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 การวิจยัครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4 ใหมีคณุภาพตามเกณฑ

ที่กําหนด และศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

 กลุมตัวอยางในการวิจยัในครัง้นี ้เปนนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา  

2554 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง  จาํนวน  30  คน  โดยการสุมอยางงาย  เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย

คือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องโปรแกรมประมวลผลคํา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย 

คารอยละ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก  

และดานเทคโนโลยกีารศึกษา อยูในระดับดีมาก สวนผลการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดบัดี รอยละ 81.11 และผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 

ปานกลาง รอยละ 18.89 
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 The project aimed to develop the a computer multimedia instruction on word 

processor education in career and technology substance for Pratomsuksa IV students. 
meeting the quality criteria and to further study the outcome of using the computer multimedia 

instruction. 

 The samples for this research were 42 students in Pratomsuksa IV students. from 

Tessaban 1 Wat Si Muang School during the second semester of 2011 academic year by 

using simple random sampling.  The instruments were the computer multimedia instruction on  

word processor, an achievement test, and expert evaluation forms.  The statistics used for 

data analysis included mean, percentage and standard deviation. 

 The research result revealed that the qualities of the computer multimedia instruction 

evaluated by content experts and by educational technology media experts were in a very 

good level. The results of the use of computer multimedia instruction revealed that learning 

achievement samples as 81.11% and 18.89% were rated as good and moderate respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์  
คงคาเพ็ชร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาในการวิจัย และปรับปรุง
แกไขสารนิพนธฉบับนี ้รวมทัง้ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช  ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ บุญสง   
ที่ไดกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ และตรวจสอบสารนิพนธ ซึ่งเปนประโยชนตอการวิจัย ผูวิจัยรูสึก

ซาบซึ้ง ในความกรุณาและขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่ใหความกรุณา ใน
การตรวจสอบและประเมนิคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี ไดแก  อาจารยอัมพร ศรีกาํเหนิด  

อาจารยปติภาณ ตีระเมธ ี อาจารยอรณี มณีวัฒนา  อาจารยศานติ กาญจนโรจน  อาจารยลิขิต  แกวภูมิเห   

ที่กรุณาตรวจสอบประเมินคุณภาพและใหคําแนะนําตางๆ ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ขอขอบพระคุณพี่สมรัก แกวศรี ที่ไดใหคาํปรึกษาและคําแนะนําดานสถิต ิ และการวิเคราะห

ขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี ้

 ขอขอบพระคุณ นายถวัลย โพธิ์ประสาท ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใหความรวมมือในดานตางๆ และสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ เอกเทคโนโลยีการศึกษา รุนที่ 7 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (องครักษ)  

ที่ใหคาํแนะนาํ ใหความชวยเหลือ พรอมทัง้เปนกาํลงัใจในการทาํสารนพินธฉบับนี้สําเรจ็ลุลวงไปไดดวยดี 

 คุณคาและประโยชนอันพงึมขีองสารนพินธฉบับนีท้ัง้หมด ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบชูาพระคุณ 

บิดา มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณที่ไดเล้ียงดู ใหการศึกษา ใหความชวยเหลอื ตลอดจนใหกาํลังใจ 

ความรักความหวงใย ทําใหผูวิจัยไดประสบความสําเร็จในการศึกษาและอาชีพการงานตราบจนทุกวันนี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช  2542  ไดมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย

ใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ.   2542) 

ในหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง  

มุงเนนใหผูเรียนไดมีความเขาใจเกีย่วกบักลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเพือ่ใหนกัเรยีน

ไดมีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ ทั้งทางดานเนื้อหาและทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่จําเปนตองสราง

ความเขาใจในรายบุคคล จึงจัดใหมีการเรียนการสอนที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

 ส่ือนับวา เปนสิ่งที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอนมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันเนือ่งจากสื่อ

นับเปนตัวกลางที่ชวยสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพใหผูเรียนเขาใจเนือ้หา

บทเรียนไดตรงกับที่ผูสอนตองการ ไมวาสื่อนั้นจะเปนรูปแบบใดก็ตาม ลวนแตเปนทรัพยากรที่อํานวย

ความสะดวกในการเรียนรูไดทั้งสิน้ในการใชส่ือการเรียนการสอน ผูสอนจําเปนตองศึกษาถงึลักษณะเฉพาะ 

และคุณสมบัติของส่ือแตละชนิด เพื่อใหสามารถเลือกใชส่ือไดตรงกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน  

และจัดระบบการเรยีนรูใหแกผูเรียนได โดยมีการวางแผนการใชส่ือยางเปนระบบ ทั้งนี้เพือ่ใหกระบวนการเรียน

การสอนดาํเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานนัท  มลิทอง.  2546: 25) ในปจจุบันนี้เปนที่รูจักกนัโดยทัว่ไปวา 

มัลติมีเดีย คือ การรวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) 

ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) และวีดิโอ (Video) มาใชเชื่อมตอกันโดยใชระบบคอมพิวเตอร (ธนะพัฒน  ถึงสุข 

และ ชเนนท สุขวารี.  2538: 1) 

 จากที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณและพูดคยุกับกับอาจารยกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพ และ

เทคโนโลยโีรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพรอมในการเรียนคอมพิวเตอร  

แตขาดแคลนทางดานอุปกรณ ส่ือทางการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 ซึ่งเนื้อสวนใหญ

ตองอาศัยความรู  ความเขาใจ  ซึ่งบางเนื้อหามีความซับซอนมากเกินกวาการทําความเขาใจเมื่อนักเรียน

ไมเขาใจในเนือ้หาวิชาที่เรียนกท็ําใหครูที่สอน สอนไดลาชาและไมทนัในเรื่องตอไป เพื่อที่ครูจะตองกลับมา

ทบทวนเรื่องเดิมเพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 
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 ดวยเหตุนี้ ผูวจิัยจึงเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับนํามาใช

เปนสื่อการเรียนการสอน โดยบรรจุเนื้อหาไดอยางครบถวน  ใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง มาสราง 

เปนบทเรียนเพื่อดึงดูดในการเรียนรู ผูเรียนสามารถเรยีนบทเรียนไดตามความสนใจ เพื่อลดปญหาและ

อุปสรรคตางในการเรียนการสอน เชน ปญหาการขาดแคลนไดส่ือการเรียนการสอน  ทําใหนกัเรยีนเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนสงูขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํากลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด 

 2. เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย สําหรับผูสนใจในเนื้อหาอืน่ๆ 

ตอไป 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  กลุมที่ 1 
   เปนผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
  กลุมที่ 2 
   กลุมผูใชเปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ที่เรียนวชิาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จํานวน 4 หอง เรียนจาํนวนนักเรียนทัง้หมด  

120  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมที่ 1 
   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน  

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดกลุมผูเชีย่วชาญเปนผูประเมนิ 2 รอบ ดงันี ้
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   รอบที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

จํานวน 3 คน  

   รอบที ่2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 5 คน และผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

จํานวน  5 คน   
 กลุมที่ 2 
  กลุมผูใชนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2554  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง  จํานวน 30 คน ดวยการจับสลาก

นักเรียนมา จํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาในการวิจัยเรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 4 ซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี

สอนในระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีเนื้อหาประกอบดวย 3 เร่ือง 

  เร่ืองที่ 1 การเขาสูโปรแกรม   

  เร่ืองที่ 2 แถบตางๆ บนจอภาพ                       

  เร่ืองที่ 3 ปุมตางๆ บนแผงแปนอักขระ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง การใช 

โปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที ่

ผูวิจัยสรางขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะของการนําเสนอเนื้อหาบทเรยีนดวยคอมพวิเตอร

ในลักษณะสื่อประสม ประกอบดวยขอความ เสียง ภาพนิง่ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับบทเรียน 

 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การออกแบบและสรางคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เมื่อผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนและปรับปรุงจนไดคุณภาพ

ตามเกณฑที่กาํหนดแลวจึงนาํบทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาผลการใช 

 3. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในการประเมินคุณภาพของบทเรียน ผลการประเมิน

ตองมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ ความรู ความจํา ความเขาใจในการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา  ซึง่วัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูวิจยัสรางขึน้และหาคุณภาพแลว 

 5. ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง จํานวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนจําแนก

ตามระดับผลการเรียน ดังนี้ 

  ผลการเรียน 4  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 80  ข้ึนไป 

  ผลการเรียน 3  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 70 – 79    

  ผลการเรียน 2  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 60 – 69    

  ผลการเรียน 1  คือ นักเรียนมีคะแนนตั้งแต 50 – 59    

  ผลการเรียน 0  คือ นักเรียนมีคะแนนต่ํากวารอยละ 50 

 ซึ่งถือวา นักเรียนที่มีผลการเรียน 4 และ 3อยูในระดับดี 

  นักเรียนที่มีผลการเรียน 2 และ 1 อยูในระดับปานกลาง 

  นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 อยูในระดับตองปรับปรุง   

 6.  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  หมายถงึ  บุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ซึ่งมีความรู  

ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และมีประสบการณการทํางานทางดานกลุมสาระการเรียนรูการงานพืน้ฐาน

อาชพีและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 5 ป สําหรับตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหาของบทเรยีนคอมพวิเตอร

เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่ 2           

 7. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศกึษา หมายถึง บุคคลที่มีคุณวุฒิในระดับ  ปริญญาตรี  

ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ที่มีประสบการณในการทาํงานทางดานเทคโนโลยกีารศกึษา

หรือทางดานสือ่มา ไมต่ํากวา 10 ป 5 ป และ3 ป ตามลําดับ ซึ่งมีความรูความสามารถที่จะอธิบาย

วิธีการใชเทคโนโลยกีารศึกษาใหผูอ่ืนเขาใจสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขขอบกพรองที่อาจจะ

เกิดขึ้นในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรเร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   
 
 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 ผูวิจัย ไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสราง และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง อุปกรณคอมพิวเตอร โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี ้

 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  1.2 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 

  1.3 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาดวยตนเอง 

  2.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

  2.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

  2.3 ข้ันตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 

  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.2 ลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.4 ปจจัยที่ทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเอื้อประโยชนตอการเรียนรู 

  3.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.6 โปรแกรมสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 4 เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

สาระและมาตรฐานการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development หรือ 
R & D) 
  การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา (Educational research and development) เปนการวิจัย

ทางการศึกษาประเภทหนึ่งซึง่นักวิชาการใหความหมายไว ดังนี้ 

  บอรก และ กอลล (Borg; & Gall.  1989: 782) กลาววา การวิจยัและพฒันา คือกระบวนการ

ที่นาํมาพัฒนาและตรวจสอบความถกูตองของผลผลิตทางการศึกษา คําวา ผลผลิตในที่นี้ไมไดหมายความ

เพยีงแตส่ิงที่อยูในหนงัสือ ในภาพยนตร ประกอบ การสอนและในคอมพิวเตอรเทานัน้ แตยังหมายรวมถงึ

ระเบยีบวิธ ีเชน ระเบยีบวิธีในการสอน โปรแกรมการสอน เชน โปรแกรมการศกึษาเรื่องยา หรือ โปรแกรม

การพัฒนาคนทํางาน จุดเนนของโครงการวิจัยแบะพัฒนาในปจจุบนันี ้ปรากฏในฐานะเปนพื้นฐานของ

โครงการพัฒนาโปรแกรมนี้เปนระบบการเรียนที ่สลับซับซอนที่รวมเอาการพัฒนาทางวัตถุและการอบรม

บุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานไดในบริบทเฉพาะ 

  เกย (Gay.  1976: 8) กลาววา การวิจัยและพัฒนาคือ กระบวนการพัฒนาผลผลิต สําหรับ

ใชในโรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากการวิจยัและพฒันายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในกาฝกอบรม วัสดุ

อุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม ส่ือการสอนและระบบการจัดการการวจิัย

และพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลแลระยะเวลาและผลผลิตที่พัฒนา

จากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ตองการ ผลของผลผลิต

จะมีคุณภาพตามที่ตองการและโรงเรียนจะเปนผูใชผลผลิตจากการวิจยัและพัฒนาอยางแทจริง ซึ่งดูเหมอืนวา 

จะเปนการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณคา 

  ทั้งนี้ จุดมุงหมายของการวิจยัทางการศึกษา คือ การคนหาความรูใหมซึ่งเกีย่วของกบัวิชา 

พื้นฐาน (การวจิัยพื้นฐาน) หรือเกี่ยวกับการนําไปใชในการศึกษา (การวิจยัประยุกต) มิไดเพื่อพัฒนาผลผลิต 

แตถึงแมวา การวิจัยประยุกตจะมีการผลติสื่อหรือผลผลิตขึ้นมา แตก็เปนพอเพยีงเพื่อใชในการทดสอบ

สมสุติฐานของผูวิจัยเทานั้น จึงคอนขางยากที่จะนําผลผลิตเหลานั้นไปใชจริงในโรงเรียน ดังนั้นการวิจัย

และพัฒนาจึงเปนหนทางหนึง่ที่จะนําผลผลิตเหลานั้นไปใชจริงในโรงเรียน ดังนั้นการวจิัยและพัฒนา จึง

เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเชือ่มชองวางระหวางการวิจยัและการใชจริงในการศึกษา โดยจะใชส่ิงทีค่นพบ

ในการวิจัยพื้นฐานและการวจิัยประยุกต และการทดสอบการใชผลผลิตในโรงเรียนมาใชในการพฒันา

ผลผลิต 

 จากที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การวิจยัและพัฒนา หมายถงึ กระบวนการพัฒนาผลผลิต 

ทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่สามารถนํามาใชพัฒนาไดจริงในโรงเรียน 
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 1.2 องคประกอบของการวิจยัและพัฒนา โดยทั่วไปมีอยู 4 องคประกอบ 

  1. ผูตองการใชผลจากการวิจยัและพัฒนา ไดแก ผูที่ตองการวทิยาการใหมจากการวจิัย

และพัฒนาไปใชงาน ซึ่งผูตองการใชผลจากการวิจัย จะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละคร้ัง 

  2. นักวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความตองการของผูใช

ในการชวยหาคําตอบ เพื่อแกปญหาแกผูทีจ่ะนําไปใช 

  3. สถาบนัที่ใหการสนับสนนุทนุในการวิจัย ไดแก หนวยราชการองคการ ธุรกิจเอกชนตางๆ 

  4. ส่ิงเสริมการวิจยัและพัฒนา ไดแก ปจจัยเสริมตางๆ เชน หองสมุด และแหลงสารสนเทศ

สําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 

  พฤทธิ ์ศิริบรรณพิทกัษ (2531: 21 – 24) กลาวถงึ ความแตกตางระหวางการวิจยัและการพัฒนา

กับการวิจัยทางการศึกษาวามีความแตกตางกัน 2 ประการ 

   1. เปาประสงค การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัยพื้นฐาน

หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวจิัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุง

พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษามุงพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศกึษา เชน การวิจัยเปรียบเทยีบประสิทธผิลของวิธสีอน แตผลิตภัณฑ

เหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบสมมุติฐานของการวิจยัแตละครั้งเทานัน้ไมไดนําไปสูการใชสําหรับโรงเรียน

ทั่วไป 

   2. การนาํไปใช การวิจยัการศกึษา มีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริง

อยางกวางขวาง กลาวคือ ผลการวิจยัทางการศึกษาจาํนวนมาก อยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช 

นักการศึกษาและนักวิจยัจงึหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีทีเ่รียกวา “การวิจยัและพฒันาอยางไรกต็าม

การวิจยัและพฒันาทางการศึกษามิใชส่ิงที่จะทดแทนการวจิัยการศึกษาแตเปนเทคนิควธิีที่จะเพิ่มศักยภาพ

ของการวิจยัการศึกษา ใหมผีลตอกาจัดการศึกษาตอไป คือ เปนตวัเชือ่มเพื่อแปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษา

ที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรยีนทั่วไป ดังนัน้ การใชกลยทุธการวิจัยและการพฒันาทางการศึกษา เพื่อ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาจึงเปนการใชผลการวิจัยทางการศกึษา (ไมวาจะเปนการวิจัย

พื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกต)ใหเปนประโยชนมากยิ่งขึน้ สามารถสรุปความสัมพันธและความแตกตาง

ดังแผนภูมิ (บุญสืบ พันธุดี.  2537: 80) ดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธและความแตกตางระหวางการวิจยัการศกึษากับการวจิัยและพัฒนา 
 

 
 1.3  ขั้นตอนของการวิจยัและพัฒนา 
  ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา จะอางอิงจาก R&D Cycle ซึ่งประกอบดวยการศึกษาวิจัย

เพื่อหาผลิตภัณฑที่จะนํามาแกปญหา การพัฒนาผลิตภัณฑจะอยูบนพื้นฐานของปญหาที่คนพบ โดยมี

การทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดของผลิตภัณฑ และทําการทดสอบหลายครั้ง  จนกระทั่ง

ผลการสอบภาคสนามชี้บงวา ผลิตภัณฑสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยขั้นตอนที่สําคัญของ

การวิจัยและพัฒนามี 10 ข้ัน ดังนี้  (Borg; & Gall.  1996: 784) 

  ข้ันที่  1  รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ข้ันนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกต

ภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑการศึกษาทีก่ําหนด ถามคีวามจาํเปนผูวิจัยและพัฒนาอาจ

ทําการวิจัยขนาดเลก็เพื่อคนหาคําตอบ ซึง่งานวิจยัและทฤษฎทีี่ไมสามารถตอบได กอนที่จะทําการพัฒนา

ตอไป 

  ข้ันที่ 2 การวางแผน ข้ันนี้จะระบุทกัษะในการเรียน การอธิบายวัตถุประสงคและผลสืบเนื่อง

จากผลิตภัณฑการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสถิติที่ใชในการทดสอบ 

  ข้ันที่ 3 การพฒันารูปแบบข้ันตนของผลิตภัณฑ ข้ันนี้จะเตรียมการเกีย่วกบัอุปกรณ กระบวนการ

เรียนรู และวิธีการประเมินผล 

  ข้ันที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบื้องตน ข้ันนี้จะทําการทดลองผลิตภัณฑในโรงเรียนจํานวน 

1 – 3 โรงเรียน นักเรียน 6 – 12 คน เก็บขอมูลโดยสัมภาษณ การสังเกต และการสอบภาคสนาม แลวทํา

การวิเคราะห 

  ข้ันที่  5  การปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่  1 ข้ันนี้จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลและผลการทดลอง

ใชจากขั้นที่  4 

การวิจัยพื้นฐาน 
ความรูพืน้ฐาน 

    - ทฤษฎีการเรียนรู 

    - ทฤษฎีการสื่อสาร 

    - ฯลฯ 
 

การวิจัยประยุกต 
ความรูประยกุตบางสวน 

    - เครื่องมือทดสอบ 

    - วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร 

    - ฯลฯ 
 

การวิจัยและการพัฒนา 
นวัตกรรมที่ผานการทดลอง 

    - หลักสูตรใหม 

    - วิธีการสอนใหม 

    - ครูแนวใหม 
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  ข้ันที่ 6 การทดสอบภาคสนาม ข้ันนี้จะนาํผลิตภัณฑทีป่รับปรุงในขั้นที่ 5 มาทดสอบใน

โรงเรียน จํานวน 5 – 15 โรงเรียนนักเรียน 30 – 100 คน ประเมนิผลในเชิงปริมาณกอนและหลักการใช

ผลิตภัณฑนําผลที่ไดรับเปรียบเทยีบกับจุดประสงคที่ตัง้ไวและเปรยีบเทียบกับกลุมควบคมุตามเหมาะสม  

  ข้ันที่ 7 ปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังที่ 2 นี้ จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลและผลการทดลอง

ใชจากขั้นที่ 6 

  ข้ันที ่8 การทดลองการใชในภาคสนาม ข้ันนีจ้ะนําผลิตภัณฑปรับปรุงในขั้นที ่7 มาทําการทดสอบ

ผลิตภัณฑในโรงเรยีนจาํนวน 10 – 30 โรงเรยีน นกัเรยีน 40 – 200 คน เก็บขอมูลโดยการสมัภาษณ การสงัเกต

และการสอบถามแลวทําการวิเคราะหผล 

  ข้ันที่ 9 ปรับปรุงผลิตดภัณฑข้ันสุดทาย ข้ันนีจ้ะปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลและผลการทดลอง

ใชจากขั้นที่ 8 

  ข้ันที่ 10 การเผยแพรและการนําเสนอผล ข้ันนี้จะจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอที่ประชุม และ

เผยแพรในวารสารและควบคมุ คุณภาพของการเผยแพรการวิจยัและพฒันาในโครงการใหญๆ อาจจะตอง

ใชงบประมาณจํานวนมาก และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถหาแหลงทุนสนับสนุนไดไมยากนัก  

อยางไรก็ตาม นักวิจัยและ 10 นกัศึกษาอาจทาํโครงการวจิัยและพัฒนาขนาดเล็กได ตวัอยางเชน การวิจัย 

และพัฒนาเกมสําหรับใชในการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะคณิตศาสตรของนักเรียน การวิจัยและพัฒนากิจกรรม

สําหรับการฝกวินยั ในตนเองของนกัเรียน การวิจยัและพฒันากิจกรรสาํหรับเพิม่วุฒิภาวะ (Maturity) ของ

นักเรียน ถาวิจยัและพฒันาเกมหรือกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแลว ก็เผยใหใชในโรงเรยีนทัว่ไปได เปนโครงการ

ที่จะมุงเปาหมายเฉพาะอยาง ใชวัสดุงายๆ คาใชจายไมสูงและใชเวลาไมมากนัก 

 สรุปวา การวิจัยและพัฒนา เปนตนแบบของการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตที่นาํไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา

ที่ใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญเหมอืนขั้นตอนการวิจัย

การศึกษา  ดังนั้น หากวงการวิจัยทางการศึกษาไทยจะหันมาสนใจการวิจัยและพฒันาเพิ่มขึน้ ก็จะเปน

การทาํใหมกีารนาํเสนอผลการวิจยัทางการศึกษาไปใชกนักวางขวาง และเดนชัดยิง่ขึน้ในอนาคต (บญุสืบ 

พันธุด.ี  2537: 84 – 85)  
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2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาดวยตนเอง 
 2.1 ความหมายของการเรยีนรูดวยตนเอง 
  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี ้

  สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524: 6) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง เปนหลัก ไดรับการชวยเหลือและการสนับสนุนจากผูอ่ืน เชน เพื่อ ครู และผูรู เทาที่จําเปนการเรียนรู

ดวยตนเองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

   1. การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของตนเอง 

   2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

   3. การหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล 

   4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน 

   5. การกําหนดวิธปีระเมินผลการเรียน 

  สมบูรณ ศาลายาชีวนิ (2526: 26) ไดใหคํานยิามของการเรยีนรูดวยตนเอง คือ การขวนขวาย

และศึกษาตอดวยตนเองโดยไมมีผูใดมาบังคับ เปนการเรียนที่เกิดจากใจชอบ ใจรัก เพื่อความพึงพอใจที่

เกิดจากกิจกรรมการเรียน เกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคล 

  ทัฟ (Tough.  1979: 114) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูดวยตนเองอยางกวางๆ วา

เปนการเรียนรูโดยเจตนาจงใจที่จะใหไดรับความรูหรือทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตนเองตองการ 

  กริฟฟน (Griffin.  1983: 153) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณการเรียนรู

เปนการเฉพาะของบุคคลใดบคุคลหนึง่ โดยมีเปาหมายไปสูการพฒันาทกัษะการเรียนรูของตนเอง เกดิขึ้น

โดยความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการและประเมนิผลการเรียนรู ทั้งในฐานะทีเ่ปนเอกัตบุคคล และ

ในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมที่มีการรวมมือกัน 

  บรูคฟลด (Brookfield.   1984: 59 – 71) ไดใหความหมายวา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง 

การเปนตัวของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีความเปนอิสระโดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลง 

ภายนอกนอยที่สุด 

  เสาวนีย สิขาบัณฑิต (2528: 160) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคลวา  

เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรยีนสามารถจัดการศึกษาไดดวยตนเอง และกาวไปตามขีดความสามารถ ความสนใจ 

และความพรอม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนเทคนิคหรือวิธีสอนที่ยดึหลักความแตกตางระหวางบุคคล 

โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 

 สรุปวา การเรยีนรูดวยตนเองเปนกระบวนการ ซึ่งผูเรียนแตละคนมีความคิดริเร่ิมดวยตนเองโดย

ผูเรียนวเิคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตนเอง กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ แจกแจงขอมูล

ในการเรียนรู มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง 
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 2.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จากการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการแขนงตางๆ การจัดการศึกษา จึงจาํเปนตองมุงเสรมิสราง

ใหผูเรียน มีความรู ความสามารถ ในการแสวงหาขาวสารขอมูลตางๆ ที่ทนัตอเหตุการณ จึงจําเปนตองมี

การฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู รูจักหาความรูดวยตนเองเพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการศึกษาของตนเอง

ในระดับสูงขึ้น 

  โนลส (Knowles.  1975: 15 – 17) กลาวถงึ ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี ้

   1. คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวาและดีกวา คนที่เปนเพียงผูรับรู

หรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมายและมี

แรงจูงใจในการเรียน สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอน

แตอยางเดียว 

   2. การเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทาง

ธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อตอนเล็กๆ เปนธรรมชาติที่ตองพึ่งพาผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู และ

ตัดสินใจแทน เมื่อเติบโตมีพฒันาการขึ้นกค็อยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระไมตองพึง่พาผูปกครอง 

ครู และผูอ่ืน การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเองและชี้นําตนเองไดมากขึ้น 

   3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศกึษา มหีลักสตูรใหม หองเรยีนแบบเปด ศูนยบริการทาง 

วิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอก มหาวิทยาลยัเปดและอื่นๆ อีก

รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ ลวนผลักภาระความรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเปนผูเรียนดวยตนเอง 

   4. การเรียนรูดวยตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานที่เปนบุคคล และเผาพันธุ

มนุษยเนื่องจากโลกในปจจุบนัเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม มีความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดขึ้นเสมอ 

และขอเท็จจริงนี้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง จึงเปน

กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 

  ทัฟ (Tough.  1979: 116 – 117) กลาวถึง การเรียนรูดวยตนเองวา กิจกรรมการเรียนรูหรือ 

โครงการที่ผูเรียนเกี่ยวของมาจากการวางแผนดวยตนเอง กิจกรรมการเรียนดังกลาวเปนแรงผลักดันทีท่ํา

ใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับการเปนตัวของตัวเองและนําตนเองในการเรียนรู 

 สรุปวา การเรียนรูดวยตนเองถือเปนการเรียนรูที่เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรู 

ที่ยอมรับสภาพความแตกตางของบุคคล สนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพ

ของผูเรียนวา ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวยเพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

ที่มีความเปลีย่นแปลงตลอดเวลาไดอยางมีความสุข 
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 2.3 ขั้นตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ทัฟ (Tough.  1979: 95 – 96) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี ้

   1. ในการตัดสินใจวา ในกระบวนการเรียนรูนั้นอะไรเปนความรู และทักษะที่จะเรียนรู

ผูเรียนอาจจะมองหาขอผิดพลาดและจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจบุัน โดยพิจารณาทัง้ทางดานทักษะ

และรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน 

   2. การตัดสินใจวาจะเรียนรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการ หรืออุปกรณ

ที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบาง ในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวา ตนเองมีความตองการเฉพาะในเรื่องอะไร 

เกณฑที่ใชเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู ขอเท็จจริง ขอไดเปรียบเสียเปรียบ 

วิธีเรียน ระดับความเหมาะสมกับแหลงวทิยาการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน ผูเรียนอาจศึกษาจากหนังสือ

หรือบทความในหองสมุดหรือรานขายหนังสอื กอนการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในกรณีที่เปนแหลงวิทยาการ

หรือบุคคล อาจตัดสินใจเลือกแหลงใด หรือบุคคลประเภทใดที่จะใหเนื้อหาที่ตองการไดและพยายามหา

บุคคลเหลานั้น ซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด 

   3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบายและไมมี

ผูใดมารบกวนหรืออาจจะตองการสถานที่ซึง่มีอุปกรณอํานวยความสะดวกหรือแหลงวิทยาการที่ใชไดสะดวก 

   4. วางเปาหมาย หรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน 

   5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด 

   6. ตัดสินใจวาชวงเวลาใด เนื้อหาจะกาวไปเทาใด 

   7. พยายามหามลูเหตุ ที่เปนอุปสรรคที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ หรือ

หาขั้นตอนสวนทีท่ําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 

   8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ข้ันตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลา หรือจัดเวลาให 

เหมาะสมกับการทาํงานกิจกรรมในครอบครัวหรือการพกัผอน โดยอาจขอรองไมใหบุคคลอื่นมารบกวน

ในเวลาที่กําลงัศึกษา หรือขอรองใหผูอ่ืนมาทํางานแทนเปนครั้งคราว 

   9. คํานวณระดับความรูและทกัษะ หรือความกาวหนาของตนในดานความรู หรือทักษะ

ที่ตองการ 

   10. การศึกษาจากแหลงวิทยาการที่เหมาะสม หรืออุปกรณที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้ผูเรียน

อาจหาเวลาวางไปศึกษาคนควาในที่ตางๆ หรือพยายามหาหนังสือที่เหมาะสมในหองสมุด ตลอดจน 

การเขาพบบุคคลสําคัญที่เอื้อตอการเรียน 

   11. การสะสมหรือหาเงนิทีจ่ะเปนสําหรับประโยชนในการหาแหลงวทิยาการ การซื้อหนงัสือ

การเชาอุปกรณบางอยาง ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 

   12. เตรียมสถานทีห่รือดัดแปลงหองเรียนที่เหมาะสมสาํหรับการเรียน โดยคํานึงถึงระดับ 



 13 

อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ 

   13. เพิ่มข้ันตอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจเพื่อที่จะ

เพิ่มความกาวหนาในการเรียนหรือเพิ่มความพึงพอใจ พยายามเนนความสําคัญของการเรียนซึ่งสามารถ 

ทําได ดังนี ้

    13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ 

    13.2 พยายามเพิ่มความสุขและความยนิดีในการเรียนรูหรือเพิม่ความสนใจในกจิกรรม

การเรียนรู 

    13.3 จัดการกับการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู หรือ

จัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการทีจ่ะเรียนรู 

    13.4 การเอาชนะความรูสึกผิดหวังทอแท ที่มีสาเหตุมาจากความยากลําบากตางๆ 

    13.5 บอกกลาวผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตน 

 การวางแผนการเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งผูเรียนเปนผูจัดระบบ 

การเรียนของตนเอง ดวยการจัดการดานเวลาที่ใชในการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการเรียน ดวยการเตรียมความพรอมใหกับตนเองในดานตางๆ รูจักวิธีทีจ่ะเรียนดวยตนเองที่บาน และ

รูจักใชประโยชนจากแหลงวทิยาการตางๆ เพื่อใชในการศึกษาคนควาตอไป 
 2.4 งานวจิัยที่เกีย่วกับการเรยีนรูดวยตนเอง 
  สิริรัตน สัมพนัธยุทธ (2540: 96 – 97) ไดศึกษาลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ 

นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธิราช เครื่องมือที่ใชคอืแบบทดสอบ ซึ่ง

ดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ของ กูกลิเอลมิโน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ

การเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 

คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองมีความรักที่จะเรียน และมอง

อนาคตในแงดี องคประกอบมีคาเฉลี่ยระดับกลาง มี 4 องคประกอบคือ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะที่

จําเปนในการเรียนและการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนและเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียน

ที่ดีได 

  เสงี่ยมจิต เรืองมณีชัชวาล (2543: 82 – 83) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของนักศึกษาผูใหญสายสามญัวิธีการเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือที่ใชคือ แบบทดสอบ 

ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของกกูลิเอลนิโม ผลการวจิัยพบวา ลักษณะ

การเรียนรูดวยตนเองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 5 องคประกอบ คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียนมองอนาคต

ในแงดี มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียนและมีทักษะทีจ่ํา เปนในการเรียน
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และการแกปญหา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยระดับกลางมี 3 องคประกอบ คือ เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียน

ที่ดีได มีความคิดสรางสรรค และมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 

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

เปนองคประกอบของการฝกอบรมในอนาคต กลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตาง  ๆผลการวิจัย

ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนาํตนเองของลูกจางแผนก

ตางๆ บรรยากาศขององคกรไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจางแตตัวแปรบางตัว เชน ระดับการศกึษา 

ระดับอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปที่สําคัญคือ การเรียนรูดวยการนําตนเอง จะเปน

ตัวแปรที่สําคัญในการฝกอบรมในอนาคต 

  เกรย (Grey.  1986: 1218 – A) ไดศึกษาความสัมพันธของคะแนนความพรอมในการเรียนรู

ดวยการนําตนเองของผูจัดการบริษัทที่ดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกง กับระดับของการจัดการอตัรา

การปฏิบัติงานในดานการจัดการ และความสามารถในการรับรูปญหาการสรางสรรค และระดับของการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพลกัษณะงานที่ควรจะเปน ผลการวิจยัพบวา มีความสมัพันธระหวางคะแนน

ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการจัดการในดานตางๆ แตไมมีความสัมพันธกับเพศอายุ 

และเชื้อชาติ 

 สรุปวา ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองนั้น จะมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองมีความรักสนใจ

ที่จะเรียน และมีทกัษะความสามารถที่จาํเปนในการเรยีนและการแกปญหาที่เกดิขึ้นเปนคนที่มีความเพียร

พยายาม และมีความตั้งใจจริงในการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่เปนอิสระ

และสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูนั้นไดอยางแทจริง 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เปนการนาํเสนอเนื้อหา ประกอบดวย ภาพ กราฟก เสียงบรรยาย 

เสียงประกอบ และสื่อขอความ จึงทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากขึ้น นักวิชาการไดใหความหมาย

ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไวดังนี ้

  กิดานันท มลิทอง  (2540: 83 – 84) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา หมายถึง 

ส่ือประสม ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใชส่ือ โดย

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

เสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียงในระบบสเตริโอ 

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

ส่ือ มัลติมีเดียจึงหมายถึงสื่อหลายอยาง ส่ือหรือตัวกลาง คือ ส่ิงที่จะสงความเขาใจระหวางกนัของผูใช

เชน ขอมูลตองการ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอ่ืนๆ ที่นํามาประยุกตรวมกัน 

  ศรีศักดิ์ จามรมาน (2539: 4) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถรวมเอาสื่อไมวาจะเปน

ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน และเสียง เขาไวในตัวคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงสามารถ

ใชเพื่อการนําเสนอแทนสื่อชนิดตางๆ ไดเปนอยางดี 

  ไท (Tai.  1993) ใหความหมายของมัลติมเีดียวา หมายถึง การใชคอมพวิเตอรเพื่อส่ือความหมาย

โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเชน ขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่สรางดวยคอมพิวเตอร 

และภาพที่ถายจากของจริงดวยวีดิทัศน 

  บริษัทไมโครซอฟท (Microsoft Corporation.  1994: 264) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียวา เปนการรวมกันของเสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ในโลกของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเปนสวนหนึง่ของไฮเปอรมีเดีย คือ เปนการรวมมัลติมีเดียกับไฮเปอรเท็กซไวดวยกนัเพื่อเชือ่มโยง

ขอมูลตางๆ 

  สรุปวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการนาํคอมพิวเตอรมาควบคุมส่ือตางๆ เพื่อใหทาํงาน 

รวมกัน เชน ภาพ กราฟก เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และสื่อขอความ มาใชงานแบบผสมผสานกัน อยางมี

ระบบเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานแบบมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใชได ทําใหการเรียนการสอนและ

การนาํเสนอนาสนใจ ซึ่งมีผลชวยใหการเรยีนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 3.2 ลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน สามารถแสดงผลในรูปของสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย ประกอบดวย

อักขระ ภาพนิง่ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน การแสดงผลในรูปของมัลติมีเดีย (ทองแทง ทองลิ่ม.  

2541: 35 – 38) มีองคประกอบ ดังนี ้

   1. อักขระ เปนสือ่สามัญของมลัติมีเดีย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร จําเปนตองมี

ขอความมีอักขระ ตลอดจนการใชรูปภาพและเครื่องหมายจํานวนมากมาย ในการที่จะใหผูใชบทเรียนให

บรรลุเปาหมายของการเรียน ขอความ เครื่องหมาย และสัญลักษณ ไมวาจะอยูในรูปลายลักษณอักษร 

หรือเปลงเสียงสําเนียงพูด เปนสื่อสามัญที่ใชติดตอส่ือสารกันโดยทั่วไป และเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับ

การบอกชื่อและหัวขอเร่ืองในบทเรียนใหทราบวาเปนเรื่องอะไร หรือใชเปนเมนูเพื่อบอกใหทราบวา ไปสูที่

หมายอยางไร รวมทัง้ใชเปนสวนเนื้อหา หรือส่ิงที่ผูใชบทเรยีนจะไดพบเหน็เมื่อไปถงึเปาหมายการใชอักขระ

เพื่อส่ือความหมายกับผูเรียน บทเรียนควรมีหลักการใชในกรณีตางๆ ดังนี ้

    1.1 ส่ือความหมายใหชัดเจน ขอความตางๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปน

ส่ิงสําคัญในการสื่อความหมายกับผูใชบทเรียน การออกแบบสรางปายแสดงหัวขอเร่ือง เมน ูและปุมบน
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จอภาพนั้น ควรจะตองใหความสําคัญในการเลือกขอความคําพูด พยายามใชขอความที่มีน้ําหนักกระชับ

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

    1.2 เมื่อใชอักขระเปนเมนูสําหรับนําทางเดิน ผูใชบทเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน

คอมพิวเตอรโดยการกดปุมบนแปนพิมพ คลิกเมาส หรือปุมกดเลื่อนภาพ หรือแตะภาพสัมผัสเมนูที่สราง

อาจเปนเมนูงายๆ ประกอบดวยรายชื่อบทเรียน ในรูปแบบเดียวกับหนาสารบัญของหนังสือใหผูเรียนคลิก

กดเลื่อนบทเรียนที่ตองการรูปแบบการคลิก แลวแสดงผลนี้เปนที่เขาใจกันอยางกวางขวางในกลุมผูใช

คอมพิวเตอร สวนใหญรายการเมนูจะมีกรอบลอม หรือสรางใหคลายเปนปุมสําหรับเลือกคลิกไดอยางสะดวก 

และเพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่ควรใชคําสั่งที่ส้ันและใหเนื้อความชัดเจน 

    1.3 ปุมอักขระ บนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธในมัลติมีเดีย ปุมบนจอภาพเปน

เสมือนวัตถุที่เมื่อคลิกก็จะมีการแสดงผลอยางใดอยางหนึ่ง ปุมบนจอภาพที่สรางอาจเปนปุมที่มีรูปแบบ

อักขระ (Font) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (Symbol) ปรากฏอยู ปุมเหลานี้อาจมีรูปแบบหลากหลาย

การเลือกปุมใดที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการทดลองวา รูปแบบอักขระ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ การเวนวรรค 

และการใหสีแบบใดที่ดูแลวเหมาะสม 

    1.4 เนื้อหายาวไมควรอานจากจอคอมพวิเตอร เพราะขอความยาว  ๆบนจอคอมพิวเตอร

อานยาก และอานไดชากวาเอกสาร ยกเวนกรณีที่บทเรียนนั้นใชอักขระ ขนาดใหญ และนําเสนอไมกี่ยอหนา

และควรเลือกอักขระที่อานงายแทนอักขระที่มีลวดลาย และอานยาก 

    1.5 ควรใชหนาหรอืวินโดว (Window) เมื่อเนื้อหานัน้ยาวเกินจอ และใชปุมเลื่อน

วินโดวขยบัขอความในวนิโดวข้ึนลง เพื่ออานเนื้อหาออกเปนแตละหนา และสรางปุมสําหรับพลกิหนากลับ 

ไปมาได 

   2. เสียง เปนสื่อชวยเสริมสรางความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดีข้ึน และทําใหคอมพิวเตอร

มีชีวิตชวีาขึน้ ดวยการพิมพการดเสยีงและโปรแกรมสนับสนนุ การสื่อสารสองทางและการสื่อสารทางเดียว 

มีความแตกตางเหมือนกับความแตกตางของการสนทนากัน กับการฟงบรรยาย กิจกรรมระหวางกนั มี

ศักยภาพในการทําใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศ ชวยทําใหผูเรียนเกิดความรูหรือการเรียนรูเสียงอาจอยูใน

รูปแบบของเสียงดนตรี เสียงสังเคราะหปรุงแตง หรือเสียงประกอบฉากที่มีผลตอการสรางอารมณในการเรียน 

ดังนัน้การรูจักวิธีใชเสยีงอยางถกูตองจะสามารถสรางความสนกุสนานเราใจและทาํใหบทเรียนในรูปมัลติมีเดีย

ที่มีปฏิสัมพันธนั้นนาสนใจและนาติดตาม 

   3. ภาพนิง่ อาจเปนภาพขนาดเลก็หรือขนาดใหญ เปนภาพถายหรือภาพกราฟก ภาพนิ่ง

ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เนื่องจากการใชภาพนิ่งในการแสดงผล

บนจอคอมพิวเตอร เปนการแสดงผลจากความคิดหรือความตองการ รวมทั้งการวาดภาพ ภาพลายเสน 

แผนภูมิ แผนที ่หรือสถิติ 



 17 

   4. ภาพเคลื่อนไหวจําลอง การสรางภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหบทเรียน

คอมพิวเตอรสามารถดึงดูดความสนใจตอผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งอาศัยเทคนิคของการนําภาพ หลายๆ

ภาพมาตอกัน เพื่อใหเกิดภาพเคลื่อนไหว (เทคนิคภาพยนตรการตูน) การเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงบนงาน

ตางๆ จะทาํใหสามารถนาํเสนอความคิดทีซ่ับซอนหรือยุงยากใหงายตอการเขาใจ โปรแกรมที่ใชสรางภาพ 

เคลื่อนไหวมีอยูมากมาย เชน โปรแกรมแอนิเมชั่นเวิรค ที่มีภาพลักษณะตาง  ๆกันใหคุณเลือกใชภาพเคลื่อนไหว

เปนภาพดึงดูดสายตา 

   5. ภาพวีดิทัศน (Video) ภาพวีดิทัศนเปนภาพเหมือนจริง ทีถู่กเก็บในรูปแบบของดิจิตอล

ภาพวีดทิัศนสามารถตอสายตรงจากเครื่องเลนวีดทิัศนหรือเลเซอรดิสกเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรได แตระบบ

วีดิทัศนที่นํามาจากฮารดดิสกและซีดีรอม ที่ไมมีการบีบอัดสัญญาณจะตองการพื้นทีบ่นฮารดดิสกกวาง

ถงึ 500 ลานไบต ปญหาที่เกิดขึ้น คือ วีดิทัศนมีความตองการพื้นที่วางมากในการทําใหภาพ วีดิทศันมี

ความสมบูรณแบบ ดังนั้นจึงตองมีการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กที่สุด เพือ่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความเรว็

ในการสงสูงสุด ซึ่งตองอาศัยการดและฮารดแวรที่ทําหนาที่ดังกลาว โดยการนําภาพวีดิทัศนมาประกอบ

ในมัลติมีเดีย ตองมีอุปกรณสําคัญ คือ การดวีดิทัศนระบบดิจิตอล การทํางานบนระบบวินโดว ภาพวีดิทัศน

จะถูกเก็บไวในไฟลเอวีไอ (AVI or Video Interactive) 

   6. การมีปฏิสัมพันธ เปนการโตตอบซึ่งกันและกัน ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช เชน 

คอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ (Simulation) มีปญหาหนึง่ๆ จัดไดหลายรูปแบบใหผูเรียนเลือกมี

การใหผลยอนกลับทั้งทางบวกและทางลบ พรอมทั้งแสดงขอความในลักษณะการแนะนําเมื่อผูเรียนตอบ

ไมถูกตอง 

 สรุปวา คอมพวิเตอรมัลติมเีดีย ประกอบดวย อักขระ เสียง ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดทิัศน 

เปนองคประกอบในการนําไปใชประกอบเปนบทเรียนคอมพิวเตอร และตองมีการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอร

กับผูเรียนในการเลือกใชส่ืออยางเหมาะสมอีกดวย 
 3.3 ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชกันอยูในปจจุบันนี ้มีอยูมากมายหลายรูปแบบนักวิชาการ และ 

นักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ไดจัดแบงลกัษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 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; 

ผดุง อารยะวิญู.  2527: 5 – 7)  

  1. นําเสนอเนื้อหา (Tutorial) มีลักษณะคลายโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาเรียงเปน

ระบบเรียงตอเนื่องกนัไป ผูเรียนจะศึกษาตามลําดบัทีโ่ปรแกรมไว มีการแทรกคําถามเพือ่ตรวจสอบความเขาใจ

ของผูเรียนแลวแสดงผลยอนกลับ (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) และยังสามารถ
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ใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนทีน่ักเรียนรูแลวไปไดดวย นอกจากนี้ยงัสามารถบันทกึ

รายละเอียดเกีย่วกับนกัเรยีนและผลการเรยีนไดอีกดวย การสอนดวยบทเรียนแบบนีเ้หมาะสมที่จะใชเสนอ

ความคิดรวบยอดในดานตางๆ ซึ่งคอมพิวเตอรอาจสอนไดดีกวาครู เปนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะ

ความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เพราะเด็กสามารถเรียนดวยตนเองตามความสามารถ และระดับ

สติปญญาของตน (อรพันธ ประสิทธิรัตน.  2530: 23) 

  2. ฝกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice) สวนใหญจะใชเสริมการสอน เมื่อครูไดสอน 

บทเรียนบางอยางไปแลว และใหผูเรียนทาํแบบฝกหัดจากคอมพวิเตอร เปนการวัดความเขาใจทบทวน

และชวยเพิ่มพูนความรูความชํานาญ ลักษณะแบบฝกหัดที่นิยมกันมาก คือ การจับคู ชี้วา ถูก – ผิด และ

เลือกขอถูกจาก 3 – 5 ตัวเลือก การใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะตางๆ จะเปนวิธีที่มีประสิทธภิาพ

ดานมาก หากโปรแกรมที่ใชมีประสทิธิภาพด ีโปรแกรมในดานฝกทกัษะและปฏิบัติไมไดชวยผูเรียนเฉพาะ

ดานความจาํเพียงดานเดียว แตยังชวยผูเรียนใหรูจักคิดดวย เพราะคอมพวิเตอรมักจะเปนฝายปอนคําถาม

ใหผูเรียนเปนฝายตอบอยูเสมอ 

  3. สถานการณจาํลอง (Simulation) ในบางบทเรียน การสรางภาพพจนเปนสิง่สําคญั

และเปนสิ่งจําเปน การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอนจงึมีความสําคัญ แตในหลายๆ วิชา 

ไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได เชน การเคลื่อนที่ของลูกปนใหญ การเดินทางของแสงและการหักเหของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือปรากฏการณทางเคมีที่ตองใชเวลานานหลายวัน จึงปรากฏผลใหเห็น การใชคอมพิวเตอร

ชวยจําลองสถานการณทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น เชน การสอนเรื่องโปรเจคไตล คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

เราสามารถสรางสถานการณจําลองเปนรปูภาพดวยคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนเหน็จริงและเขาใจไดงาย 

การจาํลองสถานการณบางเรื่องชวยลดคาใชจายในเรื่องวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัตกิารไดมาก ทําใหชวย

ยนระยะเวลาและลดอันตรายได การจําลองสถานการณมี 3 ลักษณะ คือ 

   3.1 การจําลองสถานการณการทํางาน เชน การจําลองสถานการณการขับรถ ปญหา

หรืออุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดโครงสรางใหมๆ ที่ดีกวาของเดิม 

   3.2 การจําลองสถานการณแบบระบบ เชน การใหออกแบบหรือจัดระบบเพื่อคนหาปญหา

หรืออุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดโครงสรางใหมๆ ที่ดีกวาเดิม 

   3.3 การจําลองสถานการณแบบประสบการณ เปนการใหผูเรียนไดมีประสบการณ ใน

การตัดสินใจบางเรื่อง ทั้งที่เปนเร่ืองราวในอดีต เชน ประวัติศาสตร สมมติใหเปนผูมีบทบาทตาง  ๆเมื่อเผชิญหนา

กับสถานการณนั้นๆ แลวตัดสินใจอยางไร หรือเปนเรื่องทีย่ังไมเกิดขึ้นจริง แตเปนการสมมติวา ถาเกิด

เหตุการณนั้นๆ แลวจะทําอยางไร เปนตน 

  4. เกมทางการศึกษา (Educational Game) เกมการศึกษาหลายๆ เร่ือง ชวยพัฒนาความคิด

ตางๆ ไดดี เชน เกมเติมคํา เกมการคิดแกปญหา เปนการเรียนรูจากการเลน ชวยใหนกัเรียนไดรับความรู
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และความสนกุสนานเพลดิเพลินไปพรอมๆ กัน เปาหมายหลกัของเกมการศึกษาคือชวยใหผูเรียนไดเรียนรู

เปนสําคัญ สําหรับในสวนทีม่ีลักษณะเหมอืนเกมทั่วๆ ไปคือ เร่ืองของการแขงขัน แตก็เปนการนาํเกมไปสู

การเรียนนั่นเอง 

  5. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งที่ครูผูสอนมักจะนํามาใชโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสอนดวยวิธีนี้ครูผูสอนจะเปนผูแสดงใหผูเรียน

ดู เชน แสดงขั้นตอนเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร การสาธิตโดยคอมพิวเตอร

ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน แตการใชคอมพิวเตอรนั้นนาสนใจกวา เพราะวาคอมพิวเตอรใหทั้งเสนกราฟที่

สวยงาม อีกทัง้มีสีและเสียงอีกดวย ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาว

พระเคราะหในระบบสุริยะ โครงสรางของอะตอม เปนตน การสาธิตดังกลาวจึงนาสนใจ เพราะมีสีสัน

สวยงาม เด็กๆ อาจทดลองดวยตนเองได แตการสาธิต ทีด่ีไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการเขียนโปรแกรม

มากมาย แตควรเปนการสาธิตที่ทําใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปน

การเพียงพอแลว (ผดุง อารยะวิญู.  2527: 45 – 46) 

  6. การทดสอบ (Testing) การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองการทดสอบ เปนการวัดผล 

สัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานงึถงึหลักการตางๆ คือ การสรางขอสอบ การจัดการสอบ

การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดใหผูสอบสุมเลือก

ขอสอบไดเอง 

  7. การไตถาม (Inquiry) คอมพิวเตอรมัลติมเีดียนัน้ สามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง

ความคิดรวบยอด หรือขาวสารที่เปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารนี้ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะมี

แหลงเก็บขอมูลที่มีประโยชน ซึ่งสามารถแสดงไดทันท ี เมื่อผูเรียนตองการระบบงายๆ ที่ผูเรียนสามารถ

ทําได เพยีงแตกดหมายเลข หรือใสรหัส หรือตัวยอของแหลงขอมูลนัน้ๆ การใสรหสัหรือหมายเลขจะทําให

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแสดงขอมูล ซึ่งจะตอบคําถามของผูเรียนตามตองการ 

  8. การแกปญหา (Problem Solving) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้เนนใหฝกการคิด 

การตัดสินใจ โดยการกาํหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนนแตละขอ เชน ใน

วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา 

  9. แบบรวมวิธีตางๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสรางวิธีการสอน

หลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความตองการวิธีการสอนหลายๆ แบบ

ความตองการนี ้จะมาจากการกาํหนดวัตถปุระสงคในการเรียนรู ผูเรียนและองคประกอบหรือภารกิจตางๆ 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบทหนึง่ อาจมีทัง้ลักษณะที่เปนการใชเพื่อสอนเกมรวมทั้งประสบการณ

การแกปญหาดวยก็ได 
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  3.4 ปจจัยทีท่ําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเอื้อประโยชนตอการเรยีนรู 
   การนําระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร กอใหเกิด 

สภาวะที่เอื้ออํานวยประโยชนในการเรียนรูหลายดาน (ขนิษฐา ชานนท.  2532: 9) ดังนี ้

   1. ดานสีสัน ระบบมัลติมีเดียชวยในการใชสีสันในบทเรียนใหมมีากขึ้น ซึ่งสีสันใน บทเรียน 

ยอมดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดีกวาสีขาว – ดํา 

   2. ดานเสียง เสียงนับเปนสิ่งเราอีกอยางหนึ่ง ที่ชวยดึงดูดความสนใจและสรางความ

เขาใจในบทเรียนมากขึ้น เสียงที่ใชในระบบมัลติมีเดียสามารถทําขึน้ตัง้แตเสียงประกอบงายๆ ไปจนถงึ

เสียงเพลง หรือเสียงพูดประกอบเนื้อเร่ือง ซึ่งจะชวยเราความสนใจของผูเรียน และจะทําใหผูเรียนเขาใจ

เนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเสียงดนตรี และเสียงประกอบพิเศษตางๆ 

   3. ดานตัวอกัษร เปนสวนประกอบพื้นฐานสาํคัญของมัลติมีเดีย ซึ่งตัวอกัษรที่นาํเสนอ

ใหผูเรียนอานก็ตองไดรับการออกแบบเปนอยางด ีไมวาจะเปนส ีขนาดของตวัอักษร ซึ่งรวมไปถงึตวัอักษร

ในลักษณะที่สามารถเชื่อมไปสูขอมูลใหมๆ ที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ หรือ ฮอทเท็กซ ซึ่งตัวอักษรเหลานี้จะ

ชวยเราความสนใจตอผูเรียนไดเปนอยางดี 

   4. ดานกราฟก ทาํใหไดภาพประกอบขอความหรือการบรรยายเนื้อหา เปนวิธีการหนึ่ง

ที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นภาพพจนและขั้นตอนในการทํางานของเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ไดดีข้ึน ระบบ

มัลติมีเดียชวยในการนําเสนอภาพในบทเรยีนใหมีชีวิตชวีามากขึ้น โดยสามารถแสดงได ทั้งในลักษณะ

ของวาดภาพเหมือนจริง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบเขากับบทเรียน ซึ่งกราฟกเหลานี้ยงัสามารถเชื่อมตอ 

ไปยังขอมูลตางๆ ไดอีกดวย 

   5. ดานความรูสึก การใชงานหรือการเรียนรูโดยผานสื่อคอมพิวเตอรในปจจุบัน เปนที่

ยอมรับมากขึน้ โดยเฉพาะในหมูผูเรียนระดับตน ดวยอทิธิพลของการไดยิน ไดฟง หรือไดเหน็จากสือ่ตางๆ 

ประกอบกับพฒันาการของคอมพิวเตอรมลัติมีเดียที่สามารถทาํงานรวมกับเสยีงไดเปนอยางด ีจึงทําให

การใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียมีความเปนกนัเอง เหมอืนกนัพูดคยุกนัระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพวิเตอร 

ชวยใหผูเรียนไดเกิดความรูสึกที่ดีในการเรียนรู 

   6. ดานการโตตอบ ถือไดวากญุแจแหงความสําเร็จของมัลติมีเดีย ก็คือ การออกแบบ

ใหมีการโตตอบปฏิสัมพันธ ซึ่งอนุญาตใหผูเรียนเปนผูนําทางไปยังสวนใดก็ไดของโปรแกรมที่ผูเรียนเลือก

ซึ่งจะทําใหผูใชโปรแกรมรูสึกไดถึงความเปนสวนตัว การเชื่อมตอในการปฏิสัมพนัธมีทัง้เสียง ตัวอักษร

ภาพกราฟก และวิดีโอรวมกนัดวย ซึ่งการมีสวนรวม หรือมีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนจะ

ชวยใหผูเรียนไมเบื่อ และยังเปนการชวยใหเกิดทักษะความรูความจาํใหดียิ่งขึ้น ระบบมัลติมีเดียจะชวยให 

รูปแบบของการโตตอบกันระหวางผูเรียนกบับทเรียนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
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   7. ดานกระตุนความรูอยากเหน็ เนือ่งดวยความแปลกใหมของคอมพิวเตอร และความสามารถ

ในการสรางภาพสีและเสยีงที่เราความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนมคีวามอยากรูอยากเหน็มากยิง่ขึ้น 
 3.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
  โจแนสเซนต และ แฮนนัม (Jonassen; & Hannum.  1987: 7 – 14) ไดกลาวถึงการออก

แบบเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา เปนขบวนการทางวิทยาศาสตรและศิลปะ การออกแบบคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียนัน้ควรใชวิธีการเชิงระบบ (System Approach) นักออกแบบที่ไดรับความสําเร็จนั้น ตองใช

ประสบการณและความนึกคดิของตนเองเทาๆ กับที่ตองอาศัยวธิีการเชงิระบบทัง้นี้เพราะยงัไมเขาใจแนชัด

เกี่ยวกับคอมพวิเตอรมัลติมเีดียหรือการใชคอมพวิเตอรโดยตรง แตมีวธิีขบวนการที่เปนสื่อ เชน ภาษา หรือ 

Authoring System ซึ่งตองนํามาพิจารณาดวย ทฤษฎีการเรียนรูและการวิจัยก็ไมไดบอกถึงวิธีปฏิบัติที่

แจมชัดเสมอไป 

  องคประกอบ 4 ประการของการเรียนรูที่เกีย่วของกับคอมพิวเตอรมลัติมเีดียจากผลงานวจิัย

และหลักการเรียนรู สามารถนํามาเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ คือ 

   1. การออกแบบสิง่เราหรือเนื้อหาที่จะสอน (Design of the Stimulus) นักเรียนสามารถ

เห็นขอมูล (Information) ไดบนจอภาพ โดยหลักการแลวจะไมนําหลักการรับรูมาใชมากนักแตเนนวิธีการ

แสดงขอมูล ซึ่งจะทําใหนกัเรียนสามารถเขาใจและจําได สวนขั้นตอนของการแสดงขอมลูนั้นตองเขาใจงาย 

คําถามนัน้จะตองออกแบบเปนรูปกิจกรรม เปนสวนทีน่ักเรียนไดมีการโตตอบหรือเราเหมือนกับการฟงและ

การเห็น 

    1.1 คําสั่งแตละกิจกรรมตองชัดเจน 

    1.2 แสดงตัวอยางของคําสั่งนั้น 

    1.3 บรรยายเนื้อหาในสวนที่เปนสาระสําคัญ 

    1.4 แสดงแผนภูมหิรือ Outline เพื่อใหเหน็วา เนื้อหานัน้มีความสัมพนัธเกี่ยวของกับ

รายวิชาอยางไร 

    1.5 บรรยายขอมูลในรูปของการเปรียบเทียบ 

    1.6 อุปมาอุปมัยเนื้อหากับเร่ืองที่นักเรียนเคยรูจัก 

    1.7 ตั้งคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

    1.8 มีคําถามกอนบทเรียน ระหวางบทเรียนแตละตอน และหลังบทเรียน 

    1.9 ใชคําถามจับใจผูอาน 

    1.10 ควรมีการทดสอบกอนเรียน กอนเริ่มบทเรียน 

    1.11 ขณะตอบคําถามไมควรใหผูเรียนยอนกลับไปดูคําบรรยายหรือคําตอบได แต

ควรจะใหคําอธิบายพรอมการขอมูลยอนกลับแทน 
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    1.12 เมื่อจบกรอบเนื้อหา ควรเปดโอกาสใหผูเรียนทบทวนเนื้อหา กอนตอบคําถาม 

    1.13 มีการกระตุนใหผูเรียนตอบคําถาม 

    1.14 การเสนอเนื้อหา ตัวอักษรจะตองไมกระพริบ 

    1.15 ใชสี การขีดเสนใต ตีกรอบ ใชลุกศร การเคลื่อนไหว เพื่อเนนความสนใจของผูเรียน 

    1.16 วิธีการเนนในเนื้อหาไมควรเกิน 3 อยางใน 1 บทเรียน 

    1.17 ควรอธิบายสิ่งที่นักเรียนตองทําในตอนตนของบทเรียน 

    1.18 ออกแบบบทเรียนสามารถเลือกระดับความยากงายได 

    1.19 ใชคําถามที่สอดคลองความรูพื้นฐาน ประสบการณ และความสนใจของผูเรียน 

   2. การตอบสนองของผูเรียน ผูเรียนตองมีความรูในคําสั่งตางๆ ที่ใชควบคุมบทเรียนอยู 

รวมทัง้มีความรูเกี่ยวกบัคําสัง่พืน้ฐานคอมพิวเตอรที่สําคญัที่สุดคือการปอนขอมูล ไมจําเปนตองใหผูเรียน

ตอบสนองเปดเผย 

    2.1 ใชศิลปะในการตั้งคําถามหรอืคําสั่งในการทบทวน เพื่อกระตุนใหมีการตอบสนอง

โดยไมตองเปดเผย 

    2.2 เมื่อตองการประเมินผลหรือให ขอมูลยอนกลับ ควรใชการตอบสนองแบบเปดเผย 

    2.3 ใหผูเรียนประเมินระดับความเขาใจของตนเองในแตละเนื้อหา 

    2.4 ใหผูเรียนระดับเด็กเล็กควรใหตอบโดยกดแปนคีย เพียง 1 – 2 คีย แตผูเรียนใน 

ระดับสูงที่ตองใชความคิดมากๆ ควรใชแปนมากกวา 1 คีย 

    2.5 ผูเรียนในระดบัสูงถาใหผูเรียนพิมพคาํตอบเอง ตองเขียนโปรแกรมใหสามารถ 

รับคําตอบซึ่งบางครั้งอาจมกีารสะกดผิด และคําตอบทีไ่มคาดคิดมากอน 

    2.6 นอกจากการประเมินโดยคอมพิวเตอร อาจใหมีการประเมนิผลโดยเพื่อน นักเรียน 

ดวยกัน หรือครู โดยใชสมุดแบบฝกหัด 

   3. การใหขอมูลยอนกลับ 

    การใหขอมูลยอนกลับ ตอนไหนนั้นขึน้อยูกบัวัตถุประสงค ถาเปนบทเรียนที่เกี่ยวกับ

ความจํา ควรใหขอมูลยอนกลับทุกครั้ง แตถาเปนการเรียนระดับสูงหรือเปนนามธรรม ควรใหขอมูลยอนกลับ 

ตอนทายของบทเรียนตองให ขอมูลยอนกลับทันททีันใดหลังจากผูเรียนตอบคําถามหลีกเลี่ยงขอมูลยอนกลับ 

ชนิดถูก/ผิด เพราะเปนเพยีงการยนืยนัคําตอบ เมื่อนกัเรยีนตอบถกูตองขอมูลยอนกลับ ใหทราบวาคาํตอบนัน้

ถูกและทําไมจึงถูกและให ขอมูลยอนกลับ เมื่อนักเรียนตอบผิดวาคําตอบนั้นผิด ทําไมจึงผดิ และคําตอบ

ที่ถูกคืออะไร 

    3.1 เมื่อนกัเรยีนตอบคําถามผิด ควรเปดโอกาสใหผูเรียนตอบคําถามเดิมอีกครั้ง 

ถาผูเรียนยงัตอบผิดอีกก็บอกคําตอบถูกและอธิบายวาทาํไมจึงถกู 
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    3.2 ควรจัดขอมูลยอนกลับ แตกตางกันตามระดับการเรียนของผูเรียน โดยผูเรียนที่ 

เรียนออนควรใหขอมูลยอนกลับ แบบที่มีการอธิบายเพิ่มเติม และมีการชวยเหลือหรือกระตุน 

    3.3 การใหขอมูลยอนกลับ ที่ดีไมควรใหซ้ําๆ เหมือนๆ กันหรือใหเปนแบบแผนตายตัว

ให ซ้ําๆ กัน แตควรจะเปลี่ยนใหแตกตางกันออกไป 

    3.4 ควรใหขอมูลยอนกลับ ที่มีลักษณะเปนการเสริมสราง คือ มีขอมูลและความนาสนใจ 

มากกวาเปนขอเสนอแนะหรือการติชมอยางงายๆ 

   4. การควบคุมบทเรียน 

    4.1 ควรมีการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และเปดโอกาสใหผูเรียนที่ไดคะแนนสงู 

สามารถเลือกวธิีเรียนและระดบัความยากงายของบทเรยีนได แตนักเรียนที่ไดคะแนนทดสอบกอนเรียน ต่ํา

ควรใหเรียนไปตามลําดับข้ันตอนของบทเรียน 

    4.2 ควรใหคําแนะนํากับผูเรียนเกี่ยวกับการใชบทเรียน เพื่อใหรูวิธีควบคุมบทเรียน 

กอนการเรียน 

    4.3 จัดระดับความยากงายของคําถามใหเหมาะสม กับวัตถุประสงค และผูเรียนท ี

เปนกลุมเปาหมาย โดยเรียงคําถามจากงายไปหายาก และคาํนงึถงึชนดิของเนือ้หาและความสมัพนัธของ

เนื้อหาดวย 

    4.4 ควรมีตัวอยางคําถามและคาํตอบในบทเรียนและไมควรใหผูเรียนขามกรอบตัวอยาง 

    4.5 เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกจํานวนคําถามตามความตองการและหลังจาก

ตอบคําถามแบบฝกหัดแตละขอแลวผูเรียนสามารถเลือกทีจ่ะทาํแบบฝกหัดตอไปหรือเลือกทีจ่ะเรียนเรื่อง

ตอไป 

    4.6 นักเรียนสามารถเลกิหรือเร่ิมบทเรยีนไดทกุขณะ เชน ในขณะทีก่าํลงัทาํแบบฝกหัด

นักเรียนสามารถหยุดและกลับไปยังบทเรียนได 

    4.7 หลังจบบทเรียนแลว ควรแสดงคะแนนความกาวหนาของผูเรียน 
 3.6 โปรแกรมสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
  โปรแกรม Authorware Professional  ซึ่งเปนโปรแกรมระบบนพินธบทเรียน (Authoring 

System) ที่ใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีรายละเอียดพอสรุปดังนี้ (มนตชัย เทียนทอง. 

2539: 50 – 51) 

  โปรแกรม Authorware Professional  เปนผลิตภัณฑของบริษัท Macromedia Inc. แหง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปนโปรแกรมประยุกตใชงานสําหรับสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียใน

ลักษณะของระบบนิพนธบทเรียน ในระยะแรกที่โปรแกรมนีพ้ัฒนาขึ้น ไดออกแบบใชกับเครื่องคอมพิวเตอร

ตระกูลแมคอินทอช (Macintosh) ตอมาไดพัฒนาขึ้นเปนรุนใหมเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอรตระกูลไอบีเอ็ม 
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  โปรแกรม Authorware Professional เปนโปรแกรมสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดยีที่มชีื่อเสยีงแพรหลายทัว่โลก ไมเพียงเฉพาะภาษาองักฤษเทานัน้ แตมีการประยกุตใชสรางบทเรียน

ที่เปนภาษาอื่นๆ เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาไทย เปน กลาวกันวา บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับไมโครคอมพิวเตอร ที่สรางโดยระบบนิพนธบทเรียนมากกวา40 % ทัว่โลก 

จะใชโปรแกรมนี้สราง นับเปนวิวฒันาการอกีขั้นหนึง่ของโปรแกรมนพินธบทเรียนทีใ่ชสําหรับการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ดวยความสะดวกตอการใชงานโดยการออกแบบการทาํงานในลักษณะแผนภูมิ 

ที่ทาํใหแมแตผูที่ไมไดเปนโปรแกรมเมอรก็สามารถสรางบทเรียนขึ้นได โดยไมตองใชหลักการโปรแกรม 

  โปรแกรม Authorware Professional มีคุณสมบัติเดน 3 ประการ ที่สนับสนุนงานสรางและ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รวมทั้งการกระจายบทเรียนที่พัฒนาแลวไปยังผูใช ไดแก 

   1. Object Authoring การออกแบบโปรแกรมดวยเทคนิค Object Authoring ทําให

ผูใชที่ไมคุนเคยกับการออกแบบโปรแกรม หรือผูที่มีประสบการณมาแลวก็ตาม สามารถทุมเทความสนใจ

ไปยงัรายละเอยีดของเนื้อหาบทเรียน และวธิีการโตตอบของผูใช โดยไมตองกงัวลเกีย่วกับโปรแกรมการใช

สัญลักษณ (Icon) แทนคําสัง่ ทําใหผูใชสามารถสรางโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงไดอยางงายโดยภายในแตละ

บทเรียนที่สรางขึ้นสามารถใชสัญลักษณ (Icon) ไดถึง 16,000 ตัว 

   2. Multimedia Tools ในโปรแกรม Authorware Professional ประกอบดวยเครื่องมือ

ดานมัลติมีเดียอยางสมบูรณ ทาํใหผูใชสามารถสรางบทเรียนที่ประกอบดวย ขอความรูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศนเขาดวยกนั ทําใหเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพที่จะใชในการเรียน การสอน 

การฝกอบรม การจําลองการทํางาน การนําเสนอสินคาและโฆษณาไดเปนอยางดีการออกแบบโปรแกรม

ใหสามารถใชไดหลายระบบ ทําใหผูใชไมวาจะเปนบนเครื่องแมคอินทอช หรือภายใตระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows ที่อยูบนเครื่องไอบีเอ็มมีการทํางานที่เหมือนกนั และสามารถที่จะตดิตอไปยังภายนอก

ระบบ ไมวาจะเปนการใชระบบฐานขอมูล หรือระบบคอมพิวเตอรเครือขาย คําสั่งในการทํางานตางๆ ทั้ง

ในเครื่องแมคอินทอช และไอบีเอ็มทีท่ํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จะไมแตกตางกนั

มาก 

 กลาวไดวา สวนหนึง่ทีท่ําใหโปรแกรม Authorware Professional เปนโปรแกรมที่ใชงายก ็คือ

การที่ออกแบบคําสั่งตางๆ อยูในรูปสัญลักษณ การสรางโปรแกรมทําไดดวยการวางไอคอนไปเรียงไวบน

โฟลวไลน (Flow Line) วิธีการนี้จึงไมมีความจําเปนตองเรียนรูการใชคําสั่งในลักษณะภาษาคอมพิวเตอร 
 3.7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถกําหนดเปนขั้นตอนไดดังนี้ (Paulissen; 

& Frater.  1994: 3; และ นงนุช วรรธนวหะ.  2535: 4 – 6) 
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   1. การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่ตองการสอน

จากหลักสูตร เอกสารการสอน หนังสือประกอบตางๆ นํามากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป จัดลําดับเนื้อหา

ใหมีความสัมพันธตอเนื่อง เลือกหัวเรื่อง และเขียนขอบขายของเรื่อง 

    1.1 การกาํหนดวัตถุประสงคของบทเรียน หมายถงึ การเขียนสิ่งที่ผูสอนคาดหวังให 

ผูเรียนแสดงพฤติกรรมหลงัจากการเรียนรูส้ินสุดลง โดยพฤติกรรมนั้นตองสามารถวัดไดสังเกตไดคําที่ระบุ

ในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในบทเรียนมัลติมีเดียนั้นตองเปนคําชี้เฉพาะ เชน อธิบายแยกแยะ เปรียบเทียบ 

วิเคราะห เปนตน 

    1.2 การวิเคราะหส่ือ และกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถงึ การกําหนดเนื้อหากิจกรรม 

การเรยีนที่คาดหวงั จะใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู จัดลําดับเนื้อหาความยากงายและความตอเนื่อง เพือ่เลือก 

และกาํหนดสื่อที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู โดยพิจารณาเลือกและระบุส่ือชนิดที่ไดจากการวิเคราะห

ลงในกิจกรรมนั้นๆ 

    1.3 การกําหนดขอบขายของบทเรียน หมายถงึ การกําหนดความสัมพนัธของเนื้อหา

แตละหัวขอยอย 

    1.4 การกําหนดวิธกีารนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาใน

แตละเฟรมวาจะเปนแบบใด การจัดแบงตาํแหนง และขนาดของเนื้อหา การออกแบบกราฟกบนจอ การใช

เสียงบรรยายประกอบความรู หรือเสียงดนตรีรวมในการนําเสนออยางไร 

   2. ข้ันการออกแบบ (Instructional Design) ข้ันนี้เปนการกําหนดคุณลักษณะ และ

รูปแบบของการทํางานของโปรแกรมโดยจะเปนหนาที่ของนักการศึกษา หรือครูผูสอนที่มีความรูในเนื้อหา 

หลักจิตวิทยาการสอน วิธีการสอนหลักการวัดและประเมินผล ซึ่งตองมีกิจกรรมรวมกันพัฒนา ดังนี ้

    2.1 การวิเคราะหเนื้อหา ครูผูสอนตองประชุมปรึกษาหารือ หรือตกลงเลือกเนื้อหา 

วิชาที่จะนํามาทําเปนบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดยมีขอควรพิจารณา ดังนี ้

     2.1.1 เนื้อหาทีม่ีการฝกทักษะซ้าํบอยๆ จะตองมภีาพประกอบ 

     2.1.2 ใชเนื้อหาที่คิดวาจะชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากกวาวิธีเดิม 

     2.1.3 เนื้อหาบางอยางที่สามารถจําลองใหเปนรูปแบบการสาธิตได ถาใชการทดลอง

จริง อาจจะมีอันตราย ตองใชวัสดุส้ินเปลืองมาก หรืออุปกรณมีราคาแพงมากๆ 

    2.2 การศึกษาความเปนไปได การศึกษาความเปนไปไดมีความจําเปน เพราะถึงแมวา

คอมพิวเตอร จะมีความสามารถเพียงใด แตก็ยังมีขอจํากัดในบางเรื่อง เมื่อครูผูสอนไดเลือกเนื้อหาและ

วิเคราะหออกมาแลววาเนื้อหาในตอนใดที่จะทําเปนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ก็มีความจําเปนที่จะตองปรึกษา 

หารือกับฝายเทคนิค หรือผูเขียนโปรแกรม โดยมีหัวขอที่ควรพิจารณา ดังนี ้
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     2.2.1 มีบุคลากรเปนผูที่มีความรูเพยีงพอ ที่จะสามารถพฒันาโปรแกรมบทเรียน 

ตามความตองการหรือไม 

     2.2.2 ใชระยะเวลาที่ยาวนาน ในการพัฒนามากเกินกวาการสอนธรรมดา หรือ

พัฒนาดวยสื่อการสอนแบบอื่นหรือไม 

     2.2.3 ตองการอุปกรณพิเศษเพิ่มเติมจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือไมมีงบประมาณ

ที่เพียงพอหรือไม 

    2.3 กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดคุณสมบัติ และส่ิงที่คาดหวงัจากผูเรียน

กอนและหลังการใชโปรแกรม โดยจะตองระบุส่ิงตอไปนี้ 

     2.3.1 กอนที่จะใชโปรแกรม ผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานอะไรบาง 

     2.3.2 ส่ิงที่คาดหวงัจากผูเรียนวาควรจะไดรับความรูอะไรบาง หลังจากการใช

โปรแกรม 

    2.4 ลําดับข้ันตอนการทาํงาน นําเนื้อหาที่ไดจากการวเิคราะห และสิ่งที่คาดหวงัจาก

ผูเรียนมาผสมผสาน และเรียงลําดับ วางแผนการนําเสนอในรูปแบบของบทภาพ (Story Board) เสร็จแลว

จึงนํามาวิเคราะหวิจารณ เพือ่แกไข ตัดทอน หรือเพิ่มเติมใหเหมาะสมจากกลุมครูผูสอน 

   3. ข้ันการสราง (Instructional Development) ในขั้นนี้เปนหนาที่ของนักคอมพิวเตอร 

หรือครูผูสอนที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยจะมีลําดับข้ันตอนของการทํางาน ดังนี้ 

    3.1 รูปแบบ หรือคําสั่งที่ผิดพลาด (Syntax Error) เกิดจากสาเหตุของการใชคําสั่ง

ที่ไมถูกตองตามขอกําหนดของภาษาที่นํามาใชนั้น 

    3.2 หลังจากที่ตรวจสอบขอผิดพลาดแลว นําโปรแกรมไปใหครูผูสอนตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหาบนจอภาพ เพราะอาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน แลวนําไปทดสอบกับผูเขียน

ในสภาพการใชงานจริง เพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาขอบกพรองทีผู่ออกแบบคาดไมถึง 

เพื่อที่จะนาํขอมูลเหลานัน้มาปรับปรุงตนฉบับและปรับปรุงแกไขโปรแกรมตอไป 

    3.3 ปรับปรุงแกไข การปรับปรุงแกไขนัน้ตองทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่ตนฉบบั

จริง ของบทภาพกอน แลวจึงไปทําการแกไขที่โปรแกรม แลวนําไปทดลองการทํางานใหม ถาหากยังพบ

ขอบกพรองอีกก็ตองนํามาแกไขปรับปรุงอีก จนกวาจะไดโปรแกรมที่นาพอใจของทุกฝายกอนไปใชงาน และ

เพื่อการนําไปใชงานใหมีประสิทธิภาพ จึงควรมกีารจัดทําคูมือประกอบการใชโปรแกรม ซึ่งแบงออกไดเปน 

3 ระดับ คือ 

     3.3.1 คูมือเรียน 

      3.3.1.1 บอกช่ือเร่ือง ชื่อวิชา และชื่อระดับช้ัน 
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      3.3.1.2 บอกวัตถุประสงคของบทเรียน เชน เพื่อทดสอบความรู เพื่อเสริมสราง

ความรู หรือเพื่อใชสอนแทนครู 

      3.3.1.3 บอกจุดประสงคทั่วไป และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

      3.3.1.4 บอกโครงสรางของเนื้อหา หรือบทสรุปของเนื้อหาในบทเรียน 

      3.3.1.5 ความรูพื้นฐานที่จําเปนกอนการเรียน 

      3.3.1.6 แสดงตัวอยางกรอบภาพในบทเรียน และคําชี้แจงสวนทีจ่ําเปน 

      3.3.1.7 กิจกรรม กฎเกณฑ หรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวกบัการเรียน หรือการทดสอบ 

      3.3.1.8 ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 

     3.3.2 คูมือครู 

      3.3.2.1 โครงสรางของเนื้อหา 

      3.3.2.2 จุดประสงคของโปรแกรมที่ใชในการสอน 

      3.3.2.3 ใชสอนในวิชาอะไร ใชตอนไหน สัมพันธกบัวัตถุประสงคหลักอยางไร 

ผูสอนควรมีความรูพื้นฐานอะไร 

      3.3.2.4 เสนอแนะกิจกรรมการเรียน และเวลาที่ใชในการอาน 

      3.3.2.5 ใหตัวอยางเพื่อที่จะชี้แนะใหเห็นวา โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

จะชวยไดอยางไรในวิชานั้นๆ 

      3.3.2.6 ตัวอยางแบบทดสอบกอนการเรียน และหลังการเรียน พรอมกับเฉลย 

     3.3.3 คูมือการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

      3.3.3.1 ชื่อโปรแกรม ชื่อผูเขียนโปรแกรม ลิขสิทธิ์ วันที่แกไขปรับปรุง 

      3.3.3.2 ภาษาที่ใช ไฟลตางๆ ขนาดของโปรแกรม 

      3.3.3.3 หนวยความจาํของเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชโปรแกรมนี้ ได

หรืออุปกรณ อ่ืนๆ ที่ใชรวมกัน 

      3.3.3.4 วิธีการใชเปนขั้นๆ เร่ิมต้ังแตการเปดเครื่อง เปนตน 

      3.3.3.5 คําสั่งตางๆ ที่จะตองใชกับโปรแกรม 

      3.3.3.6 Flow Chart ของโปรแกรม 

      3.3.3.7 ตวัอยางของการปอนขอมูล และการแสดงผล 

      3.3.3.8 ขอมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับกลุมตวัอยาง 

   4. ข้ันตอนการประยุกตใช (Instructional Implementation) เปนการประยุกตใชใน

การเรียนการสอนและการประเมนิผล โดยนกัคอมพวิเตอรกับผูสอนจะตองประเมนิผลรวมกนัวา โปรแกรม

บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมานี้เปนอยางไร สมควรที่จะนาํไปใชในการเรียนการสอนหรอืไม 
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    4.1 ประยุกตใชในหองเรียน เปนการนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอน โดยจะตอง

ทําตามขอกําหนดสําหรับการใชโปรแกรม เชน 

     4.1.1 โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับการสาธิต ทดลอง ผูสอนควรใหผูเรียนไดใช 

โปรแกรมกอนที่จะเขาหองทาํการทดลองจริงๆ 

     4.1.2 โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับเสริมสรางการเรียนรู ควรจะกาํหนดใหมีกจิกรรม

กี่ชั่วโมง สําหรับการใชโปรแกรม 

     4.1.3 โปรแกรมที่ใชเปนสื่อเสริมใหผูเรียนไดเห็นทั้งชั้น อาจตองใชวิธีการตอ

อุปกรณในการขยายภาพไปสูจอขนาดใหญ เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถเห็นไดชัดทัง้ชัน้เรียน 

    4.2 ประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียที่ปรับปรุงไววา โปรแกรมที่สรางขึ้นนั้นเปนอยางไร สมควรที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนหรือไม 

สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 

     4.2.1 การประเมนิโดยใชแบบทดสอบ เพื่อทีจ่ะประเมินวาหลังจากที่ใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียนี้แลว ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งเอาไวหรือไม โดยใหผูเรียน

ทําแบบทดสอบกอนและหลงัเรียน เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน วัดความเขาใจในเนือ้หาถาผลการทดสอบ

ติดลบ หรือการทําผิดสูงเกินกวา 10 เปอรเซ็นต แสดงวา ผูเรียนไมไดพัฒนาความรูเพิ่มเติมแตอยางใด 

จะตองทาํการปรับปรุงตนฉบับ หรือวัตถุประสงคนัน้ใหม 

     4.2.2 การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม เพื่อทีจ่ะประเมินสวนของโปรแกรม

และการทํางานวาการใชโปรแกรมกับเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมหรือไม ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการใช 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียนี้เปนอยางไร วิธีการใชโปรแกรมยากงายอยางไร วธิีการเสนอบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียมีความถูกตอง เนื้อหาเอกสารประกอบ คูมือครูและการมีปฏิสัมพันธกนัอยางไร 
 3.8 งานวจิัยที่เกีย่วกับคอมพวิเตอรมัลติมเีดีย 
  ในการวิจัยครั้งนี ้ไดมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทั้งในประเทศและ 

งานวิจัยตางประเทศ ดังนี ้

  ปริตร แกวสวาง (2540) ไดทําการพัฒนาหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมไปสูระบบมัลติมีเดีย

บนซีดีรอม ในวิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที4่ 

จํานวน 30 คน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เรียนจากหนังสอืเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมระบบ

มัลติมีเดียบนซีดีรอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 96.53 และมีคะแนนเฉลีย่หลงัการเรียนสูงกวา

คะแนนเฉลีย่กอนการเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

  จิรวรรณ สุวรรณเนตร (2543: 52 – 55) ไดพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง จังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อใชสอนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาปที ่ 1 โดยจุดมุงหมายเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพ
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ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนเทศบาล

วัดประทุมคณาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 48 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย ผลการศกึษา

พบวา บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง จังหวัดสมทุรสงคราม สําหรับสอนระดบัมัธยมศึกษาปที ่1 

มีประสิทธิภาพ 94.33 – 92.00 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 85/85 

  ศศิธร ฤดีศิริศักด์ิ (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการถายภาพ

บุคคล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามเกณฑ 

90/90 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่3 สาขาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วิทย-ุ

โทรทัศน) และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีจันทบุรี จํานวน 

30 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง

การถายภาพบุคคล มีประสิทธิภาพ 90.16/90.95 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

  นวลสกุล พวงบุบผา (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการ

จําแนกคําในภาษาไทย วิชาภาษาไทย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตาม 

เกณฑ 85/85 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม จังหวัด 

นนทบุรี จํานวน 48 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทย วิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพ 91.22 – 88.33 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไว 

  คลาสเซน็ (Klassen.  1990: 281 – A) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมลัติมีเดียในการเพิม่

ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแหงฮองกง ผลการศึกษา 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในดานการฟงสงูขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

4. เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  หลักการเพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ 

ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี ้(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 

2544) 

   1. เปนการศกึษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาต ิมุงเนนความเปนไทย ควบคูกบัความเปน

สากล 

   2. เปนการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทกุคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ 
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เทาเทียมกนั โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

   3. สงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชวีิต โดยถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

   4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 

   5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอน

ผลการเรียนรูและประสบการณ 
 จุดหมาย 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา 

มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดจุดหมาย ซึ่ง

ถือวาเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 

  1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

  2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 

  3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวทิยาการ 

มีทกัษะและศักยภาพในการจดัการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ีปรับวธิีการคิด วิธกีารทาํงานไดเหมาะสม

กับสถานการณ 

  4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง

ปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

  5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

  6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 

  7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถี

ชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  8. มีจิตสํานกึในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณ ี กีฬา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิง่แวดลอม 

  9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม โครงสรางเพื่อ 

ใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กาํหนดไวใหสถานศึกษา และ

ผูที่เกีย่วของมแีนวปฏิบัติในการจัดหลักสตูร สถานศกึษาจึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศกึษา

ข้ันพืน้ฐาน ดังนี ้

   9.1  ระดับชวงชั้น 

    กําหนดหลักสตูรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี ้
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    ชวงชัน้ที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 – 3  

    ชวงชัน้ที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที ่4 – 6  

    ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 – 3  

    ชวงชัน้ที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 – 6  

   9.2 สาระการเรียนรู 

    กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ 

กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี ้

    9.2.1 ภาษาไทย 

    9.2.2 คณิตศาสตร 

    9.2.3 วิทยาศาสตร 

    9.2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    9.2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 

    9.2.6 ศิลปะ 

    9.2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    9.2.8 ภาษาตางประเทศ 

   สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมเปนพื้นฐานที่ผูเรยีนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม 

คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลกัในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรางพืน้ฐานการคิด และ

เปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติกลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปน

มนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

   เร่ืองสิ่งแวดลอม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู

ไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 

   กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชัน้ สวนภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 

   หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จาํเปน

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิม่ข้ึนได ใหสอดคลองกับการสนองตอบศักยภาพ

ของผูเรียนแตละคน 
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   9.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกจิกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง

ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวม

และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด 

และสนใจอยางแทจริง การพฒันาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนษุยใหครบทกุดาน

ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งทีจ่ะสนองนโยบายในการสรางเยาวชน

ของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปน

มนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการ

อยางมีเปนหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

    9.3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน

ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศกัยภาพของตนเสริมสรางทกัษะ

ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดีซึง่ผูสอนทกุคน

ตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

    9.3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร 

ตั้งแตศึกษา วเิคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางาน

รวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

   9.4 มาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตาม

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม 

จริยธรรม และคานยิมของแตละกลุมเพือ่ใชเปนจุดมุงหมายในการพฒันาผูเรียนใหมีคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค 

ซึ่งกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 

    9.4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    9.4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ

เรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชัน้ คือ ชั้นประถมศึกษาปที ่3 และ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปท ี3 และ 

6 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปน

สําหรับการพฒันาคุณภาพทุกคนเทานัน้ สําหรับมาตรฐานการเรียนรูทีส่อดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน

และสงัคม ภูมิปญญาทองถิน่ คุณลักษณะอนัพงึประสงค เพื่อเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมข้ึนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

ของผูเรียน ใหสถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติมได 

   9.5 เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนไว ดังนี้ 
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    ชวงชั้นที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000ชั่วโมง 

โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง 

    ชวงชั้นที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที ่4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000ชั่วโมง 

โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง 

    ชวงชั้นที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200ชั่วโมง 

โดยเฉลี่ยวันละ 5 – 6 ชั่วโมง 

    ชวงชัน้ที ่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 – 3 มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง

โดยเฉลี่ยวนัละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง 

   สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมการงานอาชพีและเทคโนโลย ีประกอบดวย 

    สาระที ่1  การดํารงชีวิตและครอบครัว 

    สาระที ่2  การอาชีพ 

    สาระที ่3  การออกแบบและเทคโนโลย ี 

    สาระที ่4  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    สาระที ่5  เทคโนโลยเีพื่อการทํางานและอาชีพ 

   มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีดังนี ้

    สาระและมาตรฐานการเรียนรู ชวงชัน้ที ่2 (ป.4 – ป.6) 
    สาระที ่1 การดํารงชวีิตและครอบครัว  
     มาตรฐาน 1.1 เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกใน

การใชพลงังานทรพัยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพื่อการดํารงชีวิต และครอบครัวที่เกีย่วของกับ

งานบาน งานเกษตร งานประดิษฐ งานชาง และงานธุรกจิ 
      งานบาน 
       1. งานทาํความสะอาดบานและบริเวณบานหรือ 

       2. การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

       3. การประกอบ จัดและเก็บอาหารคาวและหวาน 

       4. การฝกทําและตกแตงอาหาร 

       5. การเลือกใชเสือ้ผาและเครื่องแตงกาย 

       6. การดูแลเสื้อผา 

       7. การซอมแซมเครื่องแตงกายดวยมือ 

       8. การเลือกใชเทคโนโลย ี

       9. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 
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       10. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

       11. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 
      งานเกษตร 
       1. งานปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 

       2. การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ด แยกหัว แยกหนอและการโนมกิ่ง 

       3. การปลูกไมดอกไมประดับและพืชผักสวนครัว 

       4. การเลือกใชเทคโนโลย ี

       5. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

       6. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

       7. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 

       8. การเลี้ยงสัตวทั่วไป 
      งานชาง 
       1. งานบํารุงรักษาของเลนและอุปกรณในบาน 

       2. งานซอมแซมของเลน และอุปกรณในบาน 

       3. การเลือกใชเทคโนโลย ี

       4. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

       5. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

       6. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 
      งานประดิษฐ 
       1. การประดิษฐบรรจุภัณฑจากเศษวัสดุ 

       2. การประดิษฐของเลน ของตกแตงและของใช 

       3. การเลือกใชเทคโนโลย ี

       4. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

       5. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

       6. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 
      งานธรุกิจ 
       1. งานจัดเก็บหนงัสือประเภทตาง ๆ 

       2. งานออมทรพัยดวยตนเอง 

       3. การติดตอส่ือสารและการใชบริการในชวีติประจําวนั 

       4. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 
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   มาตรฐาน 1.2 มีทักษะกระบวนการทํางาน การจัดการ การทํางานเปนกลุม การแสวงหา

ความรู สามาแกปญหาในการทํางานรักการทํางานและมีเจตคติที่ดีตองาน 

    1. ความตั้งใจเอาใจใสในการทํางาน 

    2. การทาํงานดวยความสะอาดปลอดภัย 

    3. การเก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ 
    สาระที ่2 การอาชีพ  
     มาตรฐาน 2.1 เขาใจ มีทักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มี

เจตคติที่ดีตองานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

      1. หลักการและทักษะที่จําเปนตอการทํางานอาชีพสุจริต 

      2. แนวทางในการนําเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพ  
    สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี  
     มาตรฐาน 3.1 เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลย ีใชความรู ภูมปิญญา 

จินตนาการและวามคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิง่ของ เครื่องใช วิธีการเชงิกลยทุธ ตามกระบวนการ

เทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม โลกของงาน

และอาชีพ 

      1. หลักการเบื้องตนของการออกแบบ 

      2. ความหมาย ธรรมชาติและบทบาทของเทคโนโลย ี

      3. การเลือกเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการทาํงาน 

      4. การสรางสิง่ของเครื่องใชในชีวิตประจําวันตามกระบวนการเทคโนโลย ี

      5. การเลือกใชเทคโนโลย ี

      6. การเก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ 

      7. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

      8. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม  
    สาระที ่4 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
     มาตรฐาน 4.1 เขาใจ เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีคุณธรรม 

      1. ความสาํคัญของขอมูล แหลงขอมูลและประโยชนของขอมูล 

      2. การคนหาและรวบรวมขอมูล 

      3. การจัดเก็บรักษาขอมูล 



 36 

      4. ชื่อและหนาทีข่องอุปกรณ พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5. หลักการเบื้องตนของคอมพวิเตอร 

      6. ประโยชนของคอมพิวเตอร 

      7. การใชงานคอมพิวเตอรในการคนหาขอมลู 

      8. รูปแบบการนาํเสนอขอมูล 

      9. หลักการเบื้องตนของการแกปญหา 

      10. การใชคอมพวิเตอรสรางชิ้นงานจากจนิตนาการ และการนําเสนอดวย

โปรแกรมประมวลผลคํา 

      11. การเลือกใชเทคโนโลย ี

      12. การเก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ 

      13. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

      14. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 
    สาระที ่5 เทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ  
     มาตรฐาน 5.1  ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา 

การสรางงาน การสรางอาชพีสุจริตอยางมคีวามเขาใจ มกีารวางแผนเชงิกลยทุธ และมีความคิดสรางสรรค 

      1. การวางแผน เลือกและใชเทคโนโลย ี

      2. การเลือกใชเทคโนโลย ี

      3. การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

      4. ความปลอดภยัในการทาํงาน 

      5. การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม 

 จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะ

เห็นไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถเราความสนใจของผูเรียน ซึ่งเปนประโยชนตอคุณภาพ

การเรยีนการสอน เปนการพฒันาการเรยีนการสอนที่ตองสอบความแตกตางระหวางบคุคล การนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียมาใชในสถานศึกษา ไมจํากัด เพศ ไมจํากัดเวลา ชวยลดภาระการสอนของครู 

สงผลตอการเรียนรูโดยตรงตอผูเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงมีความสําคัญ และ

เปนประโยชนมาก โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดยี เร่ือง  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยีชัน้ประถมศกึษาปที ่4 

ใหเหมาะกับการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนและมีคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้และการวิจัยและพฒันา (Research and Development) เพื่อหาคุณภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  4 โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลาํดับข้ันตอน ดังนี ้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย 

 4. การดําเนินการทดลอง 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  กลุมที ่ 1 
   เปนผูเชี่ยวชาญ  ประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
  กลุมที ่ 2 
   กลุมผูใชเปนนกัเรียน ชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ที่เรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  

ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จาํนวน 4 หองเรยีน จํานวนนกัเรียน

ทั้งหมด 120  คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมที ่1 
   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน 

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมิน 2 รอบ  

ดังนี ้

   รอบที ่1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 3 คน และผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

จํานวน 3 คน  

   รอบที ่2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 5 คน และผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

จํานวน 5 คน   
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  กลุมที ่2 
   กลุมผูใชนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ทีเ่รียนวชิาการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี  

ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จาํนวน 30 คน ดวยการจับสลาก

นักเรียนมาจํานวน 1  หองเรยีนโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) 

 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การผลิตบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีข้ันตอนดําเนินการ ดงันี ้  

  1. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อทํา

ความเขาใจวตัถุประสงคของเนื้อหาวิธีสอนการวัดและการประเมินผล 

  2. วิเคราะหผูเรียน ในเรื่องประสบการณและพื้นความรูเดิม เพื่อเปนขอมูลในการกําหนด

จุดมุงหมาย และออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียใหเหมาะสม 

  3. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

  4. วิเคราะหเนื้อหา แยกออกเปน 3 เร่ือง จากงายไปหายาก โดยอาศัยผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  5. จัดทาํเคาโครงของเนือ้หาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี เร่ือง การใชโปรแกรมประมวล 

ผลคํา กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่4 ซึ่งในบทเรียนประกอบดวย

คําชี้แจงในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เนื้อหา และแบบฝกหัดระหวางเรียนเปนแบบปรนัย 

ชนิด 4 ตัวเลือก เร่ืองละ 10 ขอ  รวมจาํนวน 30 ขอ 

  6. เขียนผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยแสดงการดําเนนิของบทเรียน ใน

สวนรายการหลักและรายการยอย ในแตละรายการตามโครงเรื่องเนื้อหาของบทเรียน แลวเขยีนบทตาม

ผังงาน 

  7. ดําเนนิการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดียตามผังงาน โดยใชโปรแกรมในการสราง

บทเรียนมัลติมีเดีย คือ โปรแกรม AUTHORWARE VERSION 7.0  

  8. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ

ตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ 
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  9. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคาํ ที่แกไขแลว

ไปใหผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา 3 ทาน ดานเทคโนโลยกีารศึกษา 3 ทาน เพื่อ

ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและนาํผลการประเมนิขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไป

ปรับปรุงแกไขบทเรียนตามทีผู่เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

   9.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมิีเดียที่แกไขเสร็จแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

ตรวจสอบ และใหผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 ทางดานเนื้อหา 5 ทาน ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 ทาน เพื่อ

ประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียและนําขอเสนอแนะไปปรบัปรุงแกไขบทเรียนใหมีคุณภาพ

ตามเกณฑทีก่าํหนด กอนนาํไปทดลองหาผลการใช 

   9.2 สําเนาใสแผนคอมแพคดิสก เพื่อนําไปหาผลการใชกับกลุมตัวอยาง 
 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  1. ศึกษาจุดมุงหมายและแนวทางสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถปุระสงค 

  2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเปนปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 60 ขอเร่ืองละ  

20 ขอ 

  3. นําแบบทดสอบที่สราง ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจน

ของภาษา และครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 

  4. นําขอสอบที่ไดปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 60 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 100 คน ซึ่งผานการเรยีนเรื่อง โปรแกรมประมวลผลคํา มาแลว เสร็จแลว

ตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0  

คะแนน 

  5. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ระหวาง .20 – .80  และคา

อํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต  .20  ข้ึนไป ของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยใชสัดสวน (อนันต ปจฉิมศิริ.

2543: 10 – 11) แลวคัดเลือกขอสอบไว 30 ขอ เร่ืองละ 10 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา  

  6. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลว จํานวน 30 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (ลวน สายยศ; และ อังคณา  

สายยศ.  2543: 168)   
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ตาราง 1 แสดงผลคาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก และคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 
 

เร่ืองที ่ จํานวนขอ คาความยากงาย (p) อํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อมัน่ (rtt) 

     

1 10 0.33-0.78 0.37-0.81 0.75 

2 10 0.28-0.70 0.33-0.78 0.78 

3 10 0.33-0.72 0.22-0.74 0.79 
     

รวม 3 เร่ือง 30 0.28-0.78 0.22-0.81 0.79 
     

 
 การสรางแบบประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมอื ที่ใชในการศกึษาคนควา เพื่อ

พิจารณาหัวขอปญหาและจดุมุงหมาย เพือ่ทราบวาตองการทราบขอมลูใดบาง 

  2. สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยกําหนดความหมาย

ของคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถามในแตละขอ  ดงันี ้

   คะแนน     5    หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

   คะแนน     4    หมายถึง มีคุณภาพด ี

   คะแนน     3    หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

   คะแนน     2    หมายถึง ตองปรับปรุง 

   คะแนน     1    หมายถึง ใชไมได 

  3. นําแบบประเมนิที่สรางขึ้น  ไปใหอาจารยทีป่รึกษาสารนพินธตรวจสอบ  เพื่อปรับปรุง

แกไขแบบประเมิน 

  4. นําแบบประเมินที่แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา

ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคาํ กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 

  5. นําผลที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ย และใชเกณฑในการแปลความหมาย  

ดังนี ้
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   คาเฉลี่ย    4.51 – 5.00   หมายถงึ มีคุณภาพดีมาก 

   คาเฉลี่ย    3.51 – 4.50   หมายถงึ มีคุณภาพด ี

   คาเฉลี่ย    2.51 – 3.50   หมายถงึ มีคุณภาพปานกลาง 

   คาเฉลี่ย    1.51 – 2.50   หมายถงึ ตองปรับปรุง 

   คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50   หมายถงึ ใชไมได 

 ผูวิจัยกาํหนดเกณฑคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ตองมี

คาเฉลี่ย  ตั้งแต  3.51  ข้ึนไป   

 

4. วิธีดําเนินการทดลอง 
 การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  ตามลําดับมีข้ันตอน ดังนี ้

 1. การประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

รอบที่ 1 ผูวิจยันําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา ไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา จาํนวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษาจํานวน 3 ทาน ตรวจประเมนิคณุภาพ

บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมเีดียแลวประเมนิ คุณภาพนาํผลที่ไดจากการประเมนิมาปรับปรุงแกไขบทเรยีน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย ตามขอเสนอแนะ 

 2. การประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

รอบที ่2 ผูวิจัยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลตมิีเดียไปใหผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา จํานวน 5 ทาน และผูเชีย่วชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน 5 ทาน ตรวจประเมนิ คุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประเมนิ

คุณภาพนาํผลที่ไดจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จนมีคุณภาพ

ตามเกณฑทีก่าํหนด 

 การดําเนนิการทดลองเพื่อศึกษาผลการใชบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมเีดยี เร่ือง การใชโปรแกรม

ประมวลผลคาํ โดยการนําบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย ไปทดลองกบันกัเรียนกลุมตัวอยาง ชัน้ประถมศึกษา

ปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยเริ่มเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง โปรแกรมประมวลผลคํา เร่ืองที่ 1 

พรอมทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวยเมื่อเรียนเรื่องที ่1 จบแลวใหทําแบบทดสอบของเรื่องที ่1

ทันที ทําเชนนีจ้นครบทั้ง 3 เร่ืองแลว นาํผลที่ไดมาจําแนกตามระดับผลการเรียน 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
  นําขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จําแนกระดับผลการเรียน 
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  ระดับคะแนน  ระดับผลการเรียน  การแปลความหมาย 

   80ข้ึนไป   4    ผลการเรียนอยูในระดับดีมาก 

   70 – 79    3    ผลการเรียนอยูในระดับดี 

   60 – 69    2    ผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

   50 – 59    1    ตองปรับปรุง 

   ต่ํากวา 50   0    ไมผาน 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 

  1.1 หาคารอยละ 

  1.2 หาคาเฉลี่ย (ลวน สายยศ;  และ อังคณา  สายยศ. 2536: 59) 

  1.3 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 64) 

 2. สถิติที่ใชหาคณุภาพแบบทดสอบ 

  2.1 หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ

เปนรายขอ โดยใชสัดสวน (อนันต ปจฉิมศิริ. 2543: 10 – 11) 

  2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของ 

Kuder Richardson (ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2543: 168)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด สรางขึ้นโดยใชโปแกรม Macromedia 

Authorware Version 7 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ลักษณะของบทเรียนผูเรียน

สามารถจะเรียนรูเนื้อหาของบทเรียนไดตามความสามารถและตามความสนใจของตนเอง  โดยสามารถ

โตตอบกับบทเรียนไดงายและไดขอมูลยอนกลับทันที โดยมีคุณสมบัติครอบคลุมทางมัลติมีเดีย ทั้ง

ทางดานภาพและเสียง  ไดแก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ  

แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ประกอบดวยเนื้อหาทั้ง 3 เร่ือง ดังตอไปนี้ 

  เร่ืองที่ 1  การเขาสูโปรแกรม   

  เร่ืองที่  2  แถบตางๆ บนจอภาพ                       

  เร่ืองที่  3  ปุมตางๆบนแผงแปนอักขระ 
 

 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา   

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ใหผูเชี่ยวชาญทางดาน

เนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

คุณภาพตามเกณฑไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเช่ียวชาญ 
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา   

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญทางดาน

เนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

จํานวน 2 รอบ ไดผลตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 2 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหารอบที ่1 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

    

ดานเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 4.11 0.68 ดี 

    1. เนื้อหาความสอดคลองกับจุดประสงค 3.67 0.58 ดี 

    2. ความถูกตองของเนื้อหาในบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

    3. ปริมาณเนื้อหาแตละบทเรียนเหมาะสม 4.33 0.58 ด ี

    4. การจัดเรยีงลําดับเนื้อหาเหมาะสม 4.33 0.58 ด ี

    5. ความชัดเจนในการอธบิายเนื้อหา 4.00 1.00 ด ี

    6. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 3.67 0.58 ด ี

ภาพ ภาษาทีใ่ช 4.25 0.62 ดี 

    1. ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาทีน่ําเสนอ 4.33 0.58 ด ี

    2. ความเหมาะสมของภาษาในการสื่อความหมาย 4.33 0.58 ด ี

    3. ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.33 0.58 ด ี

    4. ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.00 1.00 ด ี

แบบฝกหัดระหวางเรียน 4.08 0.67 ดี 

    1. ความชัดเจนของคําสัง่ 4.00 1.00 ดี 

    2. ความชัดเจนของขอคําถาม 4.33 0.58 ด ี

    3. คําถามของแบบฝกหัดครอบคลุมเนื้อหา 4.33 0.58 ด ี

    4. การนําเสนอสรุปผลคะแนนรวม 3.67 0.58 ด ี
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.14 0.65 ดี 
    

     
 จากตาราง 2 แสดงผลการประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมลัติมีเดียดานเนื้อหา เร่ือง

การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 สรุปผลการประเมินบทเรียนโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพแตละดาน  ดังนี ้

  ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง พบวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยคุณภาพในเรื่อง

เนื้อหาความสอดคลองกับจุดประสงค ปริมาณเนื้อหาแตละบทเรียนเหมาะสม การจัดเรียงลําดับเนื้อหา

เหมาะสม ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน อยูในระดับดี  
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ความถกูตองของเนื้อหาในบทเรียน อยูในระดับดีมาก 

  ภาพ ภาษาที่ใช พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับ ดี ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา

ที่นําเสนอ ความเหมาะสมของภาษาในการสื่อความหมาย ความชัดเจนของภาพประกอบ ความถูกตอง

ของภาษาที่ใช อยูในระดับดี 

  แบบฝกหัดระหวางเรียน พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี ความชัดเจนของคําสั่ง ความชัดเจน

ของขอคําถาม คําถามของแบบฝกหัดครอบคลุมเนื้อหา การนําเสนอสรุปผลคะแนนรวม อยูในระดับดี 

 

ตาราง 3 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยีการศึกษารอบที่ 1 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
    

ดานภาพ เสยีง และการใชภาษา 4.27 0.70 ดี 

    1. ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับบทเรียน 4.00 1.00 ดี 

    2. ความเหมาะสมของการใชภาษาในบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

    3. ความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดบัภาพ 4.33 0.58 ด ี

    4. ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีประกอบบทเรียน 4.00 1.00 ด ี

    5. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายประกอบบทเรยีน 4.33 0.58 ด ี

ดานการใชสแีละตัวอักษร 4.27 0.80 ดี 

    1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร 3.67 0.58 ดี 

    2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.33 1.15 ดี 

    3. ความเหมาะสมของสปีุมและสีตัวอักษร 4.67 0.58 ดีมาก 

    4. ความเหมาะสมของสตีัวอักษร 4.67 0.58 ดีมาก 

    5. ความเหมาะสมของสพีื้นหลังกับสีของเนื้อหา 4.00 1.00 ดี 
ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรยีน 4.47 0.52 ดี 

    1. การออกแบบหนาจอ 4.33 0.58 ด ี

    2. การออกแบบโครงสรางของบทเรียน 4.33 0.58 ด ี

    3. ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 

    4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ด ี

    5. การโตตอบของบทเรียนโดยรวม 4.67 0.58 ด ี
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.33 0.67 ดี 
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     จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยี

การศึกษารอบที่ 1 เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 สรุปผลการประเมินบทเรียนโดยรวมอยูในระดับ ดี โดยมีคุณภาพแตละ

ดานดังนี ้

  ดานภาพ เสียง และการใชภาษา พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี โดยคุณภาพใน

เร่ืองขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับบทเรียน ความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดับภาพ ความเหมาะสม

ของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน ความเหมาะสมของเสียงบรรยายประกอบบทเรียนอยูในระดับดี ความ

เหมาะสมของการใชภาษาในบทเรียน อยูในระดับดีมาก 

  ดานการใชสีและตัวอักษร พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี ความเหมาะสมของขนาด

ตัวอักษร ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีของเนื้อหา อยูในระดับ

ดี ความเหมาะสมของสีปุมและสีตัวอักษร ความเหมาะสมของสีตัวอักษร อยูในระดับดีมาก   

   ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียน พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี การออกแบบ

หนาจอ การออกแบบโครงสรางของบทเรยีน การเทคนิคการนําเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม การโตตอบ

ของบทเรียนโดยรวม อยูในระดับดี ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา อยูในระดับดีมาก 

 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยกีารศึกษารอบที่ 1 มีขอเสนอแนะและสิ่งทีป่รับปรุง

แกไข ดังนี ้

  1. ควรมีการตรวจทานความถกูตองของคําในเนื้อหาและแบบฝกหัด 

  2.  ควรปรับปรุงตัวอักษรในแตละบทใหเปนไปในทางเดียวกนั 

  3.  ควรมีหัวเรื่องในแตละเรื่องตองตัวอักษรใหญ และเหน็ชัดเจน 

  4.  เฟรมที่ตอบถกูใชเวลานานเกินไปควรใหลดใหเร็วขึ้น 

  5.  สีของตัวอักษรบางเฟรมอานคอนขางยาก สีของตัวอักษรและสีพื้นหลังใกลเคียงกนั 

 ผูวิจัยไดนาํขอเสนอแนะตางๆ ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาปรับปรุง

แกไขดังนี้ 

  1.  ตรวจสอบความถูกตองแกไขคําผิดของเนื้อหา และแบบฝกหัด 

  2.  เปลี่ยนตัวอกัษรใหเหมือนกนัและอยูในทศิทางเดียวกัน 

  3.  เปลี่ยนตัวอกัษรในหวัเรื่องใหใหญและชัดเจน 

  4.  เปลี่ยนเฟรมทีต่อบถูกใหมีเวลาสั้นขึ้น 

  5.  เปลี่ยนสีตัวอักษรใหอานงายและเลือกสีทีไ่มใหใกลเคียงกับพืน้หลงั 
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ตาราง 4 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหารอบที ่2 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

    

ดานเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 4.60 0.56 ดีมาก 

    1. เนื้อหาความสอดคลองกับจุดประสงค 4.40 0.55 ดี 

    2. ความถูกตองของเนื้อหาในบทเรียน 4.80 0.45 ดีมาก 

    3. ปริมาณเนื้อหาแตละบทเรียนเหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก 

    4. การจัดเรยีงลําดับเนื้อหาเหมาะสม 4.40 0.55 ด ี

    5. ความชัดเจนในการอธบิายเนื้อหา 5.00 0.55 ดีมาก 

    6. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 4.40 0.89 ด ี

ภาพ ภาษาทีใ่ช 4.65 0.59 ดีมาก 

    1. ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาทีน่ําเสนอ 4.80 0.45 ดีมาก 

    2. ความเหมาะสมของภาษาในการสื่อความหมาย 4.40 0.89 ด ี

    3. ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.60 0.55 ดีมาก 

    4. ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.80 0.45 ดีมาก 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 4.55 0.51 ดีมาก 

    1. ความชัดเจนของคําสัง่ 4.40 0.55 ด ี

    2. ความชัดเจนของขอคําถาม 4.60 0.55 ดีมาก 

    3. คําถามของแบบฝกหัดครอบคลุมเนื้อหา 4.60 0.55 ดีมาก 

    4. การนําเสนอสรุปผลคะแนนรวม 4.60 0.55 ดีมาก 
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.60 0.55 ดีมาก 
    

     

 จากตาราง 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดียดานเนื้อหา เร่ือง 

การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 สรุปผลการประเมินบทเรียนโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคุณภาพแตละดาน ดังนี้ 

  ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยคุณภาพใน

เร่ืองเนื้อหาความสอดคลองกับจุดประสงค การจัดเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหาเหมาะสมกบัระดับ

ความรูของผูเรียน อยูในระดบัดี ความถูกตองของเนื้อหาในบทเรยีน ปริมาณเนื้อหาแตละบทเรียนเหมาะสม  

ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา อยูในระดับดีมาก  



 48 

  ภาพ ภาษาที่ใช พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดีมาก ความเหมาะสมของภาษาใน

การสื่อความหมาย อยูในระดบัดี ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นาํเสนอ ความชัดเจนของภาพประกอบ  

ความถูกตองของภาษาที่ใช อยูในระดับดีมาก   

   แบบฝกหัดระหวางเรียน พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดีมาก ความชัดเจนของคําสั่ง 

อยูในระดับดี ความชัดเจนของขอคําถาม คําถามของแบบฝกหัดครอบคลุมเนื้อหา การนําเสนอสรุปผล

คะแนนรวม อยูในระดับดีมาก 

 

ตาราง 5 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยีการศึกษารอบที่ 2 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
    

ดานภาพ เสยีง และการใชภาษา 4.52 0.51 ดีมาก 

    1. ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับบทเรียน 4.40 0.55 ด ี

    2. ความเหมาะสมของการใชภาษาในบทเรียน 4.40 0.55 ด ี

    3. ความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดบัภาพ 4.80 0.45 ดีมาก 

    4. ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีประกอบบทเรียน 4.60 0.55 ดีมาก 

    5. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายประกอบบทเรยีน 4.40 0.55 ดี 

ดานการใชสแีละตัวอักษร 4.56 0.58 ดีมาก 

    1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร 4.80 0.45 ดีมาก 

    2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.40 0.89 ดี 

    3. ความเหมาะสมของสปีุมและสีตัวอักษร 4.60 0.55 ดีมาก 

    4. ความเหมาะสมของสตีัวอักษร 4.60 0.55 ด ี

    5. ความเหมาะสมของสพีื้นหลังกับสีของเนื้อหา 4.40 0.55 ดี 
ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรยีน 4.60 0.58 ดีมาก 

    1. การออกแบบหนาจอ 4.40 0.89 ดี 

    2. การออกแบบโครงสรางของบทเรียน 4.80 0.45 ดีมาก 

    3. ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 4.60 0.55 ดีมาก 

    4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก 

    5. การโตตอบของบทเรียนโดยรวม 4.60 0.55 ดีมาก 
    

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.56 0.55 ดีมาก  
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 จากตาราง 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคโนโลยี

การศึกษารอบที่ 2 เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 สรุปผลการประเมินบทเรียนโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคุณภาพแตละ

ดานดังนี ้

  ดานภาพ เสียง และการใชภาษา พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยคุณภาพใน

เร่ืองขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับบทเรียน ความเหมาะสมของการใชภาษาในบทเรียน ความเหมาะสม

ของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน อยูในระดับดี ความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดับภาพ ความเหมาะสม

ของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน อยูในระดับดีมาก  

  ดานการใชสีและตัวอักษร พบวา คุณภาพโดยรวม อยูในระดับดีมาก ความเหมาะสมของ

รูปแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีของเนื้อหา อยูในระดับดี  

ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของสีปุมและสีตัวอักษร อยูในระดับดีมาก  

   ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียน พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดีมาก การออกแบบ

หนาจอ อยูในระดับดี การออกแบบโครงสรางของบทเรียน ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา การเทคนิค

การนําเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม การโตตอบของบทเรียนโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก 

  

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมิีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีสําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

ทั้ง 2 รอบ แลวนําไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนตัวอยาง จํานวน 30 คน พรอมทั้งทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนและวัดแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ผลการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 จําแนกไดตามตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 6 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา จําแนกตาม 

     ระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน 
เร่ืองที ่ จํานวน 

0 1 2 3 4 
       

จํานวนนักเรยีน - -     5   15   10 
1 

รอยละ - -   16.67   50.00   33.33 

จํานวนนักเรยีน - -     6   15     9 
2 

รอยละ - -   20.00   50.00   30.00 

จํานวนนักเรยีน - -     6   10   14 
3 

รอยละ - -   20.00   33.33   46.67 
       

จํานวนนักเรยีน - -     6   13   11 
รวมทัง้ 3 เร่ือง 

รอยละ - -   18.89   44.44   36.67 
       

 

 จากตาราง 6 ผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน พบวา นักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ 2  จํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 18.89 นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยูในระดับ 3 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 44.44 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู

ในระดับ 4 จํานวน 6 คน คดิเปนรอยละ 36.67 สรุปไดวา เมือ่นกัเรียนเรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลตมิีเดีย 

เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับดี  มจีํานวน 24  คน คิดเปนรอยละ 81.11 นักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.89 

 เมื่อพิจารณาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 เร่ือง 

สามารถจําแนกระดับผลการเรียน ดังนี ้

 เร่ืองที่ 1 การเขาสูโปรแกรม พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 2 จํานวน 5  คน 

คิดเปนรอยละ 16.67 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 3 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

50.00 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 4 อยูในระดับ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33  
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แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

 เร่ืองที่ 2 แถบตางๆ บนจอภาพ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 2 จํานวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดบั 3 จาํนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

50.00 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ 4 จาํนวน 9 คน คดิเปนรอยละ 30.00 แสดงใหเห็นวา

นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดบัดี มีจาํนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 20.00 

 เร่ืองที่ 3 ปุมตางๆ บนแผงแปนอักขระ พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 2 

จํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 20.00 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 3 จํานวน 10  คน คิด

เปนรอยละ 33.33 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 4 อยูในระดับ  จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 46.67 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  มีจํานวน  24  คน คิดเปน

รอยละ 80.00 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน  6  คน คิดเปนรอยละ 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพือ่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการใช

โปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด อีกทัง้ยงัศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด 

 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงาน 

อาชีพและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4  ที่มีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย สําหรับผูสนใจ ในเนื้อหาอื่นๆ 

ตอไป 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  กลุมที ่ 1 
   เปนผูเชี่ยวชาญ  ประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
  กลุมที ่ 2 
   กลุมผูใชเปนนกัเรียน ชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ที่เรียนวิชาการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา  2554 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง จํานวน 4 หอง เรียนจํานวนนกัเรียน

ทั้งหมด  120  คน 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมที ่ 1 
   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน  

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดกลุมผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมิน 2 รอบ  

ดังนี ้

   รอบที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

จํานวน 3 คน  

   รอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 

จํานวน 5 คน   
  กลุมที ่2 
   กลุมผูใชนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ทีเ่รียนวชิาการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จาํนวน 30 คน ดวยการจับสลากนกัเรียน

มาจํานวน 1 หองเรียน โดยการสุมแบบอยางงาย  (Simple Random Sampling) 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาในการวจิัยเรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคาํ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 4 ซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี

สอนในระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีเนื้อหาประกอบดวย 3 เร่ือง 

   เร่ืองที่ 1 การเขาสูโปรแกรม   

   เร่ืองที่ 2 แถบตางๆ บนจอภาพ                       

   เร่ืองที่ 3 การใชปุมตางๆ บนแผงแปนอักขระ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ผูวจิัยใชในการวจิัย ประกอบดวย 

  1. บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคาํ กลุมสาระการงาน

อาชพีและเทคโนโลย ีสําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 สรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยนาํเสนอ

เปนลักษณะมลัติมีเดียซึ่งประกอบดวย ขอความ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง และมีการปฏิสัมพนัธ

โตตอบกับผูเรียน 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 จํานวน 30 ขอ 

  3. แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวล 

ผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 แบงเปน 2 ฉบับ 
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   3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา  

   3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา  
  

ดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล 
 การพัฒนาและหาคณุภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวล 

ผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดําเนินการ ดังนี ้

  1. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

ตรวจสอบความถกูตองของรปูแบบ และความครบถวนของเนื้อหา แลวนาํมาปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนาํ

ของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

  2. นําไปใหผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ตอบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง

การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 

  3. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 คือ ผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน ตอบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง

การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2  

  4. นําผลการประเมินคุณภาพที่ไดมาปรับปรุงแกไข จนไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 การดําเนินการเพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
  1. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 รอบ

ทีผานเกณฑตัง้แต 3.51 ข้ึนไปนั้น ไปทดลองใชกับนกัเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยทดลอง

แบบ 1 : 1 โดยผูเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง พรอมทั้งทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จนครบทั้ง 3 เร่ือง ตามเกณฑทีก่ําหนด 

  2. นําผลการประเมินคะแนนจากการทําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนไปวิเคราะหผล 

หาคารอยละ จําแนกระดับผลการเรียน เพื่อมาสรุปและอภิปรายตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคาํ กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 มีคุณภาพตามเกณฑทีก่าํหนด 

 2. คุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4 จากการประเมินผูเชีย่วชาญ

มีดังนี ้

  2.1 คุณภาพจากการประเมินผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาโดยรวม อยูในระดับดีมาก 

  2.2 คุณภาพจากการประเมินผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวม  อยูในระดับดีมาก 

 3. ผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนใน

ระดับ 3 และ 4 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 81.11 และผูที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระดับปานกลาง 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.89 

 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสําหรับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่4 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมิีเดีย

ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 1. จากการหาคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คุณภาพตามเกณฑทีก่าํหนด

คือ 3.51 ข้ึนไป ทัง้ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยกีารศึกษา โดยผานการประเมนิคุณภาพจากจากผูเชีย่วชาญ

ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียในเรื่องอื่นๆ ตอไป 

 2. บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมเีดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  จากการสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียน พบวา บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนมากขึ้น  

เนื่องจากสามารถนาํเสนอเนื้อหาไดทั้งขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบ และ

เสียงดนตรี การโตตอบกับบทเรียน สงผลใหบทเรียนมีความนาสนใจ และชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจบทเรียน

มากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

และการศึกษาวิจัย ดงันี ้ 

  1.1 จากการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียเรื่องการใชโปรแกรมประมวล 

ผลคํา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา นักเรียน

สวนใหญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี เหมาะสมตอการเรียนรู ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียน

ใหมไดถาไมเขาใจ และเปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมอีกดวย 

  1.2 ควรศกึษาวธิีการสรางและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย รวมถึงวิเคราะหหลกัสตูร

และเนื้อหาวิชา เพื่อใหบทเรียนมีความสอดคลองกัน และควรคํานงึถึงความสะดวกในการใชบทเรียน

ใหมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนศกึษาบทเรียนไดงายขึน้  

  1.3 ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น ผูศึกษาคนควาควรจะเตรียมทรัพยากร

ตางๆ ใหพรอม เชน เนื้อหา ภาพ เสียงประกอบ เพื่อสะดวกและรวดเรว็ในการสรางบทเรยีน โดยที่ผูศึกษา

คนควาควรจะตองมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะใชสรางบทเรียนเปนอยางดีและควรจะมีความสามารถ

ในการผลิตบทเรียนดวย ซึ่งจะสงผลใหบทเรียนนัน้เกิดประสิทธิภาพกับผูเรียนอยางแทจริง 

  1.4 ผูสอนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการใชโปรแกรมประมวลผลคาํ 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปใชในการเรียนการสอน

วิชาคอมพิวเตอรได รวมถึงผูเรียนสามารถนําไปใชในการทบทวนบทเรยีนไดดวยตนเอง 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
  2.1 การเรียนการสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีพบวา ยังมีการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียไมมากนัก จึงควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย

ในเนื้อหาอืน่ๆ เชน  งานชาง งานประดิษฐ งานธุรกิจ   

  2.2 ควรมีการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียกบัการเรียนการสอนในรูปแบบ

อ่ืนๆ เชน บทเรียนวีดทิัศน บทเรียนผานระบบเครือขายอินเตอรเนต 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
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ตาราง 7 แสดงผลระดับคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ 

     หลังเรียน เร่ืองที่ 1 การเขาสูโปรแกรม 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 

   

1 0.59 0.44 

2 0.56 0.52 

3 0.78 0.37 

4 0.50 0.56 

5 0.52 0.81 

6 0.59 0.52 

7 0.33 0.67 

8 0.65 0.56 

9 0.39 0.48 

10 0.59 0.81 
   

 

 คาความยากงาย (p) เทากับ  0.33 – 0.78 

 คาอํานาจจาํแนก (r) เทากับ  0.37 – 0.81 

 คาความเชื่อมัน่ (rtt) เทากับ  0.75 
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ตาราง 8 แสดงผลระดับคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ 

     หลังเรียน เร่ืองที่ 2 แถบตางๆบนจอภาพ 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 

   

1 0.57 0.33 

2 0.39 0.41 

3 0.48 0.59 

4 0.28 0.41 

5 0.70 0.52 

6 0.54 0.48 

7 0.30 0.37 

8 0.52 0.67 

9 0.46 0.78 

10 0.56 0.44 
   

 

 คาความยากงาย (p) เทากับ  0.28 – 0.70 

 คาอํานาจจาํแนก (r) เทากับ  0.33 – 0.78 

 คาความเชื่อมัน่ (rtt) เทากับ  0.78 
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ตาราง 9 แสดงผลระดับคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ 

     หลังเรียน เร่ืองที่ 3 การใชปุมตางๆ บนแผงแปนอักขระ 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 

   

1 0.72 0.56 

2 0.50 0.48 

3 0.46 0.26 

4 0.48 0.22 

5 0.33 0.44 

6 0.35 0.33 

7 0.50 0.33 

8 0.33 0.44 

9 0.44 0.59 

10 0.56 0.74 
   

 

 คาความยากงาย (p) เทากับ  0.33 – 0.72 

 คาอํานาจจาํแนก (r) เทากับ  0.26 – 0.74 

 คาความเชื่อมัน่ (rtt) เทากับ  0.79  
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ตัวอยางแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
********************************************************************************************************** 
เรื่องที่ 1 การเขาสูโปรแกรม 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ โดยเลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงขอละ 1 

คําตอบ 

 

1. ข้ันตอนขอใดคือการเขาสูโปรแกรม Microsoft Word 2003 

 ก.  Start   Program  

 ข.   Start all Program  

 ค.   Start all Program  Microsoft Office 

 ง.   Start all Program Microsoft OfficeWord 

 

2. ขอใดคือความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word 

 ก.  มีตัวชวยในการสรางฟอรมของจดหมายไดหลายรูปแบบ 

 ข.  สรางตารางทีซ่ับซอนได 

 ค.  แทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองคกรลงในเอกสารได 

 ง.  ถูกทกุขอ 

 

3. ขอใด ไมใช สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Word 2003 

 ก.  เครื่องมือเคาโครง 

 ข.  เครื่องมือมาตรฐาน 

 ค.  เครื่องมือจัดรูปแบบ 

 ง.  ไตเติ้ลบาร 

 

4. การเขาสูโปรแกรม Microsoft Word ที่สะดวกที่สุดคือวธิีใด 

 ก.   ใช Start บนทาสกบาร 

 ข.   ใชคําสั่ง Run 

 ค.   ใชวิธีคลิกที่ My Computer 

 ง.   ใชวิธพีิมพชื่อโปรแกรมโดยตรง 
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5. ขอใดคือหนาตาของ Microsoft word  คือขอใด 

 ก.   

 ข.   

 ค.   

 ง.  

 

6. ชื่อเต็มๆของ Word คืออะไร 

 ก.   Microsoft Access 

 ข.   Microsoft office Access 

 ค.  Microsoft Word 

 ง.   Microsoft officeWord 

 

7. ขอใดคือลักษณะเดนของโปรแกรม Microsoft Word 2003 

 ก.  ทําหนาที่แสดงตําแหนงที่จะเร่ิมพิมพ 

 ข.  ทําหนาที่สําหรับเลือกวัตถ ุ

 ค.  ทําหนาทีบ่อกชื่อไฟลและชื่อโปรแกรม 

 ง.  ทําหนาที่แสดงแถบเครื่องมอื 

 

8. ขอใดคือโปรแกรม Microsoft Word 2003 

 ก.  เพิ่มมุมมองใหอานเอกสารงาย 

 ข.  ระบบรักษาความปลอดภัย 

 ค.  เลนเกมได 

 ง.  ถูกทัง้ ก. และ ข. 

 

9. เสนสีดาํ ทีก่ระพริบอยูบนเอกสาร MS-Word เรียกวา 

 ก.  เมาสพอยเตอร 

 ข.  เคอรเซอร 

 ค.  เอนเตอร 

 ง.  ไรนเตอร 
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10. แถบเลื่อนแนวนอนมีประโยชนอยางไร 

 ก.  เลื่อนดูเอกสารดานซาย 

 ข.  เลื่อนดูเอกสารไดทั้งซายและขวา 

 ค.  เลื่อนดูเอกสารขึ้นและลงได 

 ง.  เลื่อนดูเอกสารดานขวา 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 
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สําหรับผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 
แบบประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย 

เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา (ฉบับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 
ผูประเมิน ........................................ ตําแหนง ......................... สังกัดหนวยงาน ............................ 

คําชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นในบทเรียนคอมพวิเตอรแบบมัลติมีเดีย โดยทําเครื่องหมาย 

(ลงในชองประเมินที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานโดยพิจารณาตามเกณฑแตระดับ ดังนี ้

  ระดับ  5    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ดีมาก 

  ระดับ  4    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ด ี

  ระดับ  3    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ปานกลาง 

  ระดับ  2    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  พอใช 

  ระดับ  1    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ควรปรับปรุง 
 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมนิ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

เนื้อหาและการดําเนนิเรือ่ง      
    1. เนื้อหาความสอดคลองกบัจุดประสงค      

    2. ความถูกตองของเนื้อหาในบทเรียน      

    3. ปริมาณเนื้อหาแตละบทเรียนเหมาะสม      

    4. การจัดเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม      

    5. ความชัดเจนในการอธบิายเนื้อหา      

    6. เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัความรูของผูเรียน      

ภาพ ภาษาที่ใช      
    1. ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ      

    2. ความเหมาะสมของภาษาในการสื่อความหมาย      

    3. ความชัดเจนของภาพประกอบ      

    4. ความถูกตองของภาษาที่ใช      

แบบฝกหดัระหวางเรียน      
    1. ความชัดเจนของคําส่ัง      

    2. ความชัดเจนของขอคําถาม      

    3. คําถามของแบบฝกหัดครอบคลุมเนื้อหา      

    4. การนําเสนอสรุปผลคะแนนรวม      

สรุปคะแนน      
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ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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สําหรับผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา (ฉบับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา) 

ผูประเมิน ........................................ ตําแหนง ......................... สังกัดหนวยงาน ............................ 

คําชี้แจง :   โปรดแสดงความคิดเห็นในบทเรียนคอมพวิเตอรแบบมัลติมีเดีย โดยทาํเครื่องหมาย   

ลงในชองประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยพิจารณาตามเกณฑแตระดับ ดังนี ้

  ระดับ  5    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ดีมาก 

  ระดับ  4    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ด ี

  ระดับ  3    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ปานกลาง 

  ระดับ  2    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  พอใช 

  ระดับ  1    หมายความวา  ระดับความเหมาะสม  ควรปรับปรุง 
 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

ดานภาพ เสียง และการใชภาษา      
    1. ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับบทเรียน      

    2. ความเหมาะสมของการใชภาษาในบทเรียน      

    3. ความเหมาะสมของการจัดเรียงลําดับภาพ      

    4. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน      

    5. ความเหมาะสมของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน      

ดานการใชสีและตัวอักษร      
    1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

    2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

    3. ความเหมาะสมของสีปุมและสีตัวอักษร      

    4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

    5. ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีของเนื้อหา      

ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียน      
การออกแบบหนาจอ      

การออกแบบโครงสรางของบทเรียน      

ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา      

เทคนิคการนําเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม      

การโตตอบของบทเรียนโดยรวม      

สรุปคะแนน      
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ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ง 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 
 

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผูชวยศาสตราจารยชาญชยั  อินทรสุนานนท   ผูชวยศาสตราจารย 

            ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

            คณะศึกษาศาสตร 

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช    ผูชวยศาสตราจารย 

            ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

            คณะศึกษาศาสตร 

            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารยสุพรรณิการ  ยองซือ่       อาจารยประจําโปรแกรมมัลติมีเดีย 

            สาขาวิชาทางภาพและเสียง 

            คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

นายสงกรานต  วีระเจริญกิจ            ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

                                                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

                                                                          นครนายก 

 

ดร.กิตติศักดิ์  แปนงาม                                       ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

                                                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

            นครนายก  
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ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 

อาจารยอัมพร ศรีกําเหนิด        วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

            กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            โรงเรียนเทศบาล ๒ บานตลาดเกา 

            เทศบาลเมืองนครนายก 

 

อาจารยปติภาณ ตีระเมธ ี       วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

            กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            โรงเรียนปยชาติพัฒนา 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 

 

อาจารยอรณี  มณีวัฒนา        วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

             กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            โรงเรียนนวมราชานุสรณ 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 

 

อาจารยศานต ิ กาญจนโรจน       วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

             กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            โรงเรียนนวมราชานุสรณ 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 

 

อาจารยลิขิต  แกวภูมิเห        วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

             กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 
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ภาคผนวก จ 
 

สําเนาหนังสอืเชิญผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาและดานเทคโนโลยีการศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตัวอยางหนาจอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
เรื่องการการใชโปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ   นามสกุล     นางสาวกัญญาภัทร  พากเพยีร 

วันเดือนปเกิด     24 ตุลาคม 2525 

สถานที่เกิด      จังหวัดนครนายก  

สถานที่อยูปจจุบัน    42/53 หมูที่ 1 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง 

       จังหวัดนครนายก  26000 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบนั   ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง สังกัดเทศบาลเมือง  

                                               นครนายก  

สถานทีท่ํางานปจจุบนั   โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ถนนสวุรรณศร อําเภอเมือง  

       จังหวัดนครนายก 26000 

   

ประวัติการศึกษา       

 พ.ศ. 2537     ประถมศึกษา 

       จาก โรงเรียนอนุบาลนครนายก  

 พ.ศ. 2543     มัธยมศึกษาปที ่6 สายศิลป – คํานวณ 

       จาก โรงเรียนนครนายกวทิยาคม  

       จังหวัดนครนายก   

 พ.ศ. 2547     ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

       จาก มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา   

       กรุงเทพมหานคร 

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

       จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

       กรุงเทพมหานคร 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

