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     การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนา

ส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ใหมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพิมพ 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 35 คน ไดมาโดยการเลือก

แบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย  ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  แบบประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจ  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ียและรอยละ 

     ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการ

จัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับ ดี มาก  คุณภาพดานเทคโนโลยี การศึกษา อยูในระดับดี ผลการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวามผีลการเรียนระดับ 4.00 จาํนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 82.85 ผลการเรียน

ระดับ 3 .50 จาํนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.15 นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชบทเรียนน้ีอยูใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 The purpose of this study was to develop the computer multimedia about instruction 

on page nation and composition vocational certificate level printing to have required quality.  

 The samples were 35 students of vocational certificate level from Meenburi 

Technical College in the second semester of 2010 academic year by multistage purposive 

sampling. The instrument consisted of the computer multimedia instruction, a quality 

assessment for experts, and an achievement test and assessment satisfaction. The statistics 

used for analyzing the data were percentage and mean.  

 The result of this research revealed that the development of computer multimedia 

about instruction on page nation  and composition vocational certificate level printing had 

the quality of content as ranked by experts was at a very good level and the quality of 

educational technology was at a good level. The result of using multimedia computer about 

instruction revealed that 29 students who got grade 4.00 were calculated as 82.85% and 6 

students  who got grade 3.50 were calculated as 17.15%. The students was satisfaction at a 

very good level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวย

ศาสตราจารย บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และ

ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนแลวเสร็จ ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช  และ

ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ บุญสง ท่ีกรุณาเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ  จนสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเน้ือหา  อาจารยไพบูลย กลมกลอม หัวหนาสาขาวิชาการพิมพ 

มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพฯ อาจารยสันติ ชื่นเจริญ อาจารยดารา วัฒโนทัยวิทย อาจารยแผนก

วิชาการพิมพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายวชิระ สงวนศัพท หัวหนาฝายเตรียมการพิมพ และนายพินิจ 

มนรัตน หัวหนาสวนออกแบบ โรงพิมพองคการคาของ สกสค. ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบแกไข

ความถูกตอง และขอเสนอแนะตางๆ ทางดานเน้ือหา ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาอยางยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียดานเทคโนโลยีการศึกษา ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช ผูชวยศาตราจารยธีรบุญฤทธิ์ 

ควรหาเวชศิษฐ รองศาสตราจารยอรพรรณ พรสีมา อาจารย ดร.นฤมล ศิวะวงษ อาจารยประจําภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา และอาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน อาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ  ทางดาน

เทคโนโลยีการศึกษา ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในคร้ังน้ี 

 ขอขอบ คุณแผนกวิชาการพิมพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ท่ีใหความอนุเคราะหดานสถานท่ี และ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการวิจัย

ในคร้ังน้ี และนักเรียนสาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกคนท่ีใหความรวมมือในการ

เก็บขอมูลวิจัย 

ทายสุด ขอขอบพระคุณ บิดา และกําลังใจจากครอบครัว  และเพ่ือนๆ ทุกทาน ท่ีไดมีสวน

ชวยเหลือและใหกําลังใจท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและทํางานวิจัย ประโยชนและคุณคาสารนิพนธ

ฉบับน้ีขอมอบใหแด มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีลวงลับ 
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        บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลใหยึดหลักการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทา
เทียมกันทางการศึกษา พัฒนาไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู 
สามารถพึ่งตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. 2549, 30 มกราคม. เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)  

พระราชบัญญัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 

2546) ไดใหหลักการวา เปนการศึกษาวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคน ระดับฝมือ

แรงงานใหมีความชํานาญเฉพาะดาน และสามารถประกอบอาชีพไดตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ซ่ึงเปนการพัฒนาสังคม รวมถึงสามารถพัฒนาประเทศชาติไดจึง
จําเปนที่จะตองใหผูเรียนมีความรูและความชํานาญในวิชาชีพที่เรียน 

อุดมการณที่สําคัญในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ คือ การพัฒนากําลังคน
ระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่
กําหนดไวโดยจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา
ภายใตการสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหมีศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ 

โรงพิมพองคการคาของสํานักคณะกรรมการและสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.) เปนสถาน
ประกอบการของรัฐที่ใหความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการทางดานการศึกษาในการผลิตตําราเรียน และเปนสถานที่
ใหความรูในดานวิชาชีพวิชาการพิมพกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เขาฝกงานทางดานการพิมพ เริ่มต้ังแตการจัดเตรียม
ตนฉบับสิ่งพิมพจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดทายของกระบวนการพิมพคือการบรรจุภัณฑสิ่งพิมพ  การจัดและประกอบ
หนา ก็เปนสวนหนึ่งของการผลิตสิ่งพิมพและเปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการพิมพ ซึ่งเปนขั้นการผลิตที่มีการ
ควบคุมคุณภาพของผลงานใหมีความถูกตองและสมบูรณ ในขณะที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานจะตองใหความรูกับนักเรียน  
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นักศึกษา ท่ีเขาฝกงานทําใหมีเวลาสอนไมเต็มท่ีเพราะตองรักษาคุณภาพของงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ัง

เคร่ืองมือท่ีใชในการสอนไมสามารถใหนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารับการฝกงานปฏิบัติไดเน่ืองจากตองใช

ในการปฏิบัติงาน ดวยขอจํากัดเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ สําหรับนักเรียน นักศึกษา

ฝกงาน ประกอบกับเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานประจํา ทําใหนักเรียน นักศึกษาฝกงานไดความรูไมเต็มท่ี 

ทําใหเห็นความจําเปนตองใชส่ือการสอนท่ีมีศักยภาพสามารถชวยสงเสริมการเรียนรูรวมท้ังอธิบาย

ข้ันตอนการทํางานใหกับนักเรียน นักศึกษาฝกงานใหเกิดความรูความเขาใจ เปนการชวยลดภาระของ

ผูสอนและเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนเปนรายบุคคลไดเปนอยางดี 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ วิชาการ

จัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ เปนวิชาท่ีกลาวถึงความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

หลักการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ และการเรียนการสอนสามารถใหผูเรียนออกแบบส่ือส่ิงพิมพ

ในรูปแบบตางๆ ได รวมท้ังเปนการมุงใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดเปนทําเปนและมีความรู

มากพอท่ีจะพัฒนาตนเองและรับความรูใหมๆในการประกอบอาชีพ บวกกับทักษะและประสบการณ

จริงท่ีไดรับมาแลว สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข 

ในการเลือกใชส่ือในการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดประสบการณตางๆ อยางแทจริงและ

ชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากข้ึน

รวมท้ังในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในดานการเรียนการ

สอนเปนอยางมาก โดยมีการพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหสอดคลองกับปรัชญาการ

เรียนรูมากข้ึน มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน ไมใชเปนเพียงรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมท่ีใหเพียง

เน้ือหา คําถาม และคําตอบ แตไดรับการออกแบบใหเปดกวางเพ่ือใหผูเรียนไดสํารวจ กระตุนใหผูเรียน

คิดคน สืบคน รูจักสรางและกําหนดรูปแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและความสามารถ

ของตนเอง เปนส่ือการเรียนการสอนท่ีมีขอบเขตกวางขวาง เพ่ิมทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถ

ตอบสนองรูปแบบของการเรียนการสอนของนักเรียนท่ีแตกตางไดสามารถจําลองสภาพการณของ

วิชาการตางๆ เพ่ือการเรียนรูได นักเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง สามารถ

ทบทวนข้ันตอนกระบวนการไดเปนอยางดีและนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนหรือฝกซ้ําได (สมบัติ ประทีป

เกรียงไกร. 2550: 12)  

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยเห็นวาบทเรียน คอมพิวเตอร มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 

สามารถท่ีจะนําภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และไฟลงานจากโปรแกรมกราฟกตางๆ เขามารวมกัน

เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู สามารถ

ชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนได รวมท้ังเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเปน

รายบุคคล จากขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพเพ่ือใหผูเรียนเกิด

ทักษะและนําไปพัฒนาการทํางาน ท้ังยังเกิดประโยชนตอการศึกษา 

 

ความมุงหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมี คุณภาพตามเกณฑท่ี

กาํหนด 

2. ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัด

และประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีไดศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการ

จัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือใชในการเรียนการสอน 

3. ผลของการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาอื่นตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการ

พิมพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

การพิมพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 35 คน ไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  

 เปนเน้ือหาท่ีใชออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

- ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ 

- ความสําคัญของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 

- หลักเกณฑการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

- การใชภาพประกอบ 

- การใชสี 

- การใชตัวอักษร 

 ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา  

- การจัดวางองคประกอบส่ือส่ิงพิมพ 

- ข้ันตอนในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

- รูปแบบของการจดั Layout 

- การใชองคประกอบศิลปของการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

 ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ  

- การออกแบบหนังสือพิมพ 

- การออกแบบนิตยสาร 

- การออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณา 

- การออกแบบโปสเตอร 

- การออกแบบส่ือส่ิงพิมพประเภทอื่นๆ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัด

หนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใชในการสอน และ

สามารถเรียนไดเปนรายบุคคล ลักษณะของบทเรียนประกอบดวย ชื่อบทเรียน เมนูหลัก วัตถุประสงค 

เน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบ นอกจากน้ันยังประกอบดวยคําแนะนําในการใชบทเรียน  ลักษณะของ

บทเรียนเปนมัลติมีเดียท้ังภาพและเสียง มีขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี 

มีการโตตอบกับผูเรียนเพ่ือเพ่ิมความสนใจใหกับผูเรียน 
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2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ตามหลักการออกแบบบทเรียน เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือ

ส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพ่ือศึกษาผลการใชและความพึงพอใจของผูเรียน 

3. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลจากการประเมินคุณภาพของ

ผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนา ส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยใชแบบประเมิน 2 ชุด สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา และ

ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคา

การประเมินต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 

4. ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจํานวน

นักเรียนท่ีมีผลตอการเรียนจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี

ผลตอการเรียน จําแนกตามระดับผลการเรียน ดังน้ี 

 

ชวงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80 - 100 4.00 ดีเยี่ยม 

75 – 79 3.50 ดีมาก 

70 – 74 3.00 ดี 

65 – 69 2.50 ดีพอใช 

60 – 64 2.00 พอใช 

55 – 59 1.50 ออน 

50 – 54 1.00 ออนมาก 

ตํ่ากวา 50 0 ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 

 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชา
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การพิมพเปนความรูสึกพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีการ

กาํหนดความหมายดังน้ี 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

6. ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา หมายถึง ผูท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณท่ี

เกี่ยวของกับการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีประสบการณการ

ทํางานอยางนอย 10 ป ระดับปริญญาโทมีประสบการณอยางนอย  5 ป และในระดับปริญญาเอกมี

ประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป 

7. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผูท่ีมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณท่ีเกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมี

ประสบการณการทํางานอยางนอย 10 ป ระดับปริญญาโทมีประสบการณอยางนอย 5 ป และในระดับ

ปริญญาเอกมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป 

 

 

  



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเขาใจหลักการ

และทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดแยกเน้ือหาออกเปนหัวขอ ดังน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.2 จุดมุงหมายการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย 

2.2 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.4 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.5 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.6 หลักการและทฤษฎีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.7 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 

3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

3.2 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

3.3 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 

3.4 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

3.5 ประเภทและลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

  4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  4.2 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน วิชาการจัด

และประกอบหนาส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ 

5.1 ความหมายของหลักสูตร 
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5.2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ 

5.3 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

5.4 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 

5.5 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

5.6 วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 ความหมายของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 

 เปร่ือง กุมุทและทิพยเกสร บุญอําไพ  (2536: 2) ไดใหความหมายของคําวาการวิจัยและ

พัฒนาทางการศึกษาวา เกิดจากความพยายามท่ีจะสรางสรรคผลผลิตและกระบวนการบางส่ิง

บางอยาง ตามหลักการเฉพาะและตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีสามารถรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของผลิตผลและกระบวนการ เมื่อนําผลน้ันไปใชซึ่งรูปแบบการวิจัยและพัฒนาผลผลิตดวยการทดลอง

ประเมินผลและปอนขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงผลผลิตน้ันใหพัฒนาข้ึนท้ังดานคุณภาพและ

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 เกย (Gay.1976: 8) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational 

Research and Development) ไวดังน้ี การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การพัฒนาผลผลิตสําหรับใชใน

การเรียนการสอน ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาจะหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณของครูท่ีใชในการ

ฝกอบรม วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน และระบบ

การจัดการ การวิจัยและพัฒนาจะครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลักษณะของผูเรียน

และระยะเวลาในการใชผลผลิต ผลผลิตท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนาน้ีจะพัฒนาความตองการเฉพาะ

และข้ึนอยูกับรายละเอียดท่ีตองการ  

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาใน 2 ประการ คือ 

1. เปาประสงค (Gold) การวิจัยทางการศึกษามุงท่ีจะคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัย

พ้ืนฐานหรือมุงท่ีจะหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษามุงท่ีจะพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกต

ทางการศึกษาหลายๆ โครงการ มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชนการวิจัยเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของวิธีสอน หรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาส่ือหรือผลิตภัณฑทางการศึกษา 

สําหรับการสอนแตละแบบ แตละผลิตภัณฑเหลาน้ันใชไดสําหรับการสมมุติฐานของการวิจัยในแตละ

คร้ังน้ันๆ เทาน้ัน ไมไดมีการพัฒนาเพ่ือนําไปสูการใชโดยท่ัวๆ ไป 
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2. การนําไปใชการวิจัยทางการศึกษามีชองวางท่ีเกิดข้ึนในระหวางผลการวิจัยกับการนํา

ผลการวิจัยไปใชไดจริง ผลการวิจัยจํานวนมากไมไดนําไปใช นักการศึกษาและนักการวิจัยจึงหาทางลด

ชองวางดวยวิธีการท่ีเรียกวา “การวิจัยและพัฒนา ” แตถึงกระน้ันก็ตาม การวิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษาก็ไมสามารถทดแทนการวิจัยทางการศึกษาได เพียงแตสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

วิจัยทางการศึกษาใหมีผลดีข้ึนตอการจัดการศึกษา เปนตัวเชื่อมเพ่ือนําผลผลิตหรือผลิตภัณฑทาง

การศึกษาท่ีไดใหสามารถนําไปใชประโยชนในสถานท่ีจริงได การใชยุทธวิธีการวิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษาท่ีได สามารถนําไปใชประโยชนทางการศึกษาใหดีข้ึน จึงเปนผลโดยตรงจากการวิจัยทาง

การศึกษา ไมวาจะเปนการวิจัยในระดับพ้ืนฐานหรือการวิจัยประยุกตก็ตาม จะใหประโยชนไดมาก

ยิ่งข้ึน 

 จากการใหความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาหมายถึง 

การสราง การปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา โดยการคนหาความรูใหมซึ่งเกี่ยวของกับ

วิชาพ้ืนฐาน (การวิจัยพ้ืนฐาน) หรือเกี่ยวของกับการนําไปใชในการศึกษา (การวิจัยประยุกต) ซึ่งมี

องคประกอบคือ วัตถุประสงค บุคลากรและระยะเวลาในการทํา ผลของการพัฒนาจะตองถูก

ตรวจสอบหาคุณภาพ และประสิทธภิาพจนไดมาตรฐานท่ีกาํหนด 

 จุดมุงหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1979: 782) กลาววาการวิจัยทางการศึกษามีจุดมุงหมายใน

การคนหาความรูใหม  ซึ่งเกี่ยวของกับการวิจัยพ้ืนฐานและเกี่ยวกับการนําไปใชในการศึกษาหรือการ

วิจัยประยุกต มิไดเพ่ือพัฒนาผลผลิตและถึงแมวาการวิจัยประยุกต  จะมีการผลิตส่ือหรือผลผลิตข้ึนมา

แตก็เพียงเพ่ือทดสอบสมมติฐานของผูวิจัยเทาน้ัน ซึ่งคอนขางยากท่ีจะนําผลผลิตเหลาน้ันไปใชจริงใน

โรงเรียน ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาจึงเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยเชื่อมชองวางระหวางการวิจัยและการใช

จริงในการศึกษาโดยจะใชส่ิงท่ีคนพบในการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกตพรอมท้ังผลการทดสอบ

ผลผลิตมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลผลิตหรือกลาวโดยสรุปคือ การวิจัยและพัฒนาเปนการรวมเอา

การวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกตและการใชจริงในโรงเรียนมาแปลงลงในผลผลิตทางการศึกษาท่ีได

ผลิตข้ึน นอกจากน้ี เกย (Gay. 1976: 8) ไดกลาวเพ่ิมเติมวาผลของผลผลิตจะมีคุณภาพตามท่ีตองการ

และโรงเรียนจะเปนผูใชผลผลิต  จากการวิจัยและพัฒนาอยางแทจริง  ซึ่งทําใหเปนการวิจัยทาง

การศึกษาท่ีมีคุณคายิ่งข้ึน 

 ภูวนัย สุวรรณธารา (2547: 9)  กลาววาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชส่ิงทดแทนการ

วิจัยทางการศึกษาแตเปนเทคนิควิธีการท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพของการวิจัย  เพ่ือประโยชนในการจัดการ

ทางการศึกษา  หรือเปนตัวเชื่อมเพ่ือแปรไปสูผลผลิตทางการศึกษาและนําไปใชประโยชนไดจริง

 กลาวไดวาจุดมุงหมายของ การวิจัยและพัฒนา ทางการศึกษาเปนการกระทําท่ีเปน
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กระบวนการและมีข้ันตอนเพ่ือคนหาความรูใหมท่ีเกี่ยวของกับทางการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัย

เปนกลยุทธซึ่งมีองคประกอบในการวิจัยและพัฒนา  คือ วัตถุประสงค  บุคลากร และระยะเวลาในการ

ทําผลของการพัฒนาจะตองถูกตรวจสอบและหาประสิทธิภาพจนอยูในระดับมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 แฮนนาฟน และเพค (Hannafin; & Peck. 1998: 300-302) ไดแบงการประเมินและพัฒนา

ส่ือประเภทคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนออกเปน 2 ระดับ คือ 

1. การประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขระหวางการใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Summative 

evaluation) เปนกระบวนการการประเมินการนํางานไปใชงานหลังจากเสร็จส้ินการพัฒนาคอมพิวเตอร

ชวยสอนแลว ในท่ีน้ีจะขอเสนอเฉพาะการประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขเทาน้ัน 

ข้ันตอนการประเมินเพ่ือแกไขปรับปรุง (Formative evaluation) ซึ่งถือวาเปนการทดลองใช

และปรับปรุงคอมพิวเตอรชวยสอนกระบวนการหน่ึงมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 การประเมินแบบหน่ึงตอหน่ึง (One-to-one evaluation) เปนการประเมินต้ังแตเร่ิม

ออกแบบ และขณะสรางคอมพิวเตอรชวยสอน โดยพิจารณาขอบกพรองท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ

ประเมินแบบแผนดังกลาวซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ เชน ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และการสอนเปนตน 

และตองอาศัยขอมูลจากผูเรียน โดยการทดสอบใชคร้ังละหน่ึงคนแลวมีการอภิปรายรวมกันระหวาง

ผูเรียนกับผูพัฒนา เพ่ือหาขอบกพรองของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีออกแบบไว 

ข้ันท่ี 2 การประเมินจากกลุมยอย (Small-Group evaluation) เปนการประเมินในระยะท่ีการ

พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนเกือบเสร็จสมบูรณ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมใน

ดานตางๆ โดยทดลองใชกับกลุมตัวอยางเปนกลุมยอย แลวรวบรวมขอมูลของการทดลองใชจากผูเรียน 

โดยอาจใชการสังเกตขณะทดลอง การสัมภาษณ และผลปฏิบัติของผูเรียนในข้ันน้ีขอบกพรองจะ

นอยลง 

ข้ันท่ี 3 การประเมินจากการสอบภาคสนาม  (Field test evaluation) เปนการประเมิน

หลังจากการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จสมบูรณ ซึ่งเปนการนําไปทดลองใชในสถานการณจริงกับ

กลุมตัวอยางกลุมใหญท่ีมีการประเมินผลการเรียนของผูเรียน และวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

คาดหวังและความรูท่ีผูเรียนไดรับ ในข้ันน้ีขอบกพรองจะมีนอยมาก 

สถาบันพัฒนาการสอน (Instruction Development Institute: IDI) แหงสหรัฐอเมริกา ได

กําหนดข้ันตอนการพัฒนาการสอนเปน 3 ข้ันตอน (Knirk; & Gustafon. 1986: 22-23) 

1. ข้ันกาํหนดปญหา (Define Stage) มี 3 องคประกอบ คือ 

 ข้ันกาํหนดปญหา (Identify Problem) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Analyze Problem) 
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 การจัดการ (Organize management) 

2. ข้ันพัฒนา (Develop Stage) มี 3 องคประกอบ คือ 

 การกําหนดจุดมุงหมาย (Identify Objective) 

 การกําหนดวิธีการ (Specify Methods) 

 การสรางส่ือตนแบบ (Construct Prototype) 

3. การนําไปใช/ทบทวน (Implement/Recycle) 

เนิรกและกุสตาฟสัน (Knirk; & Gustafon. 1986: 23) ไดเสนอการพัฒนาการสอนท่ีเปนท่ี

ยอมรับกันท่ัวไปอีกรูปแบบหน่ึง คือการพัฒนาการสอนของ IPISD (The Interservice Procedure for 

Instructional Systems Development Model) ซึ่งพัฒนาข้ึนมาโดยกองทัพบกสหรับอเมริกา และศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรัฐฟลอลิดา (Florida State University) มี 5 ข้ันตอนคือ 

1. วเิคราะห (Analyze) 

2. ออกแบบ (Design) 

3. พัฒนา (Develop) 

4. นําไปใช (Analyze) 

5. ควบคุม (Control) 

 อยางไรก็ต ามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชส่ิงท่ีทดแทนการวิจัยทางการศึกษาแต

เปนเทคนิควิธีท่ีจะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษาคือเปน

ตัวเชื่อม  เพ่ือแปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษาท่ีใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนท่ัวไป การ พัฒนา

การศึกษา  จึงเปนการใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา  ไมวาจะเปนการวิจัยพ้ืนฐาน  หรือการวิจัย

ประยุกต นําไปประยุกตใหเปนประโยชนมากข้ึน 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ความหมายของมัลติมีเดีย 

มัลติมีเดีย คือ การใชส่ือหลายประเภทรวมกัน คําวามัลติมีเดียใชกันมานานแลว และมักนิยม

เรียกทับศัพทวามัลติมีเดีย แตเดิมใชโดยการตอพวงอุปกรณตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งมีความยุงยากซับซอน

ในการตอพวงและควบคุมการทํางาน มัลติมีเดียมีบทบาทตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก มี

ลักษณะเปนขอความ มีภาพ และเสียงประกอบ เชื่อวาจะชวยทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540: 96) ไดใหความหมายของคําวามัลติมีเดีย  ไววา 

มัลติมีเดีย คือ ส่ือประสม และ ส่ือหลายแบบ 
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วอกฮาน (Vaughan. 1994: 9) ไดใหความหมายของ มัลติมีเดีย ไววา  หมายถึง  การนํา

คอมพิวเตอรมาควบคุมส่ือตางๆ เพ่ือทํางานรวมกันในลักษณะการผสมผสานอยางเปนระบบ เชน การ

สรางโปรแกรม ใหมีการนําเสนอผลงานท่ีเปนขอความมีการเคล่ือนไหวจากวดิีทัศนประกอบหรือมีเสียง

บรรยายรวมกันไป  

วนิน Winn. (1995: 8) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา เปนการนําหรือผสมผสานระหวาง

ขอมูล ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบและ วดิีทัศนรวมไวเปนหน่ึงเดียว  ความจําเปน

ของมัลติมีเดียในชวงเร่ิมแรกจะใชในการนําเสนอผลงาน การแสดงสินค า ตอมานํามาใช ในการศึกษา

เพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรูและใหความสุนทรียในบาน ความเปนจริงเราสามารถนําระบบมัลติมีเดีย มาชวย

ในดานธุรกิจ การตอบสนองสถานภาพการคนควา และพัฒนามัลติมีเดีย ในปจจุบันกลาว ไดวา ไดกาว

ไกลจนถึงเขาไปอยูในโลก 3 มิติ 

ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2543: 1) กลาววา มัลติมีเดียหมายถึง ส่ือประสมหรือส่ือหลายส่ือรวมกัน

นําเสนอขอมูลขาวสาร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการเรียน โดยไดรับขอมูล

หลากหลายรูปแบบมากกวา 1 ชองทาง ซึ่งอาจหมายถึงการนําอุปกรณตางๆ หลายชนิด เชน เคร่ือง

ฉาย  เคร่ืองเลน   วีดิทัศน เคร่ืองวีดิโอพีเซ็นเตชั่น เคร่ืองเสียงอื่นๆ มาตอพวงและใชงานรวมกัน หรือ

การนําส่ือหลายชนิดมาบูรณาการเขารวมกัน 

มัลติมีเดีย หมายถึง ส่ือประสม ในปจจุบันจะหมายถึง  “ส่ือประสม ปฏิสัมพันธ ” (Interactive 

Multimedia) โดยการมีปฏิสัมพันธระหวางส่ือและผูใชส่ือ ส่ือประสมสมัยน้ีจึงหมายถึงการนําอุปกรณ 

ตางๆ เชน เคร่ืองเล น CD-ROM, เคร่ือง audio – digitizer, เคร่ืองเล น Lazer disc, ฯลฯ มาใช รวมกัน 

เพ่ือเสนอเน้ือหาข อมูลท่ีเป นตัวอักษร  ภาพกราฟ ก ภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน  และเสียงใน

ระบบสเตริโอ  โดยการใช เทคโนโลยคีอมพิวเตอร ในการผลิต  การนําเสนอเน้ือหา  และเพ่ือเป นตัว

ควบคุมการทํางานของอุปกรณรวมเหลาน้ี เพ่ือใหทํางานตามโปรแกรมท่ีเขียนไว  เปนการให ผูใชหรือผู 

เรียนมิใช เพียงแต น่ังดูหรือ  ฟ งข อมูลจากส่ือท่ีเสนอเท าน้ันแต ผูใช สามารถควบคุมให คอมพิวเตอร 

ทํางานในการตอบสนองซึ่งกันและกันได ทันทีในเวลาจริง  (real time) เน้ือหาในส่ือประสมปฏิสัมพันธ 

จะมีลักษณะไมเรียงลําดับเปนเสนตรงและมใิช เปนส่ิงพิมพ  (non-linear and non-print) เพราะเน้ือหา

เหลาน้ันจะเป นภาพจาก  lazer disc หรือจาก  CD-ROM เปนเสียงจากแผ นเพลง CD หรือ audio 

digitizer หรือเปนตัวอักษรจากไฟลคอมพิวเตอรและสามารถเชื่อมโยง (link) ถึงกันได ตลอดเวลาโดยท่ี

ผูใชไมจาํเปนตองอานตามลําดับของเน้ือหา 

สรุปไดวามัลติมีเดียหมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพ่ือส่ือสารความหมายในการนําเสนองานท่ี

เปนขอความ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนตัวนําเสนอและควบคุมการทํางานใหเปนระบบท่ีสมบูรณ มี

ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีมีสีสันสวยงามและมีเสียงประกอบในการนําเสนอ 
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ความหมายของคอมพวิเตอรมลัตมิเีดยี 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการนําเสนอเน้ือหาโดยใชตัวอักษร เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว

ดวยสีสันสวยงาม และเสียงไปพรอมๆ กัน ทําใหต่ืนเตนและนาสนใจมากข้ึน มีนักวิชาการไดให

ความหมายของมัลติมีเดียไวดังน้ี 

สโตทแมน (Strothman. 1991: 14) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย หมายถึงวิธีการออกแบบ

เพ่ือการผสมผสานกราฟก  ภาพ เสียง และขอมูลลงบนคอมพิวเตอร  โดยผูใชสามารถและใชส่ิงตาง  ๆ 

หลายส่ิงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรตัวเดียวเทาน้ัน 

เฟรเทอร  และ พอลลิสเซน  (Frater; & Paulissen. 1994: 3) กลาววา  มัลติมีเดีย  หมายถึง 

การใชคอมพิวเตอรรวมส่ือและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด  เชน จอคอมพิวเตอรเคร่ืองเลนวีดิโอ

แบบเลเซอรดิสก  เคร่ืองเลนแผนเสียงจากแผนซีดี  เคร่ืองสังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรี  เพ่ือส่ือ

ความหมายบางประการ 

เจฟโคท (Jeffcoate. 1995: 7) กลาววา มัลติมีเดีย คือ ระบบส่ือสารขอมูลขาวสารหลายชนิด

โดยผานส่ือทางคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพเสียงและวีดิทัศน 

ฮอลล (Hall. 1996) กลาววา มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรท่ีอาศัยคอมพิวเตอรเปนส่ือ

ในการนํา  เสนอโปรแกรมประยกุต  รวมถึงการนํา  เสนอขอความ  สีสันภาพกราฟก  (Graphic Image) 

ภาพเคล่ือนไหว  (Animation) เสียง (Audio Sound) และภาพยนตรวดิีทัศน  (Full Motion Video) สวน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตท่ีรับการตอบสนองจากผูใช

โดยใชคียบอรด  (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวชี้  (Pointer) เปนตน การใชมัลติมีเดียในลักษณะ

ปฏิสัมพันธเพ่ือชวยใหผูใชสามารถเรียนรูหรือทํากิจกรรมรวม ถึงดูส่ือตาง  ๆ ดวยตัวเองได  ส่ือตาง ๆ ท่ี

นํามารวมไวในมัลติมีเดีย  เชน  ภาพ เสียงวีดิทัศน  จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใช

คอมพิวเตอร อนัเปนเทคโนโลยใีนแนวทางใหมท่ีทาํใหการใชคอมพิวเตอรนาสนใจและเราความสนใจ  

เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรูดียิ่งข้ึน 

ครรชติ มาลัยวงศ  (2536: 76) กลาววา  มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการใชส่ือตาง  ๆ 

เชน วดิีทศัน เสียง ภาพกราฟก  ภาพถาย ขอความและความสามารถในการทํางานแบบโตตอบมาใช

งานแบบผสมผสานกนั  เพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานคํานวณ  คนหาขอมลู  แสดงภาพวดิีทัศน

และมีเสียงตาง ๆ 

กดิานันท  มลิทอง (2540: 83-84) ใหความหมายวา  มัลติมีเดีย  คือ ส่ือประสมเปนการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิต หรือเพ่ือควบคุมการทํางานของอุปกรณรวมตางๆ เพ่ือการเสนอผล

ในรูปแบบของตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และสียง เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาและเรียกดูขอมูล

ตางๆ ท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว 
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จากการท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย มัลติมีเดีย สรุปไดวา มัลติมีเดีย เปนการใช

คอมพิวเตอรนาํเสนอ ขอมูลขาวสาร งานท่ีเปนขอความ  โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนตัวนําเสนอและ

ควบคุมการทํางานใหเปนระบบท่ีสมบูรณ โดยมีขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีสีสันสวยงามและ

มีเสียงประกอบไปพรอมๆ  กันในการนําเสนองานท่ีเปนขอความและผูใชสามารถท่ีจะควบคุมส่ือให

เสนอออกมาตามตองการได  ซึ่งระบบจะโตตอบกับผูใช  (Interactive) เพ่ือเราความสนใจและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน  ทําใหการเรียนการสอนและการนําเสนองานมีชีวิตชีวา ภายใน

การทํางานโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีใชกันในปจจุบันน้ีมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ  นักวิชาการและนักการ

ศึกษาท้ังในและตางประเทศไดจัดแบงลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียออกเปนประเภทตางๆ  สรุป

ไดดังน้ี (ขนิษฐา ชานนท. 2532: 9-10; ณัชชา จองธุรกิจ. 2542: 27-29) 

1. สอนเน้ือหา  (Tutorials) มีลักษณะคลายโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยจดัเน้ือหาเปนระบบ

ตอเน่ืองกันไป  ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับท่ีโปรแกรมไว  มีการสรางคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ

ของผูเรียน แลวแสดงผลยอนกลับ ตลอดจนการเสริมแรง และยังสามารถใหผูเรียนยอนกลับไปบทเรียน

เดิมหรือขามบทเรียนท่ีผูเรียนรูแลวไปไดดวย  นอกจากน้ียังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน

และผลการเรียนไดอีกดวย 

2. ฝกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice) สวนใหญจะใชเสริมการสอนเมื่อครูหรือผูสอน

ไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหผูเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรเปนการวัดความเขาใจ

ทบทวน และเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ ลักษณะแบบฝกหัดท่ีนิยม  คือการจับคูและเลือกขอถูกจาก

สามถึงหาตัวเลือก การใชไมโครคอมพิวเตอรเพ่ือฝกทักษะตางๆ  จะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก  หาก

โปรแกรมท่ีใชมีประสิทธิภาพดี  โปรแกรมในดานการฝกทักษะไมไดชวยใหผูเรียนเฉพาะดานความจํา

เพียงดานเดียว แตยังชวยใหผูเรียนใหรูจักคิดได  เพราะคอมพิวเตอรจะเปนฝายปอนคําถามใหผูเรียน

เปนฝายตอบอยูเสมอ 

3. สถานการณจําลอง  (Simulation) ในบางบทเรียนการสรางภาพพจนเปนส่ิงสําคัญและ

เปนส่ิงจําเปน การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอน จึงมีความสําคัญ  แตในหลายๆ  วิชา

ไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได การใชคอมพิวเตอรชวยจําลองสถานการณทําใหเขาใจบทเรียนได 

4. เกมการศึกษา  (Educational Game) หลายๆ เร่ือง ชวยพัฒนาความคิดอานตางๆ  ไดดี

ชวยใหนักเรียนไดรับความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ  กัน เปาหมายหลักของเกม

การศึกษาคือ  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเปนส่ิงสําคัญ  สําหรับในสวนท่ีมีลักษณะเหมือนเกมท่ัวๆ  ไปคือ 

เร่ืองของการแขงขัน แตก็เปนการนําเกมไปสูการเรียนน่ันเอง 
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5. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีสอนท่ีดีวิธีหน่ึงท่ีครูผูสอนมักจะนํามาใช  การสอนวิธี

น้ีครูจะเปนผูแสดงใหนักเรียนดู แตการใชคอมพิวเตอรน้ันนาสนใจกวา เพราะคอมพิวเตอรใหเสนกราฟ

ท่ีสวยงาม ใหสีและเสียงไปพรอมๆ กัน 

6. การทดสอบ  (Testing) การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มักจะตองการทดสอบ  เปนการ

วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย  โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ  คือ การสรางขอสอบ  การ

จัดการขอสอบ การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบ และการจัดใหผูสอบกลุมเลือกขอสอบไดเอง 

7. การไตถาม  (Inquiry) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ันสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง  

ความคิดรวบยอด  หรือขาวสารท่ีเปนประโยชน  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะเปนแหลงเก็บขอมูลท่ีมี

ประโยชนซึ่งสามารถแสดงไดทันที เมื่อผูเรียนตองการดวยระบบงายๆ  ท่ีผูเรียนสามารถทําได  เพียงแต

กดหมายเลขหรือใสรหัสของแหลงขอมูลน้ันๆ  จะทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแสดงขอมูลซึ่งจะตอบ

คําถามของผูเรียนตามตองการ 

8. การแกปญหา (Problem Solving) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทน้ี เนนใหเกดิความคิด

การตัดสินใจ โดยการกําหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ  มกีารใหคะแนนแตละขอ  ผูเรียน

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา 

9. แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสรางวิธีการสอน

หลายแบบรวมกันไดแบบธรรมชาติของการเรียนการสอน  ซึ่งมีความตองการวิธีการสอนหลายๆ  แบบ

ความตองการน้ีจะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู  เพียงคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบทเรียน

หน่ึง อาจมีลักษณะท่ีเปนการใชเพ่ือสอนเกม รวมท้ังประสบการณการแกปญหาดวยก็ได 

จากประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีกลาวมา การนํามาใชในการสรางบทเรียนควร

คํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหา วัตถุประสงคในการนําไปใช กลุมผูเรียน โดยผูใชสามารถนํามา

ประสมกันเพ่ือใหเกิดรูปแบบใหมตามความเหมาะสม 

ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีขอดีหลายดาน  ซึ่งฝายสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  (2537: 71 - 73) และกดิานันท  มลิทอง (2543: 253 - 254) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว ดังน้ี 

1. ชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน  เน่ืองจากการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเปน

ประสบการณท่ีแปลกใหม 

2. ลักษณะโปรแกรมบทเรียนใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน  เปนการชวยใหผูเรียนท่ีเรียนชา

สามารถเรียนไดดวยความสามารถของตนเองและตามความตองการ 
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3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความเหมาะสมกับความสามารถ  ระดับสติปญญา  

อายุ ความชอบ 

4. สามารถใชทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนผานมาแลวไดดวยตนเอง 

5. ผูเรียนไมสามารถดูคําตอบลวงหนาได  จึงเปนการกําหนดเง่ือนไขใหผูเรียนไดเรียนรูจริง

กอนท่ีจะผานบทเรียนน้ันไป 

6. ชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาท่ีสลับซับซอนไดดีกวาการสอนปกติ  จึงเทากับเปนการ

ชวยฝกทักษะในการแกปญหา 

7. ผูเรียนท่ีเรียนชาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

8 เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบใหกับผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนแต

เปนการกระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสนใจของตนเอง 

9. มีความรวดเร็วในการตอบโตกับผูเรียนแตละคน จึงเปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยากเรียน

มากข้ึน 

10. บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถจําลองสถานการณได สามารถสอนหรือแสดงในเร่ืองท่ียาก

ใหงายข้ึนได 

11. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และจินตนาการของผูเรียนได

อยางอิสระ 

12. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสรางความคิดท่ีมีเหตุผล 

13. ผูเรียนมีความเปนสวนตัวในการเรียนทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน 

14. ผูเรียนสามารถตรวจความกาวหนาของตนเองไดตลอดเวลา  เน่ืองจากสามารถบันทึกผล

การทํางานและผลการทดสอบของผูเรียนได 

15. ชวยขยายขีดความสามารถของครูผูสอน  ในการจัดเก็บขอมูล  ในการจัดการสอนเสริม  

และสอนซอมเสริม 

16. สามารถใหขอมูลปอนกลับ  และใหการเสริมแรงแกผูเรียนไดอยางรวดเร็ว  ท้ังในรูปของ

ภาพ เสียง และขอความ อันเปนการชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 

17. บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพในการลดเวลาในการเรียน  ทุนแรงในการสอน  และ

ประสิทธิภาพสูงในการสอน 

18. โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถบันทึกคะแนนและพฤติกรรมตางๆ  ของผูเรียนไวได  ซึ่ง

สามารถนํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนได 

ฮอลล (Hall. 1982: 362) ยังไดกลาวถึง  ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีตอ

ครูผูสอน ไวดังน้ี 
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1. ลดชั่วโมงสอนของครู  เพ่ือจะไดปรับปรุงการสอน  ชวยการสอนในชั้นเรียนสําหรับครูท่ีมี

งานสอนมาก โดยเปล่ียนจากการฝกทักษะในหองเรียนมาใชการฝกจากคอมพิวเตอร 

2. ผูสอนมีเวลาสําหรับการตรวจและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชา  มีโอกาสในการ

สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนมีเวลาศึกษาตํารางานวิจัย  และพัฒนาความสามารถ

ใหมากข้ึน 

3. ชวยเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน เชน การฝกทักษะตางๆ  

การเรียนซอมเสริม การจัดการเรียนการสอนและการฝกแกปญหาของผูเรียน 

นอกจากน้ี (Harrison Hao Yang, Yuliang Liu. 2008: 393) กลาววาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

สามารถสรางความสมบูรณใหกับการเรียนการสอน และสรางความเขาใจใหกับผูเรียนไดงายข้ึน เปน

ตัวเชื่อมปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน 

ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมีขอดีมากมายดังท่ีกลาวแลวน้ัน  ก็มีขอจํากัดในการใช

งานอยูดวยเชนกัน  ดังท่ี  วารินทร  รัศมีพรหม  (2531: 193) ไดกลาวถึง  ขอจํากัดของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวดังน้ี 

1. แมวาคอมพิวเตอรจะมีราคาลดลงเร่ือยๆ  แตก็ยังนํามาใชเปนส่ือในการเรียนการสอน

คอนขางสูง  โดยเฉพาะประโยชนท่ีจะไดรับและยังมีปญหาในเร่ืองการบํารุงรักษาและแกไข  เมื่อเกิด

ขอขัดของข้ึนอีกดวย 

2. การออกแบบและผลิตโปรแกรมการสอนยังลาหลังโปรแกรมดานอื่นอยูมาก 

3. ยังขาดวัสดุการเรียนการสอนท่ีมีคุณคาในการใชกับคอมพิวเตอร  และโปรแกรมการสอน

ท่ีใชกับคอมพิวเตอรยี่หอหน่ึง ก็อาจใชกับคอมพิวเตอรยี่หอหน่ึงไมได 

4. การออกแบบโปรแกรมการสอนท่ีดีตองใชเวลามาก และตองใชทักษะในการออกแบบเปน

อยางดีดวย 

ครรชติ มาลัยวงศ  (2537: 64 - 65) และฝายสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

(2537: 71 - 73) ไดกลาวถึงขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไวดังน้ี 

1. วิธีการโตตอบระหวางคนกับเคร่ืองยังไมดี ทําใหไมมีความเปนธรรมชาติ 

2. การนําคอมพิวเตอรมาใชทางการศึกษา ตองใชงบประมาณมาก 

3. ขาดโปรแกรมบทเรียนท่ีดีมีคุณภาพท่ีใชในการเรียนการสอน 

4. บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีใชในปจจุบันบางเร่ืองไมสามารถวิเคราะหไดวา  ผูเรียนไดเกิดการ

เรียนรูและเกิดความเขาใจมากนอยเพียงใด 
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5. การนําคอมพิวเตอรมาใชทางการศึกษา ครูตองมีบทบาทในการวางแผนและจัดการเรียน

การสอนซึ่งเปนภาระหนักสําหรับครู โดยเฉพาะครูท่ีไมมีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรครู

สวนมากไมมีความรูทางคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการยากท่ีจะนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใชใหเกิดผลดีและ

มีประสิทธิภาพ 

6. การดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร  ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลาเปนเร่ืองท่ี

เปนภาระมากและตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาดวย 

7. ครูมีความรูสึกวาคอมพิวเตอรจะมาแทนท่ีครู  และครูจะหมดความสําคัญลงไป  ทําใหครู

บางสวนเกิดความรูสึกตอตานการนําคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอรมีความกาวหนามากและการผลิตซอฟแวร เพ่ือใชในการเรียนการสอน

จะไมทันตอความตองการของนักเรียนและความสามารถในการทํางานของเคร่ือง 

ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2543: 8) ไดสรุปขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวดังน้ี 

1. ถึงแมวาขณะน้ีราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะ

ลดลงมากแลวก็ตาม แตการท่ีจะนําเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาในบางแหง บางสถานท่ีน้ัน

จําเปนตองมีการพิจารณากันอยางรอบคอบเพ่ือใหคุมกับคาใชจาย ตลอดจนการดูแลรักษาดวย 

2. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอนน้ัน นับวายังมีนอยเมื่อ

เทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพ่ือใชในวงการดานอื่นๆ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมีจํานวนจํากัด

และขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชเรียนในวิชาตางๆ 

3. ในขณะน้ียังขาดอุปกรณท่ีไดคุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน เพ่ือใหสามารถใชไดกับ

เคร่ืองคอมพิวเตอรตางระบบกัน เปนตนวา ซอพทแวรท่ีผลิตข้ึนมาใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบของ 

IBM ไมสามารถใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบของ Macintosh ได 

4. การท่ีจะใหผูสอนเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองน้ันนับวาเปนงานท่ีตองอาศัยเวลา

สติปญญา และความสามารถเปนอยางยิ่ง ทําใหเปนการเพ่ิมภาระของผูสอนใหมีมากยิ่งข้ึน 

5. เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรเปนการวางโปรแกรมบทเรียนไวลวงหนาจึงมีลําดับ

ข้ันตอนในการสอนทุกอยางตามท่ีวางไว ดังน้ัน การใชคอมพิวเตอรชวยการสอนจึงไมสามารถชวยใน

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนได 

6. ผูเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนท่ีเปนผูใหญ อาจไมชอบโปรแกรมท่ีเรียนตาม

ข้ันตอน ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรู 

กลาวไดวาการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน จะตองพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนท่ีมีความพรอมในดานอุปกรณ และกลุมผูเรียนให

มีความเหมาะสมกับบทเรียนท่ีออกแบบไว 
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หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาสําหรับการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2528: 292) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีการผลิตส่ือการสอนซึ่ง

สามารถนํามาใชในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได โดยมีหลักการและทฤษฎีท่ีควรคํานึงถึง  

คือ 

1. ความแตกตางระหวางบคุคล (Individual Differences) เปนการนําหลักจิตวิทยาในดาน

ความแตกตางระหวางบคุคล  เชน  ความแตกตางในดานความสามารถ  (Ability) สติปญญา  

(Intelligence) ความตองการ  (Need) ความสนใจ  (Interest) รางกาย (Physical) อารมณ (Emotion) 

และสังคม  (Social) จากความแตกตางดังกลาว  ผูสรางชุดการสอนจึงพยายามหาวิธีการท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวในชุดน้ัน ๆ 

2. การนําส่ือประสมมาใช  (Multi-media Approach) คือการนําส่ือการสอนหลายประเภท

มาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอันน้ีเพ่ือเปล่ียนการเรียนการสอนเดิมท่ียึดหลักผูบรรยาย

เปนแหลงใหความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียน  เรียนดวยการใชแหลงความรูจากส่ือ

ประเภทตางๆ 

3. ทฤษฎีการเรียนรู  (Learning Theory) เปนหลักจิตวิทยาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนได

ดวยตนเอง ประกอบดวย 

 3.1 เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 

 3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง 

 3.3 การมแีรงเสริม  คือผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ  ท่ีตนทําไดถูกตอง  ถาไมถูกตองก็

ทราบไดวาท่ีไมถูกตองน้ันคืออะไร  เพ่ือไตรตรองพิจารณาใหเกิดความเขาใจ  ซึ่งจะไมทําใหเกิดความ

ทอถอย หรือส้ินหวังในการเรียน เพราะเขามีโอกาสท่ีจะทําไดสําเร็จเหมือนคนอื่น 

 3.4 เรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

4. การใชวิธีวิเคราะหระบบ  (System Analysis) โดยจดัเน้ือหาวชิาใหสอดคลอง  กับ

สภาพแวดลอม และวัยของผูเรียน ทุกส่ิงทุกอยางท่ีจัดไวในชุดการสอนจะสรางข้ึนอยางมีระบบ  มีการ

ตรวจสอบทุกข้ันตอน และทุกอยางจะตองสัมพันธสอดคลองกันเปนอยางดี  มีการทดลองปรับปรุงจนมี

ประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนท่ีเชื่อถือไดจึงจะนําออกใช 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543: 92-94) ไดกลาวในเร่ืองแนวคิดและหลักการในการนําชุดการสอน

มาใชในระบบการศึกษา ซึ่งสามารถนํามาใชในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว ดังน้ี 

1. การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงความ

ตองการความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือ  การจัดการ

สอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาดวยตนเอง  ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูเรียนมี
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อิสระในการเรียนตามระดับสติปญญาความสามารถและความสนใจ  โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือ

ตามความเหมาะสม 

2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิมการจัดการเรียนการสอนแต

เดิมน้ัน เรายึดครูเปนหลัก  เปล่ียนมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง  โดยการใชแหลง

ความรูจากส่ือหรือวิธีการตาง ๆ การนําส่ือการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงกับเน้ือหาและประสบการณ

ใหตามหนวยการสอนของวิชาตาง ๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุดการสอน การเรียนในลักษณะน้ีผูเรียนจะ

เรียนจากครูเพียงประมาณ 1 ใน 4 สวน สวนท่ีเหลือผูเรียนจะเรียนจากส่ือดวยตนเอง 

3. การใชส่ือการสอนไดเปล่ียนแปลงและขยายตัวออกไป  การใชส่ือการสอนในปจจุบันได

คลุมไปถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง  เคร่ืองมือตางๆ  รวมท้ังกระบวนการและกิจกรรมตางๆ  แตเดิมน้ันการ

ผลิตและการใชมักจะออกมาในรูปตางคนตางผลิต  ตางคนตางใชเปนส่ือเด่ียว  ๆ มิไดมีการจัดระบบ

การใชส่ือหลายอยางมาผสมผสานกันใหเหมาะสมและใชเปนแหลงความรูสําหรับผูเรียนแทนการใชครู

เปนผูถายทอดความรูใหแกผูเรียนตลอดเวลา  แนวโนมใหมจึงเปนการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให

เปนชุดการสอนอันจะมีผลตอการใชของครู  คือ เปล่ียนจากการใชส่ือเพ่ือชวยครูสอนคือเปนผูหยิบใช

อุปกรณตางๆ  มาเปนใชส่ือการสอนเพ่ือชวยผูเรียนเรียนคือ  ใหผูเรียนหยิบและใชส่ือการสอนตาง  ๆ 

ดวยตนเองโดยอยูในรูปของชุดการสอน 

4. ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  และผูเรียนกับสภาพแวดลอม  แตกอ น

ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนในหองเรียน  มีลักษณะเปนทางเดียว  คือ ผูสอนเปนผูนําผูเรียน

เปนผูตาม  ผูสอนมิไดเปดโอกาสใหผูเรียนจะมีโอกาสไดพูดก็ตอเมื่อผูสอนใหพูด  การตัดสินใจของ

ผูเรียนสวนใหญมักจะตามผูสอน ผูเรียนเปนฝายเอาใจผูสอนมากกวาผูสอนเอาใจผูเรียน ผูสอนวิจารณ

หรือพูดเยาะเยยผูเรียนในชั้น  โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเรียนตอบไมถูกตองตามท่ีผูสอนชอบหรือกระทํา

อะไรผิดพลาด  แตถาผูเรียนทําอะไรดีควรแกการชมเชย  ผูสอนจะน่ิงเฉยเสีย  เพราะถาหากชมก็กลัว

ผูเรียนจะเหลิงตัว  ดังน้ันผูเรียนไทยสวนใหญจึงพกเอาประสบการณท่ีไมนาพึงพอใจเมื่อเติบใหญข้ึน  

ในสวนท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนน้ันแทบจะไมมีเอาเลยเพราะผูสอนสวนใหญไม

ชอบใหผูเรียนคุยกัน  ผูเรียนจึงไมมีโอกาสฝกฝนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  เชื่อฟงและเคารพความ

คิดเห็นของผูอื่น  เมื่อเติบโตจึงทํางานรวมกันไมได  นอกจากน้ีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

สภาพแวดลอม ก็มักอยูกับเพียงชอลกกระดานดําและแบบเรียนในหองส่ีเหล่ียมแคบ  ๆ หรือในสนาม

หญาซึ่งสวนใหญถูกปลอยใหรกรางเฉอะแฉะตามฤดูกาล  ผูสอนไมเคยพาผูเรียนออกไปสูสภาพนอก

โรงเรียน การเรียนการสอนจึงจัดอยูเพียงในหองเรียนเปนสวนใหญ แนวโนมในปจจบุนัและอนาคตของ

กระบวนการเรียนรูจึงตองนําเอากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเปดโอกาสใหผูเรียนประกอบ
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กิจกรรมรวมกัน  ทฤษฎีกระบวนการกลุมจึงเปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรซึ่งนํามาสูการจัดระบบ

การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดการสอน 

5. การจัดสภาพส่ิงแวดลอมการเรียนรูไดยึดหลักวิทยาการเรียนมาใช  โดยจัดสภาพการณ

ออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม หมายถึงระบบการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส

รวมในกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  มีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิด

อยางไร มีการเสริมแรงบวกท่ีทําใหผูเรียนภาคภูมิใจท่ีไดทําถูกหรือคิดถูก อันจะทําใหกระทําพฤติกรรม

น้ันซ้ําอีกในอนาคต และใหคอยเรียนรูไปท่ีละข้ันตอนตามความสามารถและความสนใจของผูเรียนเอง

โดยไมมีใครบังคับ  การจัดสภาพการณท่ีจะเอื้ออํานวยตอการเรียนรูตามนัยดังกลาวขางตน  จะมี

เคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทางโดยการจัดการสอนแบบโปรแกรมและใชชุดการสอนแบบ

โปรแกรมและใชชุดการสอนเปนเคร่ืองมือสําคัญ 

ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2543: 25) ไดสรุปหลักการและทฤษฎีทางดานจิตวิทยามาประยุกตใชใน

การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังน้ี 

1. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน 

2. มีกิจกรรมท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน เพราะการมีปฏิสัมพันธมีสวนทําใหเกิดการ

เรียนรู 

3. เราใจดวยขอความ ภาพ กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง ใหเหมาะสมกับเน้ือหาเพ่ือจูงใจ

เมื่อทําถูก เชน ใหรางวัล คําชม เสียงปรบมือ ใหคําอธิบายเมื่อทําไมถูก 

4. มีการเสริมแรงท้ังทางบวกและทางลบ 

5. แบงเน้ือหาเปนยอยๆ เรียงตามลําดับจากงายไปสูยาก ถายโอนการเรียนรูเปนลําดับ

อยางเปนระบบระเบียบ เพราะความเปนระบบระเบียบจะชวยใหผูเรียนจําไดนานและนําไปปฏิบัติได 

6. ใหผลยอนกลับทันทีเพ่ือเปนการเสริมแรงและสรางความพึงพอใจ 

7. ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ ความถนัด สติปญญา เพ่ือชวยใหผูเรียนท่ีมีความ

แตกตางกันสามารถเรียนรูได 

8. มีกิจกรรมท่ีทาทายเพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น 

9. ใหผูเรียนรูวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ และมีการอธิบายการใชบทเรียน 

10. มีแบบฝกหัดใหผูเรียนไดฝกบอยๆ และการทําซ้ําๆ จะชวยใหผูเรียนจําไดนานและนําไป

ปฏิบัติจริงได 

11. ควรมีบทสรุปอยางเปนระบบ เพราะการทําใหเปนระบบระเบียบทําใหผูเรียนจําได 

(Concept Mapping) 
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12. ใหมีการประเมินผล ใหผูเรียนรูผลทันที และสามารถจัดลําดับของผูเรียน เพ่ือใหเกิด

ความทาทายเหมือนเกมส 

กลาวโดยสรุปในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรจะคํานึงถึงทฤษฎีการเรียนรู 

หลักจิตวิทยา ความแตกตางระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน รวมถึง

สภาพแวดลอม 

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

มนตชยั  เทียนทอง  (2540: 14-16) กลาววาในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนใหมี

ประสิทธิภาพไดน้ัน ประกอบดวยบุคลากรท่ีสําคัญ คือ 

1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและเน้ือหา  ซึ่งตองเปนบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณ

ทางดานการออกแบบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและทิศทางของ

หลักสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน (Learner) ขอบขายของเน้ือหาวิชากิจกรรมการเรียน

การสอน ขอบขายรายละเอียดคําอธิบายของเน้ือหาวิชา  ตลอดจนวิธีการวัด  และประเมินผล  ของ

หลักสูตร  บุคคลกลุมน้ีจะเปนผูท่ีสามารถใหคําแนะนํา  และใหคําปรึกษาไดเปนอยางดีเรียกวาเปน  

Resource Person ทางดานหลักสูตร 

2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอน  หมายถึง  ผูท่ีทําหนาท่ีในการเสนอในเน้ือหาวิชาใดวิชาหน่ึง

โดยเฉพาะ  ซึ่งเปนผูท่ีมีความรู  มีความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ  และมีความสําเร็จในดานการเรียน

การสอนมาเปนอยางดี  เปนตนวา  มีความรูในเน้ือหาอยางลึกซึ้ง  สามารถจัดลําดับความยากงาย

ความสัมพันธ  และความตอเน่ืองของเน้ือของเน้ือหา  รูเทคนิควิธีการนําเสนอเน้ือหา  หรือวิธีการสอน  

การออกแบบและสรางบทเรียน ตลอดจนมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมาเปนอยาง

ดี บุคคลกลุมน้ีจะเปนผูท่ีชวยใหการออกแบบบทเรียนมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพและนาสนใจมาก

ยิ่งข้ึนผูเชี่ยวชาญดานส่ือ และวสัดุการสอน  เปนผูเชี่ยวชาญท่ีจะชวยทําหนาท่ีในการออกแบบและให

คําปรึกษาแนะนําทางดานการวางแผนการออกแบบบทเรียน  อันประกอบดวยเร่ืองการออกแบบและ

การจัดองคประกอบ (Layout) การจัดวางรูปแบบ การออกแบบหนาจอหรือเฟรมตาง  ๆ การเลือกและ

วิธีการใชตัวอักษร กราฟก แผนภาพ แผนภูมิ รูปภาพ สี แสง เสียง การจัดทํา  รายงานและส่ือการเรียน

การสอนอื่น ๆ ท่ีจะทําใหบทเรียนมีความสวยงาม และนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

3. ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะใหไดบทเรียน

คอมพิวเตอรออกมา เปนกลุมบุคคลท่ีมีความชํานาญทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือเปนโปรแกรม

โดยตรง ทําหนาท่ีในการสรางสรรคผลงานในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร  หรือใหคําปรึกษาแนะนํา  

เกี่ยวกับการเลือกใชโปรแกรม Authoring System การใชอุปกรณประกอบ  การแกไขโปรแกรม  รวมท้ัง

การทําเอกสารประกอบบทเรียน 
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การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย  เพ่ือใชในการเสนองาน  การเรียนการสอนและการฝกอบรม  

โดยเรียกวาเปนประเภท  Authoring System แตส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการสรางโปรแกรมดังกลาวคือ  

วัตถุประสงคในการ ใช และเน้ือหาสาระเปนหลัก  ซึ่งท้ังหมดน้ีตองจัดทําอยางเปนข้ันตอนและมีระบบ

ดังน้ี  

1. การกําหนดเปาหมาย 

 ในการพัฒนาบทเรียนกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการพัฒนาบทเรียน  เปนส่ิง

สําคัญท่ีจะชว ยควบคุมใหการ  สรางโปรแกรมเปนไปตามวัตถุประสงคและสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยตองพิจารณาถึงส่ิงตอไปน้ี 

 1.1 หัวขอของงานท่ีจะนํามาพัฒนาโปรแกรม 

 1.2 ผูใชหรือกลุมเปาหมาย 

 1.3 วัตถุประสงคท่ีตองการ 

 1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชโปรแกรม 

2. การวิเคราะหเน้ือหา 

 เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ท่ีจะทําใหการส่ือความหมายดวยระบบมัลติมีเดีย

บรรลุวัตถุ - ประสงคตามตองการ โดยมีส่ิงท่ีจะตองพิจารณาดังน้ี 

 2.1 ขอบเขตและรายละเอียดของเน้ือหา ท่ีจะนําเสนอตามวัตถุประสงค 

 2.2 วิธีการนําเสนอเน้ือหา 

 2.3 ระยะเวลาการนําเสนอเน้ือหา 

 2.4 การเลือกส่ือท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงค 

 2.5 วิธีการโตตอบระหวางโปรแกรม กับผูใชตามหลักการส่ือความหมาย 

 2.6 วิธีการตรวจปรับเน้ือหา 

 2.7 การเสริมแรง 

 2.8 วิธีการประเมินผล 

3. การออกแบบ (Multimedia Design) 

 เมื่อไดรายละเอียดของเน้ือหา  ตามข้ันตอน  วัตถุประสงค  และกลุมเปาหมายตามท่ี

กาํหนดแลว ก็นํามาออกแบบเพ่ือท่ีจะนําเสนอไดตามเปาหมายซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 3.1 การเขียนบทดําเนินเร่ือง  เปนการเขียนรายละเอียดของบทพูด  ขอความ  อักษร

คําอธิบายภาพ  บทสนทนา  ภาพเคล่ือนไหว  การบอกจังหวะของการปรากฏภาพ  เสียง และอักษร 

รวมถึงเทคนิคพิเศษ (Effect) ตางๆ 
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 3.2 การจัดทําแผนภูมิ (Flowchart) เปนการเชื่อมโยงบทหรือโมดูลยอยแตและสวนจาก

จุด เร่ิมตนไปยังเปาหมายใหมีความสัมพันธ ตอเน่ือง ซึ่งเปรียบเสมือนแผนท่ีการเดินทางท่ีจะทําใหไม

หลงทางไปกับความซับซอนของเน้ือหา 

 3.3 งานเชิงศิลป (Art Proof) เปนการออกแบบปุมสัญลักษณ  ตัวอักษร ฉากหลังสี  เสียง 

และสานประกอบท่ีละเอียดออนตาง ๆ ใหกลมกลืนกัน 

4. การเตรียมขอมูล  

 การเตรียมขอมูลจะมีท้ังภาพ เสียง ขอความและภาพเคล่ือนไหว  ซึ่งตองมีการจัดเตรียม  

ไวกอน ท้ังน้ีผูผลิตตองศึกษาเทคนิควิธีการท่ีถูกตอง  เพ่ือใหไดขอมูลดังกลาวบันทึกลงในโปรแกรม

อยางสมบูรณ 

1. การสรางโปรแกรม (Authoring)  

  การสรางโปรแกรม เปนข้ันตอนท่ีรวบรวมเอาส่ิงตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมไว ไมวาจะเปนภาพ 

ขอความ เสียง และ Animation Movies รวมกันเพ่ือสรางเปนโปรแกรม  โดยมีการจัดเรียงลําดับการ

ทํางานตามท่ีออกแบบไว พรอมท้ังกําหนดรายละเอียด  เชน Special Effect การทํา Animation ตามท่ี

กาํหนดไวในบทภาพ (Storyboard) ในการสรางโปรแกรมน้ีจะใช Authoring System ชวยในการผลิต 

2. ทดสอบโปรแกรม  

  การทดสอบโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบวาเน้ือหามีความสมบูรณ  ตามท่ี

ออกแบบไวหรือไม  รวมท้ังเปนการหาขอผิดพลาดของโปรแกรม  และหาประสิทธิภาพของการใชวา

บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางไวหรือไมการทดสอบแตละข้ันเมื่อเกิดปญหา  ก็จะนําไปแกไขใหมจน

สมบรูณ 

3. การจัดทําเอกสารประกอบการเรียน 

 เปนเอกสารสําหรับการปรับปรุงแกไขโปรแกรมในอนาคต เอกสารน้ีจะมีรายละเอียด

ของข้ันตอนการเรียน และ บทภาพ (Storyboard) ในการจัดทําเอกสารท่ีดีและชัดเจนจะชวยใหสะดวก

ในการบํารุงรักษา และการแกปญหาโปรแกรมสามารถทําไดรวดเร็ว 

4. การจัดเตรียมบทเรียนสําหรับผูใช  

  เมื่อผานการทดสอบแลวก็จะถึงข้ันตอนท่ีจะนําโปรแกรมไปสูผูใชซึ่งตองมีการ

วางแผนในการเลือกใชส่ือ และวิธีการติดต้ัง เพ่ือใหมีความสะดวกในการใชงาน 

5. การจัดทําคูมือการใชโปรแกรม  ในการใชโปรแกรมโดยท่ัวไป  จะตองมีคูมือ

ประกอบการใชท่ีตองไปศึกษากอน เพ่ือทําความเขาใจถึงการใชโปรแกรม ถาในการออกแบบโปรแกรม

ท่ีมีการออกแบบระบบใหความชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพพอก็จะชวยลดภาระการทําคูมือลงโปรแกรม
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ท่ีเปนมัลติมีเดียจะมีขอดีในสวนของการแนะนําการฝกใชโปรแกรม  แตอยางไรก็ตาม  ก็ควรมีคูมือ

ประกอบการติดต้ัง และแนะนําการเรียนใชโปรแกรมอีกสวนหน่ึงดวย 

ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แมจะมีความยุงยากหลาย

ข้ันตอน แตเมื่อพิจารณาถึงบทเรียนท่ีมีคุณภาพผลและท่ีไดจากการใช จะเห็นวาการนําเสนอดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยลดความยุงยาก และชวยแกปญหาของผูสอนและผูเรียน 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 

ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2525: 3) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการ

เรียนดวยตนเองไววา  เปนการจัดการศึกษาท่ีผูเรียนสามารถเลาเรียนไดดวยตนเองและกาวไปตาม

ความสามารถ  ความสนใจ  และความพรอม  โดยจัดส่ิงแวดลอมสําหรับการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียน

อยางอิสระ 

พัชรี พลาวงศ  (2536: 83) กลาววา  การเรียนรูดวยตนเองหมายถึง  วิธีเรียนชนิดหน่ึงท่ีมี

โครงสราง  และมีระบบท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนได  การเรียนแบบน้ีผูเรียนมีอิสระในการ

เลือกเรียนตามเวลา  สถานท่ีเรียน  และระยะเวลาในการเรียนแตละบท  แตจะตองจํากัดอยูภายใต

โครงสรางของบทเรียนน้ัน ๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียน ชี้แนะไวในคูมือ (Study Guide) 

กลาวไดวา  การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการเรียน  ท่ีผูเรียนสามารถแสวงหาวิธีการเรียนใน

เร่ืองท่ีสนใจไดอยางอิสระ ท้ังระยะเวลาและสถานท่ี  โดยมีครูหรือผูรูอื่น  ๆ ใหคําแนะนําและจดัเตรีย ม

อุปกรณการเรียน  หรือกิจกรรมการเรียนไวอยางเปนระบบ  โดยการเรียนน้ีจะเปนการสนองความ

ตองการของผูเรียน  ท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางบุคคล  ดังน้ันผูเรียนจึงสามารถ

ประเมินผลการเรียนของตนเองไดอยางชัดเจน  ซึ่งในปจจุบันการเรียนดวยวิธีดังกลาวน้ีไดมีการนํามา

ประยุกตใชกับส่ือสมัยใหม ท่ีอยูในความสนใจของผูเรียน  และเปนส่ือท่ีสามารถกระตุนความสนใจให

ผูเรียนสนใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน เชน การประยุกตใชกับส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งเปนส่ือท่ีจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในรูปแบบของการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี 

จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

กาเย และบริกส  (Gagne; & Briggs. 1974: 185 -187) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองน้ีเปน

หนทางท่ีจะทําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามตองการ  (Needs) โดยมีความสอดคลองกับบุคลิก  

(Characteristics) ของผูเรียนแตละคน ตามจุดมุงหมาย 5 ประการคือ 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 
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2. เพ่ือชวยในการคนหาจุดเร่ิมตนของผูเรียนแตละคนในการจัดลําดับการเรียนตา ม

จุดมุงหมาย 

3. ชวยในการจัดวัสดุ และส่ือใหเหมาะสมกับการเรียน 

4. เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของแตละ

บคุคล 

5. เพ่ือชวยใหผูเรียน เรียนไดตามอัตราความสามารถของตน 

ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 

ดวยจุดมุงหมายของวิธีการเรียนรู  ดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน  รูปแบบการเรียนน้ีจึงไดกอ

ประโยชนใน หลาย ๆ ดานดังท่ีไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 188) ไดกลาวไวดังน้ี 

1. หลักสูตรหรือรายวิชาไดถูกจัดไวอยางมีระบบ 

2. ระบบการวัดผลประกอบดวยเคร่ืองวัดระดับความรูท่ีจะเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนอยางกวางขวางตามบุคลิกภาพของผูเรียน 

4. กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรในหนวยงาน 

การเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองยังเกื้อหนุนสภาพการเรียนรู  ทําใหการเรียนรูของ

ผูเรียนแตละคนเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพดังน้ี 

1. ผูเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ 

2. ผูเรียนมีโอกาสรับขอมูลยอนกลับทันที 

3. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงตลอดเวลา 

4. การเรียนการสอนเปนไปตามข้ันตอนอยางเหมาะสม 

วรีะ ไทยพานิช (2529: 126) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูดวยตนเองไวดังน้ี 

1. ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของตนเอง 

2. เปนการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

3. ผูเรียนมีอิสระมากกวาการสอนแบบปกติ 

4. เปนการจูงใจผูเรียน และผูเรียนจะชอบบรรยากาศการเรียนมากข้ึน 

5. ผูสอนมีเวลาท่ีจะทํางานกับผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนตองการ 

นอกจากน้ี อรพรรณ พรสีมา (2530: 7) ไดวิเคราะหประโยชนของบทเรียนดวยตนเองไดดังน้ี 

1. เปนรูปแบบของการเรียนท่ีสอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคน

ตามระดับความสามารถ ความสนใจและความพรอม อัตราความเร็วชาในการเรียนเปนเรื่องเฉพาะบุคคล 

2. เน่ืองจากผูเรียนตองกระทํากิจกรรมทุกข้ันตอนดวยตนเอง ต้ังแตการทดสอบกอนเรียน 

กิจกรรมการเรียน และการทดสอบหลังเรียน จึงทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
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3. เปนเคร่ืองกระตุนและคงไวซึ่งความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีส่ิงเราท่ี

ผูเรียนจะตองตอบสนอง และหลังจากการตอบสนองก็จะไดทราบผลของการกระทําทันที จึงทําให

บทเรียนนาสนใจและนาติดตาม นอกจากน้ียังเปนการลดความตึงเครียดในการเรียน เพราะเมื่อตอบ

ผิดก็ไมมีใครรูและไมถูกลงโทษ 

4. ชวยใหผูเรียนปลอดจากอารมณผูสอน 

5. เมื่อครูเปล่ียนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูประสานงาน ชี้แนะและใหคําปรึกษา จึงทําให

ครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนแตละคนมากข้ึนและมีเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

6. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 

7. ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดดี เน่ืองจากมีทิศทางในการเรียนและการวัดผลท่ี

แนนอน มีการเสริมแรงเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังผูเรียนมีโอกาสประยุกตใชส่ิงท่ีตนไดเรียนรู

มาแลว 

กลาวโดยสรุปการเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูท่ี ทําใหผูเรียนไดเรียนตามความพึงพอใจ

ของตนเองมีอิสระในการเรียนรูตามสภาพความตองการของผูเรียน  ท้ังในดานความสามารถ ความ

สนใจ ความพรอม ความถนัด สติปญญาทําใหผูเรียนมีความสนใจและต้ังใจท่ีจะเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

1. คนท่ีเรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเอง จะเรียนไดมากกวาและดีกวาคนท่ีเปนเพียงผูรับรู 

หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูเทาน้ัน คนท่ีเรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางต้ังใจ มีจุดมุงหมายและ

แรงจูงใจในการเรียน สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลท่ีรอรับเพียง

อยางเดียว 

2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับการพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง

ธรรมชาติมากกวา คือเมื่อตอนเด็กจะตองพ่ึงพาผูอื่น แตเมื่อเติบโตมีการพัฒนาการข้ึนก็คอยๆ พัฒนา

ตนเองไปสูความอิสระไมตองพ่ึงพาผูอื่น ซึ่งเปนตัวของตัวเอง สามารถชี้นําตัวเองไดมากข้ึน 

3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการทาง

วิชาการการศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนท่ีจัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเปด และอื่นๆ 

รูปแบบการศึกษาเหลาน้ีลวนผลักภาระความรับผิดชอบไปท่ีผูเรียนใหเปนการเรียนรูดวยตนเอง 

4. การเรียนรูดวยตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะท่ีเปนบุคคลและเผาพันธุมนุษย 

เน่ืองจากโลกปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ เกิดข้ึนเสมอ ขอเท็จจริงน้ีจึงนําไปสูความ

จําเปนทางการศึกษาและความรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการเรียนตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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จากความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง สามารถสรุปไดวา มาจากการวางแผนการเรียนรู

ดวยตนเอง ซึ่งจัดไดวาเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรูท่ีสนองตอบตอความตองการ

และความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรูส่ิง

ตางๆ ไดไมเทากัน เพ่ือท่ีตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ประเภทและลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 

นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทและลักษณะของ การ เรียนรูดวยตนเองไวอยาง

สอดคลองกัน ดังน้ี 

กาเย (Gagne; & Briggs. 1974: 187) ไดแบงประเภทของการเรียนรูดวยตนเองออกเปน  5 

ประเภท คือ 

1. แผนการเรียนอสิระ (Independent Study Plan) เปนการเรียนท่ีครูกับนักเรียนตกลงกันใน

เร่ืองของจุดมุงหมายของการเรียน และจึงใหผูเรียนศึกษาคนควาใหบรรลุจุดมุงหมายดวยตนเอง 

2. การศึกษาดวยการควบคุมตนเอง  (Self-Directed Study) จะมีการตกลงในจุดมุงหมาย

เฉพาะกําหนดเอาไวแตวิธีการศึกษาน้ันเปนเร่ืองของนักเรียน ครูอาจแนะการอานและจัดเตรียมวัสดุไว

ใหแลว แตนักเรียนจะใชหรือไมใชก็ได หากนักเรียนผานการทดสอบก็ถือวาใชได 

3. โปรแกรมผูเรียนเปนศูนยกลาง  (Learner-Centered Programs) เปนโปรแกรมท่ีจัดข้ึน

กวาง ๆ และเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนโดยมีวิชาหลัก วิชาเสริม และวชิาเลือก 

4. เรียนตามความเร็วของตน  (Self-Pacing) เปนการเรียนท่ีผูเรียนเรียนตามอัตราความเร็ว

หรือความสามารถของตนเอง  มีการกําหนดจุดมุงหมายและเกณฑตาง  ๆ ไวทุกคนเหมอืนกนัแตจะ

ตางกันท่ีเวลาท่ีใชในการเรียน 

5. การเรียนการสอนท่ีผูเรียนกําหนดเอง  (Student-Determined Instruction) นักเรียนเลือก

จุดมุงหมาย วัสดุการศึกษากําหนดเวลาเองทดสอบเองมีเสรีท่ีจะทําจุดมุงหมายใดก็ได 

นอกจากน้ี  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2528: 287) ยังไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองใน

รูปแบบของบทเรียนโมดูล (Instructional Module) ไวดังน้ี 

1. ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง กลาวคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวยตนเองโดยมี

ครูเปนผูคอยดูแลใหคําปรึกษาเทาน้ัน 

2. วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจะจัดใหมีลักษณะท่ีดี  เพ่ือใหผูเรียน  เรียนไดดวย

ความเขาใจ  และเกิดความรูตามลําดับ  ไมสับสน  และจะไดเปนการเพ่ิมพูนความรูทีละนอยๆตาม

ข้ันตอน 

3. จูงใจผูเรียนในทุก  ๆ กิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะทําใหผูเรียนสนใจเรียนดวยความอยากรู

อยากเห็นซึ่งจะเปนผลใหการเรียนน้ันมีความหมายมากข้ึน 
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4. ภาษาท่ีใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นของผูเรียน 

5. เน้ือหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไมไขวเขว 

6. ใหผูเรียนมีพัฒนาการหลายดานในเน้ือหาบทเรียนบางเร่ือง บางตอน หรือ บางบทอาจจะ

มีความจําเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ  มีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาดวย

นอกเหนือจากความรูและทักษะ 

การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูตามความสามารถ ความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนมี

อิสระในการเรียนมากกวาการเรียนปกติ ดังน้ันการสรางบทเรียนท่ีใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองน้ัน จึง

ตองมีการกําหนดจุดประสงค และกิจกรรมท่ีจะใหผูเรียนเรียนไดดวยความเขาใจเพ่ือใหเกิดความรู

ตามลําดับ นอกจากน้ียังตองมีการเสริมแรงและประเมินผลเปนระยะอีกดวย  

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียน 

ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีสงผลตอความสําเร็จในการเรียนใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไว ซึ่งความพึงพอใจเกิดข้ึนจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการ

ของผูเรียนในแนวทางท่ีผูเรียนแตละคนพึงประสงค ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไว ดังน้ี 

มอรส (Morse. 1995: 27) ใหความเห็นวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสามารถ

ลดความเครียดของบคุคลใหนอยลง  ถามีความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํา

กิจกรรม 

วอลเลอรสเตน  (Wallerstein. 1971: 256) ใหความหมายของ  ความพึงพอใจวา  ความพึง

พอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและอธิบายวาความพึงพอใจ

เปนกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจาก

การสังเกตพฤติกรรมของคนเทาน้ัน  การท่ีจะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและ

องคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพึงพอใจน้ัน 

 กูด (Good. 1973: 320) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง  คุณภาพหรือระดับความพอใจซึ่ง

เปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอกิจกรรม 

 มาสโลวไดอธิบายเร่ืองแรงจูงใจวาเปนไปตามลําดับข้ันของความตองการของมนุษย  ซึ่งมี

ความตองการเปน 7 ลําดับข้ัน ดังน้ี (ปราณี รามสูต. 2548: 214-215) 

 ลําดับข้ันท่ี  1 ความตองการทางสรีระ  (Physical or biological needs) คือความตองการ

ตอบสนองความหิวกระหาย  ความเหน่ือย  ความงวง  ความตองการทางเพศ  ความตองการขับถาย  
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ความตองการมีกิจกรรมทางรางกาย  เชน การเคล่ือนไหว  การดมกล่ิน  การฟง การสัมผัสทางผิวกาย  

และความตองการสนองความสุขของประสาทสัมผัส 

 ลําดับข้ันท่ี  2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย  (Safety needs) คือความตองการการ

คุมครองปกปองรักษา ความอบอุนใจ ความปราศจากอันตราย และตองการหลุดพนความกลัวกังวล 

 ลําดับข้ันท่ี  3 ความตองการความรัก  ความเปนเจาของ  (love and belongingness) คือ 

ความอยากมีเพ่ือน มีพวกพอง มีกลุม มคีรอบครัว และมีความรัก มีความผูกพันกับผูอื่น ข้ันน้ีจัดวาเปน

ความตองการทางสังคม 

 ลําดับข้ันท่ี 4 ความตองการศักด์ิศรี เกียรติ การยอมรับจากผูอื่น  (esteem needs) คือ ความ

อยากมีชื่อเสียง มหีนามตีา มีคนยกยองเล่ือมใส มคีวามเดนดัง และตองการไดรับความรูสึกท่ีดีจากคนอื่น 

 ลําดับข้ันท่ี 5 ความตองการตระหนักรู  เขาใจสรรพส่ิง  (need to know and understand) คือ 

การอยากรู อยากเขาใจ อยากมีความสามารถ อยากมีทักษะและประสบการณ 

 ลําดับข้ันท่ี  6 ความตองการทางสุนทรียะ  ความดีงาม  (aesthetic needs) ไดแก  ความ

ตองการบรรลุดานความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอยีดออนทางจติใจ 

 ลําดับข้ันท่ี  7 ความตองการไดใชความสามารถสูงสุดแหงตน  หรือตองการตระหนักใน

ศักยภาพสวนตน (self-actualization needs) ข้ันน้ีถือวาเปนความตองการสูงสุดแหงความเปนมนุษย 

 ความตองการท้ัง  7 ลําดับข้ันตามแนวคิดของมาสโลวท่ีกลาวมา  มักพบวาบุคคลจะกระทํา

การเพ่ือสนองความตองการลําดับแรกกอน แลวจึงด้ินรนเพ่ือสนองความตองการถัดมาเปนลําดับ 

สรุปความพึงพอใจ คือความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและความพึง

พอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไม

มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทาน้ัน การท่ีจะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและ

องคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพึงพอใจน้ัน 

 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

 ไวทเฮด (Whitehead. 1967: 1-41) กลาวถึง  การสรางความพอใจ  และข้ันตอนของการ

พัฒนาวามี  3 ข้ันตอน คือ จุดยืน จุดแยง และจดุปรับ  ซึ่งไวทเฮด  เรียกชื่อใหมเพ่ือใชในการศึกษาวา  

การสรางความพึงพอใจ  การทําความกระจาง  และการนําไปใชในการเรียนรูใดๆ  ควรเปนไปตาม  3 

จังหวะน้ี คือ 

 การสรางความพึงพอใจ  - นักเรียนรับส่ิงใหมๆ  มคีวามต่ืนเตน  พอใจในการไดพบ

และเก็บส่ิงใหม 

 การทําความกระจาง - มีการจัดระเบียบ  ใหคําจํากัดความ  มีการกําหนด

ขอบเขตท่ีชดัเจน 
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 การนําไปใช    -  นําส่ิงใหมท่ีไดมาไปจัดส่ิงใหมท่ีจะไดพบตอไป  เกิด

ความต่ืนเตนท่ีจะเอาไปจัดส่ิงใหมๆ ท่ีเขามา 

 ไวทเฮด กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา ไดปฏิบัติกันอยางผิดพลาดตลอด

โดยใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ  ธรรมดาๆ  แลวคาดเอาวาจะทําใหเกิดภูมิปญญาได  ถนนท่ีมุงสูภูมิ

ปญญาไดมีสายเดียว คือ เสรีภาพและวิทยาการ เปนสาระสําคัญสองประการของการศึกษา  ประกอบ

กันเปนวงจรการศึกษาสามจังหวะ  คือ เสรีภาพ - วิทยาการ  - เสรีภาพ ซึ่งเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ  

ข้ันตอนของการสรางความพอใจ  วิทยาการในข้ันท่ีสองก็คือ  ข้ันทําความกระจาง  และเสรีภาพในชวง

สุดทายก็คือ ข้ันการนําไปใช วงจรเหลาน้ีไมไดมีวงจรเดียวแตมีลักษณะเปนวงจรซอนวงจร  วงจรหน่ึง

เปรียบไดกับเซลลหน่ึงหนวยและข้ันตอนการพัฒนาอยางสมบูรณของมันก็คือ  โครงสรางอินทรียของ

เซลลเหลาน้ัน  เชนเดียวกับวงจรเวลาท่ีมีวงจรเวลาประจําวัน  ประจําสัปดาห  ประจําเดือน  ประจําป  

ประจําฤดู เปนตน วงจรของบุคคลตามชวงอายุจะเปนระดับ ดังน้ี 

 ต้ังแตเกิดจนถึงอายุ 13-14 ป  เปนข้ันของความพอใจ 

 ชวงอายุ 14 -18 ป   เปนข้ันของการคนหาทําความกระจาง 

 และอายุ 18 ปข้ึนไป  เปนข้ันของการนําไปใช 

 นอกจากน้ีวิทยาการท้ังหลายในแขนงตางๆ  ก็มีวงจรของการพัฒนาการและระดับของ

พัฒนาการเหลาน้ีเชนกัน 

 ส่ิงท่ีไวทเฮดตองการย้ําในเร่ืองน้ีคือ  ความรูท่ีตางแขนงวิชา  การเรียนท่ีตางวิธีการควรใหแก

ผูเรียนเมื่อถึงเวลาอันสมควรและเมื่อผูเรียนมีพัฒนาการทางสมองอยูในข้ันท่ีเหมาะสมการพัฒนา

คุณลักษณะใดๆ  ตามวิถีทางของธรรมชาติ  ควรตองสรางกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในตัวมัน

เอง เพราะความพอใจจะทําใหคนพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม  สวนความเจ็บปวดแมจะทําใหเกิด

การตอบสนองแตก็ไมทําใหคนพอใจ ไวทเฮด สรุปในท่ีสุดวา ในการสรางพลังความคิดไมมีอะไรมากไป

กวา สภาพจิตใจท่ีมีความพึงพอใจในขณะท่ีทํากิจกรรมสําหรับการศึกษาคนควาดานเชาวปญญาน้ัน  

เสรีภาพเทาน้ันท่ีจะทําใหเกิดความคิดท่ีมีพลังและความคิดริเร่ิมใหมๆ 

 สุชาต จนัทรวงศ   (2549: บทคัดยอ ) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอหลักสูตรดํานํ้า

เบื้องตน จากชมรมกีฬาทางนํ้า  ศูนยกีฬากรมการทหารชาง  กองทัพบก  ใน 3 ดาน คือ ดานครูผูสอน  

ดานการเรียนการสอน และดานส่ิงอํานวยความสะดวก  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนผูท่ีผานการ

เรียนหลักสูตรดํานํ้าเบื้องตน  จากชมรมกีฬาทางนํ้า  รวม 122 คน แยกเปนผูเรียนใน  ป พ.ศ.2546 

จํานวน 74 คน ในป พ.ศ.2547 จํานวน 30 คน และในป พ.ศ.2548 จํานวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
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รอยละ คาเฉล่ีย  (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) t-test และ One-way 

ANOVA ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนหลักสูตรดํานํ้าเบื้องตน โดยรวม อยูในระดับ ดีมากและ

เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา อยูในระดับ ดีมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก  

ดานครูผูสอน ดานการเรียนการสอน และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 2. ผูเรียนท่ีมี  เพศ อายุ รายได  อาชีพ ระดับการศึกษา  และปท่ีเขารับการศึกษา  ตางกันมี

ความพึงพอใจตอการเรียนหลักสูตรดํานํ้าเบื้องตน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 ความพึงพอใจในการเรียนเปนการสรางความพอใจในการเรียน  ทําใหคนมีพัฒนาการใน

ตนเอง ความหมายกวางๆ  โดยท่ัวไป  คือ การใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกตัดสินใจดวยตนเองและเพ่ือ

ตนเอง เปนการควบคุมท่ีผูถูกควบคุมไมรูตัว ดังน้ันแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนบางประการสําหรับการจัด

การศึกษาคือ การจัดใหมีวิชาเลือกหลายวิชา หรือจัดใหมีหัวขอเน้ือหาหลายเร่ืองในวิชาเดียวกัน  หรือมี

แนวทางการเรียนหลายแนวทางในเร่ืองเดียวกัน เปนตน 

  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน วิชาการ

จัดและประกอบหนาสื่อสิ่งพิมพ 

 ความหมายของหลกัสตูร 

 นักการศึกษาหลายทานท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมายของหลักสูตรไวดังน้ี 

 สงัด อทุรานันท (2528: 8 - 16) ไดใหคํานิยามคําวาหลักสูตรไว 8 แนวทาง ดวยกัน คือ 

  1. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเน้ือหาสาระท่ีใชสอน 

  2. หลักสูตร คือ มวลประสบการณท่ีโรงเรียนจัดไวใหเด็ก 

  3. หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 

  4. หลักสูตร คือ ส่ือกลางหรือวิถีทางท่ีจะนําเด็กไปสูจุดมุงหมายปลายทาง 

  5. หลักสูตร คือ ขอผูกพันระหวางนักเรียนกับครูและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

  6. หลักสูตร คือ ส่ิงท่ีสังคมคาดหมายหรือมุงหวังจะใหกับเด็ก 

  7. หลักสูตร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน ครูและส่ิงแวดลอมทางการเรียน 

   8. หลักสูตร คือ จะรวมไปถึงกิจกรรมท้ังภายนอกหองเรียน หรือ กิจกรรมนอกหลักสูตร 

 กูด (Good. 1973: 7) ไดใหทักษะในดานความหมายของหลักสูตรไว 3 ประการ ดังน้ี 

 1. หลักสูตร  คือ กลุมวิชาท่ีจัดไวเปนระบบ  เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาใหจบข้ันหรือไดรับ

ประกาศนียบัตรสาขาวิชาการท่ีศึกษา 



33 

 2. หลักสูตร คือ แผนโดยท่ัวไปท้ังหมดของเน้ือหาหรือส่ิงท่ีสถานศึกษา  จัดสอนใหแกผูเรียน

ใหบรรลุถึงคุณภาพเพ่ือจบชั้นหรือไดรับประกาศนียบัตร 

 3. หลักสูตร  คือ ประสบการณ  การศึกษาภายใตการแนะแนวของสถาบันการศึกษาท่ี

ออกแบบใหการฝกหัดและประสบการณสูงสุดท่ีดีท่ีสุด แกผูเรียนเพ่ือใหสามารถไปดํารงชีวิตในสังคมได 

 โบแชมป (Beaucham. 1975: 196) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววาหลักสูตร  คือ แผนท่ี

อธิบายถึงขอบเขตและการจัดเตรียมโปรแกรมการศึกษาในสถาบันการศึกษ าแผนงานอาจ

ประกอบดวยขอความท่ีบอกถึงความตองการ หลักการ ท่ีเปนแนวทางสําหรับวางแผนการสอน  

วัตถุประสงคของสถาบันการศึกษา โครงสรางและเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนตลอดจน

การประเมินคุณคา ประสิทธิผลของหลักสูตรและระบบของหลักสูตร 

 จากความหมายของหลักสูตรของ  นักวิชาการพอจะสรุปความหมายของหลักสูตรไดวา  

หลักสูตรหมายถึง เน้ือหา กิจกรรม หรือประสบการณท่ีจัดใหผูเรียน  โดยครูจะเปนผูจัดเน้ือหากิจกรรม

หรือประสบการณใหกับผูเรียน ซึ่งอาจอยูในรูปของโครงการและแผนงานท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนให

เกิดการเรียนรูและทําการประเมินผลตามจุดมุงหมายและลักษณะท่ีกําหนดไว  
 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพิมพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 หลกัการ 

1. เป นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต น เพ่ือพัฒนา

กําลังคนระดับฝ มอืให มีความชํานาญเฉพาะด าน มคุีณธรรม  บุคลิกภาพ  และเจตคติท่ีเหมาะสม  

สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

2. เปนหลักสูตรท่ีเป ดโอกาสให เลือกเรียนได อยางกว างขวาง  เพ่ือเน นความชํานาญ

เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู เรียน ถายโอน

ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ  สถานประกอบการ

และสถานประกอบอาชีพอิสระได 

3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกนัระหวาง

หนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา  ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวม ในการพัฒนา

หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนหลักสูตรระดับชางปฏิบัติงาน หรือชางท่ีมีการ

ปฏิบัติการฝมือ จากสถานศึกษา เชนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดชาง หรือ
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โรงเรียนการฝมือตางๆ ทําใหผูท่ีเขาสูอาชีพระดับน้ี มีความรูมากพอท่ีจะพัฒนาตนเองและรับความรู

ใหมๆ ในการประกอบอาชีพ บวกกับทักษะท่ีไดฝกงานมาแลวจากสถานศึกษา จึงถือวาชางระดับน้ีเปน

ชางระดับฝมือ และถาหากพิจารณาระดับการศึกษาของผูประกอบอาชีพระดับน้ี ก็คือผูท่ีจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

มาตรฐานวชิาชพี 

 1. ส่ือสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ 

 2. ใชหลักธรรมทางศาสนา  วฒันธรรม  คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม  ตลอดจน

การสรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว 

 3. แกปญหาโดยใชคณติศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 

 4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม  บริหารงานคุณภาพ  เพ่ิมผลผลิตขององคกร  

ส่ิงแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 

 5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

 6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิค 

 7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

 8. เลือกใชวัสดุ  ประมาณการวัสดุ  ประมาณราคาส่ิงพิมพ  ผลิตส่ิงพิมพและควบคุม

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรทางการพิมพ 

 9. ตรวจสอบ แกไข และควบคุมคุณภาพงานผลิตส่ิงพิมพ 

 10. ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทางการพิมพ 

 11. ออกแบบและทําตนฉบับตัวอักษร กราฟก ภาพ 

 12. ทําฟลมดวยกลองถายภาพ เคร่ืองทําฟลม 

 13. ทําแมพิมพพ้ืนราบ พ้ืนนูน พ้ืนรองลึก พ้ืนลายฉลุ 

 14. พิมพระบบพ้ืนราบ พ้ืนนูน พ้ืนรองลึก พ้ืนลายฉลุ 

 15. ปมและข้ึนรูปงานพิมพ 

 16. ออกแบบรูปเลมและทําเลม 

จุดประสงคและคําอธิบายวิชาการจัดและประกอบหนา 

 จุดประสงครายวิชา 

  1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดหนา  การ

เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร การบันทึกขอมูล การประมวลผลออก 

  2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดหนา  จดัคอลัมน  

จดัตารางจดัตําแหนงขอความ ต้ังระยะหาง 
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  3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบค รอบ 

ปลอดภัย และตรงตอเวลา 

  มาตรฐานรายวชิา 

  1.  เขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดหนาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

  2. บันทึกขอมูลและจัดเก็บขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

  3. ทดสอบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดหนา 

  4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

 คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดคาตาง  ๆ จดัคอลัมน  จดัตาราง  จดัตําแหนง

ขอความ ต้ังระยะหางการเชื่อมตอขอมูล  การใสสี  การทําการดตาง  ๆ การทําแผนพับ  การทําแผน

โปสเตอร  การทําหนังสือ  การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร  การบันทึกขอมูลในรูปแบบตาง  ๆ 

Diskettes แผน CD-ROM การประมวลผลออกโดยผานเคร่ืองพิมพ 

การจัดการเรียนการสอน 

 ความหมายของการจดัการเรียนการสอน  

  ชัยยงค พรหมวงศ (2539: 44) ไดใหความหมายของ การจัดการการเรียนการสอน วา

เปนการวางแผน  การจัดองคกร  การจัดบุคลากร  การประสานงาน  การดําเนินการ  การกํากับควบคุม  

การสนับสนุน  ทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก  และการประเมนิการเรียนการสอน  เพ่ือใหการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดตามขอบเขตท่ีจะเอื้ออํานวยใหการ

เรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 ความสาํคัญของการจดัการเรียนการสอน 

  ชัยยงค พรหมวงศ  (2539: 45 - 46) ใหความสําคัญกับ การจัดการเรียนการสอน วามี

ความสําคัญในการชวยกําหนดแนวทางการเรียนการสอนท่ีชัดเจน  การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู  การใชทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกสรางความเขาใจอันดีระหวางผูเรียน  ผูปกครอง  

และการไดขอมูลเพ่ือการประเมินและปรับปรุงซึ่งสามารถสรุปได 5 ประการ ดังน้ี  

 1. การชวยกําหนดแนวทางการเรียนการสอน 

 2. การชวยจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 3. การจัดการท่ีดีชวยใหการใชทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 4. การจัดการเรียนการสอนท่ีดีชวยสรางความเขาใจอันดี  ระหวางผูสอน  ผูเรียน

ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน 

 5. การจัดการท่ีดีชวยใหไดขอมูลเพ่ือการประเมินและปรับปรุง 
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องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีดีควรประกอบดวยองคประกอบ 9 ประการ (ชัยยงค พรหมวงศ. 

2539: 47-49) ดังน้ี 

 1. การวางแผน 

 2. การจัดองคกร 

 3. การจัดบุคลากร 

 4. การประสานงานการเรียนการสอน 

 5. การดําเนินการการเรียนการสอน 

 6. การกํากับควบคุมการเรียนการสอน 

 7. การสนับสนุนการเรียนการสอน 

 8. ทรัพยากร และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 9. การประเมินการเรียนการสอน 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 ประศักด์ิ หอมสนิท (2539: 220-221) ไดแบงวิธีการจัดการเรียนการสอนเปน  4 ประเภท

ดังน้ี 

 1. การเรียนการสอนรายบุคคล หมายถึง กิจการการเรียนการสอนท่ีจัดใหแกผูเรียนโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลท้ังดานความรูความเขาใจ ทักษะ ความสนใจ วิธีการเรียนเปนตน  

เพื่อใหผูเรียนกาวหนาไปตามความสามารถ  ตามความตองการและตามความสนใจของตนเอง  โดย

ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนใหคําแนะนํา  และคําปรึกษา  กําหนดส่ือการสอน  แหลง

การเรียน  กิจกรรมวิธีการประเมินผล  และรวบรวมผลการเรียนของผูเรียนแตละคนสามารถแบงการ

เรียนการสอนรายบุคคลไดเปน 3 วิธีคือ 

   1.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลในหองเรียน 

  1.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลนอกหองเรียน 

  1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลระบบเครือขาย 

 2. การเรียนการสอนกลุมเล็กหรือกลุมยอย  หมายถึง  การรวมคนต้ังแต  2 คนข้ึนไปโดย

สมาชิกของกลุมตางมีวัตถุประสงครวมกันโดยท่ีวัตถุประสงคน้ันสนองความตองการของสมาชิกทุกคน

ในกลุมมีการทํางานรวมกัน  มีการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกของกลุมและตางมีปฏิสัมพันธตอกัน  

สามารถแบงวิธีการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะของกิจกรรมได 3 ประเภท คือ 

  2.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนกลุมเล็กแบบกิจกรรมกลุม 

  2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนกลุมเล็กแบบอภิปรายกลุม 
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  2.3 วิธีการเรียนการสอนกลุมเล็กแบบแกปญหา 

 3. การเรียนการสอนกลุมใหญ  หมายถึง  กลวิธีหรือกิจกรรมท่ี จัดใหแก ผูเรียนต้ังแต 30 

คนข้ึนไปเนนการบรรยาย  บอกใหรู  แสดงใหดู  เปนหลักสําคัญ  ผูสอนมีบทบาทสําคัญมากกวาผูเรียน  

ส่ือการสอนชวยในการถายทอดเน้ือหาสาระ  วิธีการเรียนการสอนกลุมใหญแบบเผชิญหนาเปนวิธีท่ี

ผูสอนและผูเรียนไดพบเห็นกันและ  / หรือมีปฏิสัมพันธกันแบงไดเปน  แบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและ

แบบเผชิญหนานอกชั้นเรียน สําหรับวิธีการเรียนการสอนกลุมใหญแบบมวลชน เปนกลวิธีหรือกิจกรรม

ท่ีจัดใหแกผูเรียนไดศึกษาผานส่ือมวลชน และส่ืออิเล็กทรอนิกสสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

  3.1 วิธีการเรียนการสอนกลุมใหญแบบเผชิญหนา 

  3.2 วิธีการเรียนการสอนกลุมใหญแบบมวลชน 

 4. การเรียนการสอนทางไกล หมายถึง กลวิธีหรือกิจกรรมท่ีจัดใหแกผูเรียนโดยไมมีการ

เขาชั้นเรียน  แตเรียนจากส่ือประเภทตาง  ๆ ผูเรียนจัดสภาพแวดลอมในการเรียนของตนเองทํางาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย ตามกาํหนดเวลา เขารับการสอนเสริม สอนทบทวน และคนควาเพ่ิมเติมวิธีการ

เรียนการสอนทางไกลดวยส่ือหลัก  ผูเรียนตองศึกษาจากเอกสารการสอน  และแบบฝกปฏิบัติ  เทป

บันทึกเสียงหรือวัสดุการศึกษาอื่น  ๆ วิธีการเรียนการสอนทางไกลดวยส่ือเสริมเปนการท่ีผูเรียนศึกษา

จากส่ือท่ีใชสนับสนุนและเสริมเติมเต็ม  ส่ือเสริม  ไดแก  ส่ือโสตทัศน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  และส่ือ

ปฏิสัมพันธโดยบุคคล สําหรับวิธีการเรียนการสอนทางไกลดวยการสอนเสริม เปนการใหผูเรียนทางไกล

เขารับฟงการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระ หรือเพ่ือเปนการทบทวนบทเรียน  

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมา จะเห็นวาคุณสมบัติของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

สามารถรวมรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน แสง สี เสียง ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง การบรรยาย การตัดตอ

วีดีโอภาพ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถท่ีจะศึกษาไดดวยวิธีการอาน การฟง การดู รวมท้ังสามารถลงมือปฏิบัติ

ได ตลอดจนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยผานส่ือ และสามารถท่ีผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองอยาง

เปนข้ันตอน พรอมท้ังมีการใหขอมูลยอนกลับเมื่อผูเรียนตองการกลับไปศึกษาใหม  และเปนส่ือท่ี

สามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอนของครูเปนการตอบสนองตามสภาพความเปนจริงของผูเรียน ทําให

ผูวิจัยมีความสนใจการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัด

และประกอบหนาส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยผูเรียนสามารถเรียนรู

ดวยตนเอง และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาอื่นตอไป 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และทําการศึกษาผลการใช ความพึงพอใจ

ของผูเรียน เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผูวิจัยมี

การดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การดําเนินการทดลอง 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพิมพ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

การพิมพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 35 คน ไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนา

ส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 โดยใช

แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 2 ชดุ คือ  

2.1 สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา  
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2.2 ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2  

4. แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือ

ส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 

สําหรับผูเรียน 

 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

มีการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ข้ันการวิเคราะห 

  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวชิาอตุสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ  เพ่ือทํา

ความเขาใจจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

การเรียน และศึกษาลักษณะของนักเรียนสาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2  

2. ข้ันออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยนําขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 มา

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือ

ส่ิงพิมพ สําหรับนักเรียนท่ีเรียนสาขาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ท่ียังไมเคยเรียนวิชา

น้ีมากอน โดยการศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หลักการสอน 

หลักการวัดและการประเมินผล การออกแบบบทเรียนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน  มี 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

- ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ 

- ความสําคัญของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 

- หลักเกณฑการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

- การใชภาพประกอบ 

- การใชสี 
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- การใชตัวอักษร 

 ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา  

- การจัดวางองคประกอบส่ือส่ิงพิมพ 

- ข้ันตอนในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

- รูปแบบของการจดั Layout 

- การใชองคประกอบศิลปของการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

 ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ  

- การออกแบบหนังสือพิมพ 

- การออกแบบนิตยสาร 

- การออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณา 

- การออกแบบโปสเตอร 

- การออกแบบส่ิงพิมพประเภทอื่นๆ 

3. ข้ันการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ข้ันการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ี เปนข้ันตอนท่ีนําบทเรียนมาจัดทําเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอร  มีข้ันตอนดังน้ี 

3.1 จัดลําดับเน้ือหาและออกแบบการนําเสนอบทเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุ

จุดมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการสรางตามหลักการและทฤษฎีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

พรอมท้ังใหผูสอนวิชาการจัดและประกอบหนาพิจารณาความถูกตองของบทเรียน และรับคําแนะนํามา

เพ่ือปรับปรุงแกไข 

3.2 เขียนลําดับการดําเนินเร่ือง  (Flowchart) ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ซึ่ง

เปนการออกแบบ  เพ่ือกําหนดข้ันตอนการเขาสูเน้ือหาสวนตางๆ  ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

โดยเร่ิมต้ังแตการออกแบบลําดับการดําเนินเร่ือง  ในสวนของชื่อเร่ือง  สวนแนะนําการใชบทเรียน

วัตถุประสงคของการเรียน  เน้ือหา ตลอดจนการกําหนดในเร่ืองของการออกจากบทเรียนเพ่ือทําการ

ลําดับข้ันตอนการนําเสนอใหเปนไปในทิศทางในแนวเดียวกบัเน้ือหา  เพ่ือเปนการเชื่อมโยงแตละสวน

ของรายการหลักและรายการยอยๆ  เขาดวยกัน นําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความ

ถูกตองและใหขอเสนอแนะ 

3.3 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เขียนเปน Storyboard สําหรับการผลิตบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลวนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือขอคําแนะนําและนําไป

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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3.4  นํา Storyboard สําหรับการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีไดปรับปรุง

แกไขแลวตามขอเสนอแนะ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ตรวจสอบความถูกตองและทําการปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ 

3.5 นําขอเสนอแนะท่ีไดนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร แลวนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพ่ือขอคําแนะนําและทําการปรับปรุงแกไข 

3.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใหผูเชี่ยวดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน และ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ และทําการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

3.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา จาํนวน  5 ทาน และดานเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน  5 ทาน ประเมนิคุณภาพ โดยให

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ใน

การประเมินคร้ังท่ี 1 มาเปนผูประเมินคุณภาพในคร้ังท่ี 2 และเพ่ิมผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน  2 

ทาน และดานเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน  2 ทาน ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว 

3.8 ทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือนําไปหาคุณภาพและผลการใช 

 การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญ 

 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัด

และประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิค

มีนบุรี สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2. วิเคราะหคุณลักษณะ และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีจะประเมินของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือใหทราบวาตองประเมินเร่ืองใดบาง 

3. สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบประเมิน

จาํนวน 2 ชุด คือแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา โดยมีข้ันตอนในการสรางแบบประเมินคุณภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 ศึกษาโครงสรางของเน้ือหา  และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ท่ีใชในการ

ออกแบบและสรางบทเรียน 

 ข้ันท่ี 2 สรางแบบประเมินโดยใชมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ จํานวน 2 ชุด โดย

เน้ือหาของแบบประเมินคาของท้ัง 2 ชุด ไดแก 
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  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเน้ือหา ไดแก 

    1. ความสอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคทางการเรียน 

   2. ความถูกตอง ความชดัเจนของเน้ือหาในบทเรียน 

   3. ปริมาณเหมาะสมกบัเน้ือหาแตละตอนในบทเรียน 

   4. ความเหมาะสมและสอดคลองในการเสนอภาพน่ิง ภาพกราฟก และภาพวดิีทัศน 

กับเน้ือหาในแตละหนาของบทเรียน 

   5. ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเน้ือหา และวัตถุประสงค 

   6. การเชื่อมโยงเน้ือหาในแตละหนามีความถูกตองเหมาะสมตามสาระการเรียนรู 

   7. มีลําดับข้ันในการนําเสนอท่ีมีความเหมาะสม 

  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ไดแก 

   1. ภาพน่ิงและภาพกราฟกท่ีนํามาประกอบตองมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 

   2. รูปแบบการนําเสนอท่ีนํามาใชในบทเรียนมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 

   3. ความเหมาะสมของลักษณะ ขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร กับบทเรียนและผูเรียน 

   4. การเชื่อมโยงของเน้ือหาแตละหนาของบทเรียนมีความสอดคลองกัน 

 ข้ันท่ี 3 การกําหนดเกณฑการประเมิน  โดยใชแบบการประเมิน มาตราสวนประมาณ คา 

(Rating Scale) กาํหนดคา 5 ระดับ คือ 

  คะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

  คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดี 

  คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

  คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ตองปรับปรุง 

  คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ใชไมได 

1. นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข 

2. นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉล่ีย โดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูล

ของผลการประเมิน ดังน้ี 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได 
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เกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพตองมีคาเฉล่ีย

ของผลการประเมินต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวชิาอตุสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินผล และ

เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538: 146-162) เพ่ือสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุมเน้ือหา และ

วัตถุประสงค เพ่ือวัดความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  

3. จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ เพ่ือศึกษาวิเคราะหเน้ือหาในแตละตอน มีวัตถุประสงควัด

ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช 

4. สรางแบบทดสอบเพ่ือวัดผลการใชจากบทเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

60 ขอ ตอนละ 20 ขอ โดยใหแบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหาท่ีสรางข้ึน 

5. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 3 ทาน ตรวจสอบความถกูตอง

ตามคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม โดยการใชแบบประเมินขอสอบ IOC ท่ีมีคาการประเมิน 0.5 ข้ึนไปแลวนํามาปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะ 

6. นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาแลว ไปทดลอง

กับนักเรียนท่ีเรียนสาขาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 3 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 

35 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางซึ่งเคยเรียนเน้ือหาเร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนา

ส่ือส่ิงพิมพมาแลว 

7. นํากระดาษคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนน โดยใชวิธี 0-1 (Zero-One Method) 

คือการใหคะแนนขอท่ีตอบถูกตองเปน 1 คะแนน และขอท่ีตอบไมถูกหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 

ตัวเลือก ใหเปน 0 คะแนน 

8. นําคะแนนมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ

เปนรายขอ โดยใชสัดสวน 

9. คัดเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ ท่ีมีคาความยากงาย (p) 0.20 – 0.80 และคาอํานาจ (r) 

จาํแนก 0.20 ข้ึนไป เพ่ือนําไปใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีขอสอบ ตอนท่ี 1 

จาํนวน 10 ขอ ตอนท่ี 2 จาํนวน 10 ขอ และขอสอบตอนท่ี 3 จาํนวน 10 ขอ 
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10. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน 

ทวรีตัน. 2543: 132) 

 

ตาราง 1 คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ตอนที ่ จํานวนขอ คาความยากงาย  คาอํานาจจาํแนก คาความเชือ่มัน่ 

1 

2 

3 

10 

10 

10 

0.30 – 0.75 

0.56 – 0.80 

0.50 – 0.80 

 

 

 

0.20 – 0.60 

0.20 – 0.60 

0.30 – 0.50 

0.46 

0.68 

0.62 

รวม 30 0.30 – 0.80  0.20 – 0.60 0.68 

 

จากตาราง 1 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคาความ

ยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง  0.30 – 0.80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ 

0.20 - 0.80 มีคาอํานาจจําแนกโดยรวมอยูท่ี 0.20 – 0.60 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ 0.20 ข้ึนไป และ

แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.68 โดยแตละ ตอนมีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และ

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ มีคาความยากงายของแบบทดสอบ

อยูระหวาง 0.30 – 0.75 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.60 และมีคาความเชื่อมั่น 0.46 

ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา มีคาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.56 

– 0.80 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.60 และมีคาความเชื่อมั่น 0.68 

ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ  มีคาความยากงายของแบบทดสอบ อยู

ระหวาง 0.50 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30 – 0.50 และมีคาความเชื่อมั่น 0.62 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 3 ตอน มีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและ

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเปนไปตามเกณฑทุกตอน ถือวาเปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจท่ีใชในการวิจัย 

2. วิเคราะหคุณลักษณะท่ีจะประเมินของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือใหทราบวา

ตองประเมินเร่ืองใดบาง 
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3. สรางแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สําหรับ

นักเรียนสาขาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ซึ่ง

แบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการกําหนดความหมาย

ของคะแนนในแบบทดสอบดังน้ี 

  คะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  คะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

4. นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลว ไปให

นักเรียนสาขาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

ประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

6. นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉล่ีย โดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูล

ของผลการประเมิน ดังน้ี 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

การดําเนินการทดลอง 

 การดําเนินการทดลองเพ่ือศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและความพึงพอใจของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ 

สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผูวิจัยได

ดําเนินการดังน้ี 

1. การทดลองคร้ังน้ีเปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน  35 คน โดยใหผูเรียนศึกษาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เคร่ือง เพ่ือศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
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ซึ่งผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  หลังจากเรียนจบทุกตอนแลว  แลวนําผล

คะแนนท่ีไดมาวเิคราะหผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 

2.  ทําการศึกษาหาความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเรียน โดยใชแบบ

ประเมินหาความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

โดยมกีารกาํหนดความหมายของคะแนนในแบบทดสอบดังน้ี 

  คะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  คะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉล่ีย โดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูล

ของผลการประเมิน ดังน้ี 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  คาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

1. สถิติพ้ืนฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 89) ไดแก 

1.1 คารอยละ 

1.2 คาเฉล่ีย 

1.3 การหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ โดยใช สัดสวน  

1.4 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน     

ทวรีตัน. 2543: 132) 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และทําการศึกษาผลการใช 

ความพึงพอใจของผูเรียน เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ 

สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2553 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมีผลการวิจัยดังน้ี  

 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาสื่อ

สิ่งพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือ

ส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

- ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ 

- ความสําคัญของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 

- หลักเกณฑการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

- การใชภาพประกอบ 

- การใชสี 

- การใชตัวอักษร 

 ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา  

- การจัดวางองคประกอบส่ือส่ิงพิมพ 

- ข้ันตอนในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

- รูปแบบของการจดั Layout 

- การใชองคประกอบศิลปของการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

 ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ  

- การออกแบบหนังสือพิมพ 

- การออกแบบนิตยสาร 

- การออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณา 

- การออกแบบโปสเตอร 

- การออกแบบส่ือส่ิงพิมพประเภทอื่นๆ 
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 โดยบทเรียนจะนําเสนอเน้ือหา  ในรูปแบบ  ส่ือผสมท่ีหลากหลายไดแก  ตัวอักษร  ภาพน่ิง  

ภาพเคล่ือนไหว  และเสียงประกอบ  ผานคอมพิวเตอรไปสูผูเรียน  เนนการปฏิสัมพันธรวมกันระหวาง

ผูเรียนกับบทเรียน  ประกอบดวย  คําแนะนําการใชบทเรียน  เน้ือหาบทเรียน  และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ขอ เพ่ือใช

ประเมินความรู  ความจํา ความเขาใจ  ความพึงพอใจ ของผูเรียน  ผลการวิจัยผูวิจัยไดนําเสนอขอมูล  

ดังตอไปน้ี  

 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ  

 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวยการประเมินคุณภาพ

สองดาน คือ การประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และการประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา โดย

ผูวิจัยพัฒนาแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ และพัฒนาตามคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ การประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําการประเมิน 2 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 ผูวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหา จาํนวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมนิคุณภาพและ

ทําการปรับปรุงแกไขตามผลการประเมินหลังจากปรับปรุงแกไขแลว โดยมีผลการประเมินดังแสดงใน

ตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 2  แสดงผลการประเมินคุณภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหา คร้ังท่ี 1 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.   เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง 

1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรม 

1.2 ความถูกตองของเน้ือหาในบทเรียน 

1.3 การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนในการอธิบาย

เน้ือหา 

1.4 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

1.5 เน้ือหามีความยาก – งายเหมาะสมกับผูเรียน 

4.00 

 

4.00 

4.00 

 

4.00 

4.00 

4.00 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

ดี 
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ตาราง 2 (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2. ภาพและภาษาทีใ่ช 

2.1 ภาพท่ีใชประกอบตรงตามเน้ือหา                                                                 

2.2 ความชัดเจนของภาพประกอบท่ีใช 

2.3  ความถูกตองของภาษาท่ีใช 

2.4  ความชัดเจนของภาษาและเสียงประกอบ 

3. แบบทดสอบของบทเรียน 

3.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

3.2 ความชัดเจนของขอความ 

3.3 การรายงานผลเปนรายขอ 

3.90 

4.00 

3.60 

4.00 

4.00 

4.30 

4.30 

4.30 

4.30 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.06 ดี 

      

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาท้ัง 3 ทาน  พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ   

สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี

และเมื่อวิเคราะหคุณภาพเน้ือหารายดานมี ดังน้ี 

1. ดานเน้ือหา และการดําเนินเร่ือง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีความสอดคลองของ

เน้ือหากับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ความถูกตองของเน้ือหาในบทเรียน การเรียงลําดับของเน้ือหา และ

ความชดัเจนในการอธบิายเน้ือหา ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง รวมท้ังเน้ือหามีความยาก -งาย

เหมาะสมกับผูเรียนอยูในระดับคุณภาพดี 

 2. ดาน ภาพและภาษาท่ีใช มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมี ภาพท่ีใชประกอบตรงตาม

เน้ือหา ความชัดเจนของภาพประกอบท่ีใชมีการปรับปรุงภาพประกอบบางภาพใหมีความชัดเจนและ

สวยงามเพ่ือเปนการเราความสนใจของผูเรียน   ความถูกตองของภาษาท่ีใช ความชัดเจนของภาษา

และเสียงประกอบมีคุณภาพอยูในระดับดี                                                                                                                                                                                                 

 3. ดานแบบทดสอบ ของบทเรียน มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีความชัดเจนของคํา ส่ัง 

ความชัดเจนของขอคําถาม การรายงานผลเปนรายขอ มีคุณภาพอยูในระดับดี   

จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกลาวมา  สรุปไดวาเน้ือหาท่ีผูวิจัยนํามาใชในการสรางบทเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ   

สาขาวิชาการพิมพ ระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี  
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และดานความชัดเจนของภาพประกอบท่ีใชไดมีการปรับปรุงโดยการเพ่ิมภาพเคล่ือนไหว  แกไขใหมี

animation และแกไขภาพใหมีความชัดเจนเพ่ิมข้ึนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 

ตาราง 3  แสดงผลการประเมินคุณภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา คร้ังท่ี 1 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.   การนาํเสนอ 

1.1 ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 

1.2 ลําดับข้ันในการนําเสนอ 

1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2.   การใชภาษา ภาพและเสยีง 

2.1 ใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3 ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ 

2.4 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมในการเรา

ความสนใจ 

2.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

3.45 

4.33 

3.33 

2.25 

 

3.33 

4.00 

ปานกลาง 

ดี 

ปานกลาง 

ตองปรับปรุง 

 

ปานกลาง 

ดี 

   3.  ตัวอักษรและส ี

        3.1  รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 

3.2  ขนาดของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน 

        3.3   สีของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน 

3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนของบทเรียน 

4.33 

4.33 

4.33 

4.33 

4.33 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

4.  การออกแบบบทเรียน 

     4.1  หนาจอเหมาะสม งายตอการเรียนสวยงาม 

4.2 การเขาสูเน้ือหา 

4.3 การกลับสูเมนูหลัก 

4.4 มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

4.5 การออกจากโปรแกรม 

4.26 

4.33 

4.33 

4.33 

4.33 

4.00 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
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ตาราง 3  (ตอ)  

 
รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

5.  รูปแบบการนําเสนอ 

5.1 การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนในการ   

อธิบายเน้ือหา 

5.2 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

3.83 

 

  4.00 

3.66 

 ดี 

 

  ดี 

ดี 

6.  ความถูกตองและความสมัพนัธ 

6.1  ความถูกตองและชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 

6.2 ความถูกตองของภาษาท่ีใช 

6.3 ความตรงตามเน้ือหาของภาพประกอบท่ีนําเสนอ 

6.4 การจัดลําดับเน้ือหา 

4.16   

4.33 

4.33 

3.66 

4.33 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

7.  การจัดโครงสรางของเนื้อหา 

7.1  ความชดัเจนของข้ันตอน 

7.2  ความนาสนใจของเน้ือหาและแรงจูงใจ 

7.3 ความยาก-งายของเน้ือหา 

7.4 การอธิบายเน้ือหาชัดเจนเขาใจงาย 

4.17 

4.00 

4.00 

4.33 

4.33 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.02 ดี 
 

 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน เทคโนโลยีการศึกษา ท้ัง 3 

ทาน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนา

ส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี

และเมื่อวิเคราะหคุณภาพรายดานมี ดังน้ี 

1. การนําเสนอมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 

ลําดับข้ันในการนําเสนอ และความนาสนใจในการนําเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2. การใชภาษา ภาพและเสียง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง  โดยมีการใชภาษา

ถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน ความชัดเจนของเสียงบรรยายอยูในระดับดี ในดานความเหมาะสมของ

ภาพในการส่ือความหมาย เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมในการเราความสนใจอยูในระดับ

ปานกลาง ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพตองมีการปรับปรุงแกไข 
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3. ดานตัวอักษรและสี มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 

ขนาดของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน สีของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน ความเหมาะสมของสีพ้ืน

ของบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดี 

4. การออกแบบบทเรียน  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมี หนาจอเหมาะสม งายตอ

การเรียน สวยงาม การเขาสูเน้ือหา การกลับไปสูเมนูหลัก มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

การออกจากโปรแกรม มีคุณภาพอยูในระดับดี 

5. รูปแบบการนําเสนอ  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  การเรียงลําดับของเน้ือหาความ

ชัดเจนในการอธิบายเน้ือ ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง มีคุณภาพอยูในระดับดี  

6. ความถูกตองและความสัมพันธ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ความถูกตองและความ

ชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา ความถูกตองของภาษาท่ีใช ความตรงตามเน้ือหาของภาพประกอบท่ี

นําเสนอ การจัดลําดับเน้ือหา มีคุณภาพอยูในระดับดี 

7. การจัดโครงสรางของเน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีความชัดเจนของ

ข้ันตอน ความนาสนใจของเน้ือหาและแรงจูงใจ ความยาก -งายของเน้ือหา การอธิบายเน้ือหาชัดเจน

เขาใจงาย มีคุณภาพอยูในระดับดี 

จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกลาวมา  บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัด

หนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ   สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี และดานการใชภาษา ภาพและเสียงไดมีการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดังน้ี 

1. ปรับปรุงภาพประกอบใหมีความชัดเจนข้ึนโดยการเพ่ิมสีของภาพประกอบและมีการเพ่ิม 

animation  

2. เพ่ิมปุมการออกจากโปรแกรมอีก 1 ปุม โดยถามวาตองการออกจากโปรแกรมใช หรือไม 

3. เปล่ียนสีพ้ืนหลังของแตละตอนใหมีความแตกตางกัน 

 หลังจากผูวิจัยไดแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไดนําบทเรียนท่ีแกไขแลวไปให

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตองวาไดแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว

จากน้ันนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคร้ังท่ี 2 โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน และ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน  3 ทาน ในการประเมินคร้ังแรกมาเปนผูประเมินคุณภาพในคร้ังท่ี 2 

และเพ่ิมผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 2 ทาน และดานเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน  2 ทาน ประเมนิ

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยมีผลการประเมินดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 4  แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ของผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหา คร้ังท่ี 2 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.  เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง 

1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรม 

1.2 ความถูกตองของเน้ือหาในบทเรียน 

1.3 การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนในการ

อธิบายเน้ือหา 

1.4 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

1.5 เน้ือหามีความยาก – งายเหมาะสมกับผูเรียน 

4.40 

 

4.60 

4.40 

 

4.80 

4.20 

4.00 

ดี 

 

ดีมาก 

ดี 

 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

2.  ภาพ และภาษาทีใ่ช 

2.1 ภาพท่ีใชประกอบตรงตามเน้ือหา 

2.2 ความชัดเจนของภาพประกอบท่ีใช 

2.3 ความถูกตองของภาษาท่ีใช 

2.4 ความชัดเจนของภาษาและเสียงประกอบ 

4.60 

4.80 

4.60 

4.40 

4.60 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

3.  แบบทดสอบของบทเรียน 

3.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

3.2 ความชัดเจนของขอความ 

3.3 การรายงานผลเปนรายขอ 

4.60 

4.80 

4.60 

4.60 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.53 ดมีาก 

 

จากตาราง 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองการจัด

หนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปท่ี 2 ของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 5 ทาน พบวามีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมากโดยในแต

ละดานมีคุณภาพดังน้ี 

1. ดานเน้ือหา และการดําเนินเร่ือง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  มีความสอดคลองของ

เน้ือหากับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  การเรียงลําดับของเน้ือหา และความชดัเจนในการอธบิายเน้ือหา
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อยูในระดับคุณภาพดีมาก ดาน ความถูกตองของเน้ือหา ในบทเรียน ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

รวมท้ังเน้ือหามีความยาก-งายเหมาะสมกับผูเรียนอยูในระดับคุณภาพดี 

 2. ดาน ภาพและภาษาท่ีใช มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี มาก  โดยมีภาพท่ีใชประกอบตรง

ตามเน้ือหา ความชัดเจนของภาพประกอบท่ีใชมีการปรับปรุงภาพประกอบตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ ความชัดเจนของภาษาและเสียงประกอบมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก   ความถูกตองของ

ภาษาท่ีใช มีคุณภาพอยูในระดับดี                                                                                                                                                                                                 

 3. ดานแบบทดสอบ ของบทเรียน มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี มาก โดยมคีวามชดัเจนของ

คําส่ัง ความชัดเจนของขอคําถาม การรายงานผลเปนรายขอ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  

  

ตาราง 5  แสดงผลการประเมินคุณภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา คร้ังท่ี 2 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.   การนาํเสนอ 

1.1 ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 

1.2 ลําดับข้ันในการนําเสนอ 

1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

4.20 

4.00 

4.40 

4.20 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2.   การใชภาษา ภาพและเสยีง 

2.1 ใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3 ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ 

2.4 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมในการเรา

ความสนใจ 

2.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

4.28 

4.60 

4.20 

4.20 

 

4.00 

4.40 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

3. ตัวอักษรและส ี

3.1 รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 

3.2 ขนาดของตัวอักษณท่ีใชประกอบบทเรียน 

3.3 สีของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน 

3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนท่ีใชประกอบบทเรียน 

4.55 

4.60 

4.40 

4.60 

4.60 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

รายการประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

4.  การออกแบบบทเรียน 

4.1 หนาจอเหมาะสม งายตอการเรียนสวยงาม 

4.2 การเขาสูเน้ือหา 

4.3 การกลับสูเมนูหลัก 

4.4 มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

4.5 การออกจากโปรแกรม 

4.40   

4.60 

4.40 

4.40 

4.40 

4.20 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

5. รูปแบบการนําเสนอ 

5.1 การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนในการ

อธิบายเน้ือหา 

5.2 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

4.50 

 

4.60 

4.40 

ดมีาก 

 

ดีมาก 

ดี 

  6.  ความถูกตองและความสมัพนัธ 

6.1  ความถูกตองและชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 

6.2 ความถูกตองของภาษาท่ีใช 

6.3 ความตรงตามเน้ือหาของภาพประกอบท่ีนําเสนอ 

6.4 การจัดลําดับเน้ือหา 

4.45 

4.60 

4.40 

4.40 

4.40 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

7.  การจัดโครงสรางของเนื้อหา 

7.1  ความชดัเจนของข้ันตอน 

7.2  ความนาสนใจของเน้ือหาและแรงจูงใจ 

7.3 ความยาก-งายของเน้ือหา 

7.4 การอธิบายเน้ือหาชัดเจนเขาใจงาย 

4.65 

4.60 

4.60 

460 

4.80 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.43 ดี 

  

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน เทคโนโลยีการศึกษา ท้ัง 5

ทาน ในรอบท่ี 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ   สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคุณภาพโดยรวมอยูใน

ระดับคุณภาพดีและเมื่อวิเคราะหคุณภาพรายดานมี ดังน้ี 
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1. การนําเสนอมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 

ลําดับข้ันในการนําเสนอ และความนาสนใจในการนําเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2. การใชภาษาภาพและเสียง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีการใชภาษาถูกตอง ส่ือ

ความหมายชัดเจน ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย เสียงประกอบบทเรียนมีความ

เหมาะสมในการเราความสนใจ ความชัดเจนของเสียงบรรยาย มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี 

3. ดานตัวอักษรและสี  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี มาก  รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการ

นําเสนอ ขนาดของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดี สีของตัวอักษรท่ีใชประกอบ

บทเรียน ความเหมาะสมของสีพ้ืนของบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

4. การออกแบบบทเรียน  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมี หนาจอเหมาะสม งายตอ

การเรียนสวยงาม มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก การเขาสูเน้ือหา การกลับไปสูเมนูหลัก มีการโตตอบ 

และสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน การออกจากโปรแกรม มีคุณภาพอยูในระดับดี 

5. รูปแบบการนําเสนอ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนใน

การอธิบายเน้ือ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง มีคุณภาพอยูในระดับดี  

6. ความถูกตองและความสัมพันธ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ความถูกตองและความ

ชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความถูกตองของภาษาท่ีใช ความตรงตาม

เน้ือหาของภาพประกอบท่ีนําเสนอ การจัดลําดับเน้ือหา มีคุณภาพอยูในระดับดี 

7. การจัดโครงสรางของเน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ความชัดเจนของ

ข้ันตอน ความนาสนใจของเน้ือหาและแรงจูงใจ ความยาก -งายของเน้ือหา การอธิบายเน้ือหาชัดเจน

เขาใจงาย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกลาวมา  บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัด

หนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ   สาขาวิชาการพิมพ ระกับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี  ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญดังน้ี 

1. ปรับปรุงเสียงการบรรยายเน้ือหาใหมีความเหมาะสม 

2. แกไขตัวอักษรใหชัดเจนและถูกตองตามเน้ือหา 

 

ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาสื่อสิ่งพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ผูวิจัยไดนําบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ ระ ดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูวิจัยไดนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
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การพิมพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 35 คน หลังจาก

กลุมตัวอยางทดลองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลวผูวิจัยไดนําผลขอมูลมาวิเคราะหผลการ

ใช ปรากฏผลดังตาราง  6 

ตาราง 6 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 

ชวงคะแนน ระดับผลการเรียน จํานวนนักเรียนที่สอบได ความหมาย 

80 - 100 4.00 29 คน  

คิดเปนรอยละ 82.85 

ดีเยี่ยม 

75 – 79 3.50 6 คน  

คิดเปนรอยละ 17.15 

ดีมาก 

70 – 74 3.00 - ดี 

65 – 69 2.50 - ดีพอใช 

60 – 64 2.00 - พอใช 

55 – 59 1.50 - ออน 

50 – 54 1.00 - ออนมาก 

ตํ่ากวา 50 0 - ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 

 

 จากการ ทดลองใช บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัด

และประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ   สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กลุมตัวอยางซึ่งเปน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพิมพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของ

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 35 คน มีผลการเรียนระดับ 4 .00 จาํนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 82.85 

อยูในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม  ผลการเรียนระดับ 3 .50 จาํนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.15 อยูใน

ระดับผลการเรียน ดีมาก  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สําหรับ

นักเรียนสาขาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ซึ่ง



58 

แบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีผลการประเมินดังแสดง

ในตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 7  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัด

หนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. การนาํเสนอ 

1.1  ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 

1.2  ลําดับข้ันในการนําเสนอ 

        1.3   ความนาสนใจในการนําเสนอ 

4.63 

4.68 

4.54 

4.68 

พึงพอใจมากที่สุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.การใชภาษา ภาพและเสยีง 

2.1  ใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ 

2.4  เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 

4.48 

4.51 

4.45 

4.51 

4.45 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 

3. ตัวอักษรและส ี

3.1   รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 

       3.2   ขนาดของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน 

3.3   สีของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน 

3.4   ความเหมาะสมของสีท่ีใชประกอบบทเรียน 

4.52 

4.62 

4.57 

4.42 

4.48 

พึงพอใจมากที่สุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมาก 

4. การออกแบบบทเรียน 

4.1   หนาจอเหมาะสมงายตอการเรียนสวยงาม 

4.2   การเขาสูเน้ือหา 

4.3   การกลับสูเมนูหลัก 

4.4   มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

4.5   การออกจากโปรแกรม 

4.56 

4.65 

4.48 

4.54 

4.54 

4.60 

พึงพอใจมากที่สุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.55 พึงพอใจมากที่สุด 
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จากตาราง 7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจรายดานมีดังน้ี 

1. การนําเสนอ ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ความเหมาะสม

ในรูปแบบการนําเสนอ ลําดับข้ันในการนําเสนอ ความนาสนใจในการนําเสนอมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

2. การใชภาษา ภาพและสียง ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก การ

ใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ ผูเรียนมีความพึง

พอใจมากท่ีสุด ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม

ผูเรียนมีความพึงพอใจมาก 

3. ตัวอักษรและสี ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รูปแบบ

ตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ ขนาดของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน ผูเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

สีของตัวอักษรท่ีใชประกอบบทเรียน ความเหมาะสมของสีท่ีใชประกอบบทเรียน ผูเรียนมีความพึง

พอใจมาก 

4. การออกแบบบทเรียน ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

หนาจอเหมาะสมงายตอการเรียนสวยงาม การกลับสูเมนูหลัก มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับ

ผูเรียน การออกจากโปรแกรม ผูเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด การเขาสูเน้ือหาผูเรียนมีความพึงพอใจ

มาก 

ผูวิจัยได สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน และไดศึกษาจากขอเสนอแนะ พบวา นักเรียนมีความ

สนใจและสนุกในการเรียนและสามารถนําไปศึกษาไดเอง 

 

 



        บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียมัลติมีเดยี เร่ืองการจัดหนาสื่อ
ส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาสื่อส่ิงพิมพ สาขาวชิาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีเพื่อ
ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจยัและผลการศึกษาดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาสื่อส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่
กําหนด 

2. ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ วิชาการจัด
และประกอบหนาสื่อส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดศึกษาจากบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ืองการจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาสื่อส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาสื่อส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

2. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ
หนาสื่อส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใชในการเรียนการสอน 

3. ผลของการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาอื่นตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการ

พิมพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

การพิมพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 35 คน ไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  

 เปนเน้ือหาท่ีใชออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

 ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา  

 ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 โดยใช

แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 2 ชดุ คือ  

2.1 สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา  

2.2 ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2  

4. แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือ

ส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 

2 สําหรับผูเรียน 
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การดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการทดลองเพ่ือศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและความพึงพอใจของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ 

สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผูวิจัยได

ดําเนินการดังน้ี 

1. การทดลองคร้ังน้ีเปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน  35 คน โดยใหผูเรียนศึกษาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เคร่ือง เพ่ือศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

ซึ่งผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  หลังจากเรียนจบทุกตอนแลว  แลวนําผล

คะแนนท่ีไดมาวเิคราะหผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 

2.  ทําการศึกษาหาความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเรียน โดยใชแบบ

ประเมินหาความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยผลการใช บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปท่ี 2 สรุป

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาํนวน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

  ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา  

  ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ  

2. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

และผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษามีดังน้ี 

2.1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหา อยูในระดับดีมาก 

2.2 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดี 

3. จากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคนิค

มีนบุรี จํานวน 35 คน มผีลการเรียนระดับ 4.00 จาํนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 82.85 อยูในระดับผลการเรียน

ดีเยี่ยม  ผลการเรียนระดับ 3.50 จาํนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.15 อยูในระดับผลการเรียน ดีมาก  

4. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีไดศึกษาจากบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง

การจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนา ส่ือส่ิงพิมพ  สาขาวิชาการพิมพ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจจากการท่ีไดศึกษาจากบทเรียน บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

การอภิปรายผล 

การวิจัยผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและ

ประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปท่ี 2 ของวิทยาลัยเทคนิค

มีนบุรี เพ่ือใหไดคุณภาพ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และความพึงพอใจของผูเรียน จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดดังน้ี 

1. การวิจัยผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัด

และประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการจัดลําดับเน้ือหาและ

ออกแบบการนําเสนอบทเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการสรางตามหลักการและ

ทฤษฎีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียพรอมท้ังใหผูสอนวิชาการจัดและประกอบหนาพิจารณา

ความถูกตองของบทเรียน และรับคําแนะนํามาเพ่ือปรับปรุงแกไขทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ี

มีคุณภาพสามารถทําใหผูเรียนมีทักษะทางดานความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบ

หนาส่ือส่ิงพิมพ สาขาวิชาการพิมพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการพัฒนาใหมีคุณภาพซึ่งเปนการ

นําส่ือตางๆ เชน ภาพ เสียง วิดีโอ ภาพกราฟก มาบูรณาการเขาดวยกัน มีการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

ผลปรากฏวาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา

อยูในระดับดี และผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี เชนกัน 

3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวาผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และมีความพึงพอใจในบทเรียนมากท่ีสุด โดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนไดอยาง

ตอเน่ืองจนจบตอนและมีแบบทดสอบใหผูเรียนไดทดสอบเพ่ือเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละตอน  

ผูเรียนสามารถทราบผลคะแนนทันที ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายชวยใหสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
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ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาเปนรูปแบบการ

เรียนรู โดยการผสมผสานส่ือหลากหลาย เชน วีดีโอ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง เปนตน ดังน้ันใน

การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูในดานการเตรียมขอมูล

และการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และจัดลําดับข้ันการเรียนรูดวยตนเอง อันจะสงผลให

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพดี 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูพัฒนาบทเรียนจําเปนตองมีความรู ความ

เขาใจ ความชํานาญ ควรมีการศึกษาและเขารับการอบรมเพ่ือไดรับความรูอยางตอเน่ือง  

3. ปจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีชวยในการสรางบทเรียนมีเปนจํานวนมาก ซึ่งแตละ

โปรแกรมมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันจึงควรศึกษาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายและความตองการ 

4. การออกแบบบทเรียนควรคํานึงถึงผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง ผูผลิตจึงตองอาศัย

หลักการและทฤษฎีตางๆ เขามาเกี่ยวของในการออกแบบ 

5. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูออกแบบ

บทเรียนจะตองมีการศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนในดานตางๆ ท้ังดานวิชาท่ีเรียน วัย สภาพแวดลอม 

ความตองการ เพ่ือใหบทเรียนมีความสอดคลองตอบสนองตอความพึงพอใจหรือความตองการของ

ผูเรียนมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนําเสนอบทเรียนในรูปแบบตางๆ 

นอกจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2. คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป ควรมีการพัฒนา

บทเรียนอื่นๆ ท่ีสามารถนําไปพัฒนาเปนอาชีพได โดยมีคอมพิวเตอรเปนส่ือกลางในการนําเสนอ 

3. ควรมีการศึกษาหรือเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมของรูปแบบส่ือการเรียนรูให

เหมาะสมกับปจจัยของการเรียนรู 
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แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียฉบับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ 

คําชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ตองปรับปรุง, 1 = ใชไมได) 

รายการ 
ระดับของคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 

ตอง

ปรับปรุง 
ใชไมได 

 เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง 

 1.1 ความสอดคลองของเน้ือหากับจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรม 

1.2 ความถูกตองของเน้ือหาในบทเรียน 

1.3 การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนในการ

อธิบายเน้ือหา 

1.4 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

1.5 เนื้อหามีความยาก – งาย เหมาะสมกับผูเรียน 

     

 ภาพ และภาษาที่ใช 

2.1 ภาพท่ีใชประกอบตรงตามเนื้อหา 

2.2 ความชัดเจนของภาพประกอบที่ใช 

2.3 ความถูกตองของภาษาท่ีใช 

2.4 ความชดัเจนของภาษาและสียงประกอบ 

     

 แบบทดสอบของบทเรียน 

3.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

3.2 ความชดัเจนของขอคําถาม 

3.3 การรายงานผลเปนรายขอ 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

ผูประเมิน.............................................................................................. 

ตําแหนง............................................................................................... 

(วนัท่ี............/................/....................) 
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แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียฉบับผูเชี่ยวชาญดานส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

 เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนา ส่ิงพิมพ 

คําชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ตองปรับปรุง, 1 = ใชไมได) 

รายการ 
ระดับของคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

ตอง

ปรับปรุง 

ใช

ไมได 

1. การนําเสนอ 

1.1 ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ  

1.2 ลําดับข้ันในการนําเสนอ 

1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

     

2. การใชภาษา ภาพและเสียง 

2.1 ใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย  

2.3 ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ 

2.4 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมในการเรา

ความสนใจ 

2.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

     

3. ตัวอกัษรและสี 

3.1 รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 

3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชประกอบบทเรียน 

3.3 สีของตัวอักษรที่ใชประกอบบทเรียน 

3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนของบทเรียน 

     

4. การออกแบบบทเรียน 

4.1 หนาจอเหมาะสม งายตอการเรียน สวยงาม 

4.2 การเขาสูเนื้อหา 

4.3 การกลับไปสูเมนูหลัก 

4.4 มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

4.5 การออกจากโปรแกรม 
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 (ตอ) 

รายการ 
ระดับของคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 

ตอง

ปรับปรุง 
ใชไมได 

5. รูปแบบการนาํเสนอ 

 5.1 การเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนในการ

อธิบายเน้ือหา 

5.2 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

     

6. ความถูกตองและความสัมพันธ 

6.1 ความถูกตองและชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

6.2 ความถูกตองของภาษาที่ใช 

6.3 ความตรงตามเน้ือหาของภาพประกอบท่ีนําเสนอ 

6.4 การจัดลําดับเน้ือหา 

     

7. การจัดโครงสรางของเนือ้หา 

7.1 ความชัดเจนของข้ันตอน 

7.2 ความนาสนใจของเนื้อหาและแรงจูงใจ 

7.3 ความยาก-งายของเน้ือหา 

7.4 การอธิบายเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

ผูประเมิน.............................................................................................. 

ตําแหนง............................................................................................... 

(วนัท่ี............/................/....................) 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองการจัดหนาส่ือส่ิงพิมพ วิชาการจัดและประกอบหนาส่ิงพิมพ 

คําชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

(5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจนอย, 1 = พึงพอใจ

นอยท่ีสุด) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

พึงพอใจ

มาก 

พึงพอใจ

ปาน

กลาง 

พึงพอใจ

นอย 

พึงพอใจ

นอยท่ีสุด 

1. การนําเสนอ 

1.1 ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ  

1.2 ลําดับข้ันในการนําเสนอ 

1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

     

2. การใชภาษา ภาพและเสียง 

2.1 ใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ

ความหมาย 

2.3 ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ 

2.4 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 

     

3. ตัวอกัษรและสี 

3.1 รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ 

3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชประกอบบทเรียน 

3.3 สีของตัวอักษรที่ใชประกอบบทเรียน 

3.4 ความเหมาะสมของสีที่ใชประกอบบทเรียน 

     

4. การออกแบบบทเรียน 

3.1 หนาจอเหมาะสม งายตอการเรียน 

สวยงาม 

3.2 การเขาสูเนื้อหา 

3.3 การกลับไปสูเมนูหลัก 

3.4 มีการโตตอบ และสรางปฏิสัมพันธกับ

ผูเรียน 

3.5 การออกจากโปรแกรม 
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ขอเสนอแนะ 

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

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

ผูประเมิน.............................................................................................. 

 (วนัท่ี............/................/....................) 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองการจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ  

วิชาการจัดและประกอบหนาสื่อสิ่งพิมพ สาขาวิชาการพิมพ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงคาความยาก-งาย (P) คาอํานาจจาํแนก (R) และคาความเชือ่มัน่ ของ

แบบทดสอบ 
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ตารางแสดงคาความยากงาย (P) ( มีคา 0.20-0.80) และคาอํานาจจําแนก (R) (มีคา 0.20 ข้ึนไป ) 

ตอนท่ี 1 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

 

ขอ คาความยากงาย 

(P) 

คาอํานาจจําแนก 

(R) 

1 0.50 0.60 

2 0,75 0.30 

3 0,75 0.50 

4 0.30 0.20 

5 0.50 0,60 

6 0,50 0.60 

7 0.70 0.60 

8 0.45 0.30 

9 0.30 0.20 

10 z0.65 0.50 

 

คาความเชื่อมั่น = 0.46 
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ตารางแสดงคาความยากงาย (P) ( มีคา 0.20-0.80) และคาอํานาจจําแนก (R) (มีคา 0.20 ข้ึนไป ) 

ตอนท่ี 2 หลักการจัดและประกอบหนา 

 

ขอ คาความยากงาย 

(P) 

คาอํานาจจําแนก 

(R) 

1 0.80 0.40 

2 0.56 0.30 

3 0.80 0.40 

4 0.65 0.30 

5 0.70 0.60 

6 0.65 0.30 

7 0.80 0.30 

8 0.70 0.40 

9 0.80 0.20 

10 0.65 0.30 

 

คาความเชื่อมั่น = 0.68 
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ตารางแสดงคาความยากงาย (P) ( มีคา 0.20-0.80) และคาอํานาจจําแนก (R) (มีคา 0.20 ข้ึนไป ) 

ตอนท่ี 3 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ 

 

ขอ คาความยากงาย 

(P) 

คาอํานาจจําแนก 

(R) 

1 0.60 0.40 

2 0.75 0.30 

3 0.75 0.50 

4 0.55 0.30 

5 0.55 0.50 

6 0.65 0.30 

7 0.50 0.40 

8 0.75 0.30 

9 0.75 0,50 

10 0.80 0.40 

 

คาความเชื่อมั่น = 0.62 
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ตารางแสดงคาความยากงาย (P) ( มีคา 0.20-0.80) และคาอํานาจจําแนก (R) (มีคา 0.20 ข้ึนไป ) 

ของแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ 

ขอ คาความยากงาย 

(P) 

คาอํานาจจําแนก 

(R) 

ขอ คาความยากงาย 

(P) 

คาอํานาจจําแนก 

(R) 

1 0.50 0.60 16 0.65 0.30 

2 0,75 0.30 17 0.80 0.30 

3 0,75 0.50 18 0.70 0.40 

4 0.30 0.20 19 0.80 0.20 

5 0.50 0,60 20 0.65 0.30 

6 0,50 0.60 21 0.60 0.40 

7 0.70 0.60 22 0.75 0.30 

8 0.45 0.30 23 0.75 0.50 

9 0.30 0.20 24 0.55 0.30 

10 0.65 0.50 25 0.55 0.50 

11 0.80 0.40 26 0.65 0.30 

12 0.56 0.30 27 0.50 0.40 

13 0.80 0.40 28 0.75 0.30 

14 0.65 0.30 29 0.75 0,50 

15 0.70 0.60 30 0.80 0.40 

 

คาความเชื่อมั่น = 0.68 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 
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แบบทดสอบเพ่ือวัดผลการใชจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

วิชาการจัดและประกอบหนาส่ือส่ิงพิมพ 

 

อานขอคําถามและ กากบาทขอท่ีตอบถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

ตอนที่ 1

1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

 ความหมายและหลักการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

ก. การออกแบบคือการสรางสรรคส่ิงใหมข้ึนมาโดยการดัดแปลงจากของเดิม 

ข. การออกแบบคือการแกปญหา การสรางสรรคและใชหลักการทางศิลปะ  เพ่ือใหเกิดความ

งาม 

ค. การออกแบบคือการจัดวางโครงการ ตามความพอใจของผูออกแบบ 

ง. การออกแบบคือการสรางสรรค หรือปรับปรุงของเดิมใหเกิดรูปทรงใหมตามตองการ 

2. ส่ิงพิมพ หมายถึงขอใด 

ก. ขอความ ขอเขียน หรือภาพท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการตางๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 

ข. กระบวนการผลิตสําเนาจํานวนมากจากตนฉบับเดียวกัน 

ค. สมุดแผนกระดาษ หรือวัสดุใดๆ ท่ีพิมพข้ึนรวมท้ัง บทเพลง แผนท่ี แผนพัง แผนภาพ  

ภาพวาดหรือส่ิงอื่นใดท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 

ง. ถูกทุกขอ 

3. ขอใดไมใชบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ 

ก. การนําเสนอขอมูลขาวสาร สาระ และความบันเทิง 

ข. การใชส่ือส่ิงพิมพในดานการศึกษา 

ค. ทําใหเกิดการแขงขันในการผลิตส่ือในรูปแบบใหม 

ง. ส่ือส่ิงพิมพท่ีถูกนําไปใชในงานธุรกิจประเภทตาง ๆ เชน งานโฆษณา 

4. ขอใดเปนขนาดกระดาษท่ีใชสําหรับเรียกหนังสือฉบับกระเปา (Pocket book)  

ก. ขนาด A2 

ข. ขนาด A3 

ค. ขนาด A4 

ง. ขนาด A5 
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5. ในการผลิตส่ิงพิมพโดยใชระบบการพิมพเลตเตอรเพรสมีขอเสียหรือแตกตางจากระบบการ

พิมพอื่นในเร่ืองใด 

ก. ไมสามารถพิมพดวยกระดาษท่ีมีความบางมากๆได เพราะหมึกท่ีใชมีความหนืดมาก 

ข. ทําใหเกิดรอยนูนดานหลังของกระดาษท่ีพิมพ และทําใหเกิดการทะลุจากการพิมพ 

ค. ไมสามารถทําการพิมพไดคร้ังละมากๆ 

ง. มีข้ันตอนการเตรียมการท่ียุงยาก 

ตอนที่ 2

6. ขอใดเปนส่ิงท่ีตองคํานึงในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

 หลักการจัดและประกอบหนา 

ก. ตัวอักษร สี ภาพประกอบ ขบวนการและวัสดุการพิมพ 

ข. ความพึงพอใจของผูออกแบบเอง 

ค. ความนิยมของรูปแบบในขณะน้ัน 

ง. คํานึงในดานตนทุนการผลิตเปนหลัก 

7. ขอใดเปนลักษณะของส่ือส่ิงพิมพท่ีมีความงามสัมพันธกับองคประกอบในเร่ืองของสี รูปราง 

และลักษณะของตัวอักษร  

ก. พร็อบพอรชั่น 

ข. ฮารโมนี 

ค. ความมีเอกภาพ 

ง. ความสมดุล หรือบาลานซ 

8. วัตถุประสงคของการจัดทําดัมมี่ (DUMMY) คือขอใด 

ก. เพ่ือแสดงความสมดุลของส่ือส่ิงพิมพ 

ข. เปนการแสดงใหเห็นความสําคัญและความนาสนใจของส่ือส่ิงพิมพกอนพิมพจริง 

ค. เพ่ือเปนการกําหนดขอบเขตหรือขนาดของส่ือส่ิงพิมพ 

ง. เปนการจําลองส่ิงพิมพท้ังเลมเพ่ือใชในการกําหนดจํานวนหนาส่ิงพิมพ 

9. การออกแบบส่ือส่ิงพิมพเพ่ือท่ีตองการใหเห็นความลึก ความชัดของภาพเพ่ิมข้ึนควรจะใชวิธีใด 

ก. การใชความเขม-ออนของสีภาพ 

ข. การใชความแตกตางดานรูปรางและขนาด 

ค. การเนนความเปนเอกภาพของภาพน้ันๆ 

ง. ถูกทุกขอ 

10. ขอใดเปนการจัดวางองคประกอบใหมีความเทากันซาย-ขวา และบน-ลาง เรียกวา 

ก. การจัดวางแบบสัดสวน 
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ข. การจัดวางแบบลีลาจังหวะ 

ค. การจัดวางแบบสมดุลแท 

ง. การจัดวางแบบพร็อบพอรชั่น 

ตอนที่ 3

11. ขอใดไมใชหลักในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพประเภทโปสเตอร 

 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ 

ก. แสดงแนวคิดหลักหลายขอความ 

ข. มีความชัดเจนในการส่ือความหมาย 

ค. รูปภาพและขอความมีความสัมพันธกัน 

ง. มีความชัดเจนในการส่ือความหมาย 

12. เหตุใดในการจัดหนาหนังสือพิมพแตละฉบับจึงมีการจัดวางรูปแบบท่ีเหมือนกัน 

ก. เพ่ือเปนการแขงขัน 

ข. เพ่ือใหสอดคลองกัน และสะดวกในการเปดอาน 

ค. เปนรูปแบบท่ีกําหนดไว 

ง. เปนขอตกลงของหนังสือพิมพรวมกัน 

13. การจัดหนาแบบระบบกริดหมายถึงขอใด 

ก. การจัดหนาท่ีมีการเนนหัวขอ 

ข. การจัดหนาท่ีมีความตอเน่ืองกัน 

ค. การจัดหนาท่ีมีการนําภาพมาประกอบ 

ง. การจัดแบงหนาออกเปนสวน ๆ ใหมีขนาดและรูปรางท่ีตางกันออกไป 

14. ขอใดไมใชความแตกตางระหวางหนังสือพิมพและนิตยสาร 

ก. เน้ือหา 

ข. ขนาดรูปเลม 

ค. การออกแบบใหอานงาย 

ง. คุณภาพของระบบการพิมพ 

15. หลักเกณฑท่ีสําคัญในการออกแบบปกนิตยสารคือขอใด 

ก. มีการกําหนดตําแหนงของหนาปก 

ข. การใหชื่อนิตยสารไมมีการกําหนดความยาวหรือส้ันของขอความ 

ค. บริเวณรอบหัวขอหรือชื่อเร่ืองควรมีการจัดองคประกอบ 

ง. ตองมีขนาดของตัวอักษรท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
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ภาคผนวก ฉ 

สําเนาหนังสือราชการเพื่อขอความรวมมือในการวิจัย 
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