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 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่

กําหนด และศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสายน้ําทพิย ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและ

รอยละ 

 ผลการวิจยัพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ยาสามญัประจําบาน ที่มีคุณภาพ

ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

พบวา นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 ผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 

9 คน คิดเปนรอยละ 30 ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และไมมีผูเรียนไดผล

การเรียนระดับ 1 และ 0 
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 The purpose of this study was to develop the computer multimedia instruction on 

household medicines in hygiene and physical education substance for Prathomsuksa V 
students in order to have required quality and the result of using computer multimedia 

instruction. 
 The samples used in this study were 30 Prathomsuksa V students in the second 

semester of 2011 academic year at Sainamtip School. The samples were selected by simple 

random sampling.  The instruments consisted of the computer multimedia instruction on 

household medicines, an achievement test, and a quality evaluation for experts. Statistics 

used for analyzing data were mean and percentage. 

 The result of this research revealed that the computer multimedia instruction on 

household medicines for Prathomsuksa V students had very good qualities of both subject 

matter and technology. The result of using computer multimedia instruction revealed that  

17 students who got grade 4 were calculated as 56.67%, 9 students who got grade 3 were 

calculated as 30%, 4 students who got grade 2 were calculated as 13.33%, and no one got 

grade 1 and 0. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย บุญยฤทธิ ์คงคาเพ็ชร อาจารย

ที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช และ ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ บุญสง 

ซึ่งกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ ที่กรุณาใหความชวยเหลือในการใหคําปรึกษา ตรวจแกไขสารนพินธ

ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่งและไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จนสารนิพนธนี้เสร็จสมบูรณ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ทานทั้งสาม ไดเสียสละเวลาอันมีคาที่ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา

งานวิจยันีทุ้กขัน้ตอน ตลอดจนคณาจารยประจําภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทานทีก่รุณาไดใหความรู และใหคําแนะนําแกผูวิจยั ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ชาญชัย อินทรสุนานนท อาจารย ดร.กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์ 

อาจารยมณีรัตน ลิขิตดํารงเกียรต ิและ อาจารยธัญภา จริธรรมธนากุล โครงการมหาวทิยาลยัไซเบอรไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง

ศาสตราจารย ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดร.สดุดี  รัตนจรัสโรจน 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และอาจารยพิมพิมล บุญสนอง โรงเรียนทุงมหาเมฆที่

กรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ซึ่งคําแนะนําเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ

ที่ใชในการทดลองครั้งนี้ 

 ผูวิจัยขอมอบสารนิพนธฉบบันี ้ เปนเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณ

ทุกทานที่ไดเลีย้งด ูใหการศึกษา อบรมส่ังสอน ใหความชวยเหลือ ตลอดจนกาํลงัใจ ความรักความหวงใย

ทําใหผูวจิัยไดประสบความสําเร็จในการศึกษา และอาชีพการงานตราบเทาทุกวนันี ้
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
  ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวทิยาการตางๆ ทําใหระบบการศึกษา ซึ่งเปน

การเตรียมคนสําหรับสังคมในอนาคต จะตองเตรียมคนใหเปนผูที่สมบรูณพรอมทั้งทางดานรางกาย และ

จิตใจ คนจะสมบูรณไดตองมีสุขภาพที่ดีดวย ยาสามัญประจําบานเปนสิ่งจาํเปนทีท่กุบานควรมีไว และ

ตองปลกูฝงการเรียนรูใหเด็กใชไดถูกตอง เนือ่งจากเรื่อง ยาสามัญประจาํบาน เปนเรื่องทีเ่กีย่วของกบัชีวิต 

การเรียนการสอนโดยวธิีบรรยายเพียงอยางเดียวอาจไมเพยีงพอตอการสรางความเขาใจ และอาจทาํใหเกิด

อันตรายจากการใชยาผิด   

 ชม ภูมิภาค (2540: 91) ไดกลาววา สภาพการเรียนการสอนที่มุงเนนการถายทอดเนื้อหาวิชา

มากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปนจริง และไมเนนกระบวนการที่ใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังไมไดนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใช และขาดการพัฒนา

สื่อในรูปแบบตางๆ และบทเรียนสาํเร็จรูปที่สามารถเรยีนไดดวยตนเอง การเรียนการสอนในกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ถาครูผูสอนยังใชวิธี การสอนแบบเดิมอยู 

คือ การสอนแบบบรรยาย และยังไมไดมีการนําสื่อและเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาใช จะทําใหเด็กไมสนใจ

การเรียนเทาทีค่วร นอกจากนี้นักเรียนยงัเรียนแตในหนงัสอืเรียนแตเพียงอยางเดียว จึงทําใหไมไดเห็นสภาพ

ที่แทจริง 

 สื่อการเรียนการสอนเปนสื่อที่ชวยสงเสริมสนับสนุน หรือเปนตัวกลางที่ทําใหการเรียนการสอน

บรรลุถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ โดยชวยเราความสนใจ ประหยัดเวลา และใหประสบการณ

ที่มีคุณคาแกผูเรียน ส่ือการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญทีท่ําใหเนื้อหาหลกัสูตรไปถึงผูเรียน การเรียนการสอน

โดยใชส่ือประสมเปนการใชยุทธศาสตรการสอนพืน้ฐานที่เนนการใชประสบการณการเรียนหลายชนิดทีม่ี

ความสมัพันธกันอยางเหมาะสม เพื่อเปนแรงจงูใจและเปนการเสรมิแรงในการเรยีนและทาํใหการเรียนรู มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น การใชส่ือเพื่อเปนการเสริมแรงเปนเรื่องสําคัญ และมีประโยชนตอการเรียนรูอยางมาก 

(จิราพร ธารแผว. 2545: 3) ส่ือการเรียนการสอนจงึเปนทางเลือกหนึง่ที่สามารถชวยในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ เพราะวา สื่อสามารถชวยใหผูเรียนเรยีนรูส่ิงตางๆ ไดโดยใชเวลาเรียน

นอยลง การเรียนรูประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตางๆ เกิดความประทับใจ มั่นใจ และจดจําไดนาน 

นอกจากนี้สือ่ยังเปนสิง่ที่มบีทบาทอยางมากในการเรียนการสอน (กิดานนัท มลิทอง. 2531: 75) เนือ่งจาก

เปนตัวกลางทีจ่ะชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนดําเนนิไปอยางมีประสิทธภิาพ ทาํใหผูเรียน
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สามารถเกิดความเขาใจความหมายในบทเรียนไดตรงกับครูผูสอนตองการ ไมวาสื่อนัน้จะอยูในรูปแบบใด

ก็ตาม 

 สื่อที่สามารถสงผลตอการเรียนรูไดดีมากคือ คอมพิวเตอร เพราะคอมพิวเตอรเปนสื่อที่สามารถ

ใหไดทั้งภาพและเสียง สามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี และ

สามารถตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดทันที ซึ่งเปนการชวยเสรมิแรงใหแกผูเรียน (กิดานนัท มลิทอง. 

2536: 187) คอมพิวเตอรชวยใหการเรียนมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในดานที่สามารถ

ชวยลดเวลาและคาใชจาย สวนในดานประสิทธิผลชวยทาํใหผูเรียนบรรลจุุดมุงหมาย (วารินทร รัศมีพรหม. 

2531: 192) และยังชวยใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาเปนรายบุคคล โดยผูเรียนสามารถที่จะศึกษา 

ไดตามสะดวก จะเรียนไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานและความสามารถของผูเรียน (Stolurow.  1971: 

390 – 400) คอมพิวเตอรสามารถออกแบบรวมกับส่ืออ่ืนๆ ในสภาพสื่อประสม (Multimedia) ที่ประกอบดวย

ขอความ เสียง กราฟก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่จะสรางใหผูเรียนไดรับประสบการณ มีสวนรวมใน

กิจกรรมดวยความกระฉับกระเฉง มีความสนุกสนาน  ไมเบื่อหนาย และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู 

 การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการเรียนการสอนนัน้จะมุงเนนถงึการเรียนรูทางดานวิชาการ

ตางๆ เชนเดียวกับการสอนทั่วไปในหองเรียน ซึ่งแตเดิมการเรียนการสอนเปนแบบเผชิญหนาผูเรียนและ

ผูสอนตองมีปฏิสัมพันธ กระบวนการถายทอดความรูจงึจะเกิดขึ้น กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม

ผูสอนจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู ถาขาดผูสอนเสนทางสายหลักของการถายทอดความรูก็จะหมดไป 

การเรียนรูก็จะไมเกิดขึ้น ดวยสาเหตุดังกลาวคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเขามามีบทบาทในการถายทอดความรู

อยางมีขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู ผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดจากระบบคอมพิวเตอรในลักษณะ

ที่มีการโตตอบ ซึ่งจะไมแตกตางจากกระบวนการเรียนรูในหองเรียน (มาโนชย ไชยสวัสดิ์.  2540: 25) ซึ่ง

ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอน จะยดึรูปแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง ซึง่เปนระบบที่มีผูพยายามให

การเรียนการสอนเปนระบบเฉพาะตัว (Individual Learning) มากขึ้น (ยืน ภูวรวรรณ.  2539: 25) 

 ดังนั้น ผูวจิัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง ยาสามัญประจําบาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที ่5 ข้ึน 

ดวยคุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียขางตน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี เร่ือง ยาสามญัประจาํบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
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ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1. ไดบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามญัประจาํบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มคีุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาอื่นๆ ตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจยั 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

   กลุมที ่1 กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

   กลุมที ่2 กลุมผูใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนสายน้ําทิพย จํานวน 5 หองเรียน  มีนักเรียนทัง้หมด 150 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
   กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมนิ 2 รอบ 

ดังนี ้

    รอบที่ 1 ใชผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน 

    รอบที่ 2    ใชผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน 

   กลุมที่ 2 กลุมผูใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนสายน้ําทิพย จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทัง้หมด 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามญัประจําบาน กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบไปดวยเนื้อหา 4 เร่ือง 

ดังนี ้

  เร่ืองที่ 1 ประเภทของยาสามัญประจําบาน 

  เร่ืองที่ 2 การใชยาที่ถูกตอง 

  เร่ืองที่ 3  ขอเสนอแนะในการใชยา 

  เร่ืองที่ 4  การเก็บยา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถงึ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญ

ประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเอง มีลักษณะของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนดวยคอมพิวเตอรใน

ลักษณะสื่อประสม  ประกอบดวยขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับบทเรียน 

 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย หมายถึง การที่ผูวิจยัออกแบบและสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เนื้อหาเรื่อง ยาสามัญประจําบาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขจนบทเรียนมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 3. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย หมายถงึ ผลจากการประเมนิจากผูเชีย่วชาญ

ดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคุณภาพบทเรียน โดยใชแบบประเมินที่ผูวจิัยสรางขึ้น

ประเมินคุณภาพของบทเรียนตองมีคาเฉลี่ยของการประเมินตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ ความรู ความจาํ ความเขาใจในการเรียน บทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน ซึง่วัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว  

 5. ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง จํานวนนักเรียนทีม่ีผล การเรียน จาก

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน จําแนกตามระดับผลการเรียน ดังนี ้

  ผลการเรียน 4  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต  80  ข้ึนไป ผลการเรียนอยูในระดับดีมาก 

  ผลการเรียน 3  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 70 – 79  ผลการเรียนอยูในระดับดี 

  ผลการเรียน 2  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 60 – 69  ผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

  ผลการเรียน 1  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 50 – 59  ผลการเรียนอยูในระดับพอใช 

  ผลการเรียน 0  คือ นักเรียนมีคะแนนต่ํากวารอยละ 50  ผลการเรียนอยูในระดับตองปรับปรุง 

 ซึ่งถือวา นักเรียนที่มีผลการเรียน 4 และ 3 อยูในระดับดี 

  นักเรียนที่มีผลการเรียน 2 และ 1      อยูในระดับปานกลาง 

  นักเรียนที่มีผลการเรียน 0             อยูในระดับตองปรับปรุง 

 6. ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หมายถึง บุคคลทีม่ีความรูความสามารถเรื่อง ยาสามัญประจําบาน 

ตลอดจนเปนผูมีประสบการณการทาํงานดานการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดย 

มีเกณฑคือ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 8 ป หรือการศึกษา
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ในระดับปริญญาโท มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 5 ป หรือการศึกษาในระดับปริญญาเอก มี

ประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป   

  7. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาทางดานสาขาวิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเปนผูมีประสบการณดานเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมีเกณฑ คือ มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทาํงานอยางนอย 8 ป หรือการศกึษาในระดับปริญญาโท  

มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 5 ป หรือการศกึษาในระดับปริญญาเอก มีประสบการณ ใน

การทาํงานอยางนอย 1 ป   

 

 

  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพือ่เปนพื้นฐานและใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี ผลการวิจัยตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวยเนื้อหาสาระและรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

  1. เอกสารเกีย่วกบัการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา 

   1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

   1.2 ขั้นตอนของการวิจัยและพฒันา  

   1.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกบับทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   2.1 ความหมายของคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

   2.2 ลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   2.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   2.4 ปจจัยทีท่ําใหคอมพิวเตอรมลัติมีเดียเอื้อประโยชนตอการเรียนรู 

   2.5 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

   2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวกับคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วกับการเรียนรูดวยตนเอง 

   3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

   3.2 ความสาํคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

   3.3 ขั้นตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 

   3.4 งานวิจยัเกีย่วกับการเรียนรูดวยตนเอง 

  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

   4.1 หลักสูตรการศกึษาขึน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 

   4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

   4.3 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
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1. เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวจิัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) เปนการวิจัย

ทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายไว ดังนี ้

  เกย (Gay.  1976: 8) กลาวถงึ การวิจัยและพัฒนาวา  เปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับใช 

ภายในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจาการวิจยัและพัฒนายงัหมายรวมถงึวสัดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝก 

อบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกาํหนดวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม สื่อการสอน และระบบการจดัการ 

การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลและระยะเวลา และผลิตภัณฑ

ที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ตองการ 

  บอรก และ กอล (Borg; & Gall.  1996: 782) กลาวถึงการวิจัยและพัฒนาไววา การวิจัย

และพัฒนา คือ กระบวนการที่นาํมาพัฒนาและตรวจสอบความถกูตองของผลิตภัณฑทางการศึกษา คําวา 

ผลิตภัณฑ (Product) ในทีน่ี้ไมไดหมายความเพียงแตสิ่งที่อยูในหนงัสอื ในภาพยนตรประกอบการสอน

และในคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีในการสอน โปรแกรมการสอน เชน โปรแกรม

การศึกษาเรื่องยา หรือโปรแกรมการพัฒนาคนทํางาน จุดเนนของโครงการ R&D ในปจจุบันนี้ปรากฏใน

ฐานะเปนพื้นฐานของโครงการพัฒนา โปรแกรมนี้ เปนระบบการเรียนที่สลับซับซอนที่รวมเอาการพัฒนา

ทางวัตถุและการอบรมบุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานไดในบริบทเฉพาะ 

 สรุปวา การวจิยัและพัฒนา หมายถงึ กระบวนการพฒันาผลิตภัณฑทางการศึกษา เพื่อใหไดมา

ซึ่งผลิตภัณฑที่สามารถนํามาใชไดจริงในโรงเรียน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2531 : 21 – 24) กลาวถึง

ความแตกตางระหวางการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษากับการวจิัยทางการศึกษา มีความแตกตางกัน 

2 ประการ คือ 

  1. เปาประสงค (Goal) การวิจยัทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดยการวิจยัพืน้ฐาน

หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา มุง

พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษา หลาย

โครงการก็มกีารพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจยัเปรียบเทียบประสทิธิผลของวิธีการสอน

หรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพฒันาสือ่หรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบ แตละ

ผลิตภัณฑเหลานี ้ ไดใชสําหรับทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานัน้ ไมไดพัฒนาไปสูการใช

สําหรับสถานศึกษาทั่วไป 

  2. การนําไปใช (Utility) การวิจัยทางการศึกษา มีชองวางระหวางผลการวจิัยกับการนําไป 

ใชจริงอยางกวางขวาง กลาวคือ ผลการวิจยัทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานาํไปใช 

นักการศกึษาและนกัวิจยัจงึหาทางลดชองวางดงักลาวโดยวิธีทีเ่รียกวา “การวิจัยและพฒันา” การวิจยัและ
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พัฒนาทางการศึกษา เปนวธิีการที่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจยัการศึกษา ที่มีผลตอการจัดการศกึษาและ

ถือเปนตัวประสานที่สําคัญอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการศึกษาทีใ่ชประโยชนไดจริง

ในการเรียนการสอน สามารถสรุปความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจัย

และพัฒนาทางการศึกษา ไดดังนี ้

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจัยและ 

       พัฒนาทางการศึกษา     

 

 ที่มา : บุญสืบ พันธุด.ี  2537: 80 

 

 
  1.2 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
  ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา จะอางอิงจาก R&D Cycle ซึ่งประกอบดวยการศึกษาวิจัย

เพื่อหาผลิตภัณฑที่จะนาํมาแกปญหา การพัฒนาผลิตภัณฑจะอยูบนพืน้ฐานของปญหาที่คนพบ โดยมี

การทดสอบภาคสนาม เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดของผลิตภัณฑ และทําการทดสอบหลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง

ผลการสอบภาคสนามชี้บงวา ผลิตภัณฑสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ตองการโดยขั้นตอนที่สําคญัของ

การวิจัยและพัฒนาม ี10 ขั้น ดังนี ้(Borg; & Gall.  1996: 784) 
  ขั้นที ่1 รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ขั้นนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑ

การศึกษาทีก่ําหนด ถามีความจําเปนผูวิจัยและพฒันาอาจทําการวิจัยขนาดเล็กเพื่อคนหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัย

และทฤษฎีที่ไมสามารถตอบได กอนที่จะทําการพัฒนาตอไป 
 
 

การวิจัยพื้นฐาน 
ความรูพืน้ฐาน 

    - ทฤษฎีการเรียนรู 

    - ทฤษฎีการสื่อสาร 

      ฯลฯ 

การวิจัยประยุกต 
ความรูประยกุตบางสวน 

     - เครื่องมือทดสอบ 

     - วัสดุอุปกรณ 

     - หลักสูตร 

      ฯลฯ 

การวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมที่ผานมา 

การทดลองใชไดผลดี 

     - หลักสูตรใหม 

     - วิธกีารสอนใหม 

     - ครูแนวใหม 
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  ขั้นที ่2 การวางแผน 
   ขั้นนี้จะระบุทักษะในการเรียน การอธิบายวัตถุประสงคและผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูและสถิติที่ใชในการทดสอบ 
  ขั้นที ่3 การพัฒนารูปแบบขั้นตนของผลิตภัณฑ 
   ขั้นนี้จะเตรียมการเกี่ยวกับอุปกรณ กระบวนการเรียนรู และวิธีการประเมินผล 
  ขั้นที ่4 การทดสอบภาคสนามเบื้องตน 
   ขั้นนี้จะทําการทดสอบผลิตภัณฑในโรงเรียนจํานวน 1 – 3 โรงเรียน นักเรียน 6 – 12 คน 

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การสังเกต และการสอบถาม แลวทําการวิเคราะห 
  ขั้นที ่5 การปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 1 
   ขั้นนี้จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 4 
  ขั้นที ่6 การทดสอบภาคสนาม 
   ขั้นนี้จะนาํผลิตภัณฑที่ปรับปรุงในขั้นที ่5 มาทดสอบในโรงเรียน จํานวน 5 – 15 โรงเรียน 

นักเรียน 30 – 100 คน ประเมินผลในเชิงปริมาณกอนและหลักการใชผลิตภัณฑนาํผลที่ไดรับเปรียบเทียบ

กับจุดประสงคที่ตั้งไวและเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมตามเหมาะสม 
  ขั้นที ่7 ปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2 
   ขั้นนี้จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 6 
  ขั้นที ่8 การทดสอบการใชในภาคสนาม 
   ขั้นนี้จะนําผลติภัณฑที่ปรับปรุงในขั้นที ่ 7 มาทําการทดสอบผลิตภัณฑในโรงเรียนจํานวน

10 – 30 โรงเรียน นักเรียน 40 – 200 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การสังเกตและการสอบถาม แลว

ทําการวิเคราะหผล 
  ขั้นที ่9 ปรับปรุงผลิตภณัฑขั้นสุดทาย 
   ขั้นนี้จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที ่8 
  ขั้นที ่10 การเผยแพรและการนาํเสนอผล 
   ขั้นนีจ้ะจัดทาํรายงานเพื่อเสนอตอที่ประชุมและเผยแพรในวารสาร และควบคมุคุณภาพ

ของการเผยแพรการวิจยัและพัฒนาในโครงการใหญๆ อาจจะตองใชงบประมาณจํานวนมากและนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถหาแหลงทุนสนับสนุนไดไมยากนัก อยางไรก็ตาม นักวจิัยและ 10 นกัศึกษา

อาจทาํโครงการวิจัยและพฒันาขนาดเลก็ได ตัวอยางเชน การวิจัยและพัฒนาเกมสําหรับใชในการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตรของนักเรียน การวิจัยและพัฒนากิจกรรมสําหรับการฝกวินัยในตนเองของ

นักเรียน การวิจัยและพัฒนากิจกรรมสาํหรับเพิ่มวฒุิภาวะ (Maturity) ของนักเรียน ถาวิจยัและพฒันา

เกมหรือกจิกรรมที่มีประสิทธิผลแลว ก็เผยแพรใหใชในโรงเรียนทัว่ไปได เปนโครงการที่มุงเปาหมายเฉพาะอยาง 

ใชวัสดงุายๆ คาใชจายไมสูงและใชเวลาไมมากนัก 
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 สรุปวา การวิจัยและพัฒนา เปนตนแบบของการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตที่นาํไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา

ที่ใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญเหมอืนขั้นตอนการวิจัย

การศึกษา ดังนั้น หากวงการวิจัยทางการศึกษาไทยจะหันมาสนใจการวิจัยและพฒันาเพิ่มข้ึน ก็จะเปน

การทําใหมีการนําผลการวิจัยทางการศึกษาไปใชกันกวางขวาง และเดนชัดยิ่งขึ้นในอนาคต (บุญสืบ พันธุดี. 

2537: 84 – 85) 
 1.3 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา 
  สุธัญญา ภูรัตนาพิชญ (2539: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนารายการวีดทิัศน 

การสอนชุดการลางฟลม และการอัดขยายภาพขาว-ดํา พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียน และ

หลงัเรยีนของกลุมทดลองแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทีร่ะดับ .01 แสดงวา การเรียนจากรายการวีดิทัศน

ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สําหรับประสิทธิภาพของรายการ วีดิทัศนการสอนชุดการลาง

ฟลมขาว – ดํา เทากับ 86.00 – 82.00 และประสิทธิภาพของรายการวีดิทัศนการสอนชุดการอัดขยาย

ภาพขาว – ดํา เทากับ 82.92 – 82.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 80/80  

  ศิรินันท ประสิทธิลักษณะ (2540: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

ปญหาการหายใจลําบากที่เกี่ยวของกับดานกุมารศัลยศาสตร เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

90/90 และเปรียบเทียบผลการทดลองระหวางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนปกติ โดย

ทดลองกับนิสติแพทย ของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั จํานวน 102 คน พบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 สวนการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู พบวา

นิสิตแพทยที่เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน มีผลการเรยีนสงูกวานิสิตแพทยที่เรียนดวยการสอน

ปกติ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากกระบวนการวิจัยและพฒันาทางการศกึษาขางตน ผูวจิัยเหน็วาควรนาํหลักการพัฒนาบทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจกับผูเรียน เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุม

สาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 2.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เปนการนาํเสนอเนื้อหา ประกอบดวย ภาพ กราฟก เสียงบรรยาย 

เสียงประกอบ และสื่อขอความ จึงทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากขึน้ นักวิชาการไดใหความหมาย

ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไวดังนี ้



 
 

11 

  กิดานันท มลิทอง (2540: 83 – 84) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา หมายถึง 

สื่อประสม ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใชส่ือโดย

นําอุปกรณตางๆ เชน CD-ROM เครื่อง Audio – Digitize เครื่องเลน Laser disc ฯลฯ มาใชรวมกัน เพื่อ

เสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียงในระบบสเตริโอ 

โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 

  ยืน ภูวรวรรณ (2539: 159) กลาวถึง มัลติมีเดียวา มัลติ แปลวา หลากหลาย มีเดีย แปลวา 

สื่อ มัลติมีเดีย จึงหมายถึง ส่ือหลายอยาง สื่อหรือตัวกลาง คือ สิ่งที่จะสงความเขาใจระหวางกนัของผูใช 

เชน ขอมูลตองการ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอ่ืนๆ ท่ีนํามาประยุกตรวมกัน 

  ศรีศักดิ์ จามรมาน (2539: 4) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถรวมเอาสื่อไมวาจะ

เปนขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน และเสียง เขาไวในตัวคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงสามารถ

ใชเพื่อการนําเสนอแทนสื่อชนิดตางๆ ไดเปนอยางดี 

  ไท (Tai.  1993) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพื่อสื่อความหมาย

โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเชน ขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่สรางดวยคอมพิวเตอร 

และภาพทีถ่ายจากของจริงดวยวีดทิัศน 

  บริษัทไมโครซอฟท (Microsoft Corporation. 1994: 264) ไดใหความหมายของคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียวา เปนการรวมกนัของเสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ในโลกของคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียเปนสวนหนึง่ของไฮเปอรมีเดีย คือ เปนการรวมมัลติมีเดียกับไฮเปอรเท็กซไวดวยกนัเพื่อเชือ่มโยง 

ขอมูลตางๆ 

 สรุปวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการนาํคอมพิวเตอรมาควบคุมส่ือตางๆ เพื่อใหทํางานรวมกนั 

เชน ภาพ กราฟก เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และสื่อขอความ มาใชงานแบบผสมผสานกนัอยางมีระบบ

เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทาํงานแบบมีปฏิสมัพันธโตตอบกบัผูใชได ทําใหการเรียนการสอนและการนําเสนอ

นาสนใจ ซึ่งมผีลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 2.2 ลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน สามารถแสดงผลในรูปของสื่อผสมหรือมัลติมีเดียประกอบดวย

อักขระ ภาพนิง่ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน การแสดงผลในรูปของมัลติมีเดีย (ทองแทง ทองลิ่ม. 

2541: 35 – 38) มีองคประกอบ ดังนี ้

   1. อักขระ เปนสื่อสามัญของมัลติมีเดีย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร จําเปนตองมี

ขอความ มีอักขระ ตลอดจนการใชรูปภาพ และเครื่องหมายจํานวนมากมาย ในการที่จะใหผูใชบทเรียน

ใหบรรลุเปาหมายของการเรยีน ขอความ เครื่องหมาย และสัญลักษณ ไมวาจะอยูในรูปลายลักษณอักษร 

หรือเปลงเสียงสําเนียงพูด เปนสื่อสามัญที่ใชติดตอส่ือสารกันโดยทั่วไป และเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับ
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การบอกชื่อและหัวขอเร่ืองในบทเรยีนใหทราบวาเปนเรื่องอะไร หรือใชเปนเมนูเพื่อบอกใหทราบวา ไปสู

ทีห่มาย อยางไร รวมทัง้ใชเปนสวนเนื้อหา หรือส่ิงที่ผูใชบทเรียนจะไดพบเหน็เมื่อไปถงึเปาหมายการใชอักขระ

เพื่อส่ือความหมายกับผูเรียน บทเรียนควรมีหลักการใชในกรณีตางๆ ดังนี ้

    1.1 ส่ือความหมายใหชัดเจน ขอความตางๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปน

ส่ิงสําคัญ ในการสื่อความหมายกบัผูใชบทเรียน การออกแบบสรางปายแสดงหัวขอเร่ือง เมน ู และปุม

บนจอภาพนั้น ควรจะตองใหความสําคัญในการเลือกขอความคําพูด พยายามใชขอความที่มีน้าํหนัก กระชับ 

กะทัดรัด และใหความหมายที่ชัดเจน ไมคลุมเครือ เชน “กลับไปที่เดิม” แทนคําวา “กอนหนาที”่ เปนตน 

    1.2 เมื่อใชอักขระเปนเมนูสําหรับนําทางเดิน ผูใชบทเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน

คอมพิวเตอรโดยการกดปุมบนแปนพิมพ คลิกเมาส หรือปุมกดเลื่อนภาพ หรือแตะภาพสัมผัสเมนูที่สราง

อาจเปนเมนูงายๆ ประกอบดวยรายชื่อบทเรียน ในรูปแบบเดียวกับหนาสารบัญของหนังสือใหผูเรียนคลิก

กดเลื่อนบทเรียนที่ตองการรูปแบบการคลิกแลว แสดงผลนี้เปนที่เขาใจกันอยางกวางขวางในกลุมผูใช

คอมพิวเตอร สวนใหญรายการเมนูจะมกีรอบลอม หรือสรางใหคลายเปนปุมสําหรบัเลือกคลิกได อยาง

สะดวก และเพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่ควรใชคําสั่งที่สัน้และใหเนื้อความชัดเจน 

    1.3 ปุมอักขระ บนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพนัธในมัลติมีเดยี ปุมบนจอภาพ เปน

เสมือนวัตถุที่เมื่อคลิกก็จะมีการแสดงผลอยางใดอยางหนึ่ง ปุมบนจอภาพที่สรางอาจเปนปุมที่มีรูปแบบ

อักขระ (Font) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (Symbol) ปรากฏอยู ปุมเหลานี้อาจมรูีปแบบหลากหลาย 

การเลือกปุมใดที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการทดลองวา รูปแบบอักขระ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ การเวนวรรค 

และการใหสีแบบใดที่ดูแลวเหมาะสม 

    1.4 เนื้อหายาวไมควรอานจากจอคอมพวิเตอร เพราะขอความยาวๆ บนจอคอมพวิเตอร

อานยาก และอานไดชากวาเอกสาร ยกเวนกรณีที่บทเรียนนั้นใชอักขระ ขนาดใหญ และนําเสนอไมกี่ยอหนา

และควรเลือกอักขระที่อานงายแทนอักขระที่มีลวดลายและ อานยาก 

    1.5 ควรใชหนาหรือวินโดว (Window) เมื่อเนือ้หานัน้ยาวเกนิจอ และใชปุมเลือ่นวนิโดว

ขยับขอความในวินโดวขึ้นลง เพื่ออานเนื้อหาออกเปนแตละหนา และสรางปุมสําหรับพลิกหนากลับไปมาได 

   2. เสียง เปนสื่อชวยเสริมสรางความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดีข้ึน และทําใหคอมพิวเตอร

มีชีวิตชีวาขึ้น ดวยการพิมพการดเสียงและโปรแกรมสนบัสนุน การสื่อสารสองทางและการสื่อสารทางเดียว 

มีความแตกตางเหมือนกับความแตกตางของการสนทนากัน กับการฟงบรรยาย กิจกรรมระหวางกนั มี

ศักยภาพในการทําใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศ ชวยทําใหผูเรียนเกิดความรูหรือการเรียนรู เสียงอาจอยูใน

รูปแบบของเสียงดนตรี เสียงสังเคราะหปรุงแตง หรือเสียงประกอบฉากที่มีผลตอการสรางอารมณในการเรียน 

ดังนั้นการรูจักวธิีใชเสียงอยางถูกตองจะสามารถสรางความสนุกสนาน เราใจและทําใหบทเรียนในรูปมัลติมีเดีย

ที่มีปฏิสัมพันธนั้นนาสนใจและนาติดตาม 
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   3. ภาพนิ่ง อาจเปนภาพขนาดเล็กหรือขนาดใหญ เปนภาพถายหรือภาพกราฟก ภาพนิ่ง

ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เนื่องจากการใชภาพนิง่ในการแสดง 

ผลบนจอคอมพิวเตอร เปนการแสดงผลจากความคิดหรือความตองการรวมทัง้การวาดภาพ ภาพลายเสน 

แผนภูมิ แผนที ่หรือสถิติ 

   4. ภาพเคลื่อนไหวจาํลอง การสรางภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องคอมพวิเตอร ทาํใหบทเรียน

คอมพิวเตอรสามารถดึงดูดความสนใจตอผูเรียนไดเปนอยางด ีซึ่งอาศัยเทคนิคของการนําภาพ หลายๆ ภาพ

มาตอกัน เพื่อใหเกิดภาพเคลื่อนไหว (เทคนิคภาพยนตรการตูน) การเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงบนงานตางๆ 

จะทาํใหสามารถนาํเสนอความคิดที่ซับซอนหรือยุงยากใหงายตอการเขาใจ โปรแกรมที่ใชสรางภาพเคลื่อนไหว

มีอยูมากมาย เชน โปรแกรมแอนิเมชั่นเวิรค ที่มีภาพลักษณะตางๆ กนัใหคุณเลือกใชภาพเคลื่อนไหวเปน

ภาพดึงดูดสายตา 

   5. ภาพวีดิทัศน (Video) ภาพวีดิทัศนเปนภาพเหมือนจรงิ ที่ถกูเก็บในรูปแบบของ

ดิจิตอลภาพวดีิทัศนสามารถตอสายตรงจากเครื่องเลนวีดทิัศน หรือเลเซอรดิสกเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรได 

แตระบบวีดิทัศนทีน่ํามาจากฮารดดิสกและซีดีรอม ที่ไมมีการบีบอัดสัญญาณจะตองการพื้นที่บนฮารดดิสก

กวางถงึ 500 ลานไบต ปญหาที่เกิดขึ้น คือ วีดิทัศนมีความตองการพืน้ที่วางมากในการทําใหภาพ วดีิทัศน

มีความสมบูรณแบบ ดังนัน้จึงตองมกีารบบีอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กทีสุ่ด เพื่อจะเพิม่ประสิทธิภาพ และ

ความเร็วในการสงสูงสุด ซึ่งตองอาศัยการดและฮารดแวรที่ทําหนาที่ดงักลาว โดยการนําภาพวีดิทศันมา

ประกอบในมัลติมีเดีย ตองมีอุปกรณสําคัญ คือ การดวีดิทัศนระบบดิจิตอล การทํางานบนระบบวินโดว 

ภาพวีดิทัศนจะถูกเก็บไวในไฟลเอวีไอ (AVI or Video Interactive) 

   6. การมีปฏิสมัพันธ เปนการโตตอบซึ่งกันและกันระหวางคอมพิวเตอรกบัผูใช เชน 

คอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ (Simulation) มีปญหาหนึง่ๆ จัดไดหลายรูปแบบใหผูเรียนเลือกมี

การใหผลยอนกลับทั้งทางบวกและทางลบ พรอมทั้งแสดงขอความในลักษณะการแนะนําเมื่อผูเรียนตอบ

ไมถูกตอง 

 สรุปวา คอมพวิเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย อักขระ เสียง ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน 

เปนองคประกอบในการนําไปใชประกอบเปนบทเรียนคอมพิวเตอร และตองมีการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอร

กับผูเรียนในการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมอีกดวย 
 2.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชกันอยูในปจจุบันนี ้มีอยูมากมายหลายรูปแบบนักวิชาการ และ 

นักการศกึษาทัง้ในและตางประเทศ ไดจัดแบงลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ออกเปนประเภทตางๆ 

คลายคลึงกัน พอสรุปไดดังนี้ (ขนิษฐา ชานนท.  2532: 9 – 10; ทักษิณา สวนานนท.  2539: 216 – 220; 

วสันต อติศัพท.  2531: 19 – 26; สมชัย ชินะตระกูล.  2531: 40 – 42; อรพันธ ประสิทธรัิตน.  2530: 6 – 7; 
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ผดุง อารยะวิญู.  2527: 5 – 7; อางอิงจาก Alessi; & Trollip.  1991: 51 – 53: Computer – Based 

Instruction) 

   1. นําเสนอเนื้อหา (Tutorial) มีลักษณะคลายโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาเรียง

เปนระบบเรียงตอเนื่องกันไป ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับที่โปรแกรมไว มีการแทรกคําถามเพื่อตรวจสอบ

ความเขาใจของผูเรียนแลวแสดงผลยอนกลับ (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) และ

ยังสามารถใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิม หรือขามบทเรียนที่นักเรียนรูแลว ไปไดดวย นอกจากนี้ยัง

สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนและผลการเรียนไดอีกดวย การสอนดวยบทเรียนแบบนี้เหมาะสม

ที่จะใชเสนอความคิดรวบยอดในดานตางๆ ซึ่งคอมพวิเตอรอาจสอนไดดีกวาคร ู เปนการสอนที่สอดคลอง

กับลักษณะความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เพราะเด็กสามารถเรียนดวยตนเอง ตามความสามารถ

และระดับสติปญญาของตน (อรพันธ ประสิทธิรัตน.  2530: 23) 

   2. ฝกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice) สวนใหญจะใชเสริมการสอน เมื่อครู

ไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว และใหผูเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร เปนการวัดความเขาใจทบทวน

และชวยเพิ่มพนูความรูความชํานาญ ลักษณะแบบฝกหดัที่นิยมกนัมากคือ การจับคู ชี้วา ถูก–ผิด และ

เลือกขอถูกจาก 3–5 ตัวเลือก การใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะตางๆ จะเปนวิธีทีม่ีประสิทธิภาพ

ดานมาก หากโปรแกรมที่ใชมีประสทิธิภาพด ีโปรแกรมในดานฝกทกัษะและปฏิบัติไมไดชวยผูเรียนเฉพาะ

ดานความจาํเพียงดานเดียว แตยังชวยผูเรียนใหรูจักคิดดวย เพราะคอมพวิเตอรมักจะเปนฝายปอนคําถาม

ใหผูเรียนเปนฝายตอบอยูเสมอ 

   3. สถานการณจาํลอง (Simulation) ในบางบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิง่สาํคัญ

และเปนสิ่งจําเปน การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอนจงึมีความสําคัญ แตในหลายๆ วิชา 

ไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได เชน การเคลื่อนที่ของลูกปนใหญ การเดินทางของแสงและการหักเหของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือปรากฏการณทางเคมีที่ตองใชเวลานานหลายวนั จึงปรากฏผลใหเห็น การใชคอมพิวเตอร

ชวยจําลองสถานการณทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น เชน การสอนเรื่องโปรเจคไตล คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

เราสามารถสรางสถานการณจําลองเปนรูปภาพดวยคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนเหน็จริงและเขาใจไดงาย 

การจําลองสถานการณบางเรื่อง ชวยลดคาใชจายในเรื่องวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบตัิการไดมาก ทําให

ชวยยนระยะเวลาและลดอนัตรายได การจําลองสถานการณมี 3 ลักษณะ คือ 

    3.1 การจําลองสถานการณการทาํงาน เชน การจําลองสถานการณการขับรถ ปญหา

หรืออุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดโครงสรางใหมๆ ที่ดีกวาของเดิม 

    3.2 การจําลองสถานการณแบบระบบ เชน การใหออกแบบหรือจัดระบบเพื่อคนหา

ปญหาหรืออุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดโครงสรางใหมๆ ที่ดีกวาเดิม 
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    3.3 การจําลองสถานการณแบบประสบการณ เปนการใหผูเรียนไดมีประสบการณ

ในการตัดสินใจบางเรื่อง ทั้งที่เปนเรื่องราวในอดีต เชน ประวัติศาสตร สมมติใหเปนผูมีบทบาทตางๆ เมื่อ

เผชิญหนากับสถานการณนั้นๆ แลวตัดสินใจอยางไร หรือเปนเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเปนการสมมติวา 

ถาเกิดเหตุการณนั้นๆ แลวจะทําอยางไร เปนตน 

   4. เกมทางการศึกษา (Educational Game) เกมการศกึษาหลายๆ เร่ือง ชวยพัฒนา

ความคิดอานตางๆ ไดดี เชน เกมเติมคํา เกมการคิดแกปญหา เปนการเรียนรูจากการเลน ชวยใหนักเรียน

ไดรับความรูและความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน เปาหมายหลักของเกมการศึกษาคือ ชวยให

ผูเรียนไดเรียนรูเปนสาํคัญ สําหรับในสวนทีม่ีลักษณะเหมอืนเกมทั่วๆ ไปคือ เร่ืองของการแขงขัน แตกเ็ปน

การนําเกมไปสูการเรียนนั่นเอง 

   5. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีการสอนที่ดีวธิีหนึง่ที่ครูผูสอนมักจะนาํมาใช 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในการสอนวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร การสอนดวยวิธนีี้ครูผูสอนจะเปนผูแสดง

ใหผูเรียนด ู เชน แสดงขั้นตอนเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิธกีารทางวทิยาศาสตร และคณิตศาสตร การสาธิต

โดยคอมพิวเตอรก็มีลักษณะคลายคลึงกัน แตการใชคอมพิวเตอรนั้นนาสนใจกวาเพราะวา คอมพิวเตอร

ใหทั้งเสนกราฟที่สวยงาม อีกทั้งมีสีและเสียงอีกดวย ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิตเกี่ยวกับ

การโคจรของดาวพระเคราะหในระบบสุริยะ โครงสรางของอะตอม เปนตน การสาธิตดังกลาวจึงนาสนใจ 

เพราะมีสีสนัสวยงาม เด็กๆ อาจทดลองดวยตนเองได แตการสาธิต ทีด่ีไมจําเปนตองเสียคาใชจาย ใน

การเขียนโปรแกรมมากมาย แตควรเปนการสาธิตที่ทําใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได อยางมี

ประสิทธิภาพก็เปนการเพียงพอแลว (ผดุง อารยะวิญู.  2527: 45 – 46) 

   6. การทดสอบ (Testing) การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองการทดสอบ เปนการวัด 

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถงึหลกัการตางๆ คือ การสรางขอสอบ การจัดการสอบ 

การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดใหผูสอบสุมเลือก

ขอสอบไดเอง 

   7. การไตถาม (Inquiry) คอมพวิเตอรมัลติมเีดียนัน้สามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง 

ความคิดรวบยอด หรือขาวสารที่เปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารนี ้คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะมีแหลง

เก็บขอมูลที่มปีระโยชน ซึ่งสามารถแสดงไดทันท ี เมื่อผูเรียนตองการระบบงายๆ ที่ผูเรียนสามารถทําได 

เพียงแตกดหมายเลขหรือใสรหัส หรือตัวยอของแหลงขอมลูนั้น  ๆการใสรหัสหรือหมายเลขจะทําใหคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียแสดงขอมูลซึ่งจะตอบคําถามของผูเรียนตามตองการ 

   8. การแกปญหา (Problem Solving) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้เ นนใหฝก

การคิด การตัดสินใจ โดยการกําหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนนแตละขอ เชน 

ในวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางยิง่ที่จะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา 
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   9. แบบรวมวิธีตาง  ๆเขาดวยกัน (Combination) คอมพวิเตอรสามารถสรางวธิีการสอน

หลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความตองการวิธีการสอนหลาย  ๆแบบความตองการ

นี ้จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู ผูเรียนและองคประกอบหรือภารกิจตาง  ๆบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบทหนึ่ง อาจมีทั้งลักษณะที่เปนการใชเพื่อสอนเกมรวมทั้งประสบการณการแกปญหาดวยก็ได 
 2.4 ปจจัยทีท่ําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเอื้อประโยชนตอการเรยีนรู 
  การนําระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร กอใหเกิดสภาวะ

ที่เอื้ออํานวยประโยชนในการเรียนรูหลายดาน (ขนิษฐา ชานนท.  2532: 9) ดังนี ้

   1. ดานสีสัน ระบบมัลติมีเดียชวยในการใชสีสันในบทเรียนใหมมีากขึ้น ซึ่งสีสันใน บทเรียน

ยอมดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดีกวาสีขาว – ดํา 

   2. ดานเสียง เสียงนับเปนสิ่งเราอกีอยางหนึง่ ที่ชวยดึงดูดความสนใจและสรางความ

เขาใจในบทเรียนมากขึ้น เสียงที่ใชในระบบมัลติมีเดียสามารถทําขึน้ตัง้แตเสียงประกอบงายๆ ไปจนถงึ

เสียงเพลง หรือเสียงพูดประกอบเนื้อเร่ือง ซึ่งจะชวยเราความสนใจของผูเรียน และจะทําใหผูเรียนเขาใจ

เนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเสียงดนตรี และเสียงประกอบพิเศษตางๆ 

   3. ดานตัวอักษร เปนสวนประกอบพื้นฐานสาํคัญของมัลติมีเดีย ซึ่งตัวอกัษรที่นําเสนอ

ใหผูเรียนอานก็ตองไดรับการออกแบบเปนอยางด ี ไมวาจะเปนส ี ขนาดของตัวอักษร ซึ่งรวมไปถงึตัวอักษร

ในลักษณะที่สามารถเชื่อมไปสูขอมูลใหมๆ ที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ หรือ ฮอทเท็กซ ซึ่งตัวอักษรเหลานี้จะ

ชวยเราความสนใจตอผูเรียนไดเปนอยางดี 

   4. ดานกราฟก ทําใหไดภาพประกอบขอความหรือการบรรยายเนื้อหา เปนวิธกีารหนึง่

ที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นภาพพจนและขั้นตอนในการทํางานของเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ไดดีขึ้น ระบบ

มัลติมีเดยีชวยในการนาํเสนอภาพในบทเรียนใหมีชวีิตชวีามากขึน้ โดยสามารถแสดงไดทั้งในลกัษณะของ

วาดภาพเหมือนจริง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบเขากบับทเรียน ซึ่งกราฟกเหลานีย้ังสามารถเชือ่มตอ 

ไปยังขอมูลตางๆ ไดอีกดวย 

   5. ดานความรูสกึ การใชงานหรือการเรียนรูโดยผานสื่อคอมพิวเตอรในปจจุบัน เปน

ที่ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะในหมูผูเรียนระดับตน ดวยอิทธิพลของการไดยิน ไดฟง หรือไดเห็นจากสื่อ

ตางๆ ประกอบกับพัฒนาการของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถทํางานรวมกับเสียงไดเปนอยางดี จึง

ทําใหการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมีความเปนกนัเอง เหมือนกนัพูดคุยกันระหวางผูเรียนกบัเครื่อง

คอมพิวเตอร ชวยใหผูเรียนไดเกิดความรูสึกที่ดีในการเรียนรู 

   6. ดานการโตตอบ ถือไดวากญุแจแหงความสําเร็จของมลัติมีเดีย ก็คือ การออกแบบ

ใหมีการโตตอบปฏิสัมพันธ ซึ่งอนุญาตใหผูเรียนเปนผูนําทางไปยังสวนใดก็ไดของโปรแกรมที่ผูเรียนเลือก

ซึ่งจะทําใหผูใชโปรแกรมรูสึกไดถึงความเปนสวนตัว การเชื่อมตอในการปฏิสัมพนัธมีทัง้เสียง ตัวอักษร 
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ภาพกราฟก และวิดโีอรวมกนัดวย ซึ่งการมีสวนรวมหรือมีการโตตอบกนัระหวางผูเรียนกบับทเรียนจะชวย

ใหผูเรียนไมเบือ่ และยงัเปนการชวยใหเกิดทกัษะความรูความจําใหดียิง่ขึน้ ระบบมัลติมเีดียจะชวยใหรูปแบบ

ของการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

   7. ดานกระตุนความรูอยากเห็น  เนื่องดวยความแปลกใหมของคอมพิวเตอร และ 

ความสามารถในการสรางภาพสีและเสียงทีเ่ราความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเหน็

มากยิ่งขึ้น 
 2.5 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  โปรแกรมบทเรียนแบบศึกษาเนื้อหาทั้งที่เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีจําหนายทั่วไปและโปรแกรม

ที่ครู อาจารยเปนผูพฒันาขึ้นเอง จะมีคุณภาพนาเชื่อถือหรือไมนั้นขึน้อยูกับองคประกอบหลายประการ 

แตองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การออกแบบบทเรียนผูวิจยัหลายทานไดอางถงึสาเหตทุีท่ําให 

ผลของการใชบทเรียนไมเกิดคุณคาทางการเรียนเทาทีค่วร เนื่องจากการออกแบบบทเรยีนนัน้ไมเหมาะสม 

(Alessi and Trollip.  1991: 5) แนวคิดของนกัการศึกษาและผูเกี่ยวของกบัการออกแบบบทเรียนในประเด็น

ที่สําคัญๆ พอสรุปได 2 ประเด็น คือ 

  1. บทนําของบทเรียนและการนําเสนอเนื้อหา สวนประกอบของบทนําในบทเรียนควร

ประกอบดวย ชื่อเร่ือง บอกจุดประสงคเชงิพฤตกิรรม คําแนะนํา กระตุนผูเรียน เพือ่ทบทวนความรูเดิม

และทดสอบกอนเรียน สวนประกอบเหลานี้ควรออกแบบใหการนําเสนอบนจอภาพคอมพิวเตอรสามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียน โดยการใชภาพประกอบตัวอักษร การเคลื่อนไหว การเนนขอความดวยแถบสวาง 

การใชเสียงประกอบ และอ่ืนๆ ที่เราความสนใจของผูเรียน แตควรพยายามไมใหเกิดผลในทางลบตอผูเรียน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบกอนเรียน ซึ่งเปนการตรวจสอบความพรอมของผูเรียน และใชทดสอบความตองการ

บางอยางของผูออกแบบ ควรแยกสวนออกจากบทเรียนและเนนเฉพาะเนื้อหาที่จําเปนกอนเริ่มเรียนหรือ

เนื้อหาที่เปนความรูพื้นฐานที่สําคัญของเนื้อหาที่จะเรียน 

  2. ลําดับเนื้อหาในบทเรียนการออกแบบทิศทางการกาํหนดเนื้อหา เปนขั้นตอนหนึ่ง

สําคัญ เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยทั่วไปนักการศึกษาและผูที่เกี่ยวของใน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรไดแบงการออกแบบการเสนอเนื้อหาของบทเรียนไว 2 แบบ คือ แบบเชิงเสน 

(Linear) และแบบแตกกิ่ง (Branching) 

 นอกจากนี ้ในสวนการประเมนิผลและการปรับปรุงประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี 

มีเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียนและการทํางานของโปรแกรม และ

เพื่อประเมนิประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมเีดีย ในการประเมนิหาประสทิธิภาพเพื่อการปรับปรุง

แกไขโปรแกรมบทเรียน กอนที่จะนําไปใชงานกับกลุมเปาหมาย แนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งมีเกณฑ 2 ประการ ดังนี้ 
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  1. เกณฑในดานการสอน ควรพิจารณาถึง ความเหมาะสมของจุดประสงคของบทเรียน

คอมพิวเตอร ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ใชโปรแกรมบทเรียน พิจารณาวาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคหรือไม และประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรที่ใชเหมาะสมกับผลลัพธ

ทางการเรียนทีต่องการหรือไม นอกจากนั้น ควรจะพจิารณาถงึความเหมาะสมของการใชยทุธวิธกีารสอน 

  2. เกณฑในการนําเสนอ ควรจะแยกพิจารณาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

    2.1 รูปแบบบนจอภาพ ควรพจิารณาขีดความสามารถในการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย

ตัวอักษรและกราฟก ควรพิจารณาขอความที่แสดงบนจอภาพ วามีความถูกตองในดานตางๆ หรือไม เชน 

หลักไวยกรณ การเวนวรรค การตัดคํา และควรใหผูเรียนอานไดโดยงาย 

   2.2 การชี้นํา (Navigation) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ควรพิจารณาถึงวิธีการ

ควบคุมการนําเสนอเนื้อหากรอบของเนื้อหาใหม หลังจากผูเรียนไดเรียนเนื้อหาในกรอบเดิมแลวโดยทั่วไป

ควรใหผูเรียนควบคุมการนําเสนอเนื้อหาในแตละกรอบแทนการควบคุมของคอมพิวเตอร อาจจะกาํหนด

ปุมแปนพมิพที่เหมาะสม เพือ่ใหผูเรียนใชกดเพื่อแสดงกรอบของเนื้อหาใหม ควรหลีกเลี่ยงการเนนจดุสนใจ

มากกวาหนึ่งแหงในเวลาเดียวกันบนจอภาพ ควรใหผูเรียนสามารถควบคุมการแสดงยอนกลับของกรอบ

เนื้อหาเดิมไดในบางโอกาส 

   2.3 ความงายในการใชงาน ควรพิจารณาความสะดวกสําหรับผูเรียนที่ตองการคนหา

เนื้อหาที่สนใจ การบอกตําแหนงของการเรียนในบทเรียนที่กําลงัใชงาน และควรบอกถึงวธิีการที่ผูเรียน

จะกระโดดขามไปยังจุดตางๆ ในบทเรียนไดโดยสะดวก โดยทั่วไปโปรแกรมบทเรียน ควรมีเมนูใหผูเรียน

เลือกตลอดจนมีเมนูยอยตามความจําเปน ควรมีรายการเมนูแสดงเพื่อใหผูเรียนเลือกไดโดยสะดวก ซึ่ง

อาจจะกําหนดใหเลื่อนแถบสวางไปตามเมน ูหรือกําหนดปุมเฉพาะบนแปนพิมพสําหรับการเลือกของผูเรียน 

นอกจากนั้นควรมีระบบใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ที่อํานวยความสะดวกแกผูเรียน 

   2.4 การปฏิสัมพันธ (Interaction) เกณฑที่สําคัญประการหนึ่งในการประเมินบทเรียน

คอมพิวเตอร คือ การมีปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนคอมพิวเตอรกบัผูเรียน โดยทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอร

ควรจะไดรับการออกแบบ เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดมีโอกาสโตตอบอยางมากพอ และอยางเหมาะสม และ

ใหผลยอนกลบัทั้งทางบวกและทางลบ พรอมทั้งใหแสดงขอความในลักษณะการแนะนําเมื่อผูเรียนตอบ

ไมถูกตอง 

 สรุปวา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรจะมีการวางแผนการดําเนินงานที่ดี มี

การตรวจสอบและประเมินผลทุกขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ิมจากการประเมินจุดประสงค

ความถูกตองของเนื้อหา การออกแบบและยุทธวิธีการนําเสนอ รวมถึงการออกแบบบทเรียนและการออกแบบ

หนาจอภาพ ตลอดจนการประเมินผลการใชงาน เพื่อใหบทเรียนมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชไดจริง 
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 2.6 งานวจิัยที่เกีย่วกับคอมพวิเตอรมัลติมเีดีย 
  ในการวิจัยครั้งนี ้ไดมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทั้งในประเทศและ

งานวิจัยตางประเทศ ดังนี ้

  ปริตร แกวสวาง (2540) ไดทาํการพัฒนาหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมไปสูระบบ

มัลติมีเดียบนซีดีรอม ในวิชากลุมสรางเสริมประสบการณชวีิต โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที ่4 จํานวน 30 คน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เรียนจากหนังสือเรียนเลมเล็กเชงิวรรณกรรม 

ระบบมัลติมีเดียบนซีดีรอม มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 96.53 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01                        

  จิรวรรณ สุวรรณเนตร (2543: 52 – 55) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใชสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที ่ 1 โดยจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียน

เทศบาลวัดประทุมคณาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 48 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย 

ผลการศกึษาพบวา บทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง จังหวัดสมทุรสงคราม สําหรับสอนระดับมธัยมศึกษา

ปที ่1 มีประสิทธิภาพ 94.33 – 92.00 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 85/85 

  ศศิธร ฤดีศิริศักดิ ์(2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการถาย 

ภาพบุคคล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย ตาม

เกณฑ 90/90 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่3 สาขาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

(วิทย-ุโทรทัศน) และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 

จํานวน 30 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองการถายภาพบุคคล มีประสิทธิภาพ 90.16/90.95 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

  นวลสกุล พวงบบุผา (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจําแนก

คําในภาษาไทย วิชาภาษาไทย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 

85/85 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม จังหวัดนนทบุรี 

จํานวน 48 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ือง การจาํแนกคําในภาษาไทย วิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพ 91.22-88.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดไว 

  คลาสเซน็ (Klassen.  1990: 281 – A) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมลัติมีเดียในการเพิม่

ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแหงฮองกง ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในดานการฟงสงูขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษดวยคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
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 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะเห็นวาคอมพิวเตอร

ในระบบมัลติมเีดียนัน้เขามามบีทบาทสําคัญในทุกวงการ โดยเฉพาะปจจบุันการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย เปนการรวมหรือประยุกตเอาความสามารถของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใช ซึ่งเปนการเพิ่ม

ศักยภาพใหกับบทเรียน ในดานการเรียนรูประกอบกับมกีารพัฒนาระบบชวยสรางบทเรียนขึ้น ทําใหการพฒันา

บทเรียนคอมพวิเตอรในระบบมัลติมีเดียมีความสะดวกสบายและงายยิง่ขึ้น จากงานวิจยัในดานการพฒันา

บทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมเีดียนัน้ลวนแตใหประโยชนแกผูเรียน ไมวาจะเปนดานผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

ซึ่งมีระดับสูงขึน้หรือดานการประหยัดเวลา เนื่องจากการพฒันาคอมพวิเตอรมัลติมีเดียนั้น มีลําดับข้ันของ

การพัฒนาอยางเปนระบบ โดยเริ่มตั้งแตขั้นออกแบบ (Instructional Design) ข้ันการพฒันา (Instructional 

Development) และขั้นการทดลองใช (Instructional Implementation) ดังนั้น คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

จึงมีความนาสนใจในการนํามาพัฒนาในเนื้อหาวิชาตาง ๆ เปนอยางยิ่ง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.1 ความหมายของการเรยีนรูดวยตนเอง 
  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี ้

  สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524: 6) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเองเปนหลกั ไดรับการชวยเหลือและการสนับสนนุจากผูอ่ืน เชน เพื่อ ครู และผูรู เทาที่จําเปน การเรียนรู

ดวยตนเองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังนี ้

   1. การวิเคราะหและการกาํหนดความตองการของตนเอง 

   2. การกําหนดจดุมุงหมายในการเรียน 

   3. การหาแหลงวทิยาการทั้งที่เปนวัสดุและบคุคล 

   4. การเลือกวิธีการเรียนและกจิกรรมการเรียน 

   5. การกําหนดวิธปีระเมินผลการเรียน 

  สมบูรณ ศาลายาชีวนิ (2526: 26) ไดใหคํานยิามของการเรียนรูดวยตนเอง คือ การขวนขวาย

และศึกษาตอดวยตนเองโดยไมมีผูใดมาบังคับ เปนการเรียนที่เกิดจากใจชอบ ใจรักเพื่อความพึงพอใจที่

เกิดจากกิจกรรมการเรียน เกดิจากแรงจูงใจภายในของบุคคล 

  ทัฟ (Tough.  1979: 114) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูดวยตนเองอยางกวางๆ วา

เปนการเรียนรูโดยเจตนาจงใจที่จะใหไดรับความรูหรือทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตนเองตองการ 

  กริฟฟน (Griffin.  1983: 153) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณการเรียนรู

เปนการเฉพาะของบุคคลใดบคุคลหนึง่ โดยมีเปาหมายไปสูการพฒันาทกัษะการเรียนรูของตนเอง เกดิขึ้น

โดยความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลการเรียนรู ทั้งในฐานะที่เปนเอกตับุคคล และ 
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ในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมที่มีการรวมมือกัน 

  บรูคฟลด (Brookfield.  1984: 59 – 71) ไดใหความหมายวา การเรยีนรูดวยตนเอง หมายถงึ 

การเปนตัวของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีความเปนอิสระโดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลง

ภายนอกนอยที่สุด 

 สรุปวา การเรยีนรูดวยตนเองเปนกระบวนการ ซึ่งผูเรียนแตละคนมีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง โดย

ผูเรียนวเิคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตนเอง กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ แจกแจงขอมูล

ในการเรียนรู มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 3.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จากการเปลีย่นแปลงของวทิยาการแขนงตางๆ การจัดการศึกษา จึงจาํเปนตองมุงเสรมิสราง

ใหผูเรียน มีความรู ความสามารถ ในการแสวงหาขาวสารขอมูลตางๆ ที่ทนัตอเหตุการณ จึงจําเปนตองมี

การฝกใหผูเรียนมนีิสัยรักการเรียนรู รูจักหาความรูดวยตนเองเพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการศึกษาของตนเอง

ในระดับสูงขึ้น ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ 

   1. คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเอง จะเรียนไดมากกวาและดีกวา คนทีเ่ปนเพียงผูรับรู

หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมายและมี

แรงจูงใจในการเรียน สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบคุคลที่รอรับคําสอน

แตอยางเดียว 

  2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ

มากกวา คือ เมื่อตอนเล็กๆ เปนธรรมชาตทิีต่องพึง่พาผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเล้ียงดูและตัดสินใจ

แทน เมื่อเติบโตมีพฒันาการขึ้นก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระไมตองพึง่พาผูปกครอง ครู และ

ผูอ่ืน การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเองและชี้นําตนเองไดมากขึ้น 

  3. พัฒนาการใหมๆ  ทางการศกึษา มีหลกัสูตรใหม หองเรยีนแบบเปด ศูนยบริการทางวิชาการ 

การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จดัแกบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเปดและอื่นๆ อีกรูปแบบของ

การศึกษาเหลานี้ลวนผลักภาระความรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเปนผูเรียนดวยตนเอง 

  4. การเรียนรูดวยตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานที่เปนบุคคลและเผาพันธุมนุษย 

เนื่องจากโลกในปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม มีความเปลี่ยนแปลงใหม  ๆเกิดขึ้นเสมอ และขอเท็จจริงนี้

เปนเหตุผลไปสูความจาํเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนกระบวนการตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

  ทัฟ (Tough.  1979: 116 – 117) กลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองวา กิจกรรมการเรียนรูหรือ

โครงการที่ผูเรียนเกี่ยวของมาจากการวางแผนดวยตนเอง กิจกรรมการเรียนดังกลาวเปนแรงผลักดันทีท่ํา

ใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับการเปนตัวของตัวเองและนําตนเองในการเรียนรู 
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 สรุปวา การเรียนรูดวยตนเองถือเปนการเรียนรูที่เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรู

ที่ยอมรับสภาพความแตกตางของบุคคล สนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพ

ของผูเรียนวา ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมทีม่ีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมคีวามสุข 
 3.3 ขั้นตอนของการเรยีนรูดวยตนเอง 
  ทัฟ (Tough.  1979: 95 – 96) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี ้

   1. ในการตัดสินใจวา ในกระบวนการเรียนรูนั้นอะไรเปนความรู และทักษะที่จะเรียนรู

ผูเรียนอาจจะมองหาขอผดิพลาดและจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจบุัน โดยพิจารณาทัง้ทางดานทักษะ

และรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน 

  2. การตัดสินใจวาจะเรยีนรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธกีาร แหลงวชิาการ หรืออุปกรณทีใ่ช

ประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวาตนเองมีความตองการเฉพาะในเรื่องอะไรเกณฑ

ที่ใชเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู ขอเท็จจริง ขอไดเปรียบเสียเปรียบ 

วิธีเรียน ระดับความเหมาะสมกับแหลงวทิยาการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน ผูเรียนอาจศึกษาจากหนังสือ

หรือบทความในหองสมุดหรือรานขายหนังสอื กอนการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการ

หรือบุคคล อาจตัดสินใจเลือกแหลงใดหรือบุคคลประเภทใดที่จะใหเนื้อหาที่ตองการได และพยายามหา

บุคคลเหลานั้น ซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด 

  3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบายและไมมีผูใด

มารบกวนหรืออาจจะตองการสถานที่ซึ่งมีอุปกรณอํานวยความสะดวกหรือแหลงวิทยาการที่ใชไดสะดวก 

  4. วางเปาหมาย หรือกําหนดระยะเวลาการทาํงานที่แนนอน 

  5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด 

  6. ตัดสินใจวาชวงเวลาใด เนื้อหาจะกาวไปเทาใด 

  7. พยายามหามลูเหต ุที่เปนอปุสรรคที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ หรือหา 

ขั้นตอนสวนทีท่ําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 

  8. การหาเวลาสาํหรับการเรียนรู ข้ันตอนนี้จะเกีย่วของกับการลดเวลา หรือจัดเวลาใหเหมาะสม

กับการทํางานกิจกรรมในครอบครัว หรือการพักผอน โดยอาจขอรองไมใหบุคคลอื่นมารบกวนในเวลาที่

กําลังศึกษา หรือขอรองใหผูอ่ืนมาทํางานแทนเปนครั้งคราว 

  9. คํานวณระดับความรูและทักษะ หรือความกาวหนาของตนในดานความรู หรือทักษะที ่

ตองการ 
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  10. การศึกษาจากแหลงวทิยาการที่เหมาะสม หรืออุปกรณทีเ่หมาะสมในขั้นตอนนี้ผูเรียน

อาจหาเวลาวางไปศกึษาคนควาในที่ตาง  ๆหรือพยายามหาหนังสอืทีเ่หมาะสมในหองสมดุตลอดจนการเขาพบ

บุคคลสําคัญที่เอื้อตอการเรียน 

  11. การสะสมหรือหาเงนิทีจ่ะเปนสาํหรับประโยชนในการหาแหลงวทิยาการ การซื้อหนงัสือ 

การเชาอุปกรณบางอยาง ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 

  12. เตรียมสถานทีห่รือดัดแปลงหองเรียนที่เหมาะสมสาํหรบัการเรียน โดยคํานงึถงึระดับ

อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพยีงพอ 

  13. เพิ่มข้ันตอนทีจ่ะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจเพื่อทีจ่ะเพิ่ม 

ความกาวหนาในการเรียนหรือเพิ่มความพึงพอใจ พยายามเนนความสําคัญของการเรียน ซึ่งสามารถทําได 

ดังนี ้

   1. หาสาเหตุของการขาดแรงจงูใจ 

    2. พยายามเพิม่ความสุขและความยนิดีในการเรียนรูหรือเพิ่มความสนใจในกิจกรรม

การเรียนรู 

   3. จัดการกับการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู หรือจัดการ

กับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการที่จะเรียนรู 

   4. การเอาชนะความรูสึกผิดหวงัทอแท ที่มีสาเหตุมาจากความยากลําบากตางๆ 

   5. บอกกลาวผูอ่ืนถงึความสําเร็จของตน 

 การวางแผนการเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งผูเรียนเปนผูจัดระบบ

การเรียนของตนเอง ดวยการจัดการดานเวลาที่ใชในการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการเรียน ดวยการเตรียมความพรอมใหกับตนเองในดานตางๆรูจักวิธทีี่จะเรียนดวยตนเอง

ที่บาน และรูจักใชประโยชนจากแหลงวทิยาการตางๆ เพือ่ใชในการศึกษาคนควาตอไป 
 3.4 งานวจิัยที่เกีย่วกับการเรยีนรูดวยตนเอง 
  สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540: 96 – 97) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของ

นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธิราช เครื่องมือที่ใชคอืแบบทดสอบ ซึ่ง

ดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ของกูกลิเอลมิโน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ

การเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 

คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองมีความรักที่จะเรียน และมอง

อนาคตในแงดี องคประกอบมีคาเฉลี่ยระดับกลาง มี 4 องคประกอบคือ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะที่

จําเปนในการเรียนและการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมและมอิีสระในการเรียนและเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียน 

ที่ดีได 
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  เสงี่ยมจิต เรืองมณีชัชวาล (2543: 82 – 83) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนกัศึกษาผูใหญสายสามญัวิธีการเรยีนทางไกลระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย เครื่องมอืที่ใชคือแบบทดสอบ 

ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของกกูลิเอลนิโม ผลการวิจัยพบวาลกัษณะ

การเรียนรูดวยตนเองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 5 องคประกอบ คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนมองอนาคต 

ในแงด ี มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองมีความรักที่จะเรียนและมีทักษะทีจ่ํา เปนในการเรียน

และการแกปญหา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยระดับกลางมี 3 องคประกอบ คือ เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียน

ที่ดีได มีความคิดสรางสรรค และมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 

  แกด (Gad.  1986: 1993 – A) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ในฐานะที่

เปนองคประกอบของการฝกอบรมในอนาคต กลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตาง  ๆผลการวจิัย

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอม ในการเรียนรูดวยการนําตนเองของลูกจางแผนก

ตางๆ บรรยากาศขององคกรไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจางแตตัวแปรบางตัว เชน ระดับการศกึษา 

ระดับอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปที่สําคัญคือ การเรียนรูดวยการนําตนเอง จะเปน

ตัวแปรที่สําคัญในการฝกอบรมในอนาคต 

  เกรย (Grey.  1986: 1218 – A) ไดศึกษาความสมัพนัธของคะแนนความพรอมในการเรียนรู

ดวยการนาํตนเองของผูจัดการบริษัทที่ดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกง กับระดับของการจัดการอัตรา

การปฏิบัติงานในดานการจัดการ และความสามารถในการรับรูปญหาการสรางสรรค และระดับของการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพลักษณะงานที่ควรจะเปน ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธระหวางคะแนน

ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการจัดการในดานตางๆ แตไมมีความสัมพันธกับเพศ อายุ 

และเชื้อชาต ิ

 สรุปวา ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองนั้น จะมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรัก

สนใจที่จะเรียน และมีทักษะความสามารถที่จาํเปนในการเรียน และการแกปญหาที่เกิดขึ้น เปนคนที่มี

ความเพียรพยายาม และมีความตั้งใจจริงในการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจะชวยใหผูเรียนมีความคิด

ที่เปนอิสระและสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูนัน้ไดอยางแทจริง 

 

 4. เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4.1 หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนหลกัสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียน 

ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายสามารถปรับ 

ใชไดกับการจดัการศึกษาทกุรูปแบบ ทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ในสวนของการศึกษาปฐมวยั กาํหนดใหมหีลักสูตรการศกึษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ เพื่อ 
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เปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนประถมศึกษาปที่ 1  

  หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานทีส่ถานศึกษานาํไปใชจัดการเรียนรูในสถานศกึษานั้น กาํหนด 

โครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียน เมื่อ

เรียนจบ 12 ป และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชัน้ของสาระการเรยีนรูแตละกลุมสถานศึกษาตองนาํโครงสราง

ดังกลาวนี้ไปจดัทําเปนหลกัสูตรสถานศึกษา โดยคํานงึถงึสภาพปญหาความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญา

ทองถิน่ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทัง้นี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวน ตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทํากลุมสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชา

ใหม  ๆรายวิชาที่มีความเขมข้ึน อยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ ความตองการ

และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเลอืกสาระการเรียนรูจาก 8 กลุมในชวงชัน้ที ่ 2 ชัน้ประถมศึกษา

ปที่ 4 – 6 ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 และการจัดทํามาตรฐาน

การเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชานั้นๆ ดวยสําหรับชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 นั้น ยัง

ไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาทีเ่ขมข้ึน ควรเรียนรายวิชาพื้นฐานกอน 

  สถานศึกษาตองจัดสาระการเรยีนรูใหครบทัง้ 8 กลุม ทุกชัน้ใหเหมาะสมกบัธรรมชาติการเรยีนรู

และระดับพัฒนาการของผูเรียน โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับคือ ชัน้ประถมศึกษาปที ่1 ถงึชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 3 จัดหลักสูตรเปนรายป และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 จัดเปนหนวยกิต ดังนี ้

  ชวงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 และประถมศึกษาปที่ 4 – 6 การศึกษาระดับนี้

เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการ

เรียนรูทางสงัคม ทักษะพืน้ฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวเิคราะหการติดตอสือ่สาร

และพื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและ

วัฒนธรรม 

  ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 เปนชวงชั้นสุดทายของการศึกษาภาคบังคับมุงเนนให

ผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน พัฒนา

ความสามารถ ทักษะพืน้ฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนนิชีวิต ใหมีความสมดุล ทั้งในดาน

ความรู ความคิด ความสามารถ ความดงีาม และความรับผิดชอบตอสังคมสามารถสรางเสริมสุขภาพ

สวนตนและชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ

ศึกษาตอ 

  ชวงชั้นที่ 4 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู

และทักษะเฉพาะดาน มุงปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิด

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ มุงมั่นพฒันา 
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ตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ 

  ลักษณะหลกัสตูรในชวงชัน้นีจ้ัดเปนหนวยกติ เพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรู

ที่ตอบสนองตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 

  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูตามหลกัสูตร 

ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทกัษะหรือกระบวนการการเรยีนรูและคุณลักษณะหรือคานยิมคุณธรรม จริยธรรม

ของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี ้( กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 5) 

   1. ภาษาไทย 

   2. คณิตศาสตร 

   3. วิทยาศาสตร 

   4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

   6. ศิลปะ 

   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   8. ภาษาตางประเทศ 

 สาระทั้ง 8 กลุมนี้เปนพืน้ฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก 

ประกอบดวย ภาษาไทย คณติศาสตร วทิยาศาสตรและสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเปนสาระการเรียนรู

ที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธ ใน

การแกปญหาและวิกฤติของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนษุยและสราง

ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
  โครงสรางของหลักสูตร 
   กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ไดกําหนดโครงสรางของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ดังนี ้

    ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสตูร เปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี ้

    ชวงชัน้ที ่1 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-3 

    ชวงชัน้ที ่2 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4-6 

    ชวงชัน้ที ่3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่  1-3 

    ชวงชัน้ที ่4 ชัน้มัธยมศึกษาปที่  4-6 
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  หลักการของหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
   เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ

จึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขึ้นพืน้ฐานไวดงันี ้(กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  2544: 4) 

    1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ

ความเปนสากล 

    2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ทีป่ระชาชนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ

เทาเทียมกนั โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

    3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย

ถือวาผูเรียนมคีวามสาํคัญทีสุ่ด สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

    4. เปนหลกัสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 

    5. เปนหลกัสูตรทีจ่ัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
  จุดหมายของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา 

มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย ซึ่งถือ

เปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

   1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิัยในตนเอง ปฏิบตัิตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมอันพึงประสงค 

   2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขยีน และรักการคนควา 

   3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 

มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางานไดเหมาะสม

กับประสบการณ 

   4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด

การสรางปญญาและทักษะในการดําเนนิชีวิต 

   5. รักการออกกาํลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ด ี

   6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 

   7. เขาใจในประวตัิศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมอืงดี ยึดมั่น

ในวิถีชวีิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข 

   8. มีจิตสํานกึในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กฬีา ภูมปิญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 



 
 

28 

   9. รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทาํประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงามใหสังคม 
 4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
  เมื่อจบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษาในแตละชวงชัน้ ผูเรียนจะมี

คุณภาพ ดังนี ้
  จบชวงชั้นที่ 1 (ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที 1 – 3) 
   1. มีความรูและเขาใจในเรื่องการเจริญเติมโต และพฒันาการของมนุษย ตลอดจน

ปจจัยทีม่ีผลตอการเจริญเติมโตและพฒันาการ 

   2. มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกนิ การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะ

ทุกสวนของรางกาย การเลนและออกกําลงักาย 

   3. ปองกนัตัวเองจากพฤติกรรมที่อาจนาํไปสูการใชสารเสพตดิ การลวงละเมิดทางเพศ

และรูจักการปฏิเสธในเรื่องที่ไมเหมาะสม 

   4. ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในชวงอายุ มีทักษะการเคลื่อนไหว

ชั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและเกม

ไดอยางสนกุสนานและปลอดภัยเปนประจาํ 

   5. มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลน ของใช ทีม่ผีลดีตอสุขภาพ หลีกเลีย่ง

และปองกนัตนเองจากอุบัตเิหตุได 

   6. ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม เมื่อมีปญหาทางอารมณและปญหาสุขภาพ 

   7. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอแนะนําและขั้นตอนตางๆ และใหความรวมมือกับผูอ่ืน

ดวยความเต็มใจจนงานประสบความสาํเร็จ 

   8. ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสทิธขิองผูอ่ืนในการเลนเปนกลุม 
  จบชวงชั้นที่ 2 (ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 
   1. เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย และรูจักดูแล

อวัยวะที่สําคญัของระบบนั้น 

   2. เขาใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แรงขับ

ทางเพศของชายหญงิ เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม 

   3. เขาใจและเหน็คุณคาของการมีชีวิตและครอบครวัที่อบอุนและเปนสุข 

   4. ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบตัิสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม 

   5. หลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง สารเสพตดิ และการ

ลวงละเมิดทางเพศ 

   6. มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
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   7. รูจักการเคลื่อนไหวและสามารถเขารวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลนพื้นเมือง 

กีฬาไทย กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มนี้ําใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิและ

หนาที่ตนเอง จนงานสําเร็จลุลวง 

   8. ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และกิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได

ตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจํา 

   9. จัดการกับอารมณ ความเครียดและปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

   10. มีทักษะในการแสดงหาความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
  จบชวงชั้นที่ 3 (ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 – 3) 
   1. เขาใจและเหน็ความสาํคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเตบิโตและพัฒนาการ

ที่มีตอสุขภาพและชีวิตในชวงวัยตางๆ 

   2. เขาใจ ยอมรับและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ

ความรูสึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนและตัดสินใจแกปญหา

ชีวิตดวยวิธีการที่เหมาะสม 

   3. เลือกรับประทานอาหารทีเ่หมาะสมไดสัดสวน สงผลดีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ในชวงวัยรุน 

   4. มีทักษะในการประเมินอิทธพิลของเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชนและวฒันธรรมที่มี

ตอเจตคติ คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชวีิต และสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม 

   5. ปองกนัและหลกีเลี่ยงปจจัยเสีย่ง พฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพ โรคติดตอทางเพศสัมพนัธ 

อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง รูจักสรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง ครอบครัว

และชุมชน 

   6. เขารวมกิจรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกไดอยางปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติเปนประจํา สม่ําเสมอ

ตามความถนัดและความสนใจ 

   7. แสดงความตระหนักใจ ความสัมพนัธระหวางพฤตกิรรมสุขภาพ การปองกนัโรค 

การดํารงสุขภาพ การจัดการกับอารมณและความเครียด การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถี

ชีวิตที่มีสขุภาพดี 

   8. สํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตนเอง 

   9. ปฏิบัติตามกฎ กติกา หนาทีค่วามรับผิดชอบ เคารพสทิธิของตนเองและผูอ่ืน ให

ความรวมมือในการแขงขนักฬีา และการทาํงานเปนทีมดวยความมุงมัน่ และมนี้ําใจนักกฬีา จนประสบ

ความสาํเร็จตามเปาหมาย ดวยความชื่นชมและสนุกสนาน 
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  จบชวงชั้นที่ 4 (ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 – 6) 
   1. สามารถดูแลสขุภาพ สรางเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค หลกีเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรม

เสี่ยงตอการใชยา สารเสพติด และความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการวางแผนอยางมีระบบ 

   2. แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเขาใจในอทิธิพลของครอบครัว เพื่อน

สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ การดําเนนิชีวิต และวิถทีี่มีสุขภาพด ี

   3. ออกกาํลังกาย เลนกฬีา เขารวมกิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมสรางเสรมิสมรรถภาพ

เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพกลไกไดถกูตองตามหลกัการเปนประจาํ สม่าํเสมอดวยความชื่นชมและสนกุสนาน 

   4. แสดงความรับผิดชอบ ใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธ ิหลักความ

ปลอดภัยในการเขารวมกจิกรรมทางกาย และเลนกฬีาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย หรือแผนที่

กําหนด 

   5. วิเคราะหและประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สรางเสริม

สุขภาพ ดํารงสุขภาพ การปองกนัโรค และการจัดการกับอารมณและความเครียดไดถูกตองและเหมาะสม 

ใชกระบวนการทางประชาสงัคมสรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดภัยและมีวิถีชวีิตที่ดี 
  การจัดการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวยสาระยอย 5 สาระ คือ 

    สาระที ่1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย 

    สาระที ่2 ชีวิตและครอบครัว 

    สาระที ่3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

    สาระที ่4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกนัโรค 

    สาระที ่5 ความปลอดภัยในชีวิต 

   ผูเรียนจะตองเรียน 1 ชัว่โมงตอสัปดาห ในแตละชั้นจะประกอบดวยเนือ้หาที่แตกตาง

กันไป ชัน้มัธยมศึกหาปที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่ผูวิจัยเลือกทีจ่ะนําเปนกลุมตัวอยางในการทาํวิจยั มเีนือ้หา ดังนี ้

    สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย เร่ิมตั้งแตความหมายของการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย การแบงวัยของชีวิตมนุษย หลักของพัฒนามนษุย ปจจัยที่มอิีทธิพล

ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย 

    สาระที่ 2 ชีวติและครอบครัว มีเนื้อหาเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย

และจิตใจ พัฒนาการทางเพศ การทําตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ การคบเพื่อน 

เพศสัมพันธ 

    สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกาย กีฬาชนิดตางๆ 
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    สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

โภชนาการ การรักษาสุขภาพ โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคทางพันธุกรรม การปองกันโรค 

    สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต มีเนื้อหาเกีย่วกับการปองกันและหลีกเลีย่งปจจัยเสี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอบุัติเหตุ การใชยา สารเสพตดิ และความรนุแรง 

   ในงานวิจัยชิน้นี้ ผูวิจัยไดเลอืกทํา สาระที ่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต เร่ือง ยาสามญั

ประจําบาน เพื่อใหผูเรียนรู เขาใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางถูกตอง 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถเรา

ความสนใจใหผูเรียนสนใจเนื้อหาบทเรียนไดมากขึ้น ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสิ่งที่มทีั้งภาพและเสียง สามารถสอนรายบุคคลไดเปนอยางดี โดยผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง ดงันัน้ ผูวิจัยจงึเลือกพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ใหเหมาะกับ

การนาํไปใชในการจัดการเรยีนการสอนและมีประสิทธภิาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

 

 

  



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งนี้เปนการวิจัยเพือ่ทําการพัฒนาและศึกษา

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และ

พลศกึษา สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 โดยการดาํเนนิการวจิัยและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียครั้งนี้ ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

4. การดําเนินการทดลอง 

5. สถิติที่ใชเปนการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

  กลุมที ่2 กลุมผูใชเปนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรยีน

สายน้าํทิพย จาํนวน 5 หองเรียน มนีักเรียนทัง้หมด 150 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมที ่1 เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมนิ 2 รอบ ดังนี ้

   รอบที่ 1 ใชผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน 

   รอบที่ 2  ใชผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน 

  กลุมที ่ 2 กลุมผูใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนสายน้าํทพิย จํานวน 1 หองเรียน ซึง่มีนกัเรียน 30 คนไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) โดยการจับสลากนักเรียน 1 หองเรียนจากนักเรียนทัง้หมด 5 หองเรียน 

 

 

 



 33 

2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  เร่ือง ยาสามัญประจําบาน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี ้

  เร่ืองที่ 1 ประเภทของยาสามัญประจําบาน  

  เร่ืองที่ 2 การใชยาที่ถูกตอง 

  เร่ืองที่ 3 ขอเสนอแนะในการใชยา 

  เร่ืองที่ 4 การเก็บยา 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  เร่ืองที่ 1 จํานวน 10 ขอ 

  เร่ืองที่ 2 จํานวน 10 ขอ 

  เร่ืองที่ 3 จํานวน 10 ขอ 

  เร่ืองที่ 4 จํานวน 10 ขอ 

 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

3. การพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูศึกษาคนควาไดดําเนนิการพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย โดย

มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ดําเนนิการสรางตามขั้นตอน ดังนี ้

  ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเฉพาะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน ผูวิจัยไดจัดขั้นตอนการดําเนนิการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย ตามหลักการวิจยัและพัฒนา ดําเนนิการสรางตามขั้นตอน ดังนี ้

  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง 

ยาสามัญประจําบาน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจาํบาน 

ใหสอดคลองกับผูเรียน 

  1.2 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาโดยกําหนดเนื้อหาตามจุดประสงคของหลักสูตร เร่ือง ยาสามัญ

ประจําบาน โดยนําเอาเนื้อหามาจากกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

  1.3 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัเปนขอๆ ซึ่งเปนจุดมุงหมายที่สามารถตรวจสอบ และ

วัดผลไดในเนือ้หา เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศกึษา สําหรับนกัเรยีน

ชั้นประถมศกึษาปที ่5  



 34 

  1.4 แบงเนื้อหาเรื่อง ยาสามัญประจําบาน ออกเปน 4 เร่ือง และนําไปปรึกษากับอาจารย

ที่ปรึกษาสารนิพนธและใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 คน ตรวจสอบความถกูตอง 

  1.5 นําเนื้อหาที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาไปสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

  1.6 ศึกษาการใชงานเกี่ยวกับเครื่องมือตางๆ ที่จะใชสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

เชน โปรแกรมตางๆ 

  1.7 นําเนื้อหานั้นมาวางแผนการสรางบทเรียนโดยแบงเนื้อหายอยลงบน Story card แลว

เรียบเรียงลงใน Story board เพื่อจัดลําดบั จากนั้นเขียนผังงาน (Flow chart) แลวนํา Story board ที่

สรางเสร็จแลวมาเขียน Script แลวจึงนําไปใหอาจารยทีป่รึกษาสารนพินธตรวจทานเพื่อนํามาปรบัปรุง

แกไข เมื่อปรับปรุงแกไขแลวจึงนาํไปขอคําแนะนาํจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

  1.8 นํา Script ทีป่รับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาสรางเปนบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ือง ยาสามญัประจําบาน โดยใชโปรแกรม Adobe Flash CS3  และ Adobe Photoshop CS3 

  1.9 นําบทเรียนที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบและปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ  

  1.10 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน ที่แกไขแลวไปให ผูเชี่ยวชาญ 

รอบที่ 1 ดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน เพื่อประเมนิคณุภาพ

และนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชีย่วชาญเสนอแนะ 

  1.11 นําบทเรยีนที่แกไขแลวเสนออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธตรวจสอบและใหผูเชีย่วชาญ

รอบที่ 2 ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน ประเมินคุณภาพ และปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียตามที่ผูเชีย่วชาญแนะนาํทกุประการ 

  1.12 สําเนาใสแผนคอมแพคดิสกเพื่อนาํไปหาผลการใชกับกลุมตัวอยาง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1 ศึกษาหนงัสือเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ ดังนี ้

   2.1.1 ศึกษาหนงัสือหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา เร่ือง ยาสามัญประจําบาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

   2.1.2 ศึกษาหนงัสือที่เกีย่วของกับ เร่ือง ยาสามญัประจําบาน 

   2.1.3 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบ จากหนังสอื เทคนคิการวัด 

ผลการเรียนรู (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539) 
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  2.2 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียนที่สรางขึ้น กาํหนดเรื่อง และ

พฤติกรรมที่ตองการวัดใหครอบคลุมเนื้อหาทัง้หมดโดยแยกวัดพฤติกรรมดานตางๆ ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดานความรู ความเขาใจ 

และการนาํไปใช 

  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยกาํหนดขอสอบเปนแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอนละ 20 ขอ จํานวน 80 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูคาดหวงั 

เร่ือง ยาสามญัประจําบาน สําหรับเกณฑการใหคะแนน ถาเลือกคาํตอบที่ถกูใหขอละ 1 คะแนน แตถา

เลือกคําตอบผดิ หรือไมเลือกเลยใหคะแนนเปน 0 

  2.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา และความถูกตองเหมาะสมกับภาษา ตัวเลือก ตวัลวง 

โดยพิจารณาวาแบบทดสอบสอดคลองกับผลการเรยีนรูที่คาดหวังหรือไม 

  2.5 นําแบบทดสอบที่ไดไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เคยเรียนเนื้อหา

เร่ืองนี้มาแลว จํานวน 100 คน ตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอที่ตอบถูกเปน 1 ขอที่ไมตอบเปน 0 ขอ

ที่ตอบผิดเปน 0 

  2.6 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบชนิดเลือกตอบเปนรายขอ เพื่อหาคา

ความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 

  2.7 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย ระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจาํแนก 

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป แลวคัดเลือกขอสอบทีอ่ยูในเกณฑมาจํานวน 40 ขอ เร่ืองละ 10 ขอ ใหครอบคลุมกับ

เนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวงัที่ตั้งไว 

  2.8 นําแบบทดสอบที่ได มาหาคาความเชื่อมัน่ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน 

(Kuder - Richardsan.  1939: 681 – 687; พวงรัตน ทวีรัตน.  2531: 132) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ตาราง 1 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

      ทางการเรยีน 
 

เร่ืองที ่ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก คาความเชื่อมัน่ 

     

1 10 0.36 – 0.70 0.21 – 0.61 0.59 

2 10 0.58 – 0.78 0.35 – 0.55 0.54 

3 10 0.52 – 0.74 0.21 – 0.55 0.43 

4 10 0.50 – 0.78 0.20 – 0.55 0.56 
     

รวม 40 0.36 – 0.78 0.20 – 0.61 0.78 
     

 

         จากตาราง 1 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มคีาความยากงายของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง 0.36 – 0.78 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ 0.20 – 0.80 มีคาอํานาจ

จําแนกโดยรวมอยูที ่0.20 – 0.61 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ 0.20 ขึ้นไป และแบบทดสอบมีคาความเชือ่มั่น

ที่ระดับ 0.78 โดยแตละบทมีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้

  เร่ืองที่ 1 ประเภทของยาสามัญประจําบาน  มีคาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 

0.36 – 0.70 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.61 และมีคาความเชื่อมั่น 0.59 

  เร่ืองที่ 2 การใชยาที่ถูกตอง มีคาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.58 – 0.78 

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.35 – 0.55 และมีคาความเชื่อมั่น 0.54 

  เร่ืองที่ 3 ขอเสนอแนะในการใชยา มีคาความยากงายของแบบทดสอบ อยูระหวาง 0.52 – 0.74 

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.55 และมีคาความเชื่อมั่น 0.43 

  เร่ืองที ่ 4 การเก็บยา มีคาความยากงายของแบบทดสอบ อยูระหวาง 0.50 – 0.78 มีคา

อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.55 และมีคาความเชือ่มั่น 0.56 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 เร่ือง มีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและ 

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเปนไปตามเกณฑทุกบท ถือวาเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ 
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 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญ

ประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีการประเมิน 

2 ดาน คือ ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนในการสราง ดังนี ้

  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2. พิจารณาหัวขอ คุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา

และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

  3. สรางแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบประเมินดานเนื้อหา และแบบประเมินดานเทคโนโลยี

การศึกษา โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 

4, 3, 2 และ 1 โดยการกําหนดความหมาย ดังนี ้

   5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 

   4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

   3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง ตองปรับปรุง 

   1  หมายถึง ใชไมได 

  4. นําแบบประเมนิทัง้ 2 ชุดที่สรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพื่อปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ 

  5. นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพบทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอไป 

 
4. การดําเนินการทดลอง 
 4.1 การดําเนินการเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพบทเรียน 
   4.1 นําแบบประเมนิคุณภาพทีป่รับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเชีย่วชาญ

ดานเทคโนโลยกีารศึกษา อยางละจาํนวน 3 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรในรอบที่ 1 

  4.2 นําผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะทีไ่ดจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษามาปรับปรุงแกไข 

  4.3 นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาประเมนิคุณภาพรอบที่ 2 โดยใหผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน เปนผูประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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  4.4 นําผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย 

เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ

ในการแปลความหมาย ดังนี ้

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  4.51 - 5.00 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดีมาก 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  3.51 - 4.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดี 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  2.51 - 3.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัปานกลาง 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.51 - 2.50 หมายถงึ ตองปรับปรุง 

   คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต  1.00 - 1.50 หมายถงึ ใชไมได 

  ผูวิจัยกําหนดเกณฑผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตองมีคาเฉลี่ย

ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือวามีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 
 4.2 การดําเนินการเพื่อศกึษาผลการใช 
  ในขั้นตอนการศึกษาผลการใชคร้ังนี้  ผูวิจัยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทดลอง จํานวน 30 

  เครื่อง จัดใหมีการทดลอง 4 วัน วนัละ 1 เร่ือง ในกลุมทดลองนั้นผูวิจัยจัดใหนักเรียน 1 คน เรียนกับ

เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ผูวิจัยไดจัดเตรียมบทเรียนไวในเครื่องคอมพิวเตอรตามจํานวนผูเรียน ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

  4.2.1 นักเรียนเริ่มเขาสูบทเรียน โดยในตัวบทเรียนจะมีโปรแกรมใหนักเรียนทราบถงึวิธกีารเรียน 

และจุดมุงหมายในการเรียน 

  4.2.2 นักเรียนเรียนเนื้อหาตามบทเรียนวันละ 1 เร่ือง  

  4.2.3 หลังจากนักเรยีนเรียนจบบทเรียนแลวใหนักเรียนทาํแบบทดสอบของเรื่องที ่ 1 แลว

จึงเรียนเรื่องที ่2 – 4  เชนเดยีวกับเรื่องที ่1 ในอีก 3 วันที่เหลือ 

  4.2.4 เมื่อนักเรยีนเรยีนครบทัง้ 4 เร่ืองแลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อหาจํานวนของ

นักเรียนทีม่ีผลการเรียนในแตละระดับ 

 

5. สถิติที่ใชเปนการวิเคราะหขอมูล 
 ในการจัดทําขอมูลทางสถิตทิี่ไดจากการทดลองดําเนนิการ ดังนี ้
 5.1 การหาคาสถติิพื้นฐาน 
  5.1.1 คารอยละ (Percentage) 

  5.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

  5.1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 5.2 สถิติที่ใชในการหาคณุภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.2.1 คาระดับความยากงาย (p) หาคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.

2539: 191 – 196)  

  5.2.2 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของ 

Kuder Richardson (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 215 – 217) 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้เพื่อพฒันาและศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญ

ประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ใหมีคุณภาพ

ตามเกณฑทีก่าํหนด ผลการคนความ ีดังนี ้
 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียที่สรางขึ้น ใชโปรแกรม Adobe Flash CS3 และ Adobe 

Photoshop CS3 ภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP บทเรียนบรรจุในแผนซีดีรอม ความจุ 

120 เมกกะไบต การนาํเสนอบทเรียนประกอบไปดวยเนือ้หาทั้งหมด 4 เร่ือง ดังนี ้

  เร่ืองที่ 1 ประเภทของยาสามัญประจําบาน  

  เร่ืองที่ 2 การใชยาที่ถูกตอง 

  เร่ืองที่ 3 ขอเสนอแนะในการใชยา 

  เร่ืองที่ 4 การเก็บยา 

 นําเนื้อหาทั้ง 4 เร่ือง มาพฒันาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวยผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ โดยนําเสนอเปนลักษณะ

บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองการนําเสนอเนื้อหาประกอบดวย ขอความ 

ภาพนิ่ง เสยีงบรรยาย และเสียงประกอบ ซึ่งไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

  2. ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
 
ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา 

 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 ดานเนื้อหา ซึ่งประเมิน

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน โดยรวม 4 เร่ืองตามบทเรียน ไดผลดังแสดงในตาราง 2 ดังนี ้
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ตาราง 2  ผลการประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ  

      การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  
 

รายการประเมนิ 
คาเฉลี่ย 

ทั้ง 4 เร่ือง 

คาความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

    

1. การนําเขาสูบทเรียนนาสนใจ 5.00 0.00 ดีมาก 

2. บทเรียนมกีารออกแบบใหใชงาย 5.00 0.00 ดีมาก 

3. มีการแจงวตัถุประสงคอยางชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 

4. การจัดกลุมเนื้อหามีความเหมาะสม 4.67 0.24 ดีมาก 

5. มีการเรียงลาํดับเนื้อหาเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมในการเชือ่มโยงเนื้อหา 4.67 0.24 ดีมาก 

7. เนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค 5.00 0.00 ดีมาก 

8. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา 4.67 0.24 ดีมาก 

9. บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

10. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละตอน 5.00 0.00 ดีมาก 

11. การใชภาษาสามารถสือ่ความหมายไดชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.91 0.09 ดีมาก 
    

 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหความคิดเหน็ของผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาทั้ง 3 คน พบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับ

นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดมีาก และเมื่อพิจารณา

คุณภาพตามรายการประเมินขอ 1 – 11 พบวา มีคุณภาพตามรายการประเมินทุกดานอยูในระดับดีมาก  
 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน โดยรวม 4 เร่ือง ซึ่งผูวิจัยไดแบงการ

ประเมินออกเปน 2 รอบ รอบที่ 1 ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน รอบที่ 2 ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 คน ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา รอบที ่1 ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ 

      การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 

      การศึกษา รอบที่ 1 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

    

1. การนําเสนอ 4.78 0.19 ดีมาก 

    1.1 ความเหมาะสมของรปูแบบการนาํเสนอ 4.33 0.24 ดี 

    1.2 ลําดับข้ันของการนาํเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

    1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ภาพ    4.67 0.00 ดีมาก 

    2.1 ความเหมาะสมของภาพทีน่ํามาใช 4.33 0.24 ดี 

    2.2 คุณภาพของภาพทีน่าํมาใช 5.00 0.00 ดีมาก 

    2.3 ความนาสนใจของเทคนิคในการเสนอภาพ    4.67 0.24 ดีมาก 

3. สีและตัวอกัษร 4.67 0.14 ดีมาก 

    3.1 ความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชในการนําเสนอ 4.33 0.24 ดี 

    3.2 ความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชกับตัวอักษร 4.67 0.24 ดีมาก 

    3.3 ความเหมาะสมของสีที่ใชกับตัวอกัษร 5.00 0.00 ดีมาก 

    3.4 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.67 0.24 ดีมาก 
4. เสียง 4.67 0.00 ดีมาก 

    4.1 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 5.00 0.00 ดีมาก 
    4.2 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 4.00 0.00 ดี 
    4.3 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 5.00 0.00 ดีมาก 
5. ความสะดวก/ความคลองตัวในการใช 5.00 0.00 ดีมาก 

    5.1 การเขาสูเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 

    5.2 การเชือ่มโยงระหวางเมนูหลกั/เมนูยอย 5.00 0.00 ดีมาก 

    5.3 การออกจากโปรแกรม 5.00 0.00 ดีมาก 
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.75 0.00 ดีมาก 
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 จากตาราง 3 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา รอบที ่1 มีความเหน็วาบทเรยีนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรยีน ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รวมทั้ง 4 เร่ือง มีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยใน

แตละดานมีคุณภาพ ดังนี้ 

  1. ดานการนําเสนอ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีลําดับข้ันของการนําเสนอ 

และความนาสนใจในการนาํเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดมีาก และความเหมาะสมของรูปแบบการนาํเสนอ 

มีคุณภาพอยูในระดับดี 

  2. ดานภาพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพของภาพที่นาํมาใช และ

ความนาสนใจของเทคนิคในการเสนอภาพ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนความเหมาะสมของภาพที่ 

นํามาใช มีคณุภาพอยูในระดับดี 

  3. ดานสีและตัวอักษร มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมของสพีืน้ 

ที่ใชกับตัวอักษร ความเหมาะสมของสีที่ใชกับตัวอกัษร และขนาดและรปูแบบตัวอกัษรที่ใชในการนาํเสนอ 

มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชในการนาํเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

  4. ดานเสียง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 

และความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนความชัดเจนของเสียงบรรยาย

มีคุณภาพอยูในระดับดี  

  5. ความสะดวก/ความคลองตัวในการใช มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดบัดีมาก โดยมีการเขาสู

เนื้อหา การเชื่อมโยงระหวางเมนูหลัก/เมนูยอย  และ การออกจากโปรแกรม มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 ในการประเมิน รอบที่ 1 นี ้ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาแนะนําใหผูวิจัยปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติม พอสรุปได ดังนี้ 

  1. เพิ่มดนตรีบรรเลงในบทเรียนที่ไมมีเสียงบรรยาย 

  2. เพิ่มเติมเฉลยในแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 4 เร่ือง ซึ่งผูวิจัยไดแกไขเพิ่มเติมตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญแลว 
 

 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน โดยรวม 4 เร่ือง รอบที่ 2 ดังแสดงใน

ตาราง 4     
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ตาราง 4 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ 

      การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 

      การศึกษา รอบที่ 2 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

    

1. การนําเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

    1.1 ความเหมาะสมของรปูแบบการนาํเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

    1.2 ลําดับข้ันของการนาํเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

    1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ภาพ 4.67 0.41 ดีมาก 

    2.1 ความเหมาะสมของภาพทีน่ํามาใช 4.80 0.10 ดีมาก 

    2.2 คุณภาพของภาพทีน่าํมาใช 4.40 0.12 ดี 

    2.3 ความนาสนใจของเทคนิคในการเสนอภาพ    4.80 0.10 ดีมาก 

3. สีและตัวอักษร 4.70 0.33 ดีมาก 

    3.1 ความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชในการนําเสนอ 4.80 0.10 ดีมาก 

    3.2 ความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชกับตัวอักษร 4.40 0.12 ดี 

    3.3 ความเหมาะสมของสีที่ใชกับตัวอกัษร 4.80 0.10 ดีมาก 

    3.4 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.80 0.10 ดีมาก 

4. เสียง 4.67 0.41 ดีมาก 

    4.1 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.80 0.10 ดีมาก 

    4.2 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 4.80 0.10 ดีมาก 

    4.3 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 4.40 0.12 ดี 

5. ความสะดวก/ความคลองตัวในการใช 4.80 0.45 ดีมาก 

    5.1 การเขาสูเนื้อหา 4.80 0.10 ดีมาก 

    5.2 การเชือ่มโยงระหวางเมนูหลกั/เมนูยอย 4.80 0.10 ดีมาก 

    5.3 การออกจากโปรแกรม 4.80 0.10 ดีมาก 
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.76 0.19 ดีมาก 
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 จากตาราง 4 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา รอบที ่2 มีความเหน็วาบทเรยีนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รวมทั้ง 4  เร่ือง มีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยใน

แตละดานมีคุณภาพ ดังนี้ 

  1. ดานการนาํเสนอ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมของรูปแบบ

การนําเสนอ ลําดับข้ันของการนําเสนอ และความนาสนใจในการนําเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  

  2. ดานภาพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมของภาพที่นํามาใช 

และความนาสนใจของเทคนิคในการเสนอภาพ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนคุณภาพของภาพที่นํามาใช 

มีคุณภาพอยูในระดับดี 

  3. ดานสีและตัวอักษร มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมของสพีืน้ 

ที่ใชในการนําเสนอ ความเหมาะสมของสีที่ใชกับตัวอกัษร และขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 

มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชกับตัวอกัษร มีคุณภาพอยูในระดับดี 

  4. ดานเสียง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 

และความชัดเจนของเสียงบรรยาย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 

มีคุณภาพอยูในระดับดี  

  5. ความสะดวก/ความคลองตัวในการใช มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีการเขาสู

เนื้อหา การเชื่อมโยงระหวางเมนูหลัก/เมนูยอย และการออกจากโปรแกรม มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 

 ในการประเมนิ รอบที ่ 2 นี้ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษาแนะนําใหผูวจิัยปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติม พอสรุปได ดังนี ้

  ปรับเสียงบรรยายใหมีระดับความชัดเจนของเสียงใหเทากัน โดยบันทึกเสียงใหม 
 

ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ยาสามัญประจําบาน 
 ผูวิจัยไดนาํบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน

ชั้นประถมศกึษาปที่ 5 โรงเรียนสายน้าํทพิย กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน หลังจากกลุมตัวอยาง

ทดลองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลวผูวิจัยไดนําผลขอมูลมาวิเคราะห ผลการใช ปรากฏผล

ดังตาราง  5 
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ตาราง 5 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา 

      และพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน 
 

จํานวน/คน ระดับผลการเรียน 
เร่ืองที ่

รอยละ 0 1 2 3 4 
       

จํานวน/คน -       4       2       5     19 
1 

รอยละ -     13.33       6.67     16.67     63.33 

จํานวน/คน - -       1       2     27 
2 

รอยละ -        3.33       6.67     90.00 

จํานวน/คน -       1       2       8     19 
3 

รอยละ -       3.33       6.67     26.67     63.33 

จํานวน/คน -       3       1       3     23 
4 

รอยละ -     10.00       3.33     10.00     76.67 
       

จํานวน/คน - -       4       9     17 
รวมทั้ง 4 เร่ือง 

รอยละ - -     13.33     30.00     56.67 
       

 

จากตาราง 5 ไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 จํานวน 30 คน มีผลการใชโดยรวมอยูในระดบัคุณภาพ โดยในแตละเรื่องมีผล

ดังนี ้

  1. เร่ืองที่ 1 มีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33 ผลการเรียนระดับ 

3 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ผลการเรียน

ระดับ 1 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และไมมีผูเรียนไดผลการเรียนระดบั 0 แสดงใหเห็นวา

นักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 20.00  

  2. เร่ืองที่ 2 มีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90.00 ผลการเรียนระดับ 3 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 และไมมี

ผูเรียนไดผลการเรียนระดับ 1 และ 0 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มี
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จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มี

จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 3.33 

  3. เร่ืองที่ 3 มีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33 ผลการเรียนระดับ 3 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ผลการเรียน

ระดับ 1 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 และไมมีผูเรียนไดผลการเรียนระดบั 0 แสดงใหเห็นวา

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  มีจํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 90.00  นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 10.00    

  4. เร่ืองที่ 4 มีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.67 ผลการเรียนระดับ 3 

จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 10.00  ผลการเรยีนระดบั 2 จาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ผลการเรยีน

ระดับ 1 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00  และไมมีผูเรียนไดผลการเรียนระดับ 0 แสดงใหเห็นวา

นักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 13.33    
 

 จากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 กับกลุมตัวอยางซึง่เปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

ปที่ 5 จํานวน 30 คน และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ 4 เร่ือง รวมจํานวน 40 ขอ 

มีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 55.67 ผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 30.00 ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และไมมีผูเรียนไดผลการเรียน

ระดับ 1 และ 0 แสดงใหเหน็วา นกัเรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับดี มีจาํนวน 26 คน  คิดเปน

รอยละ 86.67 และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีจาํนวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 13.33   

   

  

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5   

 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ที่มคีุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวชิาอื่นๆ ตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจยั 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

    กลุมที ่1 กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

   กลุมที ่2 กลุมผูใชเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนสายน้าํทพิย จํานวน 5 หองเรียน มนีักเรียนทัง้หมด 150 คน 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
   กลุมที ่1 เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมิน 2 รอบ 

ดังนี ้

    รอบที่ 1 ใชผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศกึษา 3 คน 

    รอบที่ 2 ใชผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน 
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   กลุมที่ 2 กลุมผูใชเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนสายน้าํทพิย จํานวน 1 หองเรียน มนีักเรียนทัง้หมด 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) 

 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระ 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 ประกอบไปดวยเนื้อหา 4 เร่ือง 

ดังนี ้

  เร่ืองที่ 1 ประเภทของยาสามัญประจําบาน  

  เร่ืองที่ 2 การใชยาที่ถูกตอง 

  เร่ืองที่ 3 ขอเสนอแนะในการใชยา 

  เร่ืองที่ 4 การเก็บยา 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งผูวิจยัสรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Adobe Flash 

CS3 เปนโปรแกรมหลักในการสรางบทเรยีน 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวน 40 ขอ 

 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 ชุด คือ 

  3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

  3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยนําบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชีย่วชาญดาน

เนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไปทดลองใชกับนกัเรียน

ชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 ที่เปนกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน โดยใหนกัเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน 1 คน ตอ 1 เครื่อง โดยเริ่มเรียนจากเรื่องที ่1 เมื่อเรียนจบเรื่องที ่1 

แลวนักเรียนจะตองทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันท ี และปฏิบัติเชนเดียวกันนี ้ จนครบ

ทั้ง 4 เร่ือง 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 สามารถสรุปผลการวจิัยได ดังนี ้

 1. ไดบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ที่มคีุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 2. คุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามญัประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 มีดังนี ้

  2.1 จากการประเมินของผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

  2.2 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 3. ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 

 การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นกัเรียนมีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 55.67 ผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 9 คน คดิเปนรอยละ 30.00 ผลการเรียน

ระดับ 2 จาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และไมมีผูเรียนไดผลการเรยีนระดบั 1 และ 0 แสดงใหเหน็วา

นักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีจาํนวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 86.67 และนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง  มีจาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33   

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 พบวา คุณภาพดานเนื้อหามีคุณภาพอยู

ในระดับดีมาก มีคาเฉลีย่ 4.91 สวนคุณภาพดานเทคโนโลยกีารศึกษาอยูในระดบัดีมาก มีคาเฉลีย่ 4.77 

นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 4 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 ผลการเรียน ระดับ 3 จํานวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ 30.00 ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และไมมีผูเรียนไดผล

การเรียนระดบั 1 และ 0 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี ้

 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดดําเนินการตามหลักการวิจัยและพัฒนา โดย

มีการวางแผน ลําดับข้ันตอนการพัฒนาอยางเปนระบบมีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ตามคําแนะนํา

ของอาจารยทีป่รึกษาและผานการประเมนิโดยผูเชีย่วชาญทัง้ดานเนือ้หาและดานเทคโนโลยีการศึกษา

มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
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 2. บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมเีดียมีรูปแบบการนําเสนอ เนือ้หาสาระ และแบบทดสอบทีเ่หมาะสม

และนาสนใจ ซึ่งประกอบไปดวย ขอความ ตัวอักษรที่อานงายและสบายตา ภาพนิ่ง สวยงาม เสียงบรรยาย

ชัดเจน และเสยีงประกอบเหมาะสมชวยใหผอนคลายไมเครงเครยีด ผูเรียนสามารถเรยีนรูดวยตนเอง และ

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตลอดเวลา ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ  

 3. ผูวิจัยไดสังเกต ระหวางการทดลองพบวา ผูเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนรู จากบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เนื่องจากผูเรียนสามารถเรยีนบทเรียนไดทันท ี โดยผูเรียนสามารถยอนกลับมา

ศึกษาเนื้อหาใหมได และทําความเขาใจในบทเรียนเพิ่มเติม ซึ่งเปนการเรียนรู ตามความสามารถของ

แตละบุคคล และตอบสนองในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางด ี 

 สรุปไดวา บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี เร่ือง ยาสามญัประจาํบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทีพ่ฒันาขึ้นในครั้งนี้มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื่อง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาํหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 

ดังนี ้
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นอกจากจะตองมีความรูในโปรแกรม

คอมพิวเตอรทีจ่ะสรางบทเรยีนแลว ยังตองอาศัยความรูดานเนื้อหา หลักสูตร ศิลปะการออกแบบ และ

จิตวิทยาการเรียนรู จึงจะทาํใหบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาก 

ยิ่งขึ้น 

  2. ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรมีการวางแผนการดําเนินการอยางเปน 

ระบบ มีการพัฒนาตามขัน้ตอนของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทาํใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ที่

สรางขึ้นมีคุณภาพ 

  3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียนี้ สรางขึน้เพื่อแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล

และขอจํากัดของเวลาเรียน ดังนั้นผูเรียนทีจ่ะใชบทเรียนนี้ ควรเปนผูที่มีความกระตือรือรน มีความสนใจ 

ใฝรูใฝเรียน มเีวลาสาํหรับศึกษาบทเรียน เพราะจะทาํใหเกิดทักษะมากขึ้นถาฝกปฏิบัติบอยๆ จะทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มประสิทธิภาพของบทเรียน 
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  4. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย มีขอดีในการตอบสนอง ความแตกตาง

ระหวางบุคคลไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเพียงสื่อชนิดหนึ่งทีน่ํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนทางเลือก

ใหกับผูเรียน ซึ่งบทเรยีนไมสามารถปลกูฝงในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนไดโดยตรง ดงันัน้

ผูสอนควรจัดกิจกรรมอื่นเสริมเพื่อเปนการปลูกฝงดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกบัผูเรียน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
  1. ควรมีการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่นาํเสนอผานระบบ

เครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในการที่จะเรียนรูไดมากขึน้และกวางขวาง

ยิ่งขึ้น 

  2. ควรนําผลของการวิจยัครั้งนี ้ ไปเปนแนวทางในพัฒนาบทเรียน เพื่อใหไดบทเรียนทีม่ี

คุณภาพและหลากหลายในสาขาวิชาอืน่ๆ ตอไป 

  3. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และ 

พลศึกษาในเรือ่งอื่นๆ และในชวงชั้นอืน่ๆ ตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ยาสามัญประจาํบาน 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 
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ภาพเริ่มตนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน 

 

 
 

ภาพไตเติ้ลของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน 
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ภาพหนาเขาสูบทเรียน 
 

 
 

ภาพคําแนะนาํการใชบทเรียน 
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ภาพเมนูยอย เร่ืองที่ 1 

 

 
 

ภาพบางสวนของเนื้อหา เร่ืองที ่1 
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ภาพบางสวนของเนื้อหา เร่ืองที ่1 

 

 
 

ภาพบางสวนของเนื้อหา เร่ืองที ่4 
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ภาพบางสวนของแบบทดสอบทายบทเรียน 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ยาสามัญประจําบาน 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศึกษา สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 

เร่ืองที่ 1 ประเภทของยาสามัญประจาํบาน 
 

 

 
คําชี้แจง: ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย          ตรงอักษร ก ข ค และง ที่เห็นวาถูกตองที่สุด เพียง
คําตอบเดียว 
 

1. ยาสามัญประจําบานแบงเปนกี่ประเภท 
  ก. 2 ประเภท       ข. 3 ประเภท  
  ค. 4 ประเภท       ง. 5 ประเภท  
 

2. ยาใชภายในมลัีกษณะอยางไร 
  ก. ใชสําหรับทาภายใน     ข. เปนยาเม็ดเทานัน้   
  ค. เปนยาน้าํเทานั้น      ง. เปนไดทั้งยาเม็ดและยาน้ํา 
 

3. ยาใชภายในจะปดฉลากสีอะไร 
  ก. สีแดง         ข สีเขียว   
  ค.  สีขาว         ง. สีเหลือง  

 

4. ขอใดไมใชยาใชภายใน 

  ก. ยาแกไอตราเสือดาว     ข. ยาเม็ดพาราเซตามอล  

  ค. ขี้ผึ้งแกปวดบวม      ง. ยาเม็ดแกแพ 

 

5. ยาที่ติดฉลากสีแดง เปนยาประเภทใด 

  ก. ยาใชทาภายนอก      ข. ยาใชทาภายใน  

  ค. ยาบํารุงรางกาย      ง. ยาทีเ่ด็กควรรบัประทาน 

 

6. ขอใดไมตองแจงไวในฉลากยา 

  ก. ชื่อยา         ข. วิธีใช   

  ค. แพทยผูสัง่        ง. สรรพคุณ  
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7. ขอใดคือลักษณะของยาที่ใชภายนอก 

  ก. ใชสําหรับทาหรือหยอดเทานัน้   ข. ปดดวยฉลากสีขาว  

  ค. ไมมีฉลากบอกสรรพคุณ    ง. เปนไดทั้งยาเม็ดและยาน้ํา 

 

8. ฉลากทีป่ดอยูที่ขวด มีประโยชนอยางไร  

  ก. ทราบราคายานั้น      ข. ทราบสรรพคณุและวิธีใช  

  ค. ทราบชื่อบริษทัที่ผลิต     ง. มีสีสันสวยงามนาใช  

 

9. อาการปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ ควรรับประทานยาชนิดใด  

  ก. ยาพาราเซตามอล      ข. ยาแกแพ  

  ค.   ยาเม็ดแกไอ       ง.    ยาธาตนุ้าํแดง 

 

10. ยาพาราเซตามอล มีสรรพคณุในการรักษาอาการใด     

  ก. ปวดทอง        ข. แกทองเฟอ จกุเสียด  

  ค. แกปวดศีรษะ ลดไข     ง. แกทองรวง  

 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺AAAAA☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ภาคผนวก ค 
 

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมัน่ 
ของแบบทดสอบ 
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ตาราง 6  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เร่ืองที ่1  

      ประเภทของยาสามัญประจําบาน 
 

ขอ ความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r ) 

   

1 0.70 0.56 

2 0.58 0.34 

3 0.66 0.61 

4 0.56 0.21 

5 0.68 0.41 

6 0.36 0.45 

7 0.58 0.61 

8 0.62 0.29 

9 0.56 0.34 

10 0.68 0.37 
   

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 0.59 
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ตาราง 7  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เร่ืองที ่2  

      การใชยาที่ถูกตอง 

 

ขอ ความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r ) 

   

1 0.78 0.38 

2 0.70 0.55 

3 0.74 0.55 

4 0.58 0.55 

5 0.64 0.41 

6 0.72 0.37 

7 0.60 0.35 

8 0.58 0.55 

9 0.68 0.37 

10 0.70 0.44 
   

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 0.54 
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ตาราง 8 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เร่ืองที ่3    

      ขอเสนอแนะในการใชยา 

  

ขอ ความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r ) 

   

1 0.60 0.29 

2 0.74 0.50 

3 0.60 0.34 

4 0.66 0.48 

5 0.62 0.55 

6 0.70 0.30 

7 0.52 0.21 

8 0.66 0.24 

9 0.70 0.29 

10 0.64 0.35 
   

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 0.43 
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ตาราง 9 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เร่ืองที ่4   

      การเก็บยา 

 

ขอ ความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r ) 

   

1 0.50 0.41 

2 0.68 0.23 

3 0.60 0.34 

4 0.58 0.20 

5 0.64 0.50 

6 0.78 0.29 

7 0.70 0.24 

8 0.66 0.37 

9 0.70 0.55 

10 0.64 0.29 
   

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 0.56 
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ภาคผนวก ง 
 

 - แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเนื้อหา 
 - แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ดานเนื้อหา) 
เรื่อง ยาสามัญประจําบาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

คําชี้แจง: แบบประเมนิคุณภาพชุดนี้จัดทาํขึน้เพื่อใชในการวเิคราะหขอมูลประกอบสารนพินธการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5  แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที ่1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชีย่วชาญ 

 ตอนที ่2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคณุภาพ 

 ตอนที ่3 ขอเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
 

 กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือ

ขอความลงในชองวาง 

  1. ชื่อ ……...………………….................. นามสกุล ...................................................... 

  2. ตําแหนง ................................................................................................................... 

  3. สถานทีท่ํางาน .......................................................................................................... 

  4. ระดับการศึกษา  

     ปริญญาตรี     ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................... 

  5. มีประสบการณดานการสอนคอมพวิเตอรเปนเวลา ............................ ป 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 
  1. กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในชองประเมนิ 5 ระดับ ตามความคิดเหน็ของทาน หลงัจาก

ตรวจสอบเนื้อหาแลว 

  2. ในแตละชองการประเมินไดกําหนดคาระดับคะแนนไว ดังนี ้

  ระดับ 5  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก 

  ระดับ 4 หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ดี 

  ระดับ 3  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

  ระดับ 1  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ใชไมได 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ดานเนื้อหา) 
เรื่อง ยาสามัญประจําบาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 
รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. การนําเขาสูบทเรียนนาสนใจ      

2. บทเรียนมกีารออกแบบใหใชงาย      

3. มีการแจงวตัถุประสงคอยางชัดเจน      

4. การจัดกลุมเนื้อหามีความเหมาะสม      

5. มีการเรียงลาํดับเนื้อหาเหมาะสม      

6. ความเหมาะสมในการเชือ่มโยงเนื้อหา       

7. เนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค      

8. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา      

9. บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      

10. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละตอน      

11. การใชภาษาสามารถสือ่ความหมายไดชัดเจน      

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

          ลงชื่อ ........................................................ ผูประเมิน 

                     ( ........................................................ ) 

             วันที ่......../............................../............ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 
เรื่อง ยาสามัญประจําบาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

คําชี้แจง: แบบประเมนิคุณภาพชุดนี้จัดทาํขึน้เพื่อใชในการวเิคราะหขอมูลประกอบสารนพินธการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียเรื่อง ยาสามัญประจําบาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทาํเครื่องหมาย   ลงใน  หนาขอความที่ตรงกบัความเปนจริง และเติมคําหรือ

ขอความลงในชองวาง 

  1. ชื่อ ……...………………….................. นามสกุล ...................................................... 

  2. ตําแหนง ................................................................................................................... 

  3. สถานทีท่ํางาน .......................................................................................................... 

  4. ระดับการศึกษา  

     ปริญญาตรี     ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................................................................. 

  5. มีประสบการณการทาํงานดานเทคโนโลยีการศึกษาเปนเวลา ............................ ป 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 
  1. กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองประเมนิ 5 ระดับ ตามความคิดเหน็ของทาน หลงัจากได

ตรวจสอบและทดลองใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบการทาํงานของรางกาย สําหรับ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 แลว 

  2. ในแตละชองการประเมินไดกําหนดคาระดับคะแนนไว ดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก 

  ระดับ 4 หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ดี 

  ระดับ 3  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

  ระดับ 1  หมายถงึ  คุณภาพอยูในระดับ ใชไมได 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 
เรื่อง ยาสามัญประจําบาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 
รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอ 

    1.1 ความเหมาะสมของรปูแบบการนาํเสนอ 

     

    1.2 ลําดับข้ันของการนาํเสนอ      

    1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ      

2. ภาพ 

    2.1 ความเหมาะสมของภาพทีน่ํามาใช 

     

    2.2 คุณภาพของภาพทีน่าํมาใช      

    2.3 ความนาสนใจของเทคนิคในการเสนอภาพ      

3. สีและตัวอักษร 

    3.1 ความเหมาะสมของสีพื้นที่ใชในการนําเสนอ 

     

3.2 ความเหมาะสมของสพีืน้ที่ใชกับตัวอกัษร      

3.3 ความเหมาะสมของสทีี่ใชกับตัวอักษร      

3.4 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ      

4. เสียง 

    4.1 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 

     

    4.2 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      

    4.3 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ      

5. ความสะดวก/ความคลองตัวในการใช 

    5.1 การเขาสูเนื้อหา 

     

    5.2 การเชือ่มโยงระหวางเมนูหลกั/เมนูยอย      

    5.3 การออกจากโปรแกรม      
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

          ลงชื่อ ........................................................ ผูประเมิน 

                     ( ........................................................ ) 

             วันที ่......../............................../............ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

ผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหาเรื่อง ยาสามัญประจําบาน 

 
ดร. อนุชัย   ธรีะเรืองไชยศรี                    คณะเภสัชศาสตร   

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ดร. สดุดี  รัตนจรัสโรจน         กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

             กระทรวงสาธารณสุข     

              

อาจารย พิมพมิล   บุญสนอง         อาจารย  

             โรงเรียนทุงมหาเมฆ 
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ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผูชวยศาสตราจารย ชาญชัย   อินทรสนุานนท  ผูชวยศาสตราจารย             

            คณะศึกษาศาสตร   

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา   เจริญวานิช           ผูชวยศาสตราจารย     

            คณะศึกษาศาสตร   

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร.กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์       อาจารย 

            คณะศึกษาศาสตร   

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ธัญภา   จิรธรรมธนากุล              อาจารย 

            โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 

            สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

อาจารย มณีรัตน  ลาํขิตดํารงเกียรติ ์             อาจารย 

            โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 

            สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

สําเนาหนังสอืเชิญผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา 
สําเนาหนังสอืเชิญผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล      นางสาวทพิยรัตน  เตชะพกาพงษ 

วันเดือนปเกิด     7 เมษายน 2525 

สถานที่เกิด      โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน    46  ซ.จนัทน 43 แขวงทุงวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน เจาหนาทีข่องสํานกังานบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาการศึกษา   

       (UniNet) 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2537    ประถมศึกษาปที่ 6 

       จาก โรงเรียนมารียอุปถัมภ  

       อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูม ิ

 พ.ศ. 2543    มัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวทิย-คณิต 

       จาก โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต   

       กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2548    กศ.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา) เกียรตินยิมอันดับ 1  

       จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

       กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2555    กศ.ม.(สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา) 

       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

       กรุงเทพมหานคร 
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