสามารถวัดพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงทุก ๆ 

อยางของผูเรียนได ส่ิงที่วัดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัดเทานั้น จึงตองระวังในการ

เลือกตัวแทนใหดี 
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 ฮอพกิสน และแสตนเลย (วัญญา  วิศาลาภรณ. 2533 : 16-17 ; อางอิงจาก Hopkins and 

Stanley. 1981 : 166)ไดใหแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวดังนี้ 

 1. แบบทดสอบควรจะวัดจุดประสงคที่สําคัญของการสอนและจุดประสงคที่ควรจะวัด 

 2. แบบทดสอบควรจะสะทอนถึงเนื้อหาสาระและกระบวนการโดยมีสัดสวนสัมพันธกับ

ความสําคัญและจุดมุงหมายของรายวิชา 

 3. ธรรมชาติของแบบทดสอบควรสะทอนถึงวัตถุประสงคของการวัด เชน วัดความ

แตกตางระหวางบุคคล หรือวัดการเรียนรู 

 4. ขอสอบควรมีความยาวที่พอเหมาะ และมีระดับความยาวของภาษาที่ใชเหมาะกับ

ผูเรียน 

 สรุปไดวา การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชกับคอมพิวเตอรชวย

สอนหรือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรคํานึงถึงจุดมุงหมายของการเรียน ครอบคลุมพฤติกรรมใน

การเรียนรูตามจุดมุงหมาย ความแตกตางระหวางบุคคล ภาษา และความยาวที่เหมาะสม 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคนควานีม้ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียโดยมีการดําเนนิการดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

 3.  เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษาคนควา 

 4.  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 5.  การดําเนินการทดลองเพือ่หาประสิทธภิาพ 

 6.  สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต -

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร  จากภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 

จํานวน 5 หองเรียนรวม 250 คน  โดยสุมหองเรียนมา 1 หองเรียน 
      1.2  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในคร้ังนี ้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย - 

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 48 คน 

โดยใชวิธีสุมอยางงายจาก 5 หองเรียน และแบงเปนกลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง 3 คร้ัง 

ซึ่งในแตละคร้ังจะไมใชนกัเรียนหองซ้าํกนั  ดังนี ้

 1.2.1 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลองคร้ังที ่1 จาํนวน 3 คน    

 ที่ไมใชกลุมตัวอยางหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 1.2.2 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลองคร้ังที ่2 จาํนวน 15 คน 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลุมที่ใชใน

การทดลองคร้ังที ่1  

 1.2.3 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง  จํานวน 48 คน ที่ไมใชกลุมทดลองหา

ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ กลุมที่ใชในการทดลองคร้ังที ่2  
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 ข้ันตอนวธิีการสุมอยางงาย และแบงเปนกลุมตัวอยางมข้ัีนตอนดําเนนิการ คือ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานครจํานวน 5 หองเรียน 

ไดมาจากการสุมตัวอยางตามข้ันตอนดังนี ้

 1. จับสลากนักเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน แลวจับฉลากมาจํานวน 3 คน  เพื่อใชเปนกลุม

ตัวอยางสําหรับทดลองในคร้ังที่ 1 

  2. จับสลากนักเรียนหองที่เหลือจากการทดลองครั้งที่ 1 มาจํานวน 1 หองเรียน แลวจับ

ฉลากมาจํานวน 15 คน เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับทดลองในคร้ังที่ 2 

 3. จับสลากนักเรียนหองที่เหลือจากการทดลองคร้ังที่1 และ 2 มาจํานวน 1 หองเรียน เพื่อ

ใชเปนกลุมทดลอง จํานวน 48 คน 

 

2.  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาข้ึน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เร่ืองคําสมาส โดยศึกษาจากหนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรู และ

มาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบงเปน 16 ชุด ไดแก 

 ชุดที่ 1   หลักการสังเกต คําไทยแท 

 ชุดที่ 2 หลักการสังเกต คําเขมร  

 ชุดที่ 3 หลักการสังเกต คําบาลี 

 ชุดที่ 4 หลักการสังเกต คําสันสกฤต 

 ชุดที่ 5   ความแตกตางระหวางคําบาลีและสันสกฤต ในดานสระ 

 ชุดที่ 6 ความแตกตางระหวางคําบาลีและสันสกฤต ในดานพยัญชนะ 

 ชุดที่ 7 หลักการสังโยค คําบาลี 

 ชุดที่ 8 หลักการสรางคําสมาส 

 ชุดที่ 9 หลักสังเกตขอแตกตางระหวางคําสมาสกับคําสมาสแบบมีสนธิ 

 ชุดที่ 10   หลักการสมาสคําแบบมีสนธิ 

 ชุดที่ 11  สระสนธิ  หมวดสระ อะ , อา 

 ชุดที่ 12  สระสนธิ  หมวดสระ อิ , อี 

 ชุดที่ 13  สระสนธิ  หมวดสระ อุ , อู  

 ชุดที่ 14  สระสนธิ  หมวดสระ เอ , โอ 

 ชุดที่ 15  นฤคหิตสนธิ 

 ชุดที่ 16  พยัญชนะสนธิ 
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3.  เครื่องมือในการศึกษาคนควา 
      3.1  บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

      3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ตีอบทเรียนมลัติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

      3.4  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.4.1   แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.4.2  แบบประเมินคุณภาพดานส่ือของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

 

4.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
      4.1  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2542 คูมือการสอนวิชาภาษาไทย 

เร่ืองคําสมาส ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 เพื่อทําความเขาใจจุดประสงคของเนื้อหา วธิกีารสอน การวัด

และประเมินผลการเรียน 

 2.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวงัเร่ือง คําสมาส 

 3.  กาํหนดจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนเร่ือง คําสมาสในแตละหนวย การเรียนรู 

 4.  กาํหนดเนือ้หาแยกออกเปนเร่ือง ๆ ตามลําดับ เพื่อนาํมาสรางเปนบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ืองคําสมาส ประกอบดวยเนื้อหา 16 ชุด ไดแก 

  ชุดที่ 1   หลักการสังเกต คําไทยแท 

  ชุดที่ 2 หลักการสังเกต คําเขมร  

  ชุดที่ 3 หลักการสังเกต คําบาลี 

  ชุดที่ 4 หลักการสังเกต คําสันสกฤต 

  ชุดที่ 5   ความแตกตางระหวางคําบาลีและสันสกฤต ในดานสระ 

  ชุดที่ 6 ความแตกตางระหวางคําบาลีและสันสกฤต ในดานพยัญชนะ 

  ชุดที่ 7 หลักการสังโยค คําบาลี 

  ชุดที่ 8 หลักการสรางคําสมาส 

  ชุดที่ 9 หลักสังเกตขอแตกตางระหวางคําสมาสกับคําสมาสแบบมีสนธิ 

  ชุดที่ 10  หลักการสมาสคําแบบมีสนธิ 

  ชุดที่ 11  สระสนธิ  หมวดสระ อะ , อา 

  ชุดที่ 12  สระสนธิ  หมวดสระ อิ , อี 

  ชุดที่ 13  สระสนธิ  หมวดสระ อุ , อู  

  ชุดที่ 14  สระสนธิ  หมวดสระ เอ , โอ 
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  ชุดที่ 15  นฤคหิตสนธิ 

  ชุดที่ 16  พยัญชนะสนธิ 

5. นําเนื้อหาของบทเรียนไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา

ภาษาไทยจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุง

แกไขกอนนําไปสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอไป 

6. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยออกแบบในรูปของบทภาพและผังงาน ที่

เสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษา ผูเช่ียญชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

และรูปแบบของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย พิจารณารูปแบบของบทเรียน ตรวจ- 

สอบความถูกตองของเนื้อหาและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

7. เขียนบท เปนการเขียนรายละเอียดของ ขอความอักษร การอธิบายภาพ วีดีทัศน การ

บอกจังหวะของการปรากฏภาพ เสียงและอักษร รวมทั้งเทคนิคพิเศษ 

8. จัดเตรียมขอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบงออกเปน 

- ดานกราฟก การนาํภาพนิง่จากหนังสือ สไลด และส่ืออิเล็กทรอนกิสอ่ืน ๆมา 

ตกแตงและประกอบกับอักษรในการอธิบายภาพ จัดหาภาพ 2 มิติ และภาพเคล่ือนไหว จากแหลง

ตาง ๆ เชน อินเตอรเนต แผนซีดีสําเร็จรูป โดยจัดทําเปนไฟลกราฟกในรูปแบบตางๆ 

- ดานวีดีทัศน จัดเตรียมวีดิทศันที่เกี่ยวของกับการสอน เร่ือง คําสมาส และตัดตอ 

เก็บเปนไฟลเพื่องายตอการใชงาน 

- ดานเสียง การอัดเสียงบทบรรยาย การตกแตงเสียง การผสมเสียง และจัดหา 

เสียงเอฟเฟคจากแหลงตาง ๆ 

9. นําสวนประกอบตางๆ ที่ไดจัดเตรียมมาประกอบรวมกันเปนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย โดยอาศัยโปรแกรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือโปรมแกรม Power 

point 2003 ซึ่งเปนโปรแกรมในการนําเสนอบทเรียนและควบคุมบทเรียน โดยนําขอมูลดานอักษร 

ภาพ  เสียงวิดีทัศนมาจัดเรียงและเชื่อมโยงบทเรียนใหสามารถทํางานไดตอเนื่องและโตตอบกับ

ผูใชงานได 

10. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษา 

ผูเช่ียวชาญ จํานวน3ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและตรวจสอบรูปแบบของการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

       4.2 การสรางแบบฝกหัดระหวางเรียน มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

      1. ศึกษามุงหมายในการเรียนและเนื้อหาในแตละเร่ือง 

      2.สรางแบบฝกหัดระหวางเรียนของแตละเร่ืองโดยใหแบบฝกหัดระหวางเรียนสอด -

คลองกับจุดมุงหมายและเนือ้หา รวมทั้งหมด 60 ขอ 
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     3.นาํแบบฝกหัดระหวางเรียนที่สรางข้ึน เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพือ่ตรวจสอบความถูก 

ตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนไดคุณภาพ 
      4.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมี

ความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง มีข้ันตอนดังนี ้

            1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน หลักการสราง

แบบทดสอบ การสรางขอสอบแบบเลือกตอบเทคนิคเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมดานความรูและ

ความ คิด ของ พวงรัตน ทวีรัตน 

           2.  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว เพื่อเปนแนวทางในการสราง    

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเขียนเปนปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก     

จํานวน 80 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 

           4.  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาปรับปรุง

แกไข 

           5.  นาํแบบทดสอบทีไ่ดปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3      

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร   ปการศึกษา 2550 

จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เคยศึกษาในเนื้อหา  เร่ืองคําสมาส มาแลว 

          6.  นํากระดาษคําตอบที่ไดมาตรวจใหคะแนน ใหคะแนนขอทีต่อบถูกเปน 1 คะแนน และขอ

ที่ตอบผิดเปน 0 คะแนน 

          7.  นาํคะแนนมาวิเคราะหหาคาความยากงาย(p)คาอํานาจจําแนก(r)ของแบบทดสอบ 

          8. คัดเลือกขอสอบเพื่อนํามาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งหมด 40 ขอ 

โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรูในเร่ือง คําสมาส 

         9. นําแบบทดสอบไปหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของKuder 

Richardson 
4.4 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนสําหรับผูเรียน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยได 

สรางข้ึนสําหรับใชสอบถามผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองคําสมาส   ซึ่งจะ

สอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาที่ใช ภาพ สี ลักษณะขอความ ฯลฯ โดยนํา

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความ

เหมาะสม แลวทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะกอนนําไปใชจริง 

 



 75 

4.5 การสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 
ผูศึกษาคนควาไดสรางแบบประเมินเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  

เร่ืองคําสมาส ออกเปน 2 ฉบับ ดังนี ้

1.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียฉบับผูเชีย่วชาญ 

ดานเนื้อหา ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการสรางโดยจัดแบงการประเมนิออกเปนดานตางๆ ดังนี ้

1.1  เนื้อหาการดําเนินเร่ือง 

1.2  การใชภาษา 

1.3  แบบฝกหดัระหวางเรียนและแบบทดสอบ 

2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานส่ือ ผูศึกษาคนควาได

จัดแบงการประเมินออกเปนดานตางๆดังนี ้

         2.1 เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง 

                   2.2 ภาพ เสียง และการใชภาษา 

                   2.3 ตัวอักษร การเลือกใชสี 

                   2.4 แบบฝกหัดระหวางบทเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                   2.5 การจัดบทเรียน 

3. นําแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ ที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุง  

แกไข 

4. นําแบบประเมินดานเนื้อหาและแบบประเมินดานส่ือที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยว- 

ชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

5. แบบประเมินคุณภาพทั้ง 2 ฉบับนี้ใชลักษณะการประเมินเปนแบบอัตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ซึ่งกําหนดคาระดับออกเปน ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถงึ  ดีมาก 

ระดับ 4  หมายถงึ  ดี 

ระดับ 3  หมายถงึ  พอใช 

ระดับ 2  หมายถงึ  ตองปรับปรุง 

ระดับ 1  หมายถงึ  ใชไมได 

6. นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการยอมรับ 

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูศึกษาคนควา ไดกําหนดเกณฑในการแปล

ความหมายดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถงึ  ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถงึ  ดี 
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คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถงึ  พอใช 

คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถงึ  ตองปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถงึ  ใชไมได 

เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีส่รางข้ึนมีคุณภาพนัน้ผูศึกษา

คนควากําหนดใหมีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 

 

5. การดําเนินการทดลอง 
             การดําเนนิการทดลองคร้ังนี้เปนการพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย โดยใชกลุมตัวอยางในการทดลองจํานวน 48 คน ซึง่มีวธิีดําเนนิการดังนี ้
การทดลองครั้งที่ 1 

       การทดลองคร้ังที่ 1 เปนการหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในดาน

ตางๆ เชน ความถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา 

คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร ความชัดเจนของตัวอักษรและรูปภาพ และการโตตอบกับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

             1. ทดลองกับนกัเรียนจํานวน 3 คน ใหผูเรียน 1 คน ตอ 1 เคร่ือง 

             2. แนะนําการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

             3. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ที่ไดสรางข้ึนใหนักเรียนทดลองใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

             4. ผูศึกษาสังเกต และสัมภาษณเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในดานตางๆของ

บทเรียน จดบันทึกขอมูลเก็บไวเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแกไข 
การทดลองคร้ังที่ 2 

       การทดลองคร้ังที่ 2 เปนการหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน และเปนการตรวจสอบ

หาขอบกพรองดานตางๆ  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่

ปรับปรุงแกไขจากการทดลองคร้ังที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียน 15 คน ซึ่งมีข้ันตอนเนินการดังนี้ 

             1. นาํบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากคร้ังที่ 1 มาทดลองกับ

นักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง 15 คน ใหผูเรียน 1 คน ตอ 1 เคร่ือง 

            2.  แนะนําการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

            3.  ใหนักเรียนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คํา สมาส 

            4.  ใหนักเรียนทาํแบบฝกหัดระหวางการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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             5.  นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางการเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

หลังเรียนเนื้อหาในแตละเร่ืองแลวนํามาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพ เพื่อนําขอมูลที่ไดไป

ปรับปรุงแกข 

             6.  ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียคร้ังที่ 2 

 
การทดลองครั้งที่ 3 

      การทดลองคร้ังที่3 เปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติ-  

มีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองคร้ังที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียน 48 คน ซึ่งมีข้ันตอน

ดําเนินการดังนี้ 

            1. นาํบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากคร้ังที ่ 2 มาทดลองกบั

นักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง 30 คน 

           2.  แนะนําการใชเคร่ืองคอมพวิเตอร และการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

           3.  ใหนักเรียนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

           4.  ใหนักเรียนทาํแบบฝกหัดระหวางการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           5. นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางการเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมา

วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 80/80 

 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      6.1สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณจากสูตร ดังนี ้

   คาคะแนนเฉล่ีย (ลวน สายยศและ อังคณา สายยศ. 2536 : 59) 

 

X      =     ∑ n
x   

 

เมื่อ X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

       ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       Ν     แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุม 

   คาความแปรปรวน (ลวน สายยศและ อังคณา สายยศ.2536 : 63 

 

                   2S      =      
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เมื่อ          S 2       แทน     ความแปรปรวนของคะแนน 

                ∑ X   แทน     ผลรวมของคะแนน 

                ∑ 2X แทน     ผลรวมของคะแนนแตตัวยกกําลัง 

                Ν        แทน     จํานวนนักเรียนในกลุม 

 
6.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

              6.2.1 หาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชตารางวิเคราะห

ของ จุง เตย ฟาน (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2538 : 208 – 219) 

                   6.2.2 หาคาความเช่ือมัน่ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน    

ทวีรัตน.2538 : 12) 
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⎥
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เมื่อ   uΓ  แทน      คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

                 n       แทน      จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

              p       แทน      สัดสวนของผูทีท่าํไดในขอหนึง่ๆ = จํานวนคนทีท่ําถูก  

                                                                                              จาํนวนคนทัง้หมด 

             q        แทน      สัดสวนของผูทีท่าํผิดในขอหนึ่ง ๆ คือ 1-p 

             S 2
t      แทน      คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือวัดฉบับนั้น 

                  6.2.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบวัดความพงึพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยวธิี

หาคาสัมประสิทธแอลฟา (α - Coifficient) คํานวณจากสูตรครอนบัค (ลวน  สายยศ และอังคณา สาย

ยศ. 2539 : 2000 – 202)  

 

                  ⎥
⎦

⎤
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⎣
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 เมื่อ  α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่มั่น 

   N  แทน จํานวนของเคร่ืองมือวัด  

  2
iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ  

  2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งสองฉบับ 
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6.3 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใช

สูตรE1/E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 294-295) 

 

1E  = 100x
A
N

X
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑
 

 

2E  =    100x
B
N

F
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛∑
 

E 1       แทน   คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในแตละบทของนักเรียน

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 80 

E 2      แทน    คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลับจากการเรียนของนักเรียนทั้งหมด

คิดเปนรอยละ 80 

∑ x   แทน    คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทําแบบฝกหดั 

∑ F  แทน    คะแนนรวมของนักเรียนจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียน 

Ν       แทน    จาํนวนนกัเรียน 

A        แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

B        แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 
6.5  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

     สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

โดยใช t- test for Dependent Sample (ลวน สายยศ ; และอังคณา  สายยศ. 2539 : 

104 – 106) จากสูตร 

 

   ( )
1

22

−
Σ−Σ

Σ
=

n
DDn

Dt
 

 

  df  = n-1 
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เมื่อ  t  แทน คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

 D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู  

 n  แทน จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบคร้ังแรกและคร้ังหลัง 

 DΣ  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  

 2DΣ  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอน 

     และหลังการทดลอง 

 df  แทน คาความเปนอิสระ  

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง คําสมาสผูวิจัย

เสนอผลการศึกษาคนควาดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจยัจงึกําหนดสัญลักษณ

ในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 x    แทน  คาเฉลี่ย 

 N แทน  จํานวนนักเรียน 

 S.D. แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t แทน  สถิติที่ใชในการพิจารณาใน t – distribution 

 df แทน  คาความอิสระ 

 P   แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  เร่ือง คําสมาส ชัน้มัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550

ตามเกณฑ 80/80 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองคําสมาส  ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2550 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย  

เร่ืองคําสมาส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ที่ผูวิจัยคนควาพัฒนาข้ึน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ผูวิจัยไดทําการ

ทดลองกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  48  คน  โดยกอนเรียน  ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน แลวให

นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ระหวางเรียน

นักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดทายหนวยของทุกชุดการเรียน เมื่อนักเรียนไดเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาสแลว  ผูวิจัยไดทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบชุด

เดียวกัน และนําผลการทดสอบของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มาหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80    

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  เร่ืองคําสมาส ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3   

      ตามเกณฑ 80/80 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

N คะแนนเต็ม x  S.D. รอยละ 

E 1  

E 2  

48 

48 

60 

40 

49.27 

33.33 

4.29 

2.64 

82.12 

83.33 

  

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 82.12 / 83.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย  เร่ืองคําสมาส  ของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพวิเตอร    

      มัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3   

 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย N df x  S.D. t p 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

48 

48 

47 

47 

16.69 

33.33 

3.63 

2.64 

  

**  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนทีเ่รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  เร่ืองคําสมาส  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ือง

คําสมาส  หลังเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.13 .000** 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพงึพอใจของนักเรียนที่มตีอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เร่ืองคําสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียน ซึ่งสรุปผลไดดัง ตาราง 3 

 

ตาราง 3 ผลของความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส   

     กอนและหลังเรียน  

 

ความพึงพอใจ 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

N df x  S.D. t p 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

48 

48 

47 

47 

3.12 

4.16 

.22 

.16 

  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 3 การวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนที่เ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  เร่ือง คําสมาส มีระดับความพึงพอใจสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
 

22.21 .000** 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ  

 
 การศึกษาคาควานีเ้ปนพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส                

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 สรุปผลการศึกษาคนควา ดังนี้  

  1.  ความมุงหมายของการศึกษาคนควา  

  2.  ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

  3.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  4.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

  5.  เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษาคนควา 

  6.  วิธีดําเนนิการทดลอง 

  7.  การวิเคราะหขอมูล 

  8.  สรุปผลการวิจัย 

  9.  อภิปรายผล 

  10. ขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาไทย 

เร่ือง คําสมาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองคําสมาส ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย วิชา

ภาษาไทย เร่ืองคําสมาส ชัน้มัธยมศึกษาที ่3 

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ที่มีประสิทธิภาพ  

 2.  เพื่อเปนแนวทางสําหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ของกลุมสาระ- 

การเรียนรูภาษาไทยในเนื้อหาอ่ืน ๆ ตอไป 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  

จํานวน 5 หองเรียน รวม 250 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางในครัง้นี ้เปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย - 

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 48 คน 

โดยใชวิธีสุมอยางงายจาก 5 หองเรียน และแบงเปนกลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง 3 คร้ัง 

ซึ่งในแตละคร้ังจะไมใชนกัเรียนหองซ้าํกนั  ดังนี ้

  1. กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน  

  2 .กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลองคร้ังที่ 2 จํานวน 15 คน 

  3. กลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง จํานวน 48 คน 

 

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2550 ใชเวลาในการทดลองจํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  บทเรียนมลัติมีเดีย เร่ือง คําสมาส จํานวน 16 ชุด 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.  แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

 4.  การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง คําสมาส  

       4.1   แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

       4.2  แบบประเมินคุณภาพดานส่ือของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

 5.   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง คําสมาส 

       5.1  แบบฝกหัดทายหนวยการเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

       5.2  แบบทดสอบหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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วิธีดําเนินการทดลอง 
   ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดังนี้ 

    1. เตรียมการทดลอง 

         1.1  กําหนดระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง โดยประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพื่อขอความอนุเคราะหทดลอง ประสานกับ

อาจารยฝายวิชาการเพื่อขอดําเนินการทดลองในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และประสานงานกับ

อาจารยประจําวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อขอความอนุเคราะหใหจัดการเรียนการสอน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

        1.2  เตรียมสถานที่ เคร่ืองคอมพิวเตอรแผน ซีดี บทเรียนคอมพิวเตอร โดยใหอาจารย

ผูควบคุมดูแลหองคอมพิวเตอรคัดลอกบทเรียนคอมพิวเตอรลงเคร่ืองไวใหครบทุกเคร่ือง จํานวน 

48 เคร่ือง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบถามวัดความพึงพอใจใหมี

จํานวนเพียงพอกับนักเรียน ทําการตรวจสภาพคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชในการ

ทดลอง  

     2. การดําเนินการทดลอง 

         2.1  นําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหา

ขอบกพรองของบทเรียนเก่ียวกับตัวอักษร เสียง ภาพประกอบบทเรียน ผูวิจัยไดสังเกตและ

สอบถามนักเรียนปรากฏวา นักเรียนสนใจมาก สนุกสนานและอยากเรียนอีก  ขอบกพรองที่พบคือ 

เนื้อหามากและภาพกราฟกมีมากเกินไปจึงไดปรับปรุงแกไขเพื่อใชการทดลองคร้ังตอไป 

         2.2  นําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 15 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การสังเกต การสอบถาม พบวานักเรียนมีความสนใจและรูสึก

สนุกสนานกับบทเรียน  ขอบกพรองที่พบคือ การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนบางกรอบชาหรือเร็ว

เกินไป จึงไดนํามาปรับปรุงแกไข และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

         2.3  การทดลองภาคสนาม ใหนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมอยางงาย 

จํานวน 48 คน ทําการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส โดยมีการทดสอบกอน

เรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําสมาส จากน้ันนักเรียนทําการศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส พรอมกับทําแบบฝกหัดทายชุดการเรียนแตละชุด 

และทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกัน 
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การวิเคราะหขอมูล 
        ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

        1.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

        2.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองคําสมาส  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

คําสมาส 

        3.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คํา

สามาส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยคาสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กอนและหลังเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสามาส ปรากฏผลดังนี้ 

 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 82.12 /83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว  

2.  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองคําสมาส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย  เร่ืองคําสมาส  หลังเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

คําสมาส มีความสามารถทางการเรียนดีข้ึน 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาความพึงพอใจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเพื่อหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองคําสมาส สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส มี

ประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ 82.12/83.33 ซึ่งถือวาเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช

ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูได ที่เปนเชนนี้เหตุผลมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ทันสมัย ในขณะเรียนนักเรียนไดรับความรู ความสนุกสนานและทาทาย

ความสามารถตลอดกิจกรรม นักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมตามประสบการณการเรียนรู

และศักยภาพของแตละบุคคล  นอกจากนี้การออกแบบและการผลิตบทเรียนเปนไปตามข้ันตอน

อันเหมาะสม ทั้งดานรูปแบบ เนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งมีการจัดลําดับข้ันตอนการเรียนรูตามลําดับ

ความยากงายของเนื้อหา  เนื้อหาแบงออกเปนชุด ๆ อยางชัดเจน แตละชุดนักเรียนสามารถเรียนรู

ดวยตนเองไดอยางเขาใจ เนื้อหามีปริมาณพอเหมาะกับเวลาในแตละคาบเรียน ทั้งนี้ยังมีการเสริม

วิธีการจําหลักเกณฑทางภาษาอันนาสนใจระหวางการเรียนรู ทําใหนักเรียนรูสึกเพลิดเพลินกับ

เนื้อหาบทเรียน เกิดการเรียนรูที่คงทน แมนยําและถูกตอง นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเร่ืองคําสมาสยังตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียนแตละคนอยางอิสระ นักเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามระดับความสามารถของสติปญญาและศักยภาพ ซึ่งเปนวิธีที่ชวย

ลดชองวางระหวางนักเรียนที่เรียนเกงและเรียนออน  ทําใหนักเรียนแตละคนประสบความสําเร็จใน

การเรียนรูไดตามจุดมุงหมายที่ตองการอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ  คํา

เสียง (2543) ที่ทําการวิจัยเร่ืองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง คํา

ราชาศัพท ที่พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  

เชนเดียวกับ จิราพร  ราชสิงโห.(2549). ที่ทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองตัวสะกดไมตรงตามมาตรา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่พบวาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 82.12/83.33  มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนอันสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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2.  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองคําสมาส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทย  เร่ืองคําสมาส  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

แสดงวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส มีความสามารถ

ทางการเรียนดีข้ึน ที่เปนเชนนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส มีการแบงสาระ

การเรียนรูเปนชุดการเรียนยอย ๆ 16 ชุด ที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนแหลงถายทอด

ความรู ความคิด และพัฒนาทักษะตาง ๆ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เหมาะสมชวยให

นักเรียนมีการรับรูสูงข้ึน ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถประมวลขอมูล นําเสนอ

ขอมูล ภาพ เสียง และขอความไดเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีและมีความ

กระตือรือรนที่จะเรียนรู นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ยังสนอง

อัตราเร็วในการเรียนรูของแตละบุคคล นักเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับอยางฉับพลัน ซึ่งขอมูลที่ได

จากการยอนกลับนี้จะชวยเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน และเปนการสรางแรงจูงใจอีก

ดวย รางวัลหรือความสําเร็จเปนส่ิงเสริมแรงใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดการ

เรียนรูข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิสิตรา สุทธิอาจ(2549 :บทคัดยอ) เร่ืองการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง การออกเสียงคําควบกลํ้า ที่พบวา 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ 

(2545 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ไตรยางศ

และการผันอักษร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จึง

เหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

ดีข้ึน 

 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง

คําสมาส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจหลังเรียนเทากับ 

4.16 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองคําสมาส เพิ่มข้ึน

และอยูในระดับดี ที่เปนเชนนี้เพราะ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส เปนบทเรียนที่

สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยการนําเอาเทคนิควิธีการสรางบทเรียนมัลติมีเดีย 

ไดแก ตัวอักษร ภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว มาผสมผสาน จนสามารถเราความสนใจของ

นักเรียนใหอยากเรียนรูและรูสึกสนุกสนานกับบทเรียนอยูตลอดเวลา  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่
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นาสนใจ ใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะความรูที่ไดเรียนมาในกิจกรรมมีการเสริมแรงใหนักเรียนเกิด

ความภูมิใจและกําลังใจที่อยากจะเรียนรู นักเรียนสามารถเลือกศึกษาไดตามอัธยาศัยและตาม

ระดับความสามารถของตนเองโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและเพื่อนรอบขาง จึงกลาวไดวา

กระบวนการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส เปนกระบวนการเรียนรูที่ควบคู

กับความสนุกสนาน ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ. (2545).ที่ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

ไตรยางศและการผันอักษร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พบวานักเรียนมีความพึง

พอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพิ่มข้ึนและอยูในเกณฑที่กําหนดไว  เชนเดียวกับงานวิจัย

ของ กิตติพงศ  ดารักษ. (2547). ที่ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สํานวน

และภาษิตไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนและ

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง คําสมาส สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงเปนบทเรียนและแหลงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหนักเรียนเกิด

ความรูสึกพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง คําสมาส ที่สนองความสามารถทางการ

เรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน ถาไมเขาใจบทเรียนก็ศึกษาเพิ่มเติมและฝกทักษะไดอยาง

ตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยมีขอแสนอแนะบางประการที่อาจสงผลดีตอการวิจัยในคร้ังตอไป

ดังนี้คือ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
      1.1  ผูที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรศึกษาหลักสูตรใหละเอียด

รอบคอบ จัดเรียงลําดับเนื้อหาตามความยากงายที่จะสงผลตอการเกิดกระบวนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ กําหนดกิจกรรม การเสริมแรง ในบทเรียนใหมีความนาสนใจเหมาะสมกับศักยภาพ

ของนักเรียน  

     1.2  สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เสียง

ประกอบคําบรรยายเปนส่ิงสําคัญ ผูพัฒนาบทเรียนควรรางคําบรรยายใหกระชับรัดกุม ถูกตองและ

เขาใจไดงาย การบันทึกเสียงควรบันทึกเสียงใหไดคุณภาพ ใชน้ําเสียงในการบรรยายที่เปน

ธรรมชาติ เหมือนครูพูดคุยกับศิษย นอกจากนี้ควรออกแบบบทเรียนในแตละกรอบภาพใหมีอัตรา

ความเร็วที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1  ควรศึกษาผลการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับเนื้อหาอ่ืน 

ๆ ในระดับชั้นตาง ๆ 

      2.2  ควรศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ

และความซ่ือสัตยของนักเรียน 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําสมาส 
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บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง คําสมาส 

ชุดที่ 1 หลักการสมาสคํา 

 

คลิกตอไป  
 

คลิกตอไป  
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เกมวัดดวง  นักเรียนทราบมากอนหรือไมครับวา   
การสมาสคําคืออะไร  ลองทายเลน ๆ โดยการคลิกท่ีตัวเลือก   
ท่ีนักเรียนคิดวาถูกตองไดเลยครับ (เลือกไดมากกวา ๑ คําตอบ)

เปนหลักการสรางคําไทย

สรางคําคลายคําประสม

เกิดจากคําบาลี -สันสกฤต

ไดคําใหม ๆ ใชในภาษาไทย

เกิดจากการกลมกลืนเสียง

เกิดจากคําไทยแท

คลิกตอไป   
 

 

จากกิจกรรมเกมวัดดวง                
สามารถสรุปความหมายของคําสมาสได

ดังนี้

คําสมาส คือ คําที่
สรางขึ้นใหมจากการ
นําคําภาษาบาลี หรือ
สันสกฤตมารวมเขา

ดวยกัน

โดยดัดแปลงจากหลัก
ไวยกรณบาลีและ

สันสกฤต เพื่อใหมีคํา
ใชมากขึ้นใน
ภาษาไทย

คลิกตอไป  
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เตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมนะครับ เรากําลังจะเขาสูบทเรียน  
การสมาสคํา แลวละครับ

 
 

 

เมนูหลัก

หลักการสมาสคํา

การแปลความหมาย

วาดวยการันต

และประวิสรรชนีย

อานออกเสียงสระตอเน่ือง

ตองเปนคําบาล-ีสันสกฤต 
เทานั้น

คําวา “พระ” นําหนา 
คือคําสมาส

คําลงทายบางคํา เปนคําสมาส

นักเรียนสามารถเลือก
ศึกษา โดยการคลิกใน

หัวขอท่ีสนใจ         
จนครบทุกหัวขอ

ออกจากบทเรียน
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ตองเปนคําบาลีและสันสกฤตเทาน้ันจึงจะสามารถสมาสกันได

เชน

นิติศาสตร (บาลี + บาลี)

โจรกรรม (สนัสกฤต + สนัสกฤต)

จริยศึกษา(บาลี + สนัสกฤต)

คลิกตอไป  
 

 

คลิก กลับเมนูหลัก

ใหนักเรียนเลือก คลิก เฉพาะคําที่มาจากคําบาลี-สันสกฤต

มงคลกาล

พันธกรณี

ชุกชี 

สุภาพบุรุษ ผลไม

สมุทรปราการ

อรชร

ภูมิศาสตร
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เมื่อนําคําบาลีสันสกฤตมาตอกันเขาแลว  ก็ตองอานออกเสียง
สระตอเน่ือง สามารถแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ

คลิกดู ลักษณะที๑่

? ?
คลิก กลับเมนูหลัก  

 

 

เมื่อนําคําบาลีสันสกฤตมาตอกันเขาแลว  ก็ตองอานออกเสียง
สระตอเน่ือง สามารถแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ

๑. เมื่อนําคําบาลี-สันสกฤต 
มาสมาสกัน พยัญชนะตัว
ทายของคําแรกมีสระกํากับ
ใหอานออกเสียงออกเสียง

ตอเน่ืองเมื่อสมาส       
กับคําหลัง

คลิก ยอนกลับ

คลิกดู ลักษณะที๒่

?
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เมื่อนําคําบาลีสันสกฤตมาตอกันเขาแลว  ก็ตองอานออกเสียง
สระตอเน่ือง สามารถแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ

คลิก กลับเมนูหลัก

๑. เมื่อนําคําบาลี-สันสกฤต 
มาสมาสกัน พยัญชนะตัว
ทายของคําแรกมีสระกํากับ
ใหอานออกเสียงออกเสียง

ตอเน่ืองเมื่อสมาส       
กับคําหลัง

๒. เมื่อนําคําบาล-ีสันสกฤต 
มาสมาสกัน พยัญชนะตัว
สุดทายของคําแรกไมมีสระ
กํากับ ใหอานออกเสียง

ตอเน่ืองเหมือนม ี      
สระ อะ กํากับไว

คลิก ดูตัวอยางคํา คลิก ดูตัวอยางคํา
 

 

 

คลิก ยอนกลับ

๑. เมื่อนําคําบาลี-สันสกฤต มาสมาสกัน พยัญชนะตัวทาย    
ของคําแรกมีสระกํากับใหอานออกเสียงออกเสียงตอเน่ือง      

เมื่อสมาสกับคําหลัง

เกตุ + มาลา = เกตุมาลา  อานวา  เกด-ตุ-มา-ลา 

สนธ ิ+ สัญญา = สนธิสัญญา อานวา  สน-ท-ิสัน-ยา 

ภูมิ + ศาสตร  = ภูมิศาสตร  อานวา  พู-มิ-สาด 

จฬุา + ลักษณ = จฬุาลักษณ  อานวา  จ-ุลา-ลัก
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คลิก กลับเมนูหลัก

๒. เมื่อนําคําบาล-ีสันสกฤต มาสมาสกัน พยัญชนะตัวสุดทาย
ของคําแรกไมมีสระกํากับ ใหอานออกเสียงตอเน่ืองเหมือนม ี      

สระ อะ กํากับไว

คช (ะ) + สาร    

ราช (ะ) + การ

คุณ (ะ) + ภาพ   

โจร (ะ) + กรรม

=  คชสาร    อานวา    คด-ชะ-สาน        

= ราชการ    อานวา   ราด-ชะ-กาน     

= คุณภาพ    อานวา   คุน-นะ-พาบ  

= โจรกรรม   อานวา   โจน-ระ-กํา

  
 

 

ตัวสุดทายของคําหนาเปนการันตหรือประวิสรรชนียไมได
กรณีตัวสุดทายของคําหนา

เปนการันต เปนประวิสรรชนีย

การุณย + เทพ
ใหตัดเคร่ืองหมายทัณฑฆาตออกกอนสมาส

การุณย + เทพ

การุณยเทพ

วีระ + ชน
ใหตัดสระ อะ ออกกอนสมาส

วีร + ชน

วีรชน

คลิก
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สุคนธ + ชาติ
วัฒน + ธรรม
กาญจน + บุรี
หัตถ + กรรม
สมณะ + เพศ
คณะ + บดี
ยุทธ + ภูมิ
ธรุะ + การ

คําชีแ้จง  ใหนักเรียนสมาสคําท่ีกําหนดใหลงในกระดาษ แลวคอยดูเฉลยคําตอบ

?
?
?
?
?
?
?
?

เฉลย

เฉลย

เฉลย

เฉลย

เฉลย

เฉลย

เฉลย

เฉลย
คลิก กลับเมนูหลัก  

 

 

คําสมาส  เมื่อแปลความหมายจะตองแปลจากหลังมาหนา

ราช + การ = ราชการ

กาญจน + บุรี = กาญจนบุรี

วิทยา + ทาน = วิทยาทาน

สนธ ิ+ สัญญา = สนธสัิญญา

ความหมาย

ความหมาย

ความหมาย

ความหมาย

งานของพระราชา

เมืองทอง

การใหความรู

สัญญาในการติดตอ

คลิก
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ถาขอใดแปลความหมายของคําสมาสไดอยางถูกตอง     
ก็ใหนักเรียนคลิกที่ความหมายของคําสมาสไดเลยครับ

วิชาที่เกี่ยวกับแผนดิน

สนามรบ

คุณที่เลื่องลือ

รมสีทอง

งามที่รูป

ภูมิศาสตร

ยุทธภูมิ

กิตติคุณ

เศวตฉัตร

สิริลักษณ

ภัยที่เกิดจากนํ้าอุทกภัย
คลิก กลับเมนูหลัก   

 

 

 

คําวา “พระ” นําหนาคําบาลี-สันสกฤต ถือเปนคําสมาส

พระ คําบาลี-สันสกฤต คําสมาสนําหนา ถือเปน

พระ

พระ

พระ

พระ

พระ

ครู

เคราะห

ทัย

โอษฐ

ฤกษ

พระครู

พระเคราะห

พระทัย

พระโอษฐ

พระฤกษ
คลิก กลับเมนูหลัก  
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เมื่อคําบาลี-สันสกฤต บางคําวางไวขางหนาคําวา              
“การ กรรม คดี ธรรม ภาพ ภัย กัณฑ ลักษณ วิทยา ศาสตรฯ”

ถือวาเปนคําสมาส

 
 

  

 

การ 
กรรม 
คดี 
ธรรม 
ภาพ  
ภัย 
กัณฑ 
ลักษณ 
วิทยา 
ศาสตร

กรรมการ    
ศิลปกรรม   
วรรณคด ี    
คุณธรรม     
กายภาพ 
วาตภัย       
มหากัณฑ    
อุปลักษณ  
ธรณีวิทยา 
นิติศาสตร

หัตถการ       
วิษณุกรรม     
ผรุสวาทคดี    
พุทธธรรม     
จนิตภาพ       
โอษฐภัย       
กุมารกัณฑ     
สัญลักษณ      
จติวิทยา       
รัฐศาสตร

ธุรการ        
คหกรรม       
โบราณคดี     
จริยธรรม      
มโนภาพ       
อุทกภัย        
มัทรีกัณฑ      
จฬุาลักษณ     
พิษวิทยา       
กลศาสตร  
คลิก กลับเมนูหลัก  
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แบบฝกหัดทายบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คําสมาส   

ชุดที่ 1 หลักการสมาสคํา 
 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบฝกหัดเร่ืองหลักการสมาสคํามทีั้งส้ิน  10 ขอ 

 2.  ใหนกัเรียนเลือกวงกลม  O  คําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

 

1.  ขอใดอธิบายหลักการสมาสไดชัดเจนที่สุด 

ก.  การนําคําบาลี-สันสกฤตมาตอกัน     

     แลวไดความหมาย 

 ข.  การนาํคําบาลี- สันสกฤตมาเช่ือม  

                 เสียงกนัแลวไดความหมาย 

 ค.  การนาํคํามาตอกันแลวเกิดเปน 

                 คําใหม 

 ง.  การนาํคํามาตอกันแลวเกิดเปน 

                 คําใหมมีความหมายใหม 

2.  ขอใดคือคําสมาส 

 ก.  ปยพจน  บุญเขต  พทุธจักษ ุ

 ข.  พลานิสงส  พทุธธรรม  กาลเวลา 

 ค.  สมาคม  ผลไม  ศิริรัตน 

 ง.  สุทธิพงษ  พาหนะ  ภักษาหาร 

3.  ขอใดแยกคําสมาส “ทักษสัมพนัธ” ไดอยาง  

     ถูกตอง 

 ก.  ทกัษ + สัมพันธ 

 ข.  ทักษะ + สัมพันธ 

 ค.  ทักษ + สัมพันธ 

 ง.  ถกูทกุขอ 

ขอ 4-6  จงสมาสคําทีก่ําหนดให 

4.  ทุกข + ลักษณะ  

 ก.  ทกุขลักษณะ   

ข.  ทุกขาลักษณะ 

 ค.  ทุกขลักษณะ   

ง.  ทกุโขลักษณะ 

5.  ศิลปะ + ศาสตร  

 ก.  ศิลปะศาสตร   

ข.  ศิลปศาสตร 

 ค.  ศิลปาศาสตร   

ง.  ศิลปศาสตร 

6.  จริยา + ธรรมะ + ศึกษา 

 ก.  จริยาธรรมศึกษา   

ข.  จรรยาธรรมศึกษา 

 ค.  จริยธรรมาศึกษา   

ง.  จริยธรรมศึกษา 

7.  ขอใดแปลความหมายของคําสมาส 

     ไมถกูตอง 

 ก.  สุนทรพจน - คําพูดอันไพเราะ 

 ข.  ศุภนิมิต - ฝนเปนลางดี 

 ค.  ดาราศาสตร - วิชาความรูเกี่ยวกับ  

                 ดวงดาว 

 ง.  อุดมฤกษ - ความสมบูรณแหงเวลา 
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8.  ขอใดอานออกเสียงคําสมาสไมถูกตอง 

 ก.  ประวัติศาสตร  

                 อานวา ประ-หวัด-ติ-สาด 

 ข.  เพชรบุรี  

     อานวา เพด็-บุ-รี 

 ค.  ปรากฏการณ  

                  อานวา ปรา-กด-กาน 

 ง.  ปทุมธาน ี 

                 อานวา ปะ-ทุม-มะ-ทา-น ี

 

 

9.  ขอใดไมใชคําสมาส 

 ก.  เจริญพร           

ข.  ชยัมงคล 

 ค.  สหศึกษา         

ง.  สุพรรณหงส 

10.  ขอความตอไปนี้มีการสมาสคํากี่แหง 

        “คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาว 

          อาเศียรวาทเนื่องในวนัปยมหาราช” 

 ก.  4  แหง  ข.  5  แหง 

 ค.  6  แหง  ง.  7  แหง
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ภาคผนวก ข. 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คําสมาส 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

     แบบประเมินของผูเช่ียวชาญดานส่ือ 
  แบบประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําสมาส 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง  คําสมาส  สําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีขอสอบทั้งส้ิน  80  ขอ 

 2.  ใหทาํเคร่ืองหมาย × ลงในกระดาษคําตอบหนาตัวเลือกที่เห็นวาถูกตองที่สุด 

 3.  ใชเวลาในการทาํแบบทดสอบ  90  นาท ี

 

1.  ขอใดไมใช  คําสมาส 

 ก.  วสันตฤดู  ข.  อัคคีภัย 

 ค.  มนุษยศาสตร ง.  มหรรณพ 

2.  ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา 

 ก.  ฉันทลักษณ  สาธารณสุข  มัคคุเทศก 

 ข.  สุนทรพจน  ผลานิสงส  โหราจารย 

 ค.  อดีตกาล  ราชานเุคราะห  มไหศวรรย 

 ง.  วรรษฤดู  ปรากฏการณ  เบญจกัลยาณี 

3.  ขอใดแปลความหมายคําสมาส ไมถูกตอง 

 ก.  สมณะ+เพศ = สมณเพศ - เพศสมณะ 

 ข.  กาญจนะ+บุรี = กาญจนบุรี - เมืองทอง 

 ค.  คณะ+บดี = คณบดี - หวัหนาคณะ 

 ง.  ธุระ+การ = ธุรการ - งานการ 

4.  ขอใดสมาสคําไมถูกตอง 

 ก.  หัตถ+กจิ        = หัตถกิจ 

 ข.  ศิลปะ+ศึกษา  = ศิลปะศึกษา 

 ค.  พละ+ศาสตร   = พลศาสตร 

 ง.  โอษฐ+ภัย        = โอษฐภัย 

5.  คําสมาสในขอใดอานออกเสียงไมถูกตอง 

 ก.  เศวตฉัตร  (สะ-เหวด-ตะ-ฉัด) 

         ข.  ธรรมยุต  (ทํา-มะ-ยุด) 

 ค.  กรรมศาลา  (กํา-สา-ลา) 

 ง.  เพชรบุรี  (เพ็ด-ชะ-บุ-รี) 

6.  ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา 

 ก.  ศึกษาศาสตร  แพทยาลัย  พุทธศาสนา 

 ข.  เทวนิทร  ชวีวทิยา  วัฒนธรรม 

 ค.  ราชการ  อาชีวศึกษา  สังฆนายก 

 ง.  ภูมิภาค  กรรมวิธี  วิทยาราม 

7.  คําสมาสในขอใดแปลความหมายจากคําหลังมา 

       คําหนา หรือจากคําหนาไปคําหลังกไ็ด 

 ก.  นิตยสาร  ข.  สังฆทาน 

 ค.  บุตรภรรยา  ง.  ขัตติยมานะ  

8.  ขอใดเปนคําสมาสทั้งสองคํา 

 ก.  ภูมิมินทร  ภูมิประวัติ 

 ข.  ภูมิปญญา  ภูมิลําเนา 

 ค.  ภูมิศาสตร  ภูมิภาค 

 ง.  ภูมิบดี  ภูมิเจริญ 

9.  คําสมาสในขอใดแปลความหมายจากคําหลังมา 

       คําหนา หรือจากคําหนาไปคําหลังกไ็ด 

 ก.  ราชการ    ข.  พุทธสมาคม 

 ค.  เทวสถาน  ง.  พนาสัณฑ 
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10.  ขอใดไมใชคําสมาส 

 ก.  สุขาราม  ข.  กรรมวิธ ี

 ค.  สังฆนายก  ง.  วิสาขบูชา 

11.  ขอใดมีการสรางคําเหมือนคําวา  

     “แพทยศาสตร” 

 ก.  มเหสี  ข.  เอกานุภาพ 

 ค.  ชลเนตร  ง.  วราภรณ 

12.  ขอใดมีการสรางคําแตกตางจากขออ่ืน ๆ 

 ก.  มนุินทร  ข.  ราชโอรส 

 ค.  วรรณคดี  ง.  เทวรูป 

 

ขอ 13-15 ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา 

13.   ก.  สุทโธทนะ  โภไคศวรรย 

 ข.  ราชูปโภค  ลพบุรี 

 ค.  ชลบุรี  ศุภนิมิต 

 ง.  อุดมฤกษ  นันทนาการ 

14.   ก.  สุพรรณราช  กาลเทศะ 

 ข.  สุวรรณวิหค  ประชาภิบาล 

 ค.  เกษตราธกิาร  นราธิบดี 

 ง.  นารีนาถ  ไอศวรรย 

15.   ก.  บงกชรัตน  ชิโนรส 

 ข.  ไพรินทร  ธนัวาคม 

 ค.  ราชวงศ  พลานามัย 

 ง.  พฤกษสาขา  คามวาสี 

16.  ประโยคในขอใดปรากฏคําสมาส 

 ก.  นกัเรียนมหีนาที่สําคัญคือต้ังใจเรียน 

                 หนังสือ 

 ข.  การทาํรายงานทุกคร้ังตองไมลืมเขียน 

                 บทบรรณนานุกรม 

 

 

 ค.  จงัหวัดกาญจนบุรีเปนแหลงศึกษา 

                  ประวัติศาสตร 

 ง.  แมคาทุเรียนที่ตลาดกําลังปวยเปน 

                 ไขหวัดใหญ 

17.  ประโยคในขอใดปรากฏคําสมาสมากที่สุด 

 ก.  พระพุทธรูปเปนส่ิงศักด์ิสิทธิท์ี่ทกุ  

                  ครอบครัวตองมีไวประจําบาน 

 ข.  อัคคีภัยเปนภัยรางแรงทีส่รรพสัตว 

                 หวาดผวา 

 ค.  ผูที่มีเคราะหมกัจะไปทาํสังฆทานทีว่ดั  

                  เพื่อปดเปาทุกขภัย 

 ง.  พทุธภาษิตมีคุณสมบัติทาํใหขาราชการ  

                 มคีวามซ่ือสัตย 

18.  ประโยคในขอใดไมปรากฏคําสมาส 

 ก.  นางคือเบญจกัลยาณีทีทุ่กคนรัก 

 ข.  เขาคนน้ันคือวีรบุรุษในใจฉันเสมอ 

 ค.  ผูมีปญญาสามารถเอาชนะไดทุกส่ิง 

 ง.  เธอกําลังจะไดวาทีม่หาบัณฑิต 

19.  ประโยคตอไปนี้มีคําสมาสทัง้หมดกีคํ่า 

       “โรงเรียนสารวิทยากําลังเปดรับสมัครกุลบุตร 

         กุลธิดาที่ตองการศึกษาตอในระดับ 

         มัธยมศึกษา” 

 ก.  2  คํา  ข.  3  คํา 

 ค.  4  คํา  ง.  5  คํา 
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20.  ประโยคตอไปนี้สมาสคําไมถูกตองทัง้หมดกี่คํา 

       “การทัศนศึกษาของวชิาพละศึกษาคร้ังนี้   

         นักเรียนไดรับความรูรอบตัวทีห่ลากหลาย   

         ไดแก  ศิลปะศาสตร  ภาษาศาสตร   

         วทิยาศาสตร  คณิตศาสตร  ซึง่ความรู 

         ทุกแขนงสามารถนาํมาบูรณาการความรูได  

         เปนอยางดี” 

 ก.  2  คํา  ข.  3  คํา 

 ค.  4  คํา  ง.  5  คํา 

21.  ขอใดสนธิคําไมถูกตอง  

 ก.  ศิลปะ+อากร    =  ศิลปอากร 

 ข.  มหา+โอฬาร    = มโหฬาร 

 ค.  บุรี+อินทร       = บุรินทร 

 ง.  หัตถ+อาภรณ  = หัตถาภรณ 

22.  คําในขอใดไมเกิดจากการเขาสนธ ิ

 ก.  ราช+อาดูร         = ราชอาดูร 

 ข.  พุทธ+โอวาท   = พุทโธวาท 

 ค.  ไพรี+อินทร     = ไพรินทร 

 ง.  บรรณ+อารักษ= บรรณารักษ 

23.  ขอใดเปนการสนธ ิทุกคํา 

 ก.  รัตติกาล  จุฬาลงกรณ 

 ข.  มัณฑนศิลป  พัสตราภรณ 

 ค.  เทศาภิบาล  ฉันทานุมัติ 

 ง.  นามาภิไธย  พฤติกรรม  

24.  ขอใดแยกคํา “มหรรณพ”ไดถูกตอง 

 ก.  มห+อรรณพ 

 ข.  มหรร+อรรณพ 

 ค.  มหรร+ณพ 

 ง.  มห+อรร+ณพ 

 

 

25.  คําสนธิขอใด  เกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปสระ  

 ก.  มหา+อัศจรรย  = มหัศจรรย 

 ข.  วน+อันดร        = วนนัดร 

 ค.  สุข+อุทัย         = สุโขทัย 

 ง.  มหา+โอสถ      = มโหสถ 

26.  ขอใดเปน นิคหิตสนธิ 

 ก.  รโหฐาน  ศิโรเพฐน 

 ข.  สังขาร  สังเกต 

 ค.  มไหศวรรย  พโลทัย 

 ง.  เทวนิทร  มเหสี   

27.  ขอใดสนธิคําไดอยางถกูตอง 

 ก.  พล + อากร         =  พลการ 

 ข.  ภัตต + อาคาร     =   ภัตตคาร 

 ค.  ยทุธนา + อาการ  =   ยุทธนาการ 

 ง.  ราช + อธิราช        =   ราชธิราช  

28.  ขอใดสนธิคําไดอยางถกูตอง 

 ก.  วทิย + อาวุธ       =   วิทยาวธุ 

 ข.  ศรีสัชน + อาลัย  =   ศรีสัชนลัย 

 ค.  ศัพท + อนุกรม   =   ศัพานกุรม 

 ง.  ศาสตร + อาวุธ   =   ศาสตโรวุธ  

29.  ขอใดสนธิคําไมถูกตอง 

 ก.  โศก + อาลัย       =  โศกาลัย 

 ข.  สัมม + อาชีวะ     =   สัมมาอาชีวะ 

 ค.  สุข + อานนัท      =   สุขานันท 

 ง.  สุร + อาลัย          =   สุราลัย  

30.  ขอใดสนธิคําตอไปนี้ไดอยางถูกตอง 

       “รังสี + โอภาส” 

 ก.  รังโสภาส  ข.  รังสิโอภาส 

 ค.  รังสิโยภาส  ง.  รังสโยภาส 
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31.  ใดคือที่มาของคําวา “สมาคม”และ “สมาส” 

 ก.  สํ + คม / สํ + มาส 

 ข.  สํ + คม / สํ + อาส 

 ค.  สํ + อาคม / สํ + อาส 

 ง.  สํ + อาคม / สํ + อาส 

32.  ขอใดทุกคําไมใชนิคหิตสนธ ิ

 ก.  สังกร  สังคีต  สังขาร 

 ข.  สัญจร  สัญญาณ  สังสาร 

 ค.  อหังการ  กินนร  สังวร 

ง.  กลากร  มโหภาส  วโรฬาร 

 

ขอ 33-34  ขอใดเปนคําสนธทิั้งหมด 

33.   ก.  เดชานุภาพ  คมนาคม  วัชโรทยั 

 ข.  ศาสตราวธุ  มหาราชา  สุธาโภชน 

 ค.  สิรินทร  ราชโอรส  มหรรณพ  

 ง.  ธนาภรณ  วิทยานิพนธ  วิทยาทาน 

34.   ก.  ปรัชญา  สถาพร  สิงหาสน 

 ข.  อรุโณทยั  วิทยากร  ภัณฑารักษ 

 ค.  กระยาหาร  วโรดม  ทศพร 

 ง.  ธนบัตร  ธุรการ   ทานศาลา 

35.  ประโยคในขอใดปรากฏคําสนธิ 

 ก.  พระอาจารยถวายการสอนวิชา 

                  วทิยาศาสตร 

 ข.  ปนี้มีรายการแขงขันตอบปญหา  

                  สารานกุรม 

 ค.  นักเรียนทกุคนมีความรูเปนอาวุธ 

                  ปองกันตนเอง 

 ง.  ธรรมศาสตรเปนช่ือสถานศึกษาที่ม ี 

                 ชือ่เสียง 

 

 

36.  ประโยคในขอใดปรากฏคําสนธิมากกวา 2 คํา 

 ก.  คณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณ- 

                 มหาวิทยาลัยจัดแสดงละครเร่ือง 

                 สาวนอยมหัศจรรย 

 ข.  พุทธศาสนสุภาษิตสอนให  

                  พทุธศาสนิกชนครองธรรมอยางสันติสุข  

                  เสมอมา 

 ค.  โลกยุคโลกาภิวัตนทาํใหมนษุยชาติ 

                 ตองด้ินรนเอาตัวรอดจากมหนัตภัย 

                 ตางๆ  

 ง.  ส่ือมวลชนในปจจุบันใชภาษาไทย  

                 ผิดพลาดจนเปนตัวอยางที่ไมเหมาะสม 

                 แกเยาวชน 

37.  ประโยคในขอใดไมปรากฏคําสนธิ 

 ก.  นกัเรียนกลาวสัตยาธิษฐานตอหนา 

                 พระพุทธโสธร 

 ข.  วัดอัมพวนารามกาํลังมีงานปดทอง 

                  ฝงลูกนิมิต 

 ค.  ในเขตพุทธาวาสงดเวนอบายมุข 

                  ทกุชนิด 

 ง.  โรงเรียนปญจทรัพยไดรับรางวัล 

                 พระราชทาน 

38.  ขอใดมีการสรางคําแตกตางจากขออ่ืน 

 ก.  กตัญชลี  รัตนาสน 

 ข.  อมรินทร  จันทรุปราคา 

 ค.  พิทยาราม  วทิยาคาร 

 ง.  สังวาส  สมาธ ิ
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ขอ 39-40 ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลว

ตอบคําถาม 

“การทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตรกรุงศรี-

อยุธยาของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียน 

มหรรณพาราม จัดข้ึนแบบบูรณาการ นักเรียนจะได

สัมผัสกับพทุธานุภาพในเขตพุทธาวาสเกาแกอันนา

เล่ือมใสศรัทธา พระราชวงัโบราณอันนามหัศจรรย

ทางดานประติมากรรม ที่แสดงถึงราชานุภาพแหง

กษัตริยไทยสมัยอยุธยา” 

39.  ขอความดังกลาวมกีารเขาสนธิอยูทัง้หมดกี่คํา 

 ก.  4  คํา  ข.  5  คํา 

 ค.  6  คํา  ง.  7  คํา 

40.  คําใดมวีธิีการสนธิซอนกัน 2 แหง 

 ก.  ทัศนศึกษา            ข.  มหรรณพาราม 

ค.  พุทธานุภาพ             ง.  ประติมากรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

เร่ือง คําสมาส ชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 
 

 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามนี ้มีจุดประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงแกไขบทเรียน-

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย และการนาํคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมาใชในการประกอบการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน  ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงที่ตรงกับความพึง-

พอใจของนกัเรียนมากที่สุด 

 2.  แบบสอบถามมี 4 ดาน คือ 

  ดานที่ 1  เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง 

  ดานที่ 2  ภาพ  เสียง และการใชภาษา 

  ดานที่ 3  รูปแบบบทเรียน  ตัวอักษร  และการเลือกใชสี 

  ดานที่ 4  ดานประสบการณการเรียน 
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คําช้ีแจง  ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชอง ระดับความพึงพอใจเพียงหมายเลขเดียว 

 

 

ระดับความพงึพอใจ  

รายการประเมนิ 

 

 

มากที่สุด 

 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอยที่สุด 

 

1 

1.  เนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 

     1.1  เนื้อหาสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

     1.2  ผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาการเรียนจากบทเรียน 

            คอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

     1.3  ผูเรียนมีความสะดวกในการเรียนรูเนื้อหาจาก  

            บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

     1.4  ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนไดดวยตนเอง 

     1.5  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหความรูเกี่ยวกับ  

            เนื้อหา ไดเชนเดียวกับส่ือประสมอ่ืน ๆ 

     

2.  ภาพ เสียง และการใชภาษา 

     2.1  ความชัดเจนของภาพประกอบที่ใชในบทเรียน 

     2.2  ความเหมาะสมของภาพเคล่ือนไหวท่ีใชในบทเรียน 

     2.3  ความถูกตองของภาษาที่ใช 

     2.4  ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 

     2.5  ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 

     2.6  ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ 

     2.7  ความสัมพันธระหวางภาพ  ภาษา  และเสียง 

     

3.  ตัวอักษร และการเลือกใชส ี

     3.1  ความเหมาะสมของแบบอักษร 

     3.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

     3.3  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 

     3.4  ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีตาง ๆ  

     3.5  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีพื้นหลัง 

     3.6  ความเหมาะสมของจังหวะการปรากฏตัวอักษร 
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4.  ดานความรูและประสบการณ 

     4.1  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทาํใหผูเรียน 

            มีความรูในเร่ืองคําสมาสมากข้ึน 

     4.2  บทเรียนคอมพิวเตอรทําใหเกิดแรงกระตุน 

            และเราใจใฝเรียนรู 

     4.3  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทาํใหผูเรียน 

            รูจักพฒันาตนเองในการเรียนมากข้ึน 

     4.4  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหทัง้ความรู 

            และความเพลิดเพลิน 

     

 

ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูประเมิน 

                                                                                                                                 

                                                                                 (................................................) 
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แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญดานส่ือ 

แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

สําหรับผูเชีย่วชาญดานส่ือ 

เร่ือง คําสมาส 

 

 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมนิคา 5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับ

ความคิดเหน็แตละชวงคะแนนและความหมาย ดังนี ้

 

  ระดับ 5  หมายถงึ ดีมาก 

  ระดับ 4  หมายถงึ ดี 

  ระดับ 3  หมายถงึ ปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถงึ พอใช 

  ระดับ 1  หมายถงึ ปรับปรุง 
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คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ระดับความคิดเห็น  

รายการประเมนิ 

 

 

ดีมาก 

 

5 

ดี 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

พอใช 

 

2 

ปรับปรุง 

 

1 

1.  เนื้อหาและการดําเนนิเร่ือง 

     1.1  ความสอดคลองระหวางเนื้อหาบทเรียนกับ  

            วัตถุประสงค 

     1.2  ความของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 

     1.3  ความเหมาะสมของการจัดลําดับข้ันในการ 

            นําเสนอเนื้อหา 

     1.4  ความถูกตองของเนือ้หา 

     1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

     1.6  ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

     1.7  ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

     

2.  ภาพ เสียง และการใชภาษา 

     2.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพทีน่ําเสนอ 

     2.2  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบ 

            บทเรียน 

     2.3  ความชัดเจนในการสื่อความหมายภาพประกอบ 

            บทเรียน 

     2.4  ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน 

     2.5  ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 

     

3.  ตัวอักษร และการเลือกใชสี 

     3.1  ความชัดเจนของรูปแบบตัวอักษรที่ใชในการ 

            นําเสนอ 

     3.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการนาํเสนอ 

            เนื้อหา 

     3.3  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 

     3.4  ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีตาง ๆ  

     3.5  ความเหมาะสมของสีพื้นหลังในเนือ้หา 
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     3.6  ความเหมาะสมของจังหวะการปรากฏตัวอักษรเพื่อ 

            การนาํเสนอ 

4.  แบบฝกหัดระหวางเรียนและกิจกรรม 

     4.1  ความชัดเจนของคําส่ังแบบฝกหัดและกิจกรรม 

     4.2  ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด 

           และกิจกรรม 

     4.3  ความเหมาะสมของคําถาม 

     4.4  ความเหมาะสมดานรูปแบบของแบบฝกหัด 

           และกิจกรรม 

     4.5  ความเหมาะสมในการโตตอบระหวางผูเรียน 

           และกิจกรรม 

     

5.  การจัดบทเรียน 

     5.1  ความชัดเจนของคําอธิบายในการใชบทเรียน 

     5.2  ความตอเนื่องในการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียน 

     5.3  ความเหมาะสมของรูปแบบการเช่ือมโยงเนื้อหา 

           บทเรียน 

     5.4  ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ 

           ของบทเรียนโดยภาพรวม 

     

 

ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ผูประเมิน 

                                                                                                                  

                                                                                 (................................................) 
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แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

สําหรับผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 

เร่ือง คําสมาส 

 

 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมนิคา 5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับ

ความคิดเหน็แตละชวงคะแนนและความหมาย ดังนี ้

 

  ระดับ 5  หมายถงึ ดีมาก 

  ระดับ 4  หมายถงึ ดี 

  ระดับ 3  หมายถงึ ปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถงึ พอใช 

  ระดับ 1  หมายถงึ ปรับปรุง 
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คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ระดับความคิดเห็น  

รายการประเมนิ 

 

 

ดีมาก 

 

5 

ดี 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

พอใช 

 

2 

ปรับปรุง 

 

1 

1.  เนื้อหาและการดําเนนิเร่ือง 

     1.1  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 

     1.2  ความถูกตองของเนือ้หา 

     1.3  การเรียงลําดับเนื้อหา 

     1.4  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

     1.5  ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

     1.6  ความเหมาะสมในรูปแบบการนาํเสนอ 

     

2.  ภาพ การใชภาษา 

     2.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพทีน่ําเสนอ 

     2.2  ความถูกตองของภาษาที่ใช 

     2.3  ความชัดเจนของภาพประกอบ 

     2.4  ความนาสนใจเก่ียวกับกราฟกที่ใชประกอบ  

            บทเรียน 

     

3.  แบบฝกหัดระหวางเรียนและกิจกรรม 

    3.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 

    3.2  ความชัดเจนของคําถาม 

    3.3  ความเหมาะสมของกิจกรรม 

    3.4  กิจกรรมสอดคลองกบัเนื้อหาบทเรียน 

     

 

ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืน ๆ 

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

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

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

ลงช่ือ................................................ผูประเมิน 

                                                                                                                 

                                                                                    (................................................) 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
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ผูเช่ียวชาญ 
 

1.  ผศ.สุมานนิ  รุงเรืองธรรม   คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

2.  อาจารยวนิษฐา  ดาราสูรย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

3.  อาจารยเปยทพิย  พวัพนัธ  สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (สสวท.)  

ผูเชี่ยวชาญดานโปรมแกรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ    นายสุทธพิงษ  มากุล 

วันที่เกิด    3  มนีาคม  2522 

สถานที่เกิด   อําเภอพนัสนคิม  จงัหวัดชลบุรี 

ภูมิลําเนา   40  หมู 8 ตําบลนาวังหิน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน  65/6  ซอยรามอินทรา  127  ถนนรามอินทรา  แขวงมีนบุรี   

เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการศึกษา   

 

พ.ศ. 2551 กศ.ม. (การมธัยมศึกษา การสอนภาษาไทย)      

                           จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      พ.ศ. 2542   ศษ.บ. (ภาษาไทย)   

                                                 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      พ.ศ. 2538  มัธยมศึกษาปที่ 6   

                                          จากโรงเรียนพนัสพทิยาคาร 
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