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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแบบประเมินส่ือการเรียน การ
สอนจากปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธที่เก่ียวของกับส่ือการสอนเฉพาะในสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา 2) เพ่ือพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 3) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ 
ชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประชากรที่ศึกษาคือ ผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน แบบสัมภาษณ และ
ชุดเคร่ืองมือสําหรับการประเมินสื่อการเรียนการสอน สถิติที่ใชคือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Index of item Objective 
Congruence, IOC)  
 ผลการวิจัยสรุปไดวา  
 1.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับสื่อการเรียนการสอน จํานวน 125 เรื่อง  
เพ่ือนํามารางเปนขอคําถามที่ใชในแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยไดหัวขอของแบบประเมิน 
สื่อการเรียนการสอนแตละประเภท คือ  
  1.1  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจําแนกตามดานเนื้อหาและ ดาน
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดานเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีหัวขอการประเมิน  
คือดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษา 
พบวามีหัวขอการประเมินคือ ดานการจัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดาน
ตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ พ้ืนหลัง การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธ และ การ
เชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
  1.2  แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี 
การศึกษา พบวา ดานเน้ือหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา ดาน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา มีหัวขอ การ
ประเมินคือ ดานการจัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา 
ดานภาพ พ้ืนหลัง การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และ
ดานเทคนิค 
  1.3  แบบประเมินรายการวีดิทัศน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี 
การศึกษา พบวา ดานเน้ือหาในรายการวีดิทัศนมีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัด
และแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการประเมิน คือ ดาน



 

การจัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ พ้ืน
หลัง การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
  1.4  ชุดการสอน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดาน
เน้ือหาในชุดการสอนมีการประเมินในดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใชภาษา 
สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการประเมินคือ การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ดานการออกแบบชุดการสอน กิจกรรมการสอน คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู บัตรคําสั่ง ใบความรู 
บัตรกิจกรรม และดานสื่อการสอน 
  1.5 บทเรียนออนไลน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา
ดานเน้ือหาในบทเรียนออนไลนมีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวา มีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดาน
ภาษา ดานเสียง พ้ืนหลัง การใชสี ปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธ ดานระบบการนําทางและการ
เชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
  1.6  เว็บเพจ โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดาน
เน้ือหาในเว็บเพจมีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใช
ภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวา มีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบระบบการเรียน
การสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดานภาษา ดาน
เสียง พ้ืนหลัง การใชสี ปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธ ดานระบบการนําทาง และการเชื่อมโยง ดาน
เวลาเรียน และ ดานเทคนิค 
 2.  ผลการวิเคราะหของแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน พบวา ขอคําถามในแบบประเมิน 
สื่อการเรียนการสอน ในดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีคา IOC อยูในระหวาง 0.50 – 
1.00 ผานการคัดเลือกทุกขอคําถาม 
 3.  ผลการตรวจคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน พบวา ขอ
คําถามของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมีคุณภาพดีทั้งทางดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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 This research aimed to 1) study and analyze instructional media assessment of 
thesis related to teaching media focusing on educational technology. 2) develop the 
Instructional media evaluation Tools. 3) check the quality of Instructional media evaluation 
Tools. The research population were from Seventeen of educational technology experts from 
purposive sampling. The research tools were research recording, teaching evaluation sheet, 
interviewing, and Instructional media evaluation tools. The statistic is used in this research 
composed of frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and index of 
items objective congruence (IOC). 
 The results of the study were discovered as follows; 
 1. The relevant information from gathering 126 theses was used to set the 
research questions in order to use them for evaluating. The topics of each category were; 
  1.1  Evaluating of computer assisted instruction (CAI);were divided into 2 parts; 
content and educational technology. In terms of content in CAI lesson,the criterions for 
evaluation were content, exercise and test, and language used. For educational technology, 
the evaluation criterions were lesson management, teaching design,letters, languages, 
pictures, backgrounds, coloring, sounds, buttons, reaction and relation, studying time and 
teaching technique. 
  1.2  E-Book Evaluation classified by content and educational technology. It 
showed that evaluation criterions of E-Book content were content, exercise and test, and 
language used. For educational technology, the evaluation criterions were lesson 
management, teaching design,letters, languages, pictures, backgrounds, coloring, sounds, 
buttons, reaction and relation, studying time and teaching technique. 
  1.3  Video Evaluation An evaluation was classified into two subject matters 
which were; content and educational technology. In terms of video content, it was found that 
there were three evaluating criterions. They composed of content, exercise and test, and 
language used. Additionally, the evaluating criterions for educational technology were lesson 
management, teaching design, letters, languages, pictures, backgrounds, colorings, sounds, 
buttons, interaction and relation, studying time and teaching technique. 



 

  1.4  Instructional package categorized by content and educational technology 
The content of instructional package, these subjects namely the content, exercise and test, 
and language use were regarded as evaluation criterions. In terms of educational 
technology, the evaluation criterions were consisted of the teaching design, instructional 
package design, teaching activities, teachers’ handbook, learning management plan, 
teaching or instruction card, hand out, activity card and instruction media. 
 1.5 Online lessons classified by content and educational technology. The content, 
exercise and test, and language use were evaluation criterions for content in online lessons. 
For educational technology, evaluation criterions were teaching design, teaching activity, 
design, pictures, letters, languages, sounds, backgrounds, colorings, buttons, interaction, 
guidance and relation, studying time, teaching technique. 
 1.6 Webpage classified by content and educational technology The evaluation 
criterions of webpage content were content, exercise and test, and language use. 
Furthermore, for educational technology, it showed that evaluating criterions were teaching 
design, teaching activity, design, pictures, letters, languages, sounds, backgrounds, 
colorings, buttons, interaction, guidance system and relation, studying time, and teaching 
technique. 
 2.  According to teaching analyzing, it was found that research question about 
teaching media evaluation (content and educational technology) which IOC was in between 
0.50-1.00 was selected every questions. 
 3.  After checking the quality of teaching evaluation tools, it appeared that research 
question in teaching evaluation tools were in satisfied quality of both content and educational 
technology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จได ดวยความเมตตา กรุณา และความเอ้ืออาทรจากบุคคล
หลายทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ประธานควบคุม
ปริญญานิพนธ อาจารย ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน  กรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดสละเวลา
ใหคําปรึกษาในการทําปริญญานิพนธ และใหความชวยเหลือ ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณได 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.รัตนาภรณ ประวัติวัชรา และอาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย ที่
กรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 ทาน ที่ให
ความกรุณาตรวจสอบเนื้อหาและการตอบแบบสอบถามการวิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณบุคคลสําคัญที่สุดในชีวิต คุณแม ที่เปนแรงบันดาลใจและให 
กําลังใจตลอดมา ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวที่ใหแรงใจและสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ 
จนเกิดความสําเร็จ 
 ขอขอบพระคุณอีกหลายๆ ทาน ที่ไมไดกลาวนาม ณ ที่นี้ ที่ใหกําลังใจในการศึกษา 
คร้ังนี้ จนเกิดความสําเร็จ 
  

 คุณคาและประโยชนที่พึงมีของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณแด 
บิดามารดา และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ชวยอบรมสั่งสอนและเกื้อหนุนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและ
ทํางานวิจัยจนกระทั่งปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาในปจจุบันไดมีการนําความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาสราง
องคความรูในการคิดคนพัฒนาสรางสรรคสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยความ
สะดวกและใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู ทําใหสื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการศึกษามาก
ขึ้น 
 สื่อการสอนนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน นับตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เน่ืองจากเปนตัวกลางที่ชวยในการส่ือสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนสามารถเกิดความเขาใจในความหมายของบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอน
ตองการ ไมวาส่ือนั้นจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม (กิดานันท มลิทอง. 2548: 99) จึงกลาวไดวา สื่อการ
สอนเปนเครื่องมือของ การเรียนรูทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ชวยกระตุนใหเกิด การพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิด ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจน
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน (วรวิทย นิเทศศิลป. 2551: 1) นอกจากน้ีสื่อ
การสอนยังชวยแกปญหาเก่ียวกับจํานวนผูเรียนที่เพ่ิมขึ้นและผูที่มีพ้ืนฐานความรูแตกตางกัน ซึ่งสื่อ
การสอนจะชวยเพิ่มคุณภาพโดยการปรับปรุงการสอนใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ทั้งยัง
ชวยแกปญหาความแตกตาง 
 ของผูเรียนและสรางความเสมอภาคใหแกผูเรียนดวย (เอกวิทย แกวประดิษฐ. 2545: 240) 
ทั้งน้ีสื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเม่ือมีการออกแบบและการผลิตสื่อที่ถูกตองและเหมาะสม กับการใช
งาน ซึ่งพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน (2531: 3) ไดกลาวถึงการออกแบบส่ือการสอนไววา เปนการวางแผน
สรางสรรคสื่อการสอนหรือการปรับปรุงสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีสภาพที่ดี โดยอาศัย
หลักการทางศิลปะ รูจักเลือกส่ือและวิธีการทํา เพ่ือใหสื่อน้ันมีความสวยงาม มีประโยชน และมีความ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน  
 ในกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการสอนนั้น ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปทดลองใช และการประเมินผล (ศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา. 2543: 2) ในการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจาก
การประเมินจะเปนตัวชี้วัดวาส่ือนั้นบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวหรือไม ดังน้ันในการผลิต สื่อ
การเรียนการสอนหรือการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เม่ือไดชิ้นงานสื่อการเรียนการสอนมาแลว ไม
วาจะเปนสื่อในรูปแบบใดก็ตาม ในขั้นตอนสุดทายของการผลิตจะตองทํา 
 การประเมินผลส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ัง การประเมินผลส่ือการเรียนการสอนเปน
กระบวน การพิจารณาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสื่อดานตางๆ เพ่ือจะไดแกไขปรับปรุงสื่อที่มี
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ปญหา ในสวนตางๆจนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่กําหนดไว ซึ่งในกระบวนการ
ประเมิน ผูประเมินจะตองกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล ตลอดจนการสรุปผล เพ่ือชี้แนะแนวทางการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน (ไชยยศ          
เรืองสุวรรณ. 2533: 127) 
 แตในปจจุบันการประเมินสื่อการสอนน้ันเปนการประเมินที่มีการกลาวถึงนอยที่สุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับการประเมินสิ่งอ่ืนๆ ในขณะที่สื่อการสอนเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนระดับตางๆมากขึ้น ดังน้ันจึงตองใหความสําคัญกับการประเมินส่ือการสอนมากขึ้นดวย
เชนกัน (พิสณุ ฟองศรี. 2549: 72) นอกจากน้ีในการประเมินสื่อการเรียนการสอนพบวาในการ
ประเมินมีเกณฑการประเมินสื่อการเรียนการสอนที่ไมครบถวนตามกระบวนการ รายละเอียดของ
แบบประเมินสื่อการเรียนการสอนไมชัดเจน และผูประเมินสื่อการเรียนการสอนตองเสียเวลาใน
การศึกษาและสรางแบบประเมินขึ้นมาใหมทุกคร้ัง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาชุด
เคร่ืองมือการประเมินสื่อการสอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือนําไปใชเปน
แนวทางในการสรางแบบประเมินส่ือแตละประเภทใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอการศึกษา ซึ่งจะ
ทําใหผูพัฒนาสื่อไดรับความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาสื่อมากขึ้น นอกจากน้ียังเปนประโยชน
สําหรับผูที่ไมมีความรูในดานการสรางแบบประเมินสามารถนําแบบประเมินไปใชในการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยไมตองเสียเวลาศึกษาขอมูลในการสรางแบบประเมินใหมทุกคร้ัง  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนจากปริญญานิพนธหรือ
วิทยานิพนธที่เก่ียวของกับสื่อการสอนเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 2.  เพ่ือพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 3.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะทําใหผูผลิตสื่อการเรียนการสอนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนซ่ึงสามารถนําแบบประเมินไปพัฒนาสื่อการสอนประเภทตางๆ โดยไมตองใช
ระยะเวลาในการสรางแบบประเมินขึ้นใหม และเปนประโยชนสําหรับผูที่ไมมีความรูดานการสราง 
แบบประเมินส่ือการสอน นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน
ประเภทตางๆ 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 
17 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
 
 ขอบเขตการวิเคราะหแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 การวิเคราะหงานวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยคือ เปนปริญญานิพนธ
หรือวิทยานิพนธของระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยที่เปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑในการศึกษาคือ มีรายละเอียดของ
แบบประเมินครบถวนครอบคลุมในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษาและมีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมืองานวิจัย ซึ่งพิมพเผยแพรตั้งแตป 2549-2553 โดยวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับการ
ประเมินส่ือ การสอนทั้งทางดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
งานวิจัยมาเปนแนวทางในการสรางขอคําถามสําหรับการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
นิยามศัพท 
 1.  การพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การวิเคราะหแบบ
ประเมินส่ือการเรียนการสอนจากปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธที่เก่ียวของกับสื่อการสอนเฉพาะใน
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนมาเปน
แนวทางในการสรางขอคําถามสําหรับการสรางแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการ
สรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 คนตอบ และ
นํามาปรับปรุงแกไข แลวนําไปสมภาษณกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนตามขั้นตอน ปรับปรุงจนชุด
เคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 2.  คุณภาพชุดเครื่องมือสําหรับการประเมินส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ผลการประเมิน
คุณภาพของชุดเคร่ืองมือจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษามีความถูกตอง
เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดคือ ≥ 4.00 
 3.  การวิเคราะหแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน หมายถึง การรวบรวมงานวิจัยระดับ
ปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ ตั้งแตป 2549-2553 ที่ศึกษาเกี่ยวกับสื่อการสอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มาศึกษาวิเคราะหเน้ือหาแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนเพ่ือหาขอสรุปของ
งานวิจัยที่ตองการศึกษา 
 4.  ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีความรูและ
ประสบการณในการทํางานดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา อยางนอย 1 ป หรือระดับ
ปริญญาโท อยางนอย 3 ป หรือระดับปริญญาตรี อยางนอย 5 ป 
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 5.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอขอมูล
ที่หลากหลายในรูปแบบของการผสมผสานกัน ทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข ขอความ กราฟก เสียง ภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว และสามารถเรียนรูไดงายทั้งยังฝกทักษะการปฏิบัติงานบนโปรแกรมในลักษณะ
การโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได 
 6.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือที่บันทึกขอมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส การ
ออกแบบหนังสือ สามารถใสขอมูลไดหลายรูปแบบ ในลักษณะเปนสื่อประสม (Multimedia) ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลตัวอักษร (Text) รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ประกอบกันเปนสาระการเรียนรู 
 7.  รายการวีดิทัศน หมายถึง รายการวีดิทัศนที่ผลิต มีการวางลําดับภาพประกอบ 
คําบรรยายไปพรอมๆกัน มีตัวอักษรประกอบ และใชเทคนิคการถายทํา ตัดตอ นําไปใสเสียงบรรยาย
และเสียงดนตรีประกอบตามความเหมาะสม เพ่ือชวยดึงดูดความสนใจใหผูชมเกิดการเรียนรูใน
รายการ 
 8.  บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ 
การประเมินผล ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยบทเรียนสามารถนําเสนอขอความ ภาพน่ิง กราฟก 
เสียงและภาพเคลื่อนไหวได ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนได 
 9.  เว็บเพจ หมายถึง หนาใดๆของเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชเผยแพรขอมูล ขาวสารโดย
การนําเสนอผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สรางขึ้นโดยใชภาษาเอชทีเอ็มแอล ในรูปแบบของ
ไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก และเสียง   
ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ่ืนๆภายในเว็บเดียวกันหรือภายนอกเว็บได 
 10.  ชุดการสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนหลายอยางประกอบกันเปนชุดการสอนใน
ลักษณะสื่อประสมที่ประกอบไปดวยกิจกรรมอยางมีระบบซึ่งแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยและ
เหมาะกับเวลาที่ใชสอน และมีสื่อการสอนที่ชวยสรางความเขาใจในการเรียนเน้ือหาน้ันๆ แกผูเรียน 
โดยเปนอุปกรณสําเร็จรูปที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการเรียนไดดี 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนสําหรับการ
วิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือ
นํามาเปนแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี โดยนําเสนอเน้ือหาครอบคลุมหัวขอตางๆตามลําดับดังนี้ 
 1. สื่อการเรียนการสอน 
  1.1  ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
  1.2  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
  1.3  ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน 
  1.4  ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 2.  การประเมินสื่อการเรียนการสอน 
  2.1  ประเภทของการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
  2.2  รูปแบบของการประเมิน 
  2.3  เคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
  2.4  การสรางเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
  2.5  ขั้นตอนของการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 3.  การวิเคราะหเน้ือหา  
  3.1  ความหมายการวิเคราะหเน้ือหา 
  3.2  ประเภทการวิเคราะหเน้ือหา 
  3.3  องคประกอบในการวิเคราะหเน้ือหา 
  3.4  ขั้นตอนในการวิเคราะหเน้ือหา 
 4.  การสัมภาษณ 
  4.1  ความหมายของการสัมภาษณ 
  4.2  ประเภทของการสัมภาษณ 
  4.3  ขั้นตอนของการสัมภาษณ 
 5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   

1. สื่อการเรียนการสอน 
 1.1 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
 กิดานันท มลิทอง (2548: 100) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อใดก็ตามไมวา
จะเปนเทปบันทึกเสียง สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนวัสดุบรรจุเน้ือหา
เก่ียวกับการเรียนการสอน หรือเปนอุปกรณเพ่ือถายทอดเน้ือหาจากวัสดุ สิ่งเหลาน้ีเปนวัสดุอุปกรณ 
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ทางกายภาพที่นํามาใชในเทคโนโลยีการศึกษา เปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับทําให 
การสอนของผูสอนสงไปถึงผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวไดเปนอยางดี 
 คณิตา นิจจรัลกุล (2535: 6) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และ
วิธีการหรือกระบวนการที่ครูหรือผูสอนใชประกอบการสอน เพ่ือชวยในการถายทอดความรู
ประสบการณไปยังผูเรียนเพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงคของการสอน 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 80) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งตางๆท่ีผูสอนและผูเรียน
นํามาใชในระบบการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 มีชัย คุณาวุฒิ (2540: 22) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ 
สื่อความหมายระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยมีเจตนาที่จะถายทอดความรู ความรูสึก เจตคติ คานิยม  
และทักษะจากครูซึ่งทําหนาที่เปนผูสงไปยังนักเรียนซ่ึงทําหนาที่เปนผูรับจําเปนตองอาศัยตัวกลาง 
หรือส่ือในรูปแบบตางๆเปนพาหนะนําไป  
 วรวิทย นิเทศศิลป (2551: 12) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมทาง 
การศึกษาที่มีความสําคัญตอการเรียนรูจากอดีตสูปจจุบัน เพราะเปนผูชวยคุณครูสอนผูเรียน ชวยให
ภาระงานลดนอยลง สอนนอยลงแตผูเรียนไดรูกวางขึ้น สื่อกิจกรรมเปนวิธีการที่คุณครูจะสรรคสราง
ใหผูเรียนมีสวนรวมกระทําใหผลสําเร็จดังที่ตั้งความหวังไวแตแรก 
 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 202) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ 
เคร่ืองมือ และ/หรือวิธีการ ที่จะนําหรือถายทอดสารไปยังผูรับ 
บราวน;และคนอ่ืน ๆ (Brown ;& others.1983: 62-65) กลาววา สื่อ คืออุปกรณทั้งหลายที่สามารถ
ชวยเสนอความรูแกผูรับสารใหสามารถเขาใจในเรื่องที่นําเสนอมากยิ่งขึ้นรวมทั้งวิธีการตาง ๆ ที่ไมใช
สิ่งที่เปนวัตถุหรือเคร่ืองมือ เชน ในการเรียนการสอนสื่อจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น จนทาํ
ใหเกิดผลการเรียนที่ดี 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ เทคนิคหรือวิธีการ 
ซึ่งเปนตัวกลางในการถายทอดความรูจากผูสอนไปยังผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่วางไว 
 
 1.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 กิดานันท มลิทอง (2543: 79) ไดแบงประเภทของสื่อการสอนเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.  คน (People) ในทางการศึกษาโดยตรงนั้น หมายถึง บุคลากรที่อยูในระบบของโรงเรียน 
ไดแก ครู ผูบริหาร ผูแนะแนวการศึกษา ผูชวยสอน หรือผูที่อํานวยความสะดวกตางๆ ในการเรียนรู
สวนคนตามความหมายของการประยุกตใชนั้น ไดแก คนที่ทํางานหรือมีความชํานาญงานในแตละ
สาขาซ่ึงมีอยูในสังคมโดยทั่วไป ซึ่งคนเหลาน้ีนับเปนผูเชี่ยวชาญ ถึงแมจะไมใชนักศึกษา แตก็
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สามารถชวยอํานวยความสะดวกหรือมาเปนวิทยากรเพื่อเสริมการเรียนรูไดในการใหความรูแตละ
ดาน เชน ศิลปน นักการเมือง เปนตน 
 2. วัสดุ (Materials) วัสดุในการศึกษาโดยตรง จะเปนประเภทที่บรรจุเน้ือหา บทเรียนโดย
รูปแบบของวัสดุไมใชสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึง เชน หนังสือ สไลด ฟลมสตริป แผนที่ เปนตน หรือ
สิ่งตางๆ ที่ใชรวมกันซึ่งเปนทรัพยากรทางการเรียน และไดรับการออกแบบ เพ่ือชวยอํานวยความ
สะดวกในการเรียน สวนสําคัญที่นํามาประยุกตในการเรียนการสอนนั้น จะมีลักษณะเชนเดียวกับวัสดุ
ใชในการศึกษาดังกลาวขางตน เพียงแตเน้ือหาที่บรรจุอยูในวัสดุนั้น สวนมากจะอยูในรูปของการให
ความบันเทิง เชน การจัดนิทรรศการภาพเขียน ภาพยนตรสารคดีชีวิตสัตว เปนตน สิ่งเหลาน้ีถูกมอง
ในรูปของความบันเทิง แตก็สามารถใหความรูทางการศึกษาไดเชนกัน 
 3.  อาคารสถานที่ (Setting) ตัวตึก สิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลเก่ียวกับทรัพยากรอ่ืนๆ ที่กลาว
มาแลว และกับผูเรียนดวย ซึ่งสถานที่สําคัญในการศึกษา ไดแก ตึกเรียนและสถานที่อ่ืนๆ ที่ออกแบบ
มาเพ่ือการเรียนการสอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด หอประชุม สนามเด็กเลน เปนตน  สวนสถานที่
ตางๆ ในชุมชนก็สามารถใชเปนทรัพยากร สื่อการเรียนได เชน โรงงาน ตลาด สถานที่ 
ทางประวัติศาสตร เปนตน 
 4.  เคร่ืองและอุปกรณ (Tool Equipment) เปนทรัพยากรการเรียนรูเพ่ือชวยในการผลิตหรือ
ใชรวมกับทรัพยากรอื่น สวนมากเปนเคร่ืองทางดานโสตทัศนูปกรณหรือเคร่ืองใชตางๆ เชน เครื่อง
ถายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือแมแตตะปู ไขควง เปนตน 
 5.  กิจกรรม (Activities) โดยกิจกรรมที่กลาวถึงนี้ มักเปนการดําเนินงานที่จัดขึ้นเพ่ือกระทํา
รวมกับทรัพยากรอ่ืนๆ หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพ่ือการเรียนการสอน เชน การสอนแบบ
โปรแกรม เกมและสถานการณจําลองหรือการจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหลาน้ี มักมีวัตถุประสงค
เฉพาะที่ตั้งขึ้น มีการใชวัสดุเฉพาะการเรียนวิชาหรือมีวิธีการพิเศษในการเรียนการสอน 
 เดอ คีฟเฟอร (De Kieffer. 1965: 1) ไดกลาวถึงการจําแนกสื่อ วาแบงออกเปน 3 
ประเภทตามลักษณะการใชที่เรียกวา “โสตทัศนูปกรณ” ดังนี้ 
 1.  สื่อประเภทใชเคร่ืองฉาย (Projected Aids) เชน เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองฉาย
สไลด เคร่ืองฉายภาพยนตร 
 2.  สื่อประเภทไมใชเคร่ืองฉาย (Nonprojected Aids) ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ ของจริงของ
จําลอง 
 3. สื่อประเภทเครื่องเสียง (Audio Aids) ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง แผนเสียง วิทยุ เปนตน 
 สมบูรณ สงวนญาติ (2534: 48) ไดจําแนกสื่อการเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกประเภท 
ควรแบงสื่อการเรียนการสอนออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 
 1.  สื่อประเภทโสต - ทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) แบงออกเปน 6 จําพวก ไดแก 
  1.1  รูปภาพ ไดแก ภาพเขียน ภาพถาย ภาพพิมพ 
  1.2  วัสดุลายเสน ไดแก แผนภูมิ แผนสถิติ แผนภาพ ภาพโฆษณา การตูน แผนท่ี 
ลูกโลก 
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  1.3  วัสดุสามมิติ ไดแก ของจริง หุนจําลอง ของตัวอยาง ของลอแบบหุนมือ 
  1.4  วัสดุประกอบแผนปาย ไดแก ตัวแสดงที่ใชกับแผนปายนิเทศ แผนปาย ผาสําลี 
แผนปายแมเหล็ก แผนปายไฟฟา แผนปายกระเปาหนัง 
  1.5  วัสดุสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
  1.6  วัสดุประกอบการทดลอง ไดแก ตัวยาและสื่อราคาเยาที่ใชในการทดลอง 
 2.  สื่อประเภทโสต - อุปกรณ (Audio Visual Equipments) แบงเปน 2 จําพวก ไดแก 
  2.1  จําพวกเครื่องฉายและเครื่องเสียง ประกอบดวยตัวเครื่อง (Hardware) และวัสดุ 
ที่ใชกับเครื่อง (Software) แบงออกเปนหลายชนิดตามตาราง 
 
ตาราง 1 แสดงประเภทของสื่อการสอน  
 

Hardware Software 
1. เคร่ืองฉายภาพยนตร 8 มม.16มม. 1. ฟลมภาพยนตร 
2. เคร่ืองฉายฟลมลูฟ 2. ฟลมลูฟ 
3. เคร่ืองฉายสไลด 3. สไลด 
4. เคร่ืองฉายฟลมสตริฟ 4. ฟลมสตริฟ 
5. เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 5. ภาพทึบแสง 
6. เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 6. แผนโปรงใส 
7.เคร่ืองฉายภาพจุลทรรศน 7. กระจกสไลด 
8. เคร่ืองเลนแผนเสียง 8. แผนเสียง 
9. เคร่ืองเทปบันทึกเสียง 9 เสนเทปบันทึกเสียง 
10. เคร่ืองเทปบันทึกภาพ 10. เสนเทปบันทึกภาพ 

 
  2.2 จําพวกเครื่องมือ (Apparatus) ไดแก เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือตรวจ เคร่ืองมือแสดง 
และเครื่องมือทดลองประเภทตางๆท่ีมีราคาคอนขางแพง 
 3.  สื่อประเภทเทคนิควิธีการ แบงเปน 2 จําพวก ไดแก 
  3.1  จําพวกกิจกรรม ไดแก การทดลอง การเลนละคร การแสดงบทบาท การทัศนาจร 
การสาธิต นิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ 
  3.2  จําพวกบทเรียนโปรแกรม ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป เครื่องชวยสอน ชุดการสอน 
และโปรแกรมการสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา สื่อการเรียนรูสามารถแยกไดเปน สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ และ
สื่อกระบวนการหรือวิธีการ ซึ่งผูสอนนํามาใชในการถายทอดเน้ือหาใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 1.3 ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน 
 พิสณุ ฟองศรี (2549: 52) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน ไววา การใชสื่อ
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสําคัญ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตามวัตถุประสงค ถาผูสอนเลือกพัฒนาหรือผลิตสื่อที่นํามา
พัฒนาหรือแกปญหาไดตรงประเด็นตามวัตถุประสงคที่ผูสอนไดกําหนดไว 
 2.  ผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น สื่อเปนตัวเสริมในการเรียนการสอน เปรียบเสมือนทางลัดในการ
เดินทางที่ทําใหถึงจุดหมายไดเร็วขึ้น 
 3.  ผูเรียนเขาใจบทเรียนอยางเปนรูปธรรม สื่อทําใหเห็นสภาพการณจริงหรือใกลเคียงกับ
ของจริง ทําใหผูเรียนเขาใจลึกซ้ึงอยางเปนรูปธรรมได 
 4.  บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน การใชสื่อทําใหผูเรียนมีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนและผูเรียนดวยกันมากขึ้น ทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานกวาการเรียน
ปกติ 
 5.  ทําใหบทเรียนนาสนใจ สื่อสามารถกระตุนความสนใจ และเปนแรงจูงใจใหแกผูเรียน 
สงผลใหผูเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
 6.  ลดเวลาในการสอน เม่ือผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียนการเรียนรูไดเร็วขึ้นก็จะลดเวลาใน
การสอนไปโดยปริยาย 
 7.  ประหยัดคาใชจาย เม่ือผูเรียนเขาใจและพัฒนาการสอนไดตามจุดประสงคในเวลา
อันรวดเร็ว ก็ถือวามีประสิทธิภาพหรือประหยัด และถาคํานึงถึงผลที่ไดแลวก็ถือวามีความสําเร็จหรือ
มีประสิทธิผลอีกดวย 
 
1.4 ข้ันตอนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจําเปนตองใชความคิดและการวางแผนอยางมีระบบ  
ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตดังนี้ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2550: 6) 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา เก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการกําหนดสื่อที่ควรจัดทํา การศึกษาสภาพปจจุบันอาจทําไดหลายแนวทาง ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาแผนการสอนวามีเน้ือหาใดบางที่ยังไมมีสื่อการเรียนการสอนใหนําเนื้อหา
เหลาน้ันมาจัดลําดับความสําคัญวา ควรจัดทําส่ือของเน้ือหาใดกอน 
  1.2  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละกลุมประสบการณ มีเร่ืองใดบางที่นักเรียน
สวนใหญไมผาน แลวจัดลําดับเรื่องที่เปนปญหาของแตละกลุมประสบการณไว 
  1.3  ศึกษาสภาพส่ือการเรียนการสอนที่มีอยูวาสื่อใดชํารุดสูญหายหรือไมสอดคลองกับ
เนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบันควรปรับปรุงหรือผลิตขึ้นใหม การศึกษาสภาพ
ปจจุบันอาจศึกษาเพียงแนวทางเดียวกันหรือทั้ง 3 แนวทางก็ได แลวนําขอมูลทั้งหมดมาจัดลําดับ
ความสําคัญไว ดังนั้นในขั้นน้ีจะไดเน้ือหา/จุดประสงค เปาหมาย ที่จะตองจัดทําส่ือการเรียนการสอน 



 10 

 ขั้นที่ 2 วิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาทั้งเน้ือหา จุดประสงค ผูเรียนและสื่อดวยวิธีตอไปน้ี 
  2.1  วิเคราะหเน้ือหา/จุดประสงค ถาในขั้นที่ 1 กําหนดเนื้อหาท่ีจะจัดทําส่ือไวใหนํา
เน้ือหาน้ันมาพิจารณาวาสัมพันธกับจุดประสงคใดบาง ในทํานองเดียวกันถาในขั้นที่ 1 กําหนด
จุดประสงคการเรียนรูที่เปนเปาหมายในการจัดทําส่ือไว ก็ตองพิจารณาวาจุดประสงคนั้นสัมพันธ 
กับเนื้อหาใดบาง 
  2.2  วิเคราะหผูเรียน โดยศึกษาพัฒนาการของผูเรียนและจิตวิทยาการเรียนรูตลอดจน
สังเกตพฤติกรรมเพ่ือจะไดทราบสิ่งที่ผูเรียนสนใจ 
  2.3  วิเคราะหทฤษฎีทางการสอนและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจะไดนําแนวคิดมาใช 
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
  2.4  วิเคราะหสื่อการเรียนการสอน เพ่ือคัดเลือกวาส่ือประเภทใดเหมาะสมกับเน้ือหา 
และจุดประสงคของการเรียนรู ซึ่งรวมถึงวัสดุ อุปกรณ และเทคนิควิธีการตางๆท่ีจะใชในการถายทอด
เน้ือหาไปยังผูเรียน 
  เม่ือวิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหผูเรียน และวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนแลว ในขั้นน้ี
ผูผลิตสามารถกําหนดประเภทของสื่อที่จะจัดทําใหสอดคลองกับเนื้อหาและเหมาะสม 
กับวัยของผูเรียน 
 ขั้นที่ 3 การวางแผนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ไดแก การกําหนดจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม กิจกรรมรายคาบเรียน สื่อที่จะใชในแตละกิจกรรม ออกแบบส่ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ คิด
วิธีการผลิตสื่อ กําหนดระยะเวลาในการผลิตและเวลาในการใชสื่อ ตลอดจนงบประมาณที่ใชใน 
การผลิตสื่อ 
 ขั้นที่ 4 ผลิตและทดลองใชสื่อการเรียนการสอน มีแนวทางดังน้ี 
  4.1  ผลิตสื่อตามที่วางแผนไวในขั้นตอนที่ 3 โดยแสดงภาพประกอบดวย 
  4.2  ทดลองใชสื่อ โดยทดลองใชกับนักเรียนเปนรายบุคคล นักเรียนกลุมเล็กและ
นักเรียนทั้งชั้น พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองแตละคร้ังไว แลวนําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองของสื่อใหมีคุณภาพตามตองการ 
  4.3  จัดทําคูมือการผลิตและการใชสื่อ หลังจากปรับปรุงใหมีคุณภาพจนเปนที่นาพอใจ
แลว ควรจัดทําคูมือการผลิตและการใชสื่อตามขั้นตอนอยางละเอียดเพื่อเผยแพรความคิดและวิธีการ
ใหผูอ่ืนนําส่ือไปใชไดอยางถูกตอง หรือสามารถผลิตสื่อเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนไดเอง 
 ขั้นที่ 5 นําส่ือการเรียนการสอนไปใช กอนนําส่ือไปใชควรเตรียมการ ดังนี้ 
  5.1  เตรียมตัวครู ไดแก การเตรียมเน้ือหา ทบทวนการจัดลําดับกิจกรรม  
และทดลองใชสื่อเพ่ือใหเกิดความคลองตัวขณะใชสื่อ 
  5.2  เตรียมตัวผูเรียน ไดแก การเตรียมใหผูเรียนทราบวาจะตองทํากิจกรรมอะไรบาง 
สื่อที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดจับตองลองทํา 
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  5.3  เตรียมสถานที่หรือหองเรียนที่จะใชสื่อ เม่ือทดลองใชสื่อจนไดผลเปนที่นาพอใจแลว
จึงนําไปใชและเผยแพรตอไป 
 ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน หลังจากนําสื่อไปใชแลวควรมีการติดตาม
ประเมินผลการใชสื่อดวย เพ่ือจะไดปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น การประเมินผลการใช
สื่อ กระทําได 2 วิธี คือ 
  6.1  ประเมินกระบวนการ เปนการประเมินความสนใจและความสะดวก ในการใชสื่อของ
ครูและผูเรียน โดยทดสอบ สัมภาษณ หรือสังเกตพฤติกรรมของครูและผูเรียนที่ใชสื่อน้ัน 
  6.2  ประเมินผลที่ไดจากการใชสื่อ เปนการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงดานความรู 
ทักษะและเจตคติของผูเรียนภายหลังการใชสื่อน้ัน อาจใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบกับนักเรียนสอง
กลุม กลุมที่หน่ึงสอนโดยใชสื่อที่ผลิตขึ้นมาใหม กับอีกกลุมหน่ึงสอนตามแผนการสอนปกติ แลว
เปรียบเทียบความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมระหวางการประเมินผลกอนและหลัง
เรียน 
 สมพร จารุนัฏ (2534: 85) ไดกลาวถึงกระบวนการผลิตสื่อการสอนไวดังนี้ 
 1.  การกําหนดจุดประสงคทั่วไป คือ การพิจารณาจุดประสงคทั่วไปของ แผนการเรียนการ
สอน เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับกับจัดทําส่ือการเรียนการสอน 
 2.  การกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน คือ การพิจารณาวาผูที่จะใชสื่อเรียนการสอนนั้นคือ
ใคร มีความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดคุณสมบัติสวน
อ่ืนๆ ของสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป 
 3.  การกําหนดเน้ือหาสาระ คือ การพิจารณาเก่ียวกับเรื่องหรือเน้ือหาสาระท่ีจะนําเสนอ 
ในสื่อการเรียนการสอนนั้น วาจะตองประกอบดวยหัวขอใหญ หัวขอยอย ซึ่งสัมพันธกับจุดประสงค  
และเหมาะสมกับผูเรียนอยางไร 
 4.  การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม คือ การตีความและจําแนกแยกยอยจุดประสงค
ทั่วไปใหละเอียด ซึ่งจะเปนแนวทางสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
 5.  การกําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล คือ การหาวิธีการและรูปแบบที่จะทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
 6.  การกําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา คือ การวางแผนวาจะเสนอเน้ือหาใน
รูปแบบใด เรียงลําดับหัวขอและเน้ือหาอยางไร มีตัวอยาง มีการนําเรื่อง สรุปเร่ืองหรือทบทวนเรื่อง
อยางไร ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.  การกําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําสื่อ คือ การพิจารณาวาในการตัดสินใจ
สรางส่ือการเรียนการสอนชนิดใดก็ตาม ผูสรางจะตองหาขอมูลสนับสนุน  
 8.  การทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน คือ การวางแผนนําตนแบบของสื่อการ
เรียนการสอนที่สรางเสร็จแลวไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของผูเรียนที่จะตองใชสื่อฯน้ัน
ประกอบการเรียนการสอนจริง ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาขอบกพรองตางๆ 
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 9. การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน คือ กระบวนการขั้นสุดทายที่ผูสรางสื่อการเรียนการ
สอนปรับปรุงสื่อฯของตนหลังจากที่ไดศึกษาขอบกพรองตางๆ แลว  
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา กระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนมีขั้นตอน 
ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะหขอมูล  
การกําหนดวัตถุประสงค การวางแผนการผลิตสื่อการเรียนการสอน การผลิตและทดลองใชสื่อการ
เรียนการสอน การนําสื่อการเรียนการสอนไปใช และขั้นตอนสุดทายที่สําคัญของกระบวนการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอนคือ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 
 
2. การประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ไมวาจะเปนการเลือกหรือการผลิตสื่อ ขั้นตอนของ การ
ดําเนินการคือ การพิจารณาคุณคาหรือประสิทธิภาพดานตางๆของสื่อน้ันเพ่ือจะไดแกไข ปรับปรุงสื่อ
ตางๆใหไดผลตามจุดมุงหมาย กอนจะนําส่ือน้ันไปใชในระบบการเรียนการสอน การประเมิน 
 สื่อการเรียนการสอนอาจทําไดหลายวิธี ที่นิยมกันมี 5 วิธี คือ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533: 
128) 
 1. การประเมินโดยผูสอน ผูสอนที่ควรจะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูประเมินส่ือ ควรเปนผูที่
มีประสบการณในการสอน เคยรับการฝกอบรมจนมีความรูความชํานาญเก่ียวกับ การผลิตและการใช
สื่อและมีประสบการณในการใชสื่อการเรียนการสอนมาเปนอยางดี ผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สื่อและวิธีสอน อาจจัดเปนผูชํานาญได 
 2.  การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ คือ ผูชํานาญดานส่ือการเรียนการสอนและมี
ประสบการณดานการประเมิน ดังนั้นผูเชี่ยวชาญอาจเปนผูสอน เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่สอน 
ในสาขาวิชาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งอาจารยดานการวัดผล และการประเมินผลที่มีความรู
ความสามารถดานสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
 3.  การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือประเมินสื่อการ
สอนเปนกลุมบุคคลที่หนวยงานแตงตั้งขึ้นมาประเมินส่ือ จะประเมินคุณลักษณะ ประสิทธิภาพการใช
และคุณลักษณะดานอ่ืนๆของสื่อการเรียนการสอน 
 4.  การประเมินโดยผูเรียน ผูเรียนเปนผูรับรูและเรียนรูจากสื่อ การใหผูเรียนไดมีโอกาส
ประเมินสื่อ จะชวยใหไดขอคิดในการปรับปรุงสื่ออยางเหมาะสมกับผูเรียน การประเมินสื่อ โดย
ผูเรียนควรจัดทําขึ้นทันทีเม่ือใชสื่อแลวและใหประเมินเฉพาะตัวสื่อ ไมใหเอาวิธีสอนของผูสอนเขามา
เก่ียวของ อยางไรก็ตามการประเมินโดยผูเรียนอาจมีปญหาอยูบาง เนื่องจากผูเรียนมีประสบการณ
นอย ผูสอนควรชี้แจงเกณฑหรือหัวขอการประเมินใหผูเรียนเขาใจกอนที่จะใหประเมิน 
 5.  การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ สื่อที่จะตองไดรับการประเมินประสิทธิภาพ สวนใหญ
จะเปนสื่อที่ผลิตขึ้นมาตามหลักการของการสอนแบบโปรแกรม เชน บทเรียนโปรแกรม โมดุลและ
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โสตทัศนูปกรณ เปนตน การประเมินสื่อโดยวิธีนี้จะคํานึงถึงจุดมุงหมายของสื่อการเรียนการสอน และ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ภายหลังจากการเรียนสื่อน้ันแลว 
  วิธีการประเมินประสิทธิภาพสื่อ ทําได 2 วิธี คือ 
  5.1  ประเมินโดยอาศัยเกณฑ เชน การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโปแกรมจะ
อาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 (90/90 Standard) โดย 90 ตัวแรก หมายถึง คะแนนรวมของผลการ
สอบของผูเรียนทั้งหมดที่ตอบถูก โดยนํามารวมกันเขาและคิดเปนรอยละไดไมต่ํากวา รอยละ 90 
และ 90 ตัวหลังหมายถึง ขอสอบแตละขอมีผูเรียนทําถูกไมต่ํากวารอยละ 90 ถาขอใดมีผูเรียนทําได
ต่ํากวารอยละ 90 ตองปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรมนั้น แลวทําการทดลองซํ้าอีกจนกวาจะ ได
คะแนนถึงเกณฑ มาตรฐาน 90/90 
  5.2  ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ ดวย
การเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากที่เรียนจากสื่อน้ันแลว (Post-test) วาสูงกวา 
ผลสอบกอนเรียน (Pre-test) อยางมีนัยสําคัญหรือไม หากผลการเปรียบเทียบพบวา ผูเรียนได
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวาส่ือน้ันมีประสิทธิภาพ 
จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ในการประเมินสื่อการเรียนการสอนมี 5 วิธีคือ การประเมิน 
โดยผูสอน การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ การประเมิน 
โดยผูเรียน และการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 
 
 2.1 ประเภทของการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 27) ไดกลาวถึงประเภทของการประเมิน 
สื่อการเรียนการสอนอาจแบงไดหลายประเภท ดังนี้ 
 1. การประเมินความจําเปนของการจัดหาส่ือ การประเมินลักษณะนี้เกิดขึ้น เฉพาะกรณีที่
เปนสื่อการศึกษาที่ตองลงทุนสูง เปนการวิเคราะหวาตองการจําเปนตองใชสื่อดังกลาวหรือไมคุมคา
เงินลงทุนหรือไม ตอบสนองเนื้อหาสาระ และกลุมผูเรียนมากขึ้นกวาส่ือที่มีอยูเพียงใด 
 2.  การประเมินคุณภาพภายในสื่อ เปนการตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ ควร
ประเมินกอนการนําไปใชเพ่ือการเลือกใช หรือเพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงสื่อ การประเมินมี 2 สวน คือ  
  2.1  การตรวจสอบลักษณะสื่อใน 4 ลักษณะสําคัญคือ ลักษณะเฉพาะของสื่อ มาตรฐาน
เทคนิควิธี มาตรฐานการออกแบบและความงาม เปนการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ สื่อการเรียนการ
สอน 
   2.1.1  ดานลักษณะเฉพาะของสื่อ เชน การใชเสน และลีลาของสื่อ แสง เสียง 
ความเร็ว หนวยความจําของสื่ออิเล็กทรอนิกส และการนําเสนอดวยรูปแบบกราฟก 
   2.1.2  ดานมาตรฐานเทคนิควิธี เทคนิคการสอน และการนําเสนอ 
   2.1.3  ดานมาตรฐานการออกแบบ เชน การออกแบบหนาจอบทเรียน ชัดเจน 
เรียงลําดับไมสับสน ภาพ สีสัน ลายเสนเราความสนใจ รายการที่ใหเลือกเมนู มีลักษณะงาย นําเสนอ
สาระสําคัญไดครบถวน กระชับ นาสนใจ ใชสอยไดสะดวก มีขนาด และรูปเลมเหมาะกับกลุมผูเรียน 
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   2.1.4  ดานความงามของสื่อ เชน มีความประณีต เรียบรอย นาจับตอง มีความงาม
ตามวัฒนธรรม ขจัดส่ิงไมเรียบรอยและสิ่งรบกวนออก 
  2.2 การตรวจสอบเน้ือหาสาระ เปนการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ไดแก 
ตอบสนองวัตถุประสงคการเรียน เน้ือหาชัดเจน เขาใจงาย ทันสมัย ลําดับขั้นตอนถูกตองไมวกวน 
ภาษาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน กิจกรรม ตัวอยาง และภาพประกอบ ทําใหเขาใจกระจางขึ้น 
 3.  การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อที่สรางเสร็จ
แลว โดยทดลองใชกับผูเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 
  3.1  การทดสอบหนึ่งตอหน่ึง เปนการนําส่ือที่ผลิตเสร็จแลวไปใชกับผูเรียน 3 คน เพื่อ
สํารวจการสื่อความหมาย ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและสังเกตปฏิกิริยาและตรวจสอบดาน
กายภาพของสื่อ  
  3.2  การทดสอบกลุมยอย เปนการนําส่ือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับผูเรียนประมาณ   
6 -10 คน เพ่ือตรวจสอบความตอเนื่องกระบวนการใชสื่อ และศึกษาความผิดพลาดที่ทุกคนกระทํา 
อาจสอบถาม พูดคุยกับผูเรียน เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงสื่อ 
  3.3  การทดสอบภาคสนาม เปนการนําส่ือไปทดลองใชกับผูเรียน 1 หองเรียนหรือหลาย
หองเรียน เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อในภาพรวมทั้งกระบวนการในสถานการณจริง  
 4.  การติดตามการใช/ผลิตสื่อ เปนการติดตามการนําสื่อไปใชในการเรียนเพ่ือตรวจสอบวา 
ใช/ผลิตสื่อตามแผนหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร ผูเรียนมีความพึงพอใจ และมีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมขึ้นหรือไม ผลการติดตามนี้ใชในการเรงรัดการใชสื่อใหเปนประโยชนสูงสุด หรือผลิตใหเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด และมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานปจจัยและดาน
กิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวของ 
 5.  การประเมินผลการใช เปนการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นกับผูใชสื่อโดยตรงเมื่อใชสื่อแลว
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูใชสื่อน้ัน แลวนํา
ผลการสรุปมาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาส่ือ ตลอดจนรวบรวมขอมูลการสังเกตการณใชสื่อจากสถานการณ
จริง 
 พิสณุ ฟองศรี (2549: 53) ไดกลาวถึงการประเมินสื่อการสอนมีลักษณะที่แตกตางกับ 
การประเมินสิ่งอ่ืนๆ ในการประเมินจะประเมิน 2 ลักษณะสําคัญๆ ดังนี้ 
 1. การผลิต สราง หรือพัฒนาสื่อ  
  1.1  การประเมินตั้งแตเริ่มสราง มี 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.1.1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยและแหลงความรูที่เก่ียวของ หลังจากตัดสินวาควร
ทําส่ืออะไร เพ่ือความม่ันใจผูสราง ผลิต หรือพัฒนาสื่อ ควรศึกษากรอบทฤษฎี และผลการวิจัย หรือ
แหลงความรูจากบุคคลอยางเพียงพอที่จะเปนแนวทางในการผลิต สราง หรือพัฒนาสื่อที่ตองการ 
   1.1.2  การวางแผนผลิต สราง หรือพัฒนาสื่อ จุดสําคัญของการวางแผน คือการ
กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของสื่อ ถาเปนไปไดควรที่จะเขียนวัตถุประสงคขอการสรางหรือพัฒนาใน
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รูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดวิธี ตลอดจนทรัพยากรที่ตองการทั้งในดานกําลังคน
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ และระยะเวลา 
   1.1.3 การทําสื่อตนแบบ เปนการเตรียมวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน คูมือการใช
และแบบประเมิน เตรียมพรอมเพ่ือนําสื่อไปทดลองใช ซึ่งในขั้นนี้อาจใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับส่ือและ
เน้ือหาท่ีใชประเมินเบื้องตนในลักษณะความสอดคลอง ซึ่งถือไดวาการประเมินเริ่มเขามาในขั้นตอนนี้
อยางเปนรูปธรรมมากกวาขั้นตอนกอนน้ี ผลการประเมินอาจมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงในประเด็น
ตางๆ กอนจะทดลองใชกับกลุมเล็กในขั้นตอนตอไป 
   1.1.4  การทดลองใชกับกลุมเล็ก เปนการทดลองเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รวบรวมผลประเมินเชิงคุณภาพเบื้องตนของสื่อ มักนิยมทดลองใชสื่อในสถานศึกษา ประมาณ 1-3 
แหง กับผูเรียน 6-12 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยสังเกต สัมภาษณ สอบถาม 
   1.1.5  การปรับปรุงส่ือ ในขั้นตอนนี้เปนการทบทวนปรับปรุงจากผลการทดลองใช
ในกลุมเล็ก ในขั้นตอนที่ 4 ตามผลการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาในขอ 1.1.4 เพ่ือเตรียมพรอม
ที่จะนําไปทดลองใชกลุมใหญตอไป 
   1.1.6  การทดลองใชกับกลุมใหญ เปนการนําส่ือไปทดลองใชในสถานศึกษา 5-15 
แหง ผูเรียน 30-100 คน โดยมีการทดสอบกอนและหลังการใชสื่อ ผลที่ไดประเมินโดยเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงคหรือกลุมควบคุมที่เหมาะสม วัตถุประสงคหลักของ การทดลองใชสื่อ คือ ตองการ
ทดสอบวาส่ือที่สรางหรือพัฒนาขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่เขียนอยางชัดแจงในรูปของวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมหรือไม 
   1.1.7  การปรับปรุง ในขั้นตอนนี้เปนการปรับปรุงจากผลการประเมินจากการ
ทดลองใชกลุมใหญคลากับขั้นตอนในขอ 1.1.5 
   1.1.8  การทดลองความพรอมนําไปใช หลังจากปรับปรุงจนมีความม่ันใจในดาน
คุณภาพ จึงนําส่ือไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบความพรอมสูการปฏิบัติ โดยนําไปใชในสถานศึกษา
หลายแหง ผูเรียน 40-200 คน รวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณ และสังเกต เพ่ือตรวจสอบ
วาส่ือทางการศึกษาที่สรางหรือพัฒนาขึ้นมีความพรอมที่จะนําไปใชจริงไดหรือไมเพียงใด 
   1.1.9  การปรับปรุงเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ สื่อที่ผลิตสรางหรือพัฒนาขึ้น สวน
ใหญจะมีวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือประกอบการเรียนซึ่งตอมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามผลการทดลองใช
ในขอ 1.1.8 เชน คูมือในการใชชัดเจนหรือไมเพียงใด เปนตน 
   1.1.10 การนําสื่อไปใช และจัดระบบเผยแพรสื่อ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทาย
หลังจากผานขั้นตอนตางๆ จนเปนที่พอใจแลวก็จะนําสื่อไปใชจริง พรอมทั้งเผยแพรไปสูผูเกี่ยวของ 
  1.2  การประเมินเม่ือสรางส่ือตนแบบแลว ซึ่งมีกระบวนการประเมินสื่อการสอน  
2 ขั้นตอนใหญๆ คือ 
   1.2.1 การตรวจสอบโครงสรางภายในสื่อ แบงเปน 2 องคประกอบยอย คือ  
    1) ลักษณะสื่อ 
     -  ลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อ 
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     -  มาตรฐานการออกแบบ 
     -  มาตรฐานทางเทคนิควิธี 
     -  มาตรฐานดานความสุนทรียภาพของสื่อ  
    2) เนื้อหาสาระ โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 ทาน เปนผูตรวจสอบ
เน้ือหาสาระที่ปรากฏในสื่อ โดยแสดงความเห็นเพื่อการปรับปรุงในสวนที่ควรปรับปรุง หรือใหความ
เห็นชอบเพ่ือดําเนินตอไป 
   1.2.2  การตรวจสอบคุณภาพสื่อ โดยปกติดําเนินการโดยทดลองใชสื่อกับตัวแทน
กลุมเปาหมายในสภาพการณจริง ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ การทดสอบหน่ึงตอหนึ่งการทดสอบ
กลุมเล็ก และการทดสอบกลุมใหญ 
   ผลการทดลองใชสื่อจะเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน กลาวคือ สื่อการสอนที่
ประเมินมีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 80/80 ในที่นี้ 80 ตัวแรกหมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ยของกลุมคิด
เปนรอยละ 80 ตัวหลังหมายถึง รอยละ 80 ของผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคแตละขอของสื่อการเรียน
การสอน 
 2.  เปนผูใชสื่อการสอน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสื่อ ซึ่งมีคุณลักษณะที่จะใช
พิจารณาไวหลายแนวทาง ดังนี้  
  2.1  การพิจารณาคุณสมบัติและขอมูลอ่ืนๆ 
   2.1.1 คุณสมบัติสื่อการสอนควรพิจารณาวา 
    1) สามารถนํามาแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
    2) ไดตรงตามประเด็น หรือจุดพัฒนาท่ีครูผูสอนกําหนดไวใชงาย ผูใชไม
จําเปนตองพัฒนาทักษะหรือความรูใหมเพ่ือที่จะใชสื่อนั้นๆ 
    3) ประหยัด ราคาไมแพง ดูแลรักษางาย 
    4) ไมขัดกับสภาพสังคม คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่เปนอยูในขณะนั้น 
กอใหเกิดความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนักเรียน 
    5) ในทางบวก ในขณะเดียวกัน สามารถแบงเบาภาระของผูสอนได และทํา
ใหเกิดพัฒนาการในตัวนักเรียน 
    6) สามารถทดลองหรือทดสอบไดโดยไมยุงยาก ซับซอน และไมใชเวลามาก
นักคาดวานาจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน มากกวาวิธีการหรือสิ่งที่ผูสอนใชอยูเดิม 
   2.1.2  พิจารณาขอมูลอ่ืนๆ กอนที่ตัดสินใจนําส่ือการสอนมาใช ดังนี้ 
    1) พิจารณาลักษณะผลที่จะไดรับ และวิธีใชสื่อน้ันๆ 
    2) สามารถจัดการสื่อน้ันๆไดทั้งกระบวนการ เวลา และบุคคล 
    3) ผลของการใชสื่อน้ันตองมีประโยชนคุมคา 
    4) มีผูรวมมือในการใชสื่อดังกลาว 
    5) หนวยงานใหการสนับสนุนและไมขัดแยงกับโครงสรางงานที่ทําอยู 
    6) สํารวจความเปนไปไดหรือเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนกอนนําไปใช 
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  2.2  การพิจารณาสื่อการสอนในประเด็นตางๆตามเกณฑที่กําหนด แสดงดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 แสดงประเด็นและเกณฑการพิจารณาสื่อการสอน 
 

ระดับ / ประเด็น ผาน ดี ดีมาก 

เน้ือหา 
 
 
 
การนําเสนอการ
ใชภาพและเสยีง 
 
 
การเรียงลําดับ
เน้ือหา 
 
 
ความยาวของสื่อ 
 
คูมือ/เอกสาร 

ถูกตอง 
 
 
 
ชัดเจน 
สื่อความหมาย
ถูกตอง 
 
มีความตอเน่ือง
และสัมพันธกัน 
 
 
มีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 
มีคูมือและเอกสาร
ประกอบการใชสื่อ 

ถูกตอง ลึกซ้ึง 
และครบถวน 
 
 
ชัดเจน  
สื่อความหมาย
ถูกตองและ
เหมาะสม 
มีความตอเน่ือง
และสัมพันธกัน 
 
 
มีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 
มีคูมือและเอกสาร
ประกอบการใชสื่อ 

ถูกตอง ลึกซ้ึง ครบถวน และอางอิงได 
เน้ือหาคําบรรยายแสดงถึงการคนควา
ที่ลึกซ้ึง และสมบูรณ ชัดเจน สื่อ
ความหมาย 
ถูกตองและเหมาะสม ใชภาพและเสียง
ซึ่งแสดงการจัดสรรอยางประณีต และ
แสดงความคดิริเริ่มทําใหมีคุณภาพ
และคุณคาใชเปนตนแบบได 
มีความตอเน่ืองและสัมพันธกัน 
มีกิจกรรมหลายรูปแบบทีเ่หมาะสม 
ทําใหเกิดความเราใจ และกระตุนชวน
ใหติดตาม 
มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
มีคูมือและเอกสารประกอบเนื้อหาและ
การใชสื่อที่สมบูรณ 

 
  2.3  การพิจารณาองคประกอบตางๆตามแนวคิดจากตางประเทศ มีองคประกอบที่
สําคัญ 3 องคประกอบ ดังนี้ (Payne.2003: 548-550)    
   2.3.1  ดานเน้ือหา มีองคประกอบยอยๆ 3 องคประกอบ คือ 
    1) ความถูกตอง พิจารณาถึง 
     -  ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
     -  ความทันสมัย 
     -  ความสมดุลระหวางจุดประสงคและการนําเสนอ 
     -  ไมมีความลําเอียง 
     -  ความถูกตองของไวยากรณ 
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    2) ความเหมาะสม พิจารณาถึง 
     -  ภาษาเหมาะกับผูเรียน 
     -  สอดคลองกับหลักสูตร 
     -  เหมาะสมกับความสามารถผูเรียน 
    3) ขอบเขต พิจารณาถึง มีรายละเอียดเพียงพอตามประเด็นที่สอน และการ
จัดลําดับเชื่อมโยงเนื้อหาเหมาะสม 
   2.3.2  ดานเทคนิค มีองคประกอบยอย 2 องคประกอบ คือ 
    1) การนําเสนอราบร่ืน ชัดเจน มีการออกแบบท่ีกระตุนใหผูเรียนสนใจอยาก
เรียน 
    2) คุณภาพมีแสง เสียงชัดเจน 
   2.3.3  สวนประกอบอ่ืนๆ มีองคประกอบ 2 องคประกอบ คือ 
    1) วิธีใช พิจารณาถึง มีรายละเอียดเพียงพอ กรณีเปนสื่อเทคโนโลยีตอง
บอกวิธีการติดตั้ง และการใช และการติดตอเพ่ือขอคําแนะนํา 
    2) คูมือสําหรับครู พิจารณาถึงรายละเอียดของกลุมเปาหมาย การสรุป
เนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และแนวทางสอน การแนะนําวิธีใช การวางแผนการสอนและ
กิจกรรมที่เก่ียวของ และวัสดุ อุปกรณตางๆท่ีใชประกอบกิจกรรมการสอน 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ประเภทของการประเมินสื่อการเรียนการสอน ไดแก การ
ประเมินความจําเปนของการจัดหาสื่อ การประเมินคุณภาพภายในสื่อ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อ การประเมินในฐานะผูผลิตสื่อ การประเมินในฐานะผูใชสื่อ การประเมิน การติดตามการใช 
และการประเมินผลการใชสื่อการสอน 
 
 2.2 รูปแบบของการประเมิน 
 วาสนา ประวาลพฤกษ (2549: 145) การประเมินหรือการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ อาจ
แบงได 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยางเปนทางการ การประเมินแบบน้ีประกอบดวย 
โครงสรางคณะผูเชี่ยวชาญหรือองคกรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบอยางชัดเจน มีแนวปฏิบัติ มีมาตรฐาน
การประเมินที่แนนอน มีการกําหนดระยะเวลาหรือชวงเวลาที่แนนอน 
 รูปแบบที่ 2 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยางไมเปนทางการ ระบบการตรวจสอบ โดย
ผูเชี่ยวชาญทั้งหลายมีโครงสรางและแนวทางดําเนินงาน โดยใชผูตรวจสอบหลายคนแตบางคร้ังก็
ไมไดกําหนดมาตรฐานไวอยางชัดเจน แตจะมีแนวทางกวางๆใหปฏิบัติตามหรือกําหนดเวลา
ตรวจสอบที่แนนอน 
 รูปแบบที่ 3 การประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ การประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจไมเหมือนกับการประเมิน 2 รูปแบบ ในลักษณะของการประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ
มักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่ไมใชสภาวะปกติเปนการประเมิน ในกรณีพิเศษเปนคร้ังคราวหรือ
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เปนวาระพิเศษ โดยทั่วไปการประเมินแบบนี้ไมมีโครงสรางที่เปนระบบในการประเมินและไมใช
มาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา และมักจะเปนการประเมินครั้งเดียวในทันที ดวยขอจํากัดของเวลา
และขอมูลหรืออาจเปนกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยหนวยงานที่มีหนาที่เฉพาะอาจ
มอบหมายการตรวจสอบใหทีมประเมินเฉพาะกิจทําหนาที่แทน 
 รูปแบบที่ 4 การประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจรายบุคคล เปนการประเมินที่
เจาของผลงานหรือเจาของโครงการไดแสดงความจํานงใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลงานของตน โดยมี
จุดประสงคเฉพาะอยางที่ตองการ เชน เพ่ือใหคําแนะนําแกไข หรือเพ่ือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตางๆ ประกอบการตัดสินใจ เปนการประกันคุณภาพหรือรับรองคุณภาพของงานนั้น โดยใชคุณวุฒิ
และประสบการณของผูประเมินเปนหลักประกัน 
 รูปแบบที่ 5 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยางอิสระ (การวิพากษ) การประเมินในรูปแบบน้ี 
จะใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจเสนอความคิดเห็นเปนรายบุคคลเพียงแตวารูปแบบน้ีผูเชี่ยวชาญอาจเสนอ
ตัวเองเขาไปประเมินอยางเปดเผยในลักษณะของการวิพากษวิจารณผลการประเมินมักจะพิมพ
เผยแพรในที่สาธารณะทั่วไป 
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ตาราง 3 แสดงรูปแบบการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รูปแบบ 
มี

โครงสราง
ชัดเจน 

มีเกณฑ
มาตร ฐาน 

มีการ
กําหนด 
เวลา 

มีความ
คิดเห็น
จากผู

เชี่ยว ชาญ 

มีการ
เปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนจากผล
การประเมิน 

รูปแบบที่ 1 การ
ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญอยางเปน
ทางการ 
รูปแบบที่ 2 การ
ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญอยางไม
เปนทางการ 
รูปแบบที่ 3 การ
ประเมินโดยกลุม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 
รูปแบบที่ 4 การ
ประเมินโดยกลุม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ
รายบุคคล 
รูปแบบที่ 5 การ
ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญอยาง
อิสระ (การวิพากษ) 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 
 
 
 

ไมมี 

มี 
 
 
 

แทบจะไมมี 
 
 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 
 
 
 

แทบจะไมมี 

มี 
 
 
 

บางคร้ัง 
 
 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 
 
 
 

ไมมี 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 

ไมมี 
 
 
 

บางคร้ัง 

เกิดขึ้นเสมอ 
 
 
 

เกิดขึ้นเสมอ 
 
 
 

เกิดขึ้นบางคร้ัง 
 
 

เกิดขึ้นบางคร้ัง 
 
 
 

เกิดขึ้นบางคร้ัง 

  
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบของการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมี 5 รูปแบบ คือ 
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยางเปนทางการ การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยางไมเปนทางการ   
การประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ การประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจรายบุคคล และ
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยางอิสระ 
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 2.3 เครื่องมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 การประเมินสื่อการเรียนการสอนทําไดหลายวิธีและมีจุดมุงหมายตางๆกัน เคร่ืองมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินสื่อจึงทําไดหลายลักษณะ ไดแก (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533: 
130) 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะเปนเคร่ืองมือวัดความรูของผูเรียนภายหลัง
การเรียนจากสื่อแลว 
 2.  แบบทดสอบความถนัด เพ่ือวัดสมรรถนะของผูเรียนภายหลังที่เรียนจากสื่อ 
 3.  แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจ ซึ่งเคร่ืองมือน้ีจะประกอบดวยขอความ
หรือคําถามตางๆเกี่ยวกับสื่อ หรืออาจจะมีชวงวางใหเติมขอความดวยก็ได เครื่องมือลักษณะนี้ใช
ประเมินไดกับทุกกลุม 
 4.  แบบมาตราสวนประเมินคา สามารถใชประกอบในแบบสอบถามได ซึ่งการใชเคร่ืองมือ
แบบมาตราสวนประมาณคาน้ี สามารถนําไปใชในการรวบรวมขอมูล เพ่ือประเมินดานเหตุการณ 
ความคิดเห็นและเจตคติของผูเรียน ซึ่งผูออกแบบประเมินลักษณะนี้ตองใหนิยามของศัพทเฉพาะหรือ
ขอความดานเทคนิคที่ใชในการประเมินใหชัดเจน ไมเชนนั้นขอมูลที่ไดอาจผิดพลาดหรือคาดเคลื่อน
ได 
 5.  แบบจัดอันดับ เปนการพิจารณาคุณคาของสื่อในการสอนจุดมุงหมายหนึ่งวา สื่อใดจะ
เหมาะสมที่สุด แลวเรียงอันดับความสําคัญของสื่อ 
 6.  การบันทึกแบบไดอารี่ เปนเทคนิคอยางหน่ึงในการประเมินอาจจะบันทึกเก่ียวกับการใช
สื่อน้ันๆทุกคร้ังที่มีการใช เพ่ือทราบผลการใชสื่อการเรียนการสอน 
 7.  การสังเกต เปนการเฝาดูผลที่เกิดขึ้นจากการใชสื่อการสอน ตั้งแตเร่ิมตนจนจบ
กระบวนการใช 
 8.  การสัมภาษณ เปนการซักถามและพูดคุยกับทั้งผูผลิต ผูใชและผูเรียน เก่ียวกับสื่อน้ัน
เพ่ือนําขอมูลมาประกอบพิจารณาในกรประเมินสื่อ 
 
 2.4 การสรางเครื่องมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 เม่ือกําหนดวิธีการวัดคาตัวแปรตางๆและกําหนดประเภทเครื่องมือที่จะใชในการวัดคาตัว
แปรหรือการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆแลว ผูสรางจะตองดําเนินการสรางเคร่ืองมือการวัดคาตัวแปร
อยางมีคุณภาพเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว ในการสรางเคร่ืองมือแตละประเภทมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี (ศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา. 2547: 40) 
 1.  แบบทดสอบ เปนชุดของขอคําถามที่เปนตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัด มีขั้นตอน
ในการสราง ดังนี้ 
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  1.1  วิเคราะหจุดมุงหมายของการสอบ โดยการวิเคราะหจุดมุงหมาย ของหลักสูตร 
รายวิชาและวิเคราะหเน้ือหา และดําเนินการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัดแตละ
เน้ือหายอย 
  1.2 สรางตารางวิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุน้ําหนัก 
ความสําคัญของแตละเนื้อหา จํานวนขอสอบและประเภทของขอสอบ 
  1.3  เขียนขอสอบ โดยเขียนใหมีความสอดคลองระหวางจุดประสงค เน้ือหาและประเภท
ของขอสอบ ซึ่งขอสอบควรมีความชัดเจนที่ผูสอบทุกคนตองเขาใจคําถามตรงกัน และทําการทบทวน 
ตรวจสอบขอสอบที่เขียนเรียบรอยแลวและแกไขสวนที่บกพรอง 
  1.4  จัดทําแบบสอบ หลังจากไดทบทวน ตรวจสอบ และแกไขเรียบรอยแลว ควรแบง
หมวดหมูของประเภทขอสอบ เขียนคําชี้แจงหรือวิธีการตอบใหชัดเจน และจัดพิมพในรูปแบบที่นา
ตอบ 
  1.5  ทดลองใช ซึ่งอาจแบงการทดลองใชเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะแรก ทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางขนาดเล็กที่มีลักษณะใกลเคียงกับผูสอบจริง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของ
ภาษา และระยะที่สอง ทดลองใชกับกลุมใหญที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง เพ่ือวิเคราะห
ขอสอบดานความยาก อํานาจจําแนก ความเที่ยง และความตรงของแบบทดสอบ 
 2.  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เคร่ืองมีประเภทนี้อาจจะถามได 2 ลักษณะ คือ  
ถามขอเท็จจริง และการถามความคิดเห็น มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้  
  2.1  กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ 
  2.2  ระบุตัวแปรที่ศึกษา นิยามตัวแปร และประเด็นคําถามที่จะวัดตัวแปรแตละตัวให
ครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  2.3  กําหนดรูปแบบของคําถามที่ตองการใชใหเหมาะสมกับผูตอบแบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ 
  2.4  รางคําถาม วาโครงสรางอยางคราวๆ 
  2.5  ทบทวนรางคําถามโดยผูสรางเองในดานความชัดเจน ความครบถวนสมบูรณ 
ครอบคลุมวัตถุประสงค 
  2.6  ทดลองใช โดยทดลองกับกลุมตัวอยางขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง
จริง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของคําถาม 
  2.7  ปรับปรุงและจัดพิมพในรูปแบบที่นาตอบ 
 3.  แบบสังเกต เปนเครื่องมือที่สรางขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลในสิ่งที่สังเกตไดและใชบันทึก
รายละเอียดขอเท็จจริงตางๆทันทีที่เกิดเหตุการณหรือพฤติกรรมนั้น มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
  3.1  กําหนดวัตถุประสงคของแบบสังเกต 
  3.2  ระบุตัวแปรที่ศึกษา นิยามตัวแปร และพฤติกรรมบงชี้ใหละเอียดครบถวนและเปน
ตัวแทนตัวแปรที่ศึกษาได 
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  3.3  กําหนดรูปแบบของแบบสังเกต ใหมีความครบถวนของประเด็นที่สังเกตและชัดเจน
เพียงพอที่จะบันทึกผลการสังเกตไดอยางรวดเร็ว 
  3.4  รางขอความเก่ียวกับพฤติกรรมบงชี้หรือประเด็นที่ตองการสังเกต  
  3.5  ทบทวนรางขอความในดานความชัดเจนในการสื่อความหมายและความครบถวน
สมบูรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  3.6  ทดลองใช โดยใหผูสังเกตหลายๆคนสังเกตสิ่งเดียวกัน โดยใชแบบสังเกต  
ที่สรางขึ้นแลวตรวจสอบความสอดคลองระหวางผลการสังเกตของผูสังเกตทุกคน 
  3.7  ปรับปรุงและพิมพแบบสังเกตที่ใชจริง 
 บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด (2552: 33) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละประเภท ดังนี้ 
 1.  แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยเพ่ือใหแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมชวยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามตองการ ควรยึดหลักในการสราง 
ดังนี้ 
  1.1  กําหนดจุดมุงหมายที่แนนอนวาตองการถามอะไรบาง 
  1.2  สรางคําถามใหตรงตามจุดหมายท่ีตั้งไวและใหครอบคลุม 
  1.3  เรียงขอคําถามตามลําดับใหตอเน่ืองสัมพันธกันตรงกับหัวขอที่ไดวางโครงสรางไว 
  1.4  ไมควรใหผูตอบตอบมากเกินไป เพราะจะทําใหเบื่อหนายไมใหความรวมมือ หรือ
ตอบโดยไมตั้งใจ 
  1.5  ถาเปนไปไดควรใชขอคําถามแบบปลายปด ผูตอบแบบสอบถามเพียงแตตอบ 
ในแบบสอบถามดวยการเลือกคําตอบจากที่กําหนดขอความไวแลว 
  1.6  สรางคําถามใหมีลักษณะที่ดี ดังนี้ 
   1.6.1 ใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย ไมกํากวม ไมมีความซับซอนไมฟุมเฟอย 
   1.6.2 เปนขอคําถามที่เหมาะสมกับผูตอบ โดยคํานึงถึงสติปญญา ระดับการศึกษา 
และความสนใจองผูตอบ 
   1.6.3  แตละขอควรถามเพียงปญหาเดียว 
   1.6.4  หลีกเลี่ยงคําถามที่จะทําใหผูตอบเบื่อหนาย ไมรูเร่ืองหรือไมสามารถตอบได 
   1.6.5  ไมใชคําถามที่เปนการนําผูตอบใหตอบตามแนวหนึ่งแนวใด 
   1.6.6  ไมเปนคําถามที่จะทําใหผูตอบเกิดความลําบากใจ หรืออึดอัดใจที่จะตอบ 
   1.6.7  ไมถามในสิ่งที่รูแลว หรือวัดดวยวิธีอ่ืนไดดีกวา 
   1.6.8  ไมถามในเรื่องที่เปนความลับ 
   1.6.9  คําตอบที่ใหเลือกในขอคําถาม ควรมีเน้ือหาใหครอบคลุมทุกเรื่อง  
   กลุมตัวอยางทุกคนสามารถเลือกตอบไดตรงกับความเปนจริงตามความคิดของเขา 
บางคร้ังอาจมีใหเติม เชน อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... เปนตน 
 



 24 

 2.  การสังเกตการณ เพ่ือใหสามารถสังเกตการณไดความจริง ควรมีขั้นตอนดังน้ี 
  2.1  กําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะสังเกตใหชัดเจน จะสังเกตอะไรบาง ในลักษณะใด 
เหตุการณใดที่ไมสอดคลองไมเก่ียวของกับเปาหมายก็ไมสังเกต 
  2.2  สังเกตอยางถี่ถวน พินิจพิเคราะหมีความตั้งใจตลอดเวลาที่สังเกตไมทําการสังเกต
อยางผิวเผิน 
  2.3  ทําการบันทึกผลการสังเกต การบันทึกผลการสังเกตไมควรทิ้งไวนาน เพราะจะทํา
ใหลืมได 
  2.4  พยายามสังเกตใหไดขอมูลจํานวนมาก 
  2.5  ศึกษาความรูทฤษฎีในเรื่องที่จะไปสังเกต 
  2.6  ในการสังเกตการณบางเร่ืองจําเปนตองสังเกตหลายครั้งจึงจะสามารถ สรุปผล
ออกมาได จึงไมควรดวนสรุปเม่ือดูเพียงครั้งเดียว 
  2.7  กําหนดระยะเวลาในการสังเกตใหแนนอนไวลวงหนา 
  2.8  วางตัวเปนกลาง บันทึกเหตุการณตามการรับรูอยางเปนปรนัย (Objectivity)  
 3.  การสัมภาษณ มีเทคนิคในการสัมภาษณ ดังนี้ 
  3.1  ผูสัมภาษณมีความสําคัญมาก บุคลิกภาพและคุณลักษณะอ่ืนๆฃของผูสัมภาษณมี
อิทธิพลตอคําตอบของผูใหสัมภาษณได จึงควรระมัดระวังไมใชคําถามในลักษณะจูงใจใหตอบไปใน
แนวทางที่ไมตรงกับความคิดเห็นที่แทจริงของผูใหการสัมภาษณ 
  3.2  ใชภาษางายๆ สื่อความเขาใจไดดี 
  3.3  ใหความเปนกันเอง มีลักษณะการสนทนาที่เปนไปอยางเปนธรรมชาติ 
  3.4  จากการสัมภาษณเม่ือทราบวาการปฏิบัติงานไดผลนอย ไมไดผล มีปญหา หรือมี
ผลทางลบควรสอบถามผูใหสัมภาษณตอเพ่ือทราบแนวความคิดทัศนะเก่ียวกับ สาเหตุรายละเอียด
ของปญหา และขอเสนอแนะ แนวทางในการปองกันแกไข ปรับปรุง และพัฒนา ซึ่งอาจไดขอคิดที่
เปนประโยชนตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานได 
  3.5  ผูใหสัมภาษณบางคนจะพยายามตอบในทางที่คาดวาเปนคําตอบที่ทําให เห็นวาตน
เปนผูที่มีคุณลักษณะเหมาะสม เปนลักษณะที่สังคมปรารถนา ซึ่งมักไมตรงกับความเปนจริงของผูให
สัมภาษณ จึงตองคิดหาคําตอบที่สามารถลวงความจริงใหไดมากที่สุด 
  3.6  ทําการบันทึกคําตอบอยางเปนระบบ เพ่ือปองกันการลืม และสามารถเรียกมาใชได
ตามความตองการแมเวลาจะผานไป 
 จากเอกสารสรุปไดวา ในการสรางเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน แตละประเภท
จะตองมีขั้นตอนประกอบดวย การวิเคราะห การกําหนดวัตถุประสงค กําหนดรูปแบบ การราง
ประเด็น การทดลองใช และการประเมินผลเพื่อปรับปรุง 
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 2.5 ข้ันตอนของการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนถือวาเปนส่ิงประเมินที่มีขอบขายไมใหญ ดังน้ันขั้นตอนการประเมินจึง
ประกอบดวย 9 ขั้นตอน คือ (พิสณุ ฟองศรี. 2549: 62) 
 1. การศึกษาวิเคราะหสื่อการสอน ในขั้นตอนนี้ ถากรณีการใชสื่อ ผูประเมินหรือผูสอนตอง
ศึกษาวิเคราะหสื่อที่นํามาใชจากรายละเอียดที่ผูผลิตหรือผูสรางจัดทําไว แตถาเปนกรณีผลิต สราง 
หรือพัฒนาขึ้นเองผูประเมินจะเขาใจสื่อเปนอยางดี จึงไมมีปญหาในการศึกษาวิเคราะห 
 2.  ศึกษาแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมินสื่อการสอนนั้น เทาที่ศึกษายังไมมี
ผูพัฒนาขึ้นมาใชโดยตรง ซึ่งนาจะเน่ืองมาจากการประเมินส่ือการสอนยังมีผูสนใจนอย เพราะถือเปน
เพียงองคประกอบยอยของการจัดการศึกษา และอาจนําไปประเมินรวมกับสิ่งประเมินอ่ืนๆ เชน เปน
สวนหนึ่งของการประเมินการสอน ประเมินโครงการ หรือประเมินหลักสูตร จึงทําใหแนวทางการ
ประเมินสื่อการสอนยังมีไมมากนัก โดยเฉพาะรูปแบบที่จะใชประเมินสื่อโดยตรงยังไมมีในขณะนี้ 
 3.  กําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมิน สามารถสรุปประเด็นการประเมินได 
จากแหลงตางๆไดดังนี้ 
  3.1 วัตถุประสงคของสื่อการสอน 
  3.2  แนวทางการประเมินส่ือดังกลาวมา เชน ดานเน้ือหา ดานเทคนิค และสวนประกอบ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เปนตน 
  3.3  จากประสบการณของผูประเมิน 
  3.4  จากความตองการผูใชผลประเมิน  
  3.5  จากการกําหนดรวมกันของผูเก่ียวของ โดยเฉพาะในกรณีที่เปนสื่อการสอนขนาด
ใหญหรือใชกันกวางขวางมีผูเก่ียวของมาก 
 4.  การกําหนดขอบเขตการประเมิน ขอบเขตการประเมินส่ือตองพิจารณาวาประเมินใน
กรณีที่เปนผูผลิต สราง และพัฒนา หรือผูใช เพราะรายละเอียดการประเมินจะแตกตางกัน ถาเปน
ผูผลิต สราง และพัฒนาสื่อการสอน การประเมินจะมีกระบวนการมาก ยุงยากกวาการประเมินใน
ฐานะผูใช ถาเปนผูใชซึ่งสวนใหญเปนผูสอน ขั้นตอนตางๆก็จะลดลงอยูในวิสัยที่ประเมินไดสะดวก 
สําหรับขอบเขตดานอ่ืนๆ เชน เน้ือหาหรือประเด็นการประเมิน กลุมตัวอยางผูใหขอมูล พ้ืนที่ และ
เวลานั้น ถาเปนกรณีผูใชจะไมมีความยุงยาก เพราะครูผูสอนสัมผัสส่ิงเหลาน้ีจากการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติอยูแลว แตถาประเมินในกรณีเปนผูผลิต สราง หรือพัฒนา จะตองมีขั้นตอนตางๆและใช
ระเบียบวิจัยเชิงทดลองเขามาชวย 
 5.  การพัฒนาตัวชี้วัด กําหนดเกณฑ และคานํ้าหนัก การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมิน สื่อ
การสอนสามารถพัฒนาไดจากประเด็นการประเมินในขั้นตอนที่ 3 โดยนํามาจากประเด็นการประเมิน
มาแตกเปนองคประกอบยอยและตัวชี้วัด หรือถาประเด็นการประเมินไมใหญนักก็อาจใชองคประกอบ
ยอยเปนตัวชี้วัดไดเลย โดยอาจมีการปรับหรือเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม สําหรับเรื่องเกณฑ 
ถาส่ือการสอนที่จะประเมินไดกําหนดเกณฑหรือเปาหมายไวก็นํามาใชได สาระสําคัญอีกประการหน่ึง 
ที่ตอเน่ืองมาจากประเด็นการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑก็คือ การกําหนดคานํ้าหนักของประเด็น 
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การประเมินและตัวชี้วัด ซึ่งจะกําหนดหรือไมก็ได แตถาพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพความจริงแลว 
จะพบวา ประเด็นการประเมินหรือตัวชี้วัดไมนาจะมีความสําคัญเทากัน จึงควรกําหนดน้ําหนักของ 
ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดดวย ถาทําไดโดยใชแนวทางเดียวกับการกําหนด เกณฑ ซึ่งถา
ตองการใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ก็ควรใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดน้ําหนักดวย 
 6.  การประเมินออกแบบหรือกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน นําผลการดําเนินงานมา
สรุปเปนกรอบแนวคิดการประเมินเพ่ือเปนแนวทางในการเก็บขอมูลภาคสนามในการประเมินจริง
ตอไป ในที่นี้จะยกตัวอยางการประเมินกรณีที่เปนการใชสื่อการสอน โดยนําประเด็นการประเมินมา
กําหนดเปนกรอบแนวคิดการตามแนวทางที่เสนอไว 
 
ตาราง 4 แสดงตัวอยางกรอบแนวคิดการประเมินสื่อการสอนกรณีใชสื่อการสอน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด ผูใหขอมูล เครื่องมือ เกณฑ 
การ

วิเคราะห 
เน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิค 

• ความถูกตอง 
 - ความถูกตองของ
ขอมูล 
 - ความทันสมัยของ
ขอมูล 
 - ความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคและ
วิธีการ  
 - ความถูกตองของ
ไวยากรณ 
• ความเหมาะสมดาน
ตางๆ 
 - ภาพที่ใช 
 - หลักสูตร 
 - ความสามารถผูเรียน 
• การจัดเนื้อหา 
 - รายละเอียด 
 - การเชื่อมโยง 
• ขั้นตอน 
การนําเสนอ 
• คุณภาพแสง เสียง 

 
ผูสอน/ผูเรียน 
 
ผูสอน/ผูเรียน 
 
ผูสอน/ผูเรียน 
 
 
ผูสอน/ผูเรียน 
 
 
 
ผูสอน/ผูเรียน 
ผูสอน/ผูเรียน 
ผูสอน/ผูเรียน 
 
 
ผูสอน/ผูเรียน 
ผูสอน/ผูเรียน 
ผูสอน/ผูเรียน 
 
ผูสอน/ผูเรียน 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

x � 3.50 
จากมาตร  
5 ระดับ  
ทุกตัวชี้วัด 

คาเฉล่ียและ
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานทุก
ตัวชี้วัด 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด ผูใหขอมูล เครื่องมือ เกณฑ 
การ

วิเคราะห 
สวนประ 
กอบท่ี
เก่ียวของ 

• วิธีใช 
 
•มีวัสดุ อุปกรณ
ประกอบการใช 

ผูสอน/ผูผลิต 
 
ผูสอน 

แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ 

  

 
 7.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล เน่ืองจากการประเมินส่ือการสอน ในกรณีการ
ใชมีขอบขายไมกวาง ดังน้ันเครื่องมือที่ใชจึงมีไมมาก เพราะประเด็นการประเมิน และกลุมผูใหขอมูล
มีนอย สวนใหญจะเปนผูสอนซ่ึงถือวาเปนกลุมสําคัญ รองลงมาคือผูเรียน เคร่ืองมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือแบบสังเกต แตถาเปนกรณีสรางหรือพัฒนา สื่อการสอนก็จะตอง
เพ่ิมเคร่ืองมือและกลุมผูใหขอมูลมากขึ้น เชน ตองใชแบบสอบวัดการเรียนรูกอน-หลัง หรือแบบวัด
เจตคติที่มีตอส่ือการสอนนั้นๆ เปนตน 
 8.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการประเมินสื่อ
การสอน ในกรณีเปนผูใชสื่อถาเปนขอมูลเชิงปริมาณจะใชสถิติพ้ืนฐาน เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และถาเปนขอมูลเชิงคุณภาพจะใชการวิเคราะหเน้ือหา ในกรณีเปนผูผลิต 
สราง หรือพัฒนาสื่อ จะตองใชสถิติเพ่ิมเติมดวย เชน การทดสอบที หรือการหาประสิทธิภาพของสื่อ 
9. การเขียนรายงานการประเมิน รายงานการประเมินสื่อการสอนในกรณีเปนผูใชสามารถเขียน
รายงานโดยสรุปสั้นๆไดยกเวนประสงคจะเผยแพรหรือตองการรวบรวมผล การประเมินหลายๆเร่ือง 
หรือรวบรวมในลักษณะสรุปของสถานศึกษาหนวยงานตางๆหรือในกรณีที่เปนผูสราง ผลิต หรือ
พัฒนาสื่อก็ตองรายงานการประเมินสมบูรณเชนเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไป  
 จิรพรรณ พีรวุฒิ (2542: 109) ไดกลาวถึงขั้นตอนการประเมินส่ือการเรียน การสอนวาเปน
การตรวจสอบประสิทธิภาพวาสามารถใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับการนําเสนอเนื้อหาได
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
 1.  การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบโดยผู เชี่ยวชาญตามปกติจะใช 
ผูเชี่ยวชาญ 2 สวน สวนหนึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา อีกสวนหนึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยี
การศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาจะตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาซ่ึงจะมีเคร่ืองมีที่ใชใน
การตรวจสอบ สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจะตรวจสอบทางดานเทคนิคตางๆ 
ที่นํามาใช  
 2.  การปรับปรุงแกไข โดยนําผลจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาสรุป
ขอมูลที่ตองปรับปรุงทั้งหมด แลวนําส่ือไปปรับปรุงแกไขในจุดบกพรองตางๆท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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 3.  การทดลองใช ภายหลังการแกไขปรับปรุงแลว สื่อการเรียนการสอนจะถูกนําไป ทดลอง
ใชกับกลุมเปาหมายที่มีคุณลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับกลุมเปาหมายจริง โดยใหกลุมเปาหมาย
ที่นํามาใชในการทดลองปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกับผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายจริงทุกอยาง  
 4.  การปรับปรุงแกไข เปนการปรับปรุงแกไขโดยการนําผลการประเมินจากผูเรียนที่ได
เรียนจากส่ือน้ันๆมาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขเพ่ือจะนําไปใชจริงกับผูเรียน ซึ่งภายหลังใชจริง
แลวจะมีขั้นตอนในการประเมินจากผูเรียนอีกคร้ัง ซึ่งผูผลิตจะตองนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงแกไข  
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือจะไดใชในครั้งตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ขั้นตอนการประเมินส่ือการเรียนการสอน ประกอบดวย การ
วิเคราะหสื่อการสอน ศึกษาแนวทางการประเมิน กําหนดวัตถุประสงค การประเมิน การกําหนด
ขอบเขตการประเมิน การพัฒนาตัวชี้วัด การกําหนดกรอบแนวคิด การประเมิน การสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ การทดลองใช การ
ปรับปรุงแกไข และการเขียนรายงานการประเมิน 
 
3. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 3.1 ความหมายการวิเคราะหเน้ือหา 
 เฮยแมน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540: 128-129; อางอิงจาก Hayman. 1968: 80) ได
ใหความหมายของการวิเคราะหเน้ือหา ไววา การวิเคราะหเน้ือหา เปนการวิจัยเชิงบรรยายประเภท
หนึ่งที่สําคัญ เปนการศึกษาที่มุงคนหาลักษณะของการสื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งรวมทั้งที่เปนเอกสาร
เขียนและพูด โดยการวิเคราะหเนื้อหามีลักษณะคลายกับการวิเคราะหเอกสารเพียงแตจะมีขอบเขต
แคบกวาเพราะมุงวิเคราะหเน้ือหาสาระของเอกสารเปนสําคัญ 
 สุภางค จันทวานิช (2540: 144) ไดใหความหมายของการวิเคราะหเน้ือหา ไววา การ
วิเคราะหเน้ือหา เปนเทคนิคการวิจัยที่พยายามบรรยายเนื้อหาของขอความหรือเอกสารโดยใชวิธีการ
เชิงปริมาณอยางเปนระบบและเนนสภาพวัตถุวิสัย เปนการบรรยายเนื้อหาตามที่ปรากฏในขอความ
โดยผูวิจัยไมมีอคติหรือความรูสึกของตัวเองเขาไปพัวพัน และตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ มี
ความเปนระบบ มีความเปนสภาพวัตถุวิสัย และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี 
 นงลักษณ วิรัชชัย (2542: 597) ไดใหความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา ไววา การ
วิเคราะหเน้ือหา เปนการบรรยายสรุปผลการสังเคราะหผลการวิจัย โดยนักสังเคราะหสรุปประเด็น
หลักของผลการวิจัยแตละเรื่อง และบรรยายใหเห็นความสัมพันธและความขัดแยงระหวางผลการวิจัย
เหลาน้ัน ทั้งน้ีนักสังเคราะหตองบรรยายสรุปดวยความเที่ยงธรรม ไมลําเอียงและไมผนวกความ
คิดเห็นของตนเองในการวิเคราะห 
 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การวิเคราะหเนื้อหาเปนการบรรยายสรุปผลการวิจัยอยาง
เปนระบบในเชิงเนื้อหาใหเห็นถึงความสัมพันธและความขัดแยงของผลการวิจัย โดยจะตองวิเคราะห
ดวยความเที่ยงธรรม ไมลําเอียงและมีอคติ 
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 3.2 ประเภทการวิเคราะหเน้ือหา 
 เจนิส (อุทุมพร จามรมาน. 2531: 9; อางอิงจาก Janis. 1965) จําแนกเกณฑการวิเคราะห
เน้ือหา 3 แบบ คือ แบบอิงการปฏิบัติทั่วไป แบบอิงภาษา และแบบอิงสัญลักษณ 
 สโตน และดันฟ (อุทุมพร จามรมาน. 2531: 12; อางอิงจาก Stone; & Dunphy. 1996) 
จําแนกตามสาขาวิชาได 7 สาขา คือ จิตเวช จิตวิทยา ประวัติศาสตร มนุษยวิทยา การศึกษา ปรัชญา 
และภาษาศาสตร 
 คริพเพนดอรฟ (อุทุมพร จามรมาน. 2531: 18-19; อางอิงจาก Krippendorff. 1980) เสนอ
เกณฑการวิเคราะหเน้ือหาเปน 6 ประเภท คือ 
 1.  การวิเคราะหเน้ือหาระบบ โดยการคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่มุงวิเคราะหนั้นมีองคประกอบ
อะไรบาง องคประกอบดังกลาวมีความสัมพันธอยางไรและมีการแปลงรูปแบบออกมาในรูป
ความสัมพันธอ่ืนไดบางหรือไม 
 2.  การวิเคราะหเพ่ือหามาตรฐานเปนการวิเคราะหเพ่ือประเมินคุณคาของสาระเน้ือหาวา มี
คุณคามากนอยเพียงใด หรือเพ่ือวิเคราะหเน้ือหาสาระท่ีแตกตางไปจากมาตรฐานมากนอยเพียงใด 
 3. การวิเคราะหเนื้อหาดัชนีบางอยาง เชน ความถี่ของคํา สัญลักษณที่แสดงใหเห็น
แรงจูงใจของผูเขียน หรือหาดัชนีเพ่ือชี้ใหเห็นความรูสึกพอใจ ไมพอใจตอเหตุการณบางอยาง 
 4.  การวิเคราะหเน้ือหากลุมคําแบบตาง ๆ เชน การอางอิง นายกรัฐมนตรี อาจทําไดโดยใช
ตําแหนง ยศ มีสถานที่ ชื่อ เปนตน 
 5.  การวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือหาความหมาย เชน การสรุปประเด็นการหาสาเหตุและผลการ
อธิบายพฤติกรรม 
 6.  การวิเคราะหเน้ือหาเพื่อหากระบวนการภายในเชน การวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับ
สภาวะแวดลอมทําใหไดขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแตละพ้ืนที่
ตอการทํานุบํารุงสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ของตน 
 
 3.3 องคประกอบในการวิเคราะหเน้ือหา 
 อุทุมพร จามรมาน (2531: 11) ไดกลาวถึงองคประกอบของการวิเคราะหเน้ือหา ไวดังนี้ 
 1.  เน้ือหาท่ีจะวิเคราะหไมจําเปนตองอยูในรูปเอกสารสิ่งพิมพเสมอไป อาจอยูในรูปอ่ืนก็ได
เชน รูปภาพ ละคร เพลง การโฆษณา บทคําพูด การสนทนา เปนตน 
 2.  วัตถุประสงคของการวิเคราะหเน้ือหา มีวัตถุประสงคใหญ 3 ประการคือ 
  2.1  เพื่อสรุปขอมูล 
  2.2  เพ่ือหารูปแบบหรือความสัมพันธภายใน 
  2.3  เพ่ือหารูปแบบหรือความสัมพันธภายนอก 
 3.  หนวยในการวิเคราะห ผูวิเคราะหตองมีความกระจางในเรื่องหนวยที่วิเคราะหวาเปน
หนวยแบบใด โดยทั่วไปหนวยในการวิเคราะหเน้ือหามี 3 ลักษณะคือ 
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  3.1  หนวยจากการสุมไดจากการสังเกตหรือการสัมผัส แตละหนวยเปนอิสระตอกัน 
  3.2  หนวยจากการบันทึก เปนการจัดกระทําขอมูลจากการสุมมาชวยเปนกลุม เปนพวก 
  3.3  หนวยจากเนื้อหา เปนการรวบรวมหนวยจากการบันทึกมาจัดกลุมอีกคร้ังหนึ่ง 
 4.  การสุมตัวอยางและประชากร การวิเคราะหเอกสารตองเก่ียวของกับปริมาณของสิ่งที่
นํามาวิเคราะหมากมาย ดังน้ันนักวิเคราะหจึงตองรูจักการสุมเอกสารออกมาวิเคราะห โดยใชความรู
ความสารถจําแนกสิ่งที่เก่ียวของที่จะวิเคราะหออกจากส่ิงที่ไมเก่ียวของ และหลังจากไดปริมาณสิ่งที่
จะวิเคราะหออกมาแลว ทําการสุมเน้ือหาส่ิงที่จะวิเคราะหออกมาเทาที่เวลาและงบประมาณอํานวยให 
 
 3.4 ข้ันตอนในการวิเคราะหเน้ือหา 
 เฮยแมน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540: 128; อางอิงจาก Hayman. 1968: 80-81) ได
กลาวถึงขั้นตอนการวิเคราะหเน้ือหา ดังนี้ 
 1.  กําหนดหนวยวิเคราะห เม่ือเลือกเอกสาร หนังสือที่จะวิเคราะหไดแลว ขั้นแรกตอง
กําหนดหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ใหชัดเจนวาจะใชหนวยอะไรเปนตัวกําหนดนับ         
เชนกําหนดหนวยเปนคําๆ เดียว เปนวลี เปนประโยคสมบูรณ เปนยอหนาหรือเปนบทความ 1 บท 
เปนตน แตละหนวยวิเคราะหจะตองกําหนดใหแนนอน ชัดเจน และบอกลักษณะใหสามารถวัดไดดวย 
 2.  นับความถี่ จดนับความถี่ของเนื้อหาเปนจํานวนหนวยวิเคราะหจําแนกตามประเภทของ
เน้ือหาท่ีตองการ 
 3.  ระบุทิศทางและปริมาณ เชน ไมชอบใจ ชอบ หรือเฉย ๆ หรือเปนเน้ือหาท่ีนาสนใจไม
นาสนใจ หรือ เฉยๆ สวนปริมาณ หมายถึง ปริมาฯความมากนอยของทิศทาง เชน ชอบมาก ชอบ
นอย ไมชอบเลย เปนตน 
 4. แจกแจงความถ่ี โดยแยกเปนรายประเภท ทําใหเห็นวาเน้ือหาที่ชอบมากที่สุด ไมชอบ
เลยเปนจํานวนเทาใด 
 5.  การสุมตัวอยาง ถือปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการวิเคราะหเพราะหนวยการวิเคราะหที่
กําหนดตองเปนตัวแทนของเนื้อหาท้ังหมด เพ่ือผลที่ไดจะสรุปอางอิงผลการวิเคราะหทั้งหมด การสุม
เน้ือหาวิเคราะหจึงตองทําอยางระมัดระวัง 
 6.  การสรางเคร่ืองมือบันทึก จัดทําแบบฟอรมสําหรับใชจดบันทึกผลการวิเคราะห ตอง
จัดทําแบบฟอรมและจดบันทึกอยางระมัดระวัง เพ่ือใหผลการวิเคราะหที่ไดถูกตองและนาเชื่อถือมาก
ที่สุด 
 อุทุมพร จามรมาน (2531: 13) ไดกลาวถึงขั้นตอนที่สําคัญของการวิเคราะหเน้ือหามี 2 
ขั้นตอน ประกอบดวย 
 1.  การแปลภาษาเปนขอมูลการแปลภาษาเปนขอมูลจะกระทําได เม่ือสามารถวิเคราะห 
จับประเด็นที่ซอนอยูในเนื้อหาสาระไดอยางชัดเจนเสียกอน แลวแยกเนื้อหาสาระน้ันเปนสวนยอยๆ  
การแยกเน้ือหาสาระออกเปนสวนยอย ๆ มีหลายแบบเชน 
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  - แยกเปนกลุมตามเน้ือหาหรือตัวแปร 
  - แยกเปนสาย (Chain) เชนเนื้อหาสาระท่ีเกิดในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต นํามา
จัดเรียงบนเสนเดียวกัน 
  - แยกเปนวงกลมยอย (Loop) 
  - แยกเปนมิติ (มิติเดียวหรือมากกวาหน่ึงมิติ) เชน จัดกลุมตัวแปรตามบุคลิกภาพของ
คนได 5แบบ ก็จะได 5 มิติ 
  - จัดทําเปนกิ่งกานของตนไม (Trees) ซึ่งไดแกการจัดทําเปนระเบียบแยกยอยเปน
สายๆเหมือนรากตนไม เชนการวิเคราะหความสัมพันธของเครือญาติ 
 2.  การแปรขอมูลออกเปนตัวเลข กระทําหลังจากที่วิเคราะหเน้ือหาเปนสวนยอยแลว 
สามารถทําได 2 แบบคือ แปลเปนจํานวนหรือความถี่ กับการแปลเปนคาหรือคะแนน จากน้ันหา
ความสัมพันธโดยใชวิธีทางสถิติ หรือความเกี่ยวของของเหตุการณ หรืออาจจะแปลงคุณลักษณะ
บางอยางออกมาเปนจํานวนหรือเปนคา การใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธในที่นี้มีเง่ือนไขคือ ตอง
เปนความสัมพันธระหวางตัวแปร (Variable) ของคนกลุมเดียวกัน 
 การวิเคราะหเนื้อหามักอิงกับผูวิเคราะหเปนสวนใหญ เห็นไดจากผลการวิเคราะหเนื้อหา
อยางเดียวกัน แตคําตอบแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจมาจากความคลาดเคลื่อนหลายอยาง เชนลักษณะและ
ความสามารถของผูวิเคราะห ความสมบูรณของขอมูล การสุมขอมูลมาวิเคราะห วิธีการวิเคราะห 
และการจัดทํารายงาน ดังนี้ อุทุมพร จามรมาน (2531: 14-15) ไดเสนอความเชื่อถือไดของผล
วิเคราะหเน้ือหาโดยจําแนกไดดังนี้ 
 1.  ความเที่ยง (Reliability) ของผลการวิเคราะห 3 อยาง ดังนี้ 
  1.1  ความคงที่ แหลงความคลาดเคลื่อนมาจากผูวิเคราะหมีความไมแนนอนในการ
พิจารณา วิเคราะห และสรุปความหมาย การตรวจสอบความคงที่ทําไดโดยการวิเคราะหซ้ําแลว
เปรียบเทียบผลวิเคราะหทั้งสองคร้ังวาแตกตางกันหรือเหมือนกัน 
  1.2  ความเหมือนเดิม แหลงความคลาดเคลื่อนมาจากความไมคงเสนคงวาของ 
ผูวิเคราะหแตละคน และความไมสอดคลองของผลวิเคราะหของผูวิเคราะหหลายคน เชน ผูวิเคราะห
ใหรหัสแตกตางออกไปทั้งๆ ที่เปนเรื่องเดียวกัน หรือผูวิเคราะหสองคนแปลเน้ือหาตางกันการ
ตรวจสอบความเที่ยงแบบนี้ทําไดโดยการตรวจสอบทุกขั้นตอน 
  1.3  ความแมนยํา แหลงความคลาดเคลื่อนมาจากความไมคงเสนคงวาของผูวิเคราะห
แตละคน ความไมสอดคลองของผลวิเคราะหของผูวิเคราะหดวยกันเองและผลการวิเคราะหแตกตาง 
จากมาตรฐาน หรือเกณฑที่ยอมรับกัน วิธีตรวจสอบความเท่ียงแบบนี้ คือ การตรวจสอบเก่ียวกับ
เกณฑหรือมาตรฐานทุกๆ ขั้นตอน 
 2.  ความตรง (Validity) ของผลวิเคราะหเน้ือหาวาสอดคลองกบความเปนจริงมากนอย
เพียงใด แบงไดเปน 5 ประเภท คือ 
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  2.1  ความตรงที่เก่ียวกับขอมูล หมายถึงขอมูลที่นํามาวิเคราะหสอดคลองกับขอเท็จจริง
มากนอยเพียงใด หรืออีกนัยหนึ่งคือ นําเน้ือหาที่ถูกตองมาวิเคราะหหรือไม 
  2.2  ความตรงตามความหมาย หมายถึงการวิเคราะหเน้ือหา จัดกลุมเน้ือหา  
ใหคําจํากัดความของคําตรงตามความหมายหรือไม วิธีการตรวจสอบความตรงแบบนี้ทําไดโดยการ
ใหผูเชี่ยวชาญอ่ืนมาตรวจสอบ 
  2.3  ความตรงตามการสุม ดังไดกลาวมาแลววาเอกสารสิ่งพิมพ เนื้อหาสาระที่จะนํามา
วิเคราะหมีปริมาณมาก จําเปนตองมีการสุมออกมาก ดังนั้นการสุมจึงมีความสําคัญมาก 
การระบุประชากรของเน้ือหาจึงมีความจําเปน การอธิบายการสุมตัวอยางแบบไมลําเอียงจึงเปน
วิธีการที่ใชในการตรวจสอบความตรง 
  2.4  ความตรงตามวิธีการ ผลการวิเคราะหที่ใชวิธีการ 2 อยาง นาจะใหผลวิเคราะห
ออกมาเหมือนกัน 
  2.5  ความตรงตามทฤษฎี ผลการวิเคราะหนาจะสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ หรือ
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของ 
 ดังนั้นจากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การวิเคราะหเน้ือหาเปนกระบวนการ ในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงบรรยาย เร่ิมจากการกําหนดหนวยวิเคราะหจากการจําแนกประเภทของขอมูล นําขอมูลที่
ไดมาเปรียบเทียบเพ่ือสรุปผล โดยจะตองคํานึงถึงความเที่ยงและความตรงในการวิเคราะห รวมทั้ง
ความเปนกลางของผูทําการวิจัย 
 
4. การสัมภาษณ 
 4.1 ความหมายของการสัมภาษณ 
 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (267: 2547) ไดกลาววา การสัมภาษณ หมายถึง การรวบรวม
ขอมูลในลักษณะที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีการเผชิญหนาและมีปฏิสัมพันธกัน โดยที่ผู
สัมภาษณจะเปนฝายซักถามหรือถามคําถามผูใหสัมภาษณและผูใหสัมภาษณเปนฝายให ขอมูลหรือ
ตอบคําถามของผูสัมภาษณ 
 สมนึก ภัททิยธานี (35: 2549) ไดกลาววา การสัมภาษณ หมายถึง การสนทนาหรือการพูด
โตตอบกันอยางมีจุดมุงหมาย เพ่ือคนหาความรู ความจริง ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา การ
สัมภาษณจะประกอบดวยบุคคล 2 ฝาย คือ ผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ การสัมภาษณ นอกจาก
จะไดขอมูลตามตองการแลว ยังชวยใหทราบขอเท็จจริงของผูถูกสัมภาษณในดานบุคลิกภาพอีกดวย 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (75: 2545) ไดกลาววา การสัมภาษณ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ผูรวบรวมขอมูลมีโอกาสพบปะสนทนากับผูใหขอมูลโดยตรงและมีจุดมุงหมายที่แนนอนทั้งสองฝาย
คือผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ การสัมภาษณจะทําใหไดความรู ความจริง เก่ียวกับพฤติกรรม 
คุณลักษณะ เจตคติ บุคลิกภาพ ทวงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ นับวาเปนวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดละเอียด 
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 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา การสัมภาษณ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะ
ของการสนทนาหรือพูดจาโตตอบกัน โดยมีผูสัมภาษณเปนผูถามและผูถูกสัมภาษณเปนผูใหขอมูล 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนไปตามจริงและตรงจุดมุงหมาย 
 
 4.2 ประเภทของการสัมภาษณ 
 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (268: 2547) ไดกลาววา การสัมภาษณจําแนกได 2 ประเภท คือ 
 1.  การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เปนการสัมภาษณในลักษณะที่ผูสัมภาษณ 
ทําการสัมภาษณผูใหสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณไดแสดง 
ความคิดเห็นอยางอิสระในประเด็นของคําถามที่สัมภาษณ คําถามที่ใชสัมภาษณจะมีลักษณะคําถาม
กวางๆและมีความยืดหยุนสูง ผูสัมภาษณสามารถปรับเปลี่ยนคําถามไดตามความเหมาะสม การ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง นิยมใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม และ
สัมภาษณแบบเจาะลึก 
  1.1  การสนทนากลุม เปนเทคนิคการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมบุคคลที่มีภูมิ
หลังและคุณสมบัติคลายคลึงกัน ทั้งในดานภูมิหลังทางสังคม ความรู และประสบการณที่เก่ียวของกับ
ประเด็นที่นํามาสนทนากลุม โดยกลุมบุคคลเหลาน้ันจะมารวมวงสนทนาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันในลักษณะของการสนทนาที่เรียกวา “จับเขาคุยกัน” กลาวคือ 
เปนการสนทนาอยางอิสระและแสดงความคิดเห็นตามมุมมองที่แทจริงของผูรวมสนทนากลุม โดยมี
ผูดําเนินการสนทนากลุมเปนผูตั้งประเด็นคําถาม เพ่ือใหสมาชิกในกลุมหรือผูรวมสนทนาไดใหขอมูล
และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ขณะสนทนากลุมจะมีผูบันทึกสนทนากลุม โดยบันทึก คําสนทนา
อยางละเอียด บันทึกบรรยากาศระหวางการสนทนากลุม บันทึกพฤติกรรมและสีหนาทาทางของผู
รวมสนทนากลุม นอกจากน้ีผูคอยใหบริการ 1-3 คน สําหรับบริการความสะดวกแกผูรวม สนทนา
กลุมและจัดเตรียมสิ่งเอ้ืออํานวยสําหรับการสนทนากลุม 
  1.2  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนการสัมภาษณบุคคลซ่ึงเปนผู รอบรูและมี
ประสบการณในประเด็นที่สัมภาษณ หรือเปนบุคคลที่รูรายละเอียดในประเด็นที่สัมภาษณ สามารถให
รายละเอียดของขอมูลที่เปนขอเท็จจริง คือเปน Key Informants เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงใหไดอยาง
ลึกซ้ึง การสัมภาษณแบบเจาะลึกอาจใชการสัมภาษณจากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง หรือจากแบบ
สัมภาษณที่ไมมีโครงสราง อยางไรก็ตามแมวาจะสัมภาษณโดยไมมีโครงสราง ผูสัมภาษณก็ตอง
เตรียมแนวคําถามไวบาง เพ่ือใหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอยูในขอบขายของประเด็นที่ศึกษา การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกสามารถเจาะลึกเปนรายบุคคล และการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนกลุม 
 2.  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนการสัมภาษณในลักษณะที่ผูสัมภาษณทําการ
สัมภาษณผูใหสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณจะสัมภาษณตามรายการคําถามซึ่งไดจัดเรียงลําดับคําถาม
ไวแลว แตอาจจะปรับคําพูดหรือสํานวนถอยคําไดบางเล็กนอยตามความเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ
แตละบุคคล โดยยังคงไวซึ่งความหมายเดิมทุกประการ การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูสัมภาษณ
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อาจใช แบบสัมภาษณคําถามปลายปดหรือแบบสัมภาษณปลายเปด หรืออาจผสมผสานระหวางแบบ
สัมภาษณคําถามปลายปดและแบบสัมภาษณคําถามปลายเปดก็ได 
 สมนึก ภัททิยธานี (35: 2549) ไดกลาววา การสัมภาษณจําแนกได 2 ประเภท คือ 
 1.  การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง หมายถึง การสัมภาษณที่ไมใชแบบสัมภาษณ คือ ไม
จําเปนตองใชคําถามที่เหมือนกันหมดกับผูถูกสัมภาษณทุกคน แตผูสัมภาษณจะตองใชเทคนิคและ
ความสามารถเฉพาะตัว เพ่ือใหไดคําตอบจากผูถูกสัมภาษณตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว การสัมภาษณ
โดยวิธีนี้อาจใหผูตอบแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นออกมาโดยอิสระ ผูสัมภาษณมีหนาที่รับฟง
และคอยควบคุมใหเขาสูประเด็นที่ตองการเทาน้ัน ผูทําหนาที่สัมภาษณโดยวิธีนี้จะตองมีความ
ชํานาญเปนพิเศษ 
 2.  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง หมายถึงการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณจะใชแบบสัมภาษณ
ที่สรางขึ้นไวแลว เปนแบบในการถาม กลาวคือ ผูสัมภาษณจะใชคําถามตามแบบสัมภาษณกับผูถูก
สัมภาษณเหมือนกันหมดทุกคน การสัมภาษณแบบน้ีมีลักษณะไมคอยยืดหยุน เพราะตองตามไป
ตามแบบสัมภาษณ แตมีขอดีคือ สามารถจัดหมวดหมูขอมูลไดงายและสะดวกในการวิเคราะห 
สรุปผล 
 
 4.3 ข้ันตอนการสัมภาษณ  
 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (278: 2547) ไดกลาวขั้นตอนของการสัมภาษณไว ดังนี้ 
 1.  กลาวทักทาย แนะนําตัวแกผูใหสัมภาษณและช้ีแจงจุดประสงคของการสัมภาษณพรอม
ทั้งสรางความไววางใจและความเชื่อม่ันแกผูใหสัมภาษณ 
 2. ในกรณีที่จะประสงคบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ ควรตองขออนุญาตผูใหสัมภาษณ 
 3.  สัมภาษณตามรายการคําถามที่กําหนดไวในแบบสัมภาษณ 
 4.  กระทําบทบาทของผูสัมภาษณในขณะดําเนินการสัมภาษณ ดังนี้ 
  4.1  สรางบรรยากาศใหผูใหสัมภาษณรูสึกสบายใจ และเต็มใจที่จะใหขอมูลตามความ
เปนจริงโดยไมปกปด 
  4.2  สัมภาษณโดยใชคําพูดที่สุภาพ ใชน้ําเสียงที่แสดงถึงความเปนมิตรและใหเกียรติ 
รวมทั้งซักถามดวยถอยคําที่กระชับ ชัดเจนและเขาใจงาย 
  4.3  ควบคุมผูใหสัมภาษณในการใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับประเด็น 
ที่สัมภาษณ ไมพูดแสดงความคิดเห็นออกนอกขอบเขต 
  4.4  วางตัวเปนกลาง ไมมีอคติ หลีกเลี่ยงการใชคําถามชี้นํา  
  4.5  ไมแสดงปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงความสงสัย ประหลาดใจหรือไมยอมรับ
คําตอบและความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ 
  4.6  กระตุนใหผูสัมภาษณพูด หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สัมภาษณ เพ่ือ
รวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุด 
  4.7  ฟงดวยความตั้งใจ ไมแสดงพฤติกรรมที่สะทอนถึงความเบื่อหนายหรือไมสนใจ 
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  4.8  ขณะสัมภาษณหากมีเหตุการณที่ทําใหผูใหสัมภาษณ ไมพรอมจะใหสัมภาษณ      
ผูสัมภาษณก็ควรไดยุติการสัมภาษณไวชั่วขณะ รอจนกระท่ังผูใหสัมภาษณพรอมจึงทําการสัมภาษณ
ตอ 
  4.9  ควบคุมเวลาการสัมภาษณตามที่ไดแจงแกผูใหสัมภาษณ 
  4.10 บันทึกคําใหสัมภาษณ โดยบันทึกตามความเปนจริง และไมบิดเบือนขอมูล 
 สมนึก ภัททิยธานี (35: 2549) ไดกลาวขั้นตอนของการสัมภาษณไว ดังนี้ 
 1.  การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรเตรียมตัวในเรื่องตางๆดังนี้ 
  1.1  ทําความเขาใจในสาระสําคัญของการสัมภาษณ และคําถามแตละขอวามี
จุดมุงหมายอยางไร เพ่ือชวยใหการสัมภาษณอยูในขอบขายที่ตองการ นอกจากนี้ผูสัมภาษณควร
ศึกษาคําตอบประเภทตางๆท่ีกําหนดไวลวงหนาในแบบสัมภาษณ เพ่ือชวยใหการจดบันทึกมีความ
ถูกตอง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.2  กอนเร่ิมสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองแนะนําตัวเอง และบอกจุดมุงหมายของ 
การสัมภาษณใหชัดเจนดวยภาษางายๆท่ีผูถูกสัมภาษณเขาใจได และควรใชเวลาเล็กนอยสนทนา
เรื่องที่ผูถูกสัมภาษณสนใจทั่วๆไป 
 2.  การดําเนินการสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรคํานึงถึงเทคนิคที่สําคัญดังนี้ 
  2.1  ผูสัมภาษณจะตองสรางบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณโดยทําความคุนเคยกับผูถูก
สัมภาษณใหมีความรูสึกเปนมิตร มีความสบายใจ การสรางบรรยากาศที่ดีขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและ
ไหวพริบของผูสัมภาษณแตละคน 
  2.2  ใชการสัมภาษณแบบตัวตอตัว เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณเกิดความกลา และไมลังเลใจ  
ที่จะตอบ 
  2.3  ผูสัมภาษณจะตองใชไหวพริบสังเกตดูวา จังหวะที่สัมภาษณนั้นเหมาะสมหรือไม 
  2.4  ในระหวางสัมภาษณ ผูสัมภาษณไมควรเรงรัดหรือคาดคั้นคําตอบจากผูถูก
สัมภาษณ ควรใหมีลักษณะที่เปนอิสระ แตตองใหผูถูกสัมภาษณเขาใจวา คําตอบที่เปนความจริงคือ
คําตอบที่ผูสัมภาษณตองการ 
  2.5  ผูสัมภาษณควรหลีกเลี่ยงการใชคําถามที่เปนการชี้แนะคําตอบ 
  2.6 ผูสัมภาษณควรระมัดระวังคําพูดและภาษาที่ใช คือคําตอบควรจะสั้น และกะทัดรัด 
  2.7  คําตอบบางขอผูถูกสัมภาษณอาจไมเต็มใจหรือลําบากใจที่จะตอบตามความจริง 
เชน เรื่องสวนตัว เรื่องที่ผูถูกสัมภาษณรูสึกนาละอาย หรือรูสึกวาเปนจุดออนหรือปมดอย หรือเปน
เรื่องที่คิดวาเม่ือตอบไปแลวจะเปนการเสียประโยชน หรือเปนเรื่องทดสอบความรู ผูสัมภาษณจะตอง
ระวังอยาใหผูถูกสัมภาษณเกิดความรูสึกดังกลาว เพราะจะทําใหไดขอมูลที่บิดเบือนไปจากความเปน
จริงได 
  2.8  ผูสัมภาษณจะตองหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณหรือส่ังสอนผูถูกสัมภาษณ เม่ือผูถูก
สัมภาษณใหขอมูลหรือพฤติกรรมที่ขัดกับสิ่งที่สังคมยอมรับ 
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  2.9  ในกรณีที่ผูสัมภาษณยังไมไดคําตอบที่ชัดเจนหรือเปนที่พอใจ เม่ือจบการสัมภาษณ
แลวอาจยอนมาถามใหม  
  2.10 เม่ือสัมภาษณจบแลว ควรกลาวคําขอบคุณผูถูกสัมภาษณที่ใหความรวมมือเปน
อยางดี 
 3.  การจดบันทึกคําตอบในแบบสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรยึดหลักการ ดังนี้ 
  3.1  ตองจดบันทึกคําตอบทันทีหลังจากสัมภาษณแลว เพ่ือปองกันการหลงลืม แตไม
ควรพะวงในการจดบันทึกจนทําใหเสียบรรยากาศในการสัมภาษณ 
  3.2  ควรบันทึกเฉพาะเน้ือหาสาระเทาน้ัน และไมควรใสความคิดของผูสัมภาษณจาก
เอกสารดังกลาวสรุปไดวา ผูวิจัยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงประเด็นและเปนไปตามความจริง 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ชญาภา เทศวานิช (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินสื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษชุด Say Hello 1-6 โดยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถานศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชวงชั้นที่ 1-2 
สังกัดสถานศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษชุด Say Hello 1-6 
จํานวนประชากร 38 โรงเรียน โดยการสุมกลุมตัวอยางจากครูผูสอน ไดจํานวน 120 คน เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ดานเน้ือหา โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความเห็นดวยอยูในระดับ
มาก เพื่อพิจารณาเปนรายขอ ลําดับสูงสุดไดแก เน้ือหาของสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษชุด Say Hello 
1-6 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
 2.  ดานวิธีการนําเสนอ โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความเห็นดวยอยู
ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายขอ ลําดับสูงสุดไดแก ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  
 3.  ดานกิจกรรม โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความเห็นดวยอยูในระดับ
มาก เพ่ือพิจารณาเปนรายขอ ลําดับสูงสุดไดแก กิจกรรมในบทเรียนมีความสอดคลองกับลักษณะ
ของวิชาภาษาอังกฤษ 
 4.  ดานการประเมินผล โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความเห็นดวยอยู
ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายขอ ลําดับสูงสุดไดแก จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละ
หนวยการเรียน สามารถนําไปใชในการประเมินผลไดจริง 5.ดานรูปแบบของสื่อการเรียนรู โดย
ภาพรวมพบวา ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายดาน
เก่ียวกับภาพประกอบพบวา ลําดับสูงสุดไดแก ภาพประกอบปกมีสีสันสวยงาม ชวยกระตุนใหเกิด
ความสนใจ 
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 สุทิติ ขัตติยะ (2550: 124) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน 
“เวทีแกจนบนความพอเพียง” ของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ 
โดยใชเทคนิคเดลฟาย การวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ การประเมินเบื้องตน การสํารวจความพึง
พอใจและความนิยมของผูชม และการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน การเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามและเทคนิคเดลฟาย โดยมีตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน 
“เวทีแกจนบนความพอเพียง” และเพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน เปนตัวแปรอิสระ ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก ผูเขารวมชมการผลิตรายการโทรทัศนในพ้ืนที่ ผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย จํานวน 
5,000 คน และผูทรงวุฒิ จํานวน 17 คน โดยสุมตัวอยางจากผูชมที่เปนกลุมเปาหมายหลัก การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  
 1.  โดยภาพรวมความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท้ัง 14 องคประกอบ อยูในระดับ ปาน
กลาง โดยมีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 1) ผูดําเนินรายการเหมาะสม 2) ผูรวมสนทนาเหมาะสม
และมีความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เน้ือหาสาระของรายการเปนประโยชนและสามารถ
นําไปใชไดในการพัฒนาอาชีพ 
 2.  กลุมปาหมายท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการรับชมรายการฯ ไมแตกตางกัน สวน
อายุ อาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการรับชมรายการฯ แตกตางกัน 
3. ผลการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน พบวา “เวทีแกจนบนความพอเพียง” มีประเด็นสําคัญ
สําหรับการนําไปปรับปรุง จํานวน 4 ประการ คือ ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานเน้ือหา ดานเวลาใน
การเผยแพรออกอากาศ และดานคุณภาพเทคนิคการตัดตอกราฟก  
 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เร่ือง สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งหมด 
108 คน ซึ่งประกอบดวย นักศึกษาจํานวน 47 คน ครูอาจารย จํานวน 30 คน และบุคลากรทางการ
ศึกษาจํานวน 31 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เร่ือง สื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นการใชบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เรื่อง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบจํานวน 3 
ขอ สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา จํานวน 14 ขอ สวนที่ 3 สรุปความติด
เห็นโดยรวม จํานวน 4 ขอ สวนที่ 4 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ซึ่งหลังจากใชสื่อแลวจึงตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพขอบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เร่ือง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ในภาพรวมสามารถ
ประเมินไดอยูในเกณฑดี โดยทุกหัวขอการประเมินสอดคลองกับผลการประเมินภาพรวม คืออยูใน
เกณฑดีทุกประการ 
 นาตยา เกรียงชัยพฤกษ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพ
ของสื่อวีดิทัศน เร่ือง การอภิปรายเจาะกลุมที่ใชถายทอดใหแกผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา ในสถาน
บริการสาธารณสุข สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ 
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ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา ในสถานบริการสุขศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 156 
คน สวนกลุมตัวอยางที่นําวิธีการอภิปรายเจาะกลุมไปดําเนินการกับกลุมผูปวย โดยวิธีสัมภาษณแบบ
เจาะลึก ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง ภาคละ 1 แหง แหงๆละ 2 คน รวมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 10 
คน ไดศึกษาแบบกรณีศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกโรงพยาบาลแบบเจาะจง 1 แหง เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือ  
แบบบันทึกการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบสังเกตและบันทึกกรณีศึกษา ทําการวิเคราะหขอมูล
สําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะหโดยใชคาที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอสื่อวีดิทัศน เร่ืองเทคนิคการดําเนิน
กระบวนการอภิปรายเจาะกลุมโดยภาพรวมอยูในระดับพอใช เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
กลุมตัวอยางประเมินในประเด็นเนื้อหาท่ีนําเสนอตรงตามวัตถุประสงคอยุในระดับดี สวนในประเด็น
อ่ืนๆอยูในระดับพอใช เม่ือจําแนกระดับพอใชในกลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ประเด็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของภาษา/ศัพทที่ใช,ความชัดเจนของเสียงบรรยาย,เนื้อหาโดยรวมเปนประโยชน,เนื้อหา
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย, การลําดับเร่ือง,คําบรรยายประกอบภาพ และความนาเชื่อถือของ
ตัวอยางตามลําดับ สวนในประเด็นที่อยูในระดับพอใชในกลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา ไดแก การเราใจ ความ
สนใจ,วิธีการนําเสนอหรือรูปแบบการนําเสนอ และความยาวของเรื่อง ดานความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการอภิปรายเจาะกลุม พบวาอยูในระดับต่ํามากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นคําถามที่กลุมตัวอยางตอบไดถูกมากกวารอยละ 70 คือ คําถามที่เก่ียวกับความรูที่
จําเปนตอการปฏิบัติกระบวนการอภิปรายเจาะกลุม โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินสุขศึกษาการมีประสบการณในการเขารับการอบรมเก่ียวกับ
กระบวนการกลุมและการมีประสบการณในการจัดกิจกรรมกลุมตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับกระบวนการอภิปรายเจาะกลุมไมแตกตางกัน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญสามารถนํากระบวนการอภิปรายเจาะกลุมที่ไดศึกษาจากสื่อวีดิทัศนไปดําเนินการ
อภิปรายเจาะกลุมกับผูปวยได แตยังขาดความม่ันใจเนื่องจากขาดทักษะและประสบการณในการ
ดําเนินกระบวน การอภิปรายเจาะกลุม และมีบางขั้นตอนที่นําเสนอในสื่อวีดิทัศน โดยเฉพาะในขั้น
ของการวิเคราะหและแปลผลการอภิปรายเจาะกลุมที่เสนอแนะวาควรปรับปรุง สวนปญหาอุปสรรคที่
พบในการดําเนินกระบวนการอภิปรายเจาะกลุม สวนใหญเปนปญหาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการของ
หนวยงาน ผลจากการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงองคประกอบทางดานเทคนิคของ 
สื่อวีดิทัศน ไดแก การสรางความเราใจ ความสนใจ วิธีการนําเสนอหรือรูปแบบการนําเสนอ และ
ความยาวของเรื่องใหกระชับมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมเน้ือหาในสวนที่กลุมตัวอยางยังพบปญหาในการ
ปฏิบัติ โดยยกตัวอยางใหชัดเจนมากขึ้น พรอมทั้งวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งจากตัวอยางดังกลาว 
เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดมากขึ้น รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม เพ่ือใหขอเสนอแนะ หรือจัดประชุม
ปฏิบัติการเพื่อฝกฝน/เพ่ิมพูนประสบการณใหแกผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาที่ปฏิบัติงานพัฒนา
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พฤติกรรมสุขภาพ ในสถานบริการสาธารณสุข ในอันที่จะชวยใหสามารถดําเนินกระบวนการอภิปราย
เจาะกลุมอยางมีประสิทธิภาพได  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของเปนการวิจัยประเมิน โดยมีการศึกษาในเรื่องของการ
ประเมินส่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษ การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน การประเมินประสิทธิภาพ
ของสื่อวีดิทัศน และการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ จากการศึกษาทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนสําหรับการวิจัย
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนแตละประเภทตอไป 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนสําหรับการ
วิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1.  แหลงขอมูลในการวิจัย 
 2.  การกําหนดประชากรที่ศึกษา 
 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5.  การดําเนินการวิจัย 
 6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 7.  การวิเคราะหขอมูล 
 8.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. แหลงขอมูลในการวิจัย 
 แหลงขอมูลในการวิจัยศึกษาเก่ียวกับประเภทสื่อการสอนในครั้งนี้ไดแก ปริญญานิพนธหรือ
วิทยานิพนธที่เก่ียวของกับส่ือการสอนเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งพิมพเผยแพรตั้งแตป
พ.ศ. 2549-2553 ที่เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่เกี่ยวของกับสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  
 

2. การกําหนดประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ศึกษา คือ ผูเชี่ยวชาญทางดานส่ือการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 
คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก  
 1.  แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย 
 2.  แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 3.  แบบสัมภาษณ 
 4.  ชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
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4. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4.1 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอ
คําถามของแบบบันทึก 
 2. สรางแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย เพ่ือบันทึกขอมูลรายละเอียดของงานวิจัย 
 3.  แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย มีขอความเกี่ยวกับ 
ชื่อ-สกุลผูวิจัย ชื่องานวิจัย มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัย ปการศึกษาที่ทํางานวิจัย คุณภาพของ
เคร่ืองมือ แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน และผลการวิจัยเปนตน 
 4. นําแบบบันทึกขอมูลงานวิจัยที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและปรับปรุงแกไข 
 5. จัดทําแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. บันทึกขอมูลปริญญานิพนธและวิทยานิพนธในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี
หลักเกณฑในการเลือกคือ มีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนครอบคลุมในสวนของเนื้อหาและ
เทคโนโลยีการศึกษาและมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย ซึ่งพิมพเผยแพรตั้งแตป 2549-
2553 โดยวิเคราะหเน้ือหาเกี่ยวกับการประเมินส่ือการสอนทั้งทางดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงานวิจัยมาเปนแนวทางในการสรางขอคําถามสําหรับการ
สรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
 4.2 แบบประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 1. ผูวิจัยศึกษาผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยในดานการประเมินส่ือการเรียน การสอน
ทั้งดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือกําหนดขอคําถามของแบบประเมิน 
สื่อการเรียนการสอน 
 2. ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ 
 3. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเน้ือหาและปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลกับ 
กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 คน  
 5. ผูวิจัยนําระดับคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญพิจารณาในแตละขอมาหาคาดัชนี ความสอดคลอง 
(IOC) ของขอน้ันๆ ขอคําถามใดที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.50 ขอ
คําถามน้ันสามารถนํามาใชในการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
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  การหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) กําหนดไวดังนี้ 
  +1 หมายถึง สอดคลอง 
   0 หมายถึง ไมแนใจ 
  -1 หมายถึง ไมสอดคลอง 
 
 4.3 แบบสัมภาษณ 
 1. วิเคราะหเน้ือหาของแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนเพ่ือนํามาเปนขอคําถามในการ
สรางแบบสัมภาษณ  
 2. สรางแบบสัมภาษณ โดยมีรูปแบบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยกําหนดคาระดับของคําตอบ ดังนี้  
  คะแนน 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  
  คะแนน 4 หมายถึง คุณภาพดี  
  คะแนน 3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง  
  คะแนน 2 หมายถึง ตองปรับปรุง  
  คะแนน 1 หมายถึง ใชไมได  
 3. นําแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข 
 4. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
 5. นําผลจากการสัมภาษณมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพ
ของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได  
  เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูวิจัย
กําหนดใหคาเฉลี่ยของแตละขอมีคา≥ 4.00 ขึ้นไป 
 6. นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย 
 
 4.4 ชุดเครื่องมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 1. ผูวิจัยศึกษาผลที่ไดจากการวิเคราะหงานวิจัยในดานการประเมินสื่อการเรียน การสอน
ทั้งดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือกําหนดขอคําถามของแบบประเมิน 
สื่อการเรียนการสอน 
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 2. ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ 
 3. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเน้ือหาและปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมผูเชี่ยวชาญ
ทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 คน  
 5. ผูวิจัยนําระดับคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญพิจารณาในแตละขอมาหาคาดัชนี ความสอดคลอง 
(IOC) ของขอน้ันๆ ขอคําถามใดที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.50 ขอ
คําถามน้ันสามารถนํามาใชในการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 6. นําแบบประเมินที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว ไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 7. วิเคราะหเน้ือหาของแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนเพ่ือนํามาเปนขอคําถามในการ
สรางแบบสัมภาษณ 
 8. สรางแบบสัมภาษณ โดยมีรูปแบบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยกําหนดคาระดับของคําตอบ ดังนี้  
  คะแนน 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  
  คะแนน 4 หมายถึง คุณภาพดี  
  คะแนน 3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง  
  คะแนน 2 หมายถึง ตองปรับปรุง  
  คะแนน 1 หมายถึง ใชไมได  
 9. นําแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข 
 10. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
 11. นําผลจากการสัมภาษณมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑ 
  ในการกําหนดคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน โดยกําหนด
เกณฑ ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได  
  เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูวิจัย
กําหนดใหคาเฉลี่ยของแตละขอมีคา ≥ 4.00 ขึ้นไป 
 12  นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย 
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5. การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนจากปริญญานิพนธหรือ
วิทยานิพนธที่เก่ียวของกับส่ือการสอนเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งพิมพเผยแพรตั้งแตป
พ.ศ. 2549-2553 และบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย 
 2.  ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย 
 3.  วิเคราะหขอมูลในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย โดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ 
การวิเคราะหเน้ือหา และนําเสนอผลการวิเคราะหแบบประเมิน 
 4.  ผูวิจัยศึกษาผลที่ไดจากการวิเคราะหงานวิจัยในดานการประเมินสื่อการเรียนการสอนทั้ง
ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือกําหนดขอคําถามของแบบประเมินสื่อการเรียนการ
สอน 
 5.  ผูวิจัยสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเปนการเก็บขอมูล โดยนําไปเก็บขอมูล
กับกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 คน  
 6.  ศึกษาคําตอบของผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  
 7. วิเคราะหเน้ือหาของแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนเพื่อนํามากําหนดหัวขอใน การ
สัมภาษณ 
 8.  ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือเปนการเก็บขอมูลในการตรวจคุณภาพของชุดเคร่ืองมือ
การประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 9.  ผูวิจัยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 คน 
จาก 17 คน เพ่ือเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณใชการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเฉพาะเจาะจง  
 10. นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือหาคุณภาพของ ชุด
เคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 11. นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปผลการวิจัยและ
จัดทําชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยดําเนินการสํารวจรายชื่องานวิจัยที่เก่ียวกับส่ือการสอนเฉพาะในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ระหวางปพ.ศ. 2549-2553 จากการสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูลหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย หองสมุดสภาวิจัย และจากเครือขายอินเทอรเน็ต จากน้ันจึงดําเนินการศึกษาและทํา 
การบันทึกขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลงานวิจัยที่สรางขึ้น 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการติดตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยอธิบายขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
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 3.  ผูวิจัยทําหนังสือในนามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ถึง
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน ที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือขอความรวมมือในการ
ตอบแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 4.  ผูวิจัยนําแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนไปเก็บรวบรวมขอมูลกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
17 คน 
 5.  นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการสรางขอคําถามของ
แบบสัมภาษณ 
 6.  ในการสงแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนใหผูเชี่ยวชาญตอบ ผูวิจัยเปนคนเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยตรง 
 7.  ผูวิจัยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 คน 
จาก 17 คน เพ่ือหาคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 8.  ผูวิจัยดําเนินการติดตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยจะขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ
ในการสัมภาษณ เพ่ือสรุปผลการหาคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 9.  นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  
 10.  นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปผลการวิจัยและ
จัดทําชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่และคารอยละ
(Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากแบบบันทึกขอมูลจากปริญญานิพนธ  
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอคําถามใช
เกณฑดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาในการประเมิน (Index of item Objective 
Congruence, IOC)  
 3.  การวิเคราะหคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน ใหไดคุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยี ในบทนี้ผูวิจัยจําแนกผลการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนใน 
การดําเนินการวิจัย และนําเสนอเปน 3 ตอนไดแก 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน เปนผล
การวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่
เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธที่ทําการวิจัยระหวางป พ.ศ. 2549 – 2553 จํานวน 125 เร่ือง 
โดยศึกษาในดานของแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนเพื่อนํามากําหนดเปนขอคําถามในการสราง
ชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 3.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินรายการวีดิทัศน 
 4.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินบทเรียนออนไลน 
 5.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินเว็บเพจ 
 6.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินชุดการสอน 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนดานเนื้อหา และดาน
เทคโนโลยีการศึกษา โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินรายการวีดิทัศน 
 4.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินบทเรียนออนไลน  
 5.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินเว็บเพจ 
 6. ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินชุดการสอน 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 3. ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินรายการวีดิทัศน 
 4. ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินบทเรียนออนไลน 
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 5. ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินเว็บเพจ 
 6. ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินชุดการสอน 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน เปนผล
การวิเคราะหที่เก่ียวของกับแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเปน
ปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธที่ทําการวิจัยระหวางป พ.ศ. 2549 – 2553 จํานวน 126 เรื่อง 
 
ตาราง 5 ผลสรุปการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน 
 

สถาบันการศึกษา 

บทเรียน
คอมพิว 
เตอรชวย
สอน 

หนังสือ
อิเล็ก 
ทรอ
นิกส 

รายการ
วีดิทัศน 

บทเรียน
ออนไลน 

เว็บเพจ 
ชุด 

การสอน 
 

รวม 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

1 
 

12 
 

20 
 

43 
 
1 
 
3 
 
8 

0 
 
2 
 
8 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 

0 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
2 

0 
 
7 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
3 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
1 
 
0 
 
6 
 
0 
 
0 
 
2 

1 
 

24 
 

32 
 

51 
 
3 
 
3 
 

12 

รวม 88 11 7 7 3 9 125 
 
 จากตาราง 5 ผลสรุปการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน พบวา การศึกษาสื่อการสอน
ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดังน้ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 
1 เรื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 12 เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 20 เร่ือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 43 เร่ือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 เร่ือง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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จํานวน 3 เร่ือง มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 8 เร่ือง รวมทั้งสิ้นจํานวน 88 เร่ือง การศึกษาสื่อ
การสอนประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดังน้ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 2 เร่ือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 8 เรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 เร่ือง 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 11 เร่ือง การศึกษาส่ือการสอนประเภทรายการวีดิทัศน มีมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
ดังน้ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 2 เร่ือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 เร่ือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํานวน 2 เร่ือง รวมทั้งส้ินจํานวน 7 เร่ือง การศึกษาสื่อการสอนประเภทบทเรียนออนไลนมี
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาดังน้ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 7 เร่ือง การศึกษาส่ือการสอน
ประเภทเว็บเพจ มีมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 3 เร่ือง และ
การศึกษาสื่อการสอนประเภทชุดการสอนมีมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดังน้ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 1 เร่ือง มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 6 เร่ือง มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 2 เร่ือง รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 9 เรื่อง 
  
 1.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 88 เร่ือง โดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและมีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนในสวนของเนื้อหาและ
เทคโนโลยีการศึกษาและมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตของงานวิจัยใน
คร้ังน้ี ซึ่งผูวิจัยนําเสนอผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินโดยจําแนกตามดานเนื้อหาและดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

ตาราง 6 ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเน้ือหา 
1. ดานเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

  
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 

3. ดานการใชภาษา 
 

2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุม 
เปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ดานการจัดการบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานการออกแบบระบบการเรียน
การสอน  
  
 
 
 
 
 
 
3. ดานอักษร  

   
 1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
 1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรยีน 
 1.4 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 1.6 ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบตัิในบทเรียน 
 1.7 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 
 1.8 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชไดอยาง

เหมาะสม 
 1.9 ความสะดวกในการใชบทเรียน 
 2.1 กําหนดวตัถุประสงคชดัเจน สมบูรณ 
 2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความ

แตกตางระหวางบุคคล 
 2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถูกตองตามลําดับขั้น 
 2.4 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 
 2.5 มีความคดิสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม 
 2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
 2.7 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
 2.8 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน 
 3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
 3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 3.4 ตวัอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย 

4. ดานภาษา  4.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 4.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

5.ดานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ดานการใชสี 
 
 
 
 
7. ดานพ้ืนหลัง 

 5.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 5.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 5.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 5.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 5.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 5.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 5.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 5.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.12 ความคมชัดของภาพ 
 5.13 ความตอเน่ืองของภาพ 
 5.14 ความเหมาะสมของมุมกลอง 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 
 7.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 7.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 

8. ดานเสียง  8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
 8.4 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 8.5 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 
 8.6 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 
 8.7 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

9.ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ดานปุมตางๆ 
 
 
 
11. ดานเวลาเรียน 
 

 9.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 
 9.2 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม 
 9.3 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 9.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.5 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเชื่อมโยงการ

เรียนรู 
 9.6 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 9.7 คําส่ังตางๆในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยาง

ชัดเจน 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย 
 11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเน้ือหาที่บรรยาย 
 11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 

12. ดานเทคนิค  12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 12.2 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง  
 12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ 
 12.5 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 12.6 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
 12.7 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 12.8 ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ 
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 จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา 
ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเนื้อหามีหัวขอการประเมิน คือ ดาน
เน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และดานการใชภาษา ขอคําถามของแบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเทคโนโลยีการศึกษา มีหัวขอการประเมิน คือ ดานการจัดการ
บทเรียน ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ ดานพ้ืนหลัง 
ดานการใชสี ดานเสียง ดานปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธและการเช่ือมโยง ดานเวลาเรียน และดาน
เทคนิค 
 
 2.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 11 เร่ือง โดยมีหลักเกณฑ
ในการคัดเลือกคือ เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและมีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยี
การศึกษาและมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตของงานวิจัยในครั้งน้ี ซึ่ง
ผูวิจัยนําเสนอผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินโดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา ไดดังนี้ 
 
ตาราง 7 ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเน้ือหา 
1. ดานเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม  
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 
จุดประสงค 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 
 

  2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 

 
 
 
 
 
3. ดานการใชภาษา 
 
 
 
 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ดานการจัดการบทเรียน 
 
 
 
 
 
 

 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชดัเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 
  
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุม 

เปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ 
  
 1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
 1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรยีน 
 1.4 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 1.6 ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบตัิในบทเรียน 
 1.7 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 
 1.8 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถส่ือสารกับผูใชไดอยาง

เหมาะสม  
 1.9 ความสะดวกในการใชบทเรียน 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

2. ดานการออกแบบระบบการเรียน 
การสอน  
 

 2.1 กําหนดวตัถุประสงคชดัเจน สมบูรณ 
 2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความ

แตกตางระหวางบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดานอักษร  
 
 
 
 
4. ดานภาษา 
 
 
 
5.ดานภาพ 
 

 2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถูกตองตามลําดับขั้น 
 2.4 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 
 2.5 มีความคดิสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม 
 2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
 2.7 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
 2.8 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน 
 
 3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 
 3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 3.4 ตวัอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย 
  
 4.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 4.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 
 
 5.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 5.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 5.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 5.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 5.6 ภาพที่นาํมาใชมีความนาสนใจ  
 5.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 5.8 ภาพประกอบมีความชดัเจน 
 5.9 ภาพเคลือ่นไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 5.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

5 ดานภาพ (ตอ)  5.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง  
 5.12 ความคมชัดของภาพ 
 5.13 ความตอเน่ืองของภาพ 
 5.14 ความเหมาะสมของมุมกลอง 

6. ดานการใชสี 
 
 
 
 
7. ดานพ้ืนหลัง 
 
8. ดานเสียง 
 
 
 
 
 
 
9.ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 

6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 
 7.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 7.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
 8.4 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 8.5 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 
 8.6 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 
 8.7 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 
 9.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 
 9.2 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม 
 9.3 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 9.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.5 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเชื่อมโยงการ

เรียนรู 
 9.6 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียน

เอง 
 9.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยางชัดเจน 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

10. ดานปุมตางๆ 
 
 
 
11. ดานเวลาเรียน 
 
12. ดานเทคนิค 

 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย 
 11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 
 12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 12.2 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ 
 12.5 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏบิัตติามไดงาย 
 12.6 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
 12.7 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 12.8 ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ 

 
 จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ขอคําถาม
ของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเน้ือหา มีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดาน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ และดานการใชภาษา ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา มีหัวขอการประเมินคือ ดานการจัดการบทเรียน ดานการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ ดานพ้ืนหลัง ดานการใชสี ดาน
เสียง ดานปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
 
 3.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินรายการวีดิทัศน จํานวน 7 เร่ือง โดยมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกคือ เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและมีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยี
การศึกษาและมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตของงานวิจัยในครั้งน้ี ซึ่ง
ผูวิจัยนําเสนอผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินโดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา ไดดังนี้ 
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ตาราง 8 ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินรายการวีดิทัศน 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเน้ือหา 
1. ดานเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

  
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

3. ดานการใชภาษา 
 

 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุม 
เปาหมาย 

 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะ 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ดานการจัดการบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานการออกแบบระบบการเรียน 
การสอน  
  
 
 
 
 
 
 
3. ดานอักษร  

  
 1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
 1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 
 1.4 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 1.6 ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียน 
 1.7 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 
 1.8 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชได 
อยางเหมาะสม 
 1.9 ความสะดวกในการใชบทเรียน 
 2.1 กําหนดวัตถุประสงคชัดเจน สมบูรณ 
 2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล 
 2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถูกตองตามลําดับขั้น 
 2.4 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 
 2.5 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม 
 2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
 2.7 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
 2.8 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน 
 3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 

 
 
4. ดานภาษา 
 

 3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 3.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 
 4.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 4.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

5.ดานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ดานการใชสี 
 
 
 
 
7. ดานพ้ืนหลัง 

 5.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 5.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 5.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 5.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 5.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 5.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 5.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 5.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.12 ความคมชัดของภาพ 
 5.13 ความตอเน่ืองของภาพ 
 5.14 ความเหมาะสมของมุมกลอง 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 
 7.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 7.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 

8. ดานเสียง 
 

 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
 8.4 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 8.5 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 
 8.6 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 
 8.7 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

9.ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ดานปุมตางๆ 
 
 
 
11. ดานเวลาเรียน 
 
12. ดานเทคนิค 

 9.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 
 9.2 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม 
 9.3 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 9.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.5 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเช่ือมโยงการ

เรียนรู 
 9.6 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 9.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยาง

ชัดเจน 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย 
 11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 
 12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 12.2 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ 
 12.5 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏบิัตติามไดงาย 
 12.6 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
 12.7 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 12.8 ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ 

 
 จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินรายการวีดิทัศน พบวา ขอคําถามของแบบ
ประเมินรายการวีดิทัศนในดานเนื้อหา มีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ และดานการใชภาษา ขอคําถามของแบบประเมินรายการวีดิทัศนในดานเทคโนโลยี
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การศึกษา พบวา มีหัวขอการประเมินคือ ดานการจัดการบทเรียน ดานการออกแบบระบบการเรียน
การสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ ดานพ้ืนหลัง ดานการใชสี ดานเสียง ดานปุมตางๆ ดาน
การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
 
 4.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนออนไลน จํานวน 7 เร่ือง โดยมีหลักเกณฑใน การ
คัดเลือกคือ เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและมีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยี
การศึกษาและมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตของงานวิจัยในครั้งน้ี ซึ่ง
ผูวิจัยนําเสนอผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินโดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา ไดดังนี้ 
 
ตาราง 9 ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนออนไลน 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเน้ือหา 
1. ดานเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ (ตอ) 
 
3. การใชภาษา  
 
 
 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ดานการออกแบบระบบการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชดัเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ 
 
 1.1 วตัถุประสงคของบทเรยีนชัดเจน 
 1.2 คําแนะนาํ คําอธิบาย หรือตัวอยางที่จําเปนในการ

เรียนในเนื้อหาวิชา 
 1.3 การประกาศแจงกําหนดการกิจกรรมตางๆในการ

เรียนการสอนเหมาะสม 
 1.4 มีการสาธิต/ยกตัวอยางเหมาะสม 
 1.5 มีคําแนะนําในการเรียนที่นาสนใจ 
 1.6 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตทีเ่ขาใจงาย 
 1.7 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตที่นาสนใจ 
 2.1 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน 
 2.2 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเหมาะสมทั้งปริมาณ

ความถี่ และระยะเวลา 
 2.3 กิจกรรมในเวบ็ไซตมีประโยชนสําหรับผูเรียนในการ

เรียนรูดวยตนเอง 
 2.4 กิจกรรมการเรยีนการสอนเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมี

สวนรวมระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับ
ผูเรียนอ่ืน 

 2.5 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเขาใจงาย 
 2.6 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนนาสนใจ 
 2.7 มีกําหนดการตางๆในการเรียนการสอนที่เขาใจงาย 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
 
3. ดานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
4. ดานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ดานอักษร 
 

  
 3.1 มีการออกแบบท่ีสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 การออกแบบเว็บไซตมีความนาสนใจ 
 3.3 การออกแบบหนาจอบทเรียนมีความสะดวกในการใช 
 3.4 การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค 
 3.5 การออกแบบกราฟก สี และภาพเหมาะสม 
 3.6 การออกแบบเว็บไซตมีการส่ือสารที่ชัดเจนกับผูเรียน 
 3.7 หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม และสวยงาม 
 4.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 4.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียน 
 4.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 4.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 4.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 4.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 4.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 4.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 4.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 4.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 4.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 5.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 5.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 

6. ดานการใชสี 
 

 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

7. ดานภาษา 
 
 
8. ดานเสียง 
 
 
9. ดานพ้ืนหลัง 
 
10. ดานปุมตางๆ 
 
 
 
11.ดานระบบการนําทางและการ

เชื่อมโยง 
 

 7.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 7.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 7.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 9.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 9.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตวัอักษร 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย 
 11.1 ระบบนาํทางเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 
 11.2 การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนภายนอก 
 11.3 การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่เก่ียวของ

เขาใจงาย 
 11.4 การเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงความรูอ่ืนๆ

นาสนใจ 
 11.5 การเชื่อมโยงในหนาเดียวกันและหนาอ่ืนๆของ

บทเรียน 
 11.6 จุดเชื่อมโยงมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่เชื่อมไป 
 11.7 การเชื่อมโยงของแตละหัวขอภายในบทเรียน 
 11.8 การเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
12. ดานการปฏิสัมพันธ  12.1 การส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 

 12.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 12.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

13. ดานเวลาเรียน  
 
14. ดานเทคนิค 

 13.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 13.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 
 14.1 เทคนิคการนําเสนอภาพ สื่อตางๆรวดเร็ว 
 14.2 แสดงผลไดรวดเร็วและถูกตอง 
 14.3 เทคนิคที่ใชมีความเหมาะสม 
 14.4 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 14.5 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 14.6 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 14.7 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 14.8 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 

 
 จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนออนไลน พบวา ขอคําถามของ
แบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเน้ือหา มีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ และการใชภาษา ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเทคโนโลยี
การศึกษาพบวา มีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานการออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดานภาษา ดานเสียง ดานพ้ืนหลัง ดานการใช
สี ดานปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธ ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดาน
เทคนิค 
 
 5.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินเว็บเพจ จํานวน 3 เรื่อง โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก
คือ เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและมีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา
และมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตของงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยนําเสนอ
ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินโดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดดังนี้ 
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ตาราง 10 ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินเว็บเพจ 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเน้ือหา 
1. ดานเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดานการใชภาษา  

 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธบิายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรยีน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชดัเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ดานการออกแบบระบบการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.1 วตัถุประสงคของบทเรยีนชัดเจน 
 1.2 คําแนะนาํ คําอธิบาย หรือตัวอยางที่จําเปนในการ

เรียนในเนื้อหาวิชา 
 1.3 การประกาศแจงกําหนดการกิจกรรมตางๆในการเรียน

การสอนเหมาะสม 
 1.4 มีการสาธิต/ยกตัวอยางเหมาะสม 
 1.5 มีคําแนะนําในการเรียนที่นาสนใจ 
 1.6 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตทีเ่ขาใจงาย 
 1.7 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตที่นาสนใจ 
 2.1 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน 
 2.2 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเหมาะสมทั้งปริมาณ

ความถี่ และระยะเวลา 
 2.3 กิจกรรมในเวบ็ไซตมีประโยชนสําหรับผูเรียนในการ

เรียนรูดวยตนเอง 
 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมี

สวนรวมระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับ
ผูเรียนอ่ืน 

 2.5 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเขาใจงาย 
 2.6 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนนาสนใจ 
 2.7 มีกําหนดการตางๆในการเรียนการสอนที่เขาใจงาย 
 3.1 มีการออกแบบท่ีสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 การออกแบบเว็บไซตมีความนาสนใจ 
 3.3 การออกแบบหนาจอบทเรียนมีความสะดวกในการใช 
 3.4 การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค 
 3.5 การออกแบบกราฟก สี และภาพเหมาะสม 
 3.6 การออกแบบเว็บไซตมีการส่ือสารที่ชัดเจนกับผูเรียน 
 3.7 หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม และสวยงาม 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

4. ดานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ดานอักษร 
 
 
 
6. ดานการใชสี 
 

 4.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 4.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียน 
 4.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 4.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 4.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 4.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 4.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 4.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 4.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 4.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 4.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 5.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 5.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 

7. ดานภาษา 
 
 
8. ดานเสียง 
 
 
9. ดานพ้ืนหลัง 
 

 7.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 7.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 7.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 9.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 9.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

10. ดานปุมตางๆ 
 
 
 
11. ดานระบบการนําทางและ 
การเชื่อมโยง 
 

 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย 
 11.1 ระบบนาํทางเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 
 11.2 การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรสนับสนุน  
การเรียนภายนอก 
 11.3 การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่เก่ียวของ

เขาใจงาย 
 11.4 การเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงความรูอ่ืนๆ

นาสนใจ 
 11.5 การเชื่อมโยงในหนาเดียวกันและหนาอ่ืนๆของ

บทเรียน 
 11.6 จุดเชื่อมโยงมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่เชื่อมไป 
 11.7 การเชื่อมโยงของแตละหัวขอภายในบทเรียน 
 11.8 การเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการมีความ

สะดวกรวดเรว็ 
12. ดานการปฏิสัมพันธ  
 
 
13. ดานเวลาเรียน  
 
14. ดานเทคนิค 

 12.1 การส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
 12.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 12.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  
 13.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 13.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 
 14.1 เทคนิคการนําเสนอภาพ สื่อตางๆรวดเร็ว 
 14.2 แสดงผลไดรวดเร็วและถูกตอง 
 14.3 เทคนิคที่ใชมีความเหมาะสม 
 14.4 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 14.5 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 14.6 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 14.7 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 14.8 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
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 จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินเว็บเพจ พบวา ขอคําถามของแบบ
ประเมินเว็บเพจในดานเน้ือหา มีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
และการใชภาษา ขอคําถามของแบบประเมินเว็บเพจในดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวา มีหัวขอการ
ประเมินคือ ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
ออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดานภาษา ดานเสียง ดานพ้ืนหลัง ดานการใชสี ดานปุมตางๆ ดาน
การปฏิสัมพันธ ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
 
 6.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินชุดการสอน จํานวน 9 เรื่อง โดยมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกคือ เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและมีรายละเอียดของแบบประเมินครบถวนในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยี
การศึกษาและมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตของงานวิจัยในครั้งน้ี ซึ่ง
ผูวิจัยนําเสนอผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินโดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา ไดดังนี้ 
 
ตาราง 11 ผลสรุปการวิเคราะหแบบประเมินชุดการสอน 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

1. ดานเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 การนําเขาสูเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 
ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
ขอคําถาม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(ตอ) 

 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชดัเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

3. การใชภาษา  
 
 
 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ดานคูมือครู 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานการออกแบบระบบการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 
 
3. ดานการออกแบบชุดการสอน  
  

 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ 
 
 1.1 คําชี้แจงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับชุดการสอน 
 1.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 1.3 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
 1.4 สาระของคูมือครูมีความครบถวนเหมาะสม 
 1.5 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระการเรียนรูเหมาะสม 
 1.6 เน้ือหาสาระถูกตองและมีความชัดเจน 
 1.7 ภาษาเหมาะสมเขาใจงาย สื่อความหมายไดดี 
 1.8 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม 
 2.1 กําหนดจุดประสงคและระดับผูเรียนชดัเจน 
 2.2 มีความคดิสรางสรรคในการออกแบบชุดการสอน 
 2.3 วธิีการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 
 2.4 การออกแบบสนองความแตกตางระหวางบุคคลหรือ

สงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียน 
 2.5 มีแบบฝกหัด และการประเมินผลทีค่รอบคลุม

วัตถุประสงค 
 3..1 การจัดวางองคประกอบไดสัดสวนสวยงามงายตอการใช 
 3.2 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อานงายและ

เหมาะสมกับผูเรียน 
 3.3 การเลือกใชสีมีความเหมาะสมและกลมกลืน 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา 

ขอคําถาม 

3. ดานการออกแบบชุดการสอน (ตอ) 
 
 
4. ดานแผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
5. ดานกิจกรรมการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ดานบัตรคําสั่ง 

 3.4 การส่ือความหมายสอดคลองกับแนวของเนื้อหา 
 3.5 ขอความ รูปภาพชัดเจน เหมาะสมและถูกตอง สื่อสาร

กับผูใชไดอยางเหมาะสม 
 4.1 เน้ือหาสาระครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 4.2 รูปแบบที่ใชถูกตองตามหลักวิชา 
 4.3 เวลาที่ใชเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 4.4 มีการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 5.1 เรียงลําดับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
 5.2 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม 
 5.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
 5.4 ชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 
 5.5 สงเสริมการเรียนรู 
 5.6 สอดคลองกับจุดประสงค 
 5.7 ฝกการทํางานเปนกลุมรวมกัน 
 5.8 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 
 5.9 สอดคลองกับเนื้อหา 
 5.10 เราความสนใจของผูเรียน 
 6.1 คําสั่งชัดเจนเขาใจงาย 
 6.2 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
 6.3 ภาษาที่ใชสื่อความหมายไดดี 
 6.4 การจัดลําดับกิจกรรมเหมาะสม 
 6.5 รูปแบบนาสนใจ 

7. ดานใบความรู  7.1 เน้ือหามีความชัดเจน สื่อความหมายไดดี 
 7.2 จัดลําดับขั้นตอนการเรียนรูเหมาะสม 
 7.3 เน้ือหามีความตอเน่ือง 
 7.4 เน้ือหาสาระถูกตอง 
 7.5 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงค 
 7.6 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
 7.7 รูปแบบนาสนใจ 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 
ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
ขอคําถาม 

8. ดานบัตรกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
9. ดานสื่อการสอน 
 

 8.1 ขอความชัดเจน เขาใจงาย 
 8.2 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
 8.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
 8.4 เรียงลําดับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
 8.5 ฝกการทํางานเปนกลุม 
 8.6 ชวยทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 8.7 เน้ือหาสาระถูกตอง 
 8.8 รูปแบบนาสนใจ 
 9.1 ความเหมาะสมในรูปแบบของสื่อ 
 9.2 สื่อสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 9.3 ความเหมาะสมของขนาดสื่อ 
 9.4 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 9.5 ความนาสนใจชวนใหติดตาม 

 
 จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินชุดการสอน พบวา ขอคําถามของแบบ
ประเมินชุดการสอนในดานเนื้อหา มีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบและดานการใชภาษา ขอคําถามของแบบประเมินชุดการสอนในดานเทคโนโลยี
การศึกษาพบวามีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบระบบ ดานการเรียนการสอน ดานการ
ออกแบบชุดการสอน ดานกิจกรรมการสอน ดานคูมือครู ดานแผนการจัดการเรียนรู ดานบัตรคําสั่ง 
ดานใบความรู ดานบัตรกิจกรรม และดานสื่อการสอน 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนดานเนื้อหาและ ดาน
เทคโนโลยีการศึกษา โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจําแนกตาม 
ดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 12 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 

 2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

 
0.88 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
0.94 
1.00 
0.88 
0.75 
0.88 
0.88 
0.81 
0.88 
0.88 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

3. การใชภาษา  
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 

 
1.00 
0.75 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 12 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.75 – 1.00 โดยผาน
เกณฑที่กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุกขอ
ผานเกณฑที่กําหนดไว 
 
ตาราง 13 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. การจัดการบทเรียน  
 1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
 1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 
 1.4 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 1.6 ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียน 
 1.7 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 
 1.8 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชไดอยาง

เหมาะสม 
 1.9 ความสะดวกในการใชบทเรียน 

 
1.00 
1.00 
0.94 
0.81 
0.94 
0.88 
1.00 
0.88 

 
1.00 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 2.1 กําหนดวัตถุประสงคชัดเจน สมบูรณ 
 2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล 
 2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถูกตองตามลําดับขั้น 
 2.4 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 

 
1.00 
1.00 

 
0.88 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  (ตอ) 
 2.5 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม 
 2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
 2.7 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
 2.8 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน 

3. ดานอักษร  
 3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 3.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 

4. ดานภาษา 
 4.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 4.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

5.ดานภาพ 
 5.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 5.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 5.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 5.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 5.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 5.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 5.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 5.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.12 ความคมชัดของภาพ 
 5.13 ความตอเน่ืองของภาพ 
 5.14 ความเหมาะสมของมุมกลอง 

 
 

0.94 
1.00 
0.88 
0.88 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
0.94 
0.94 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
0.75 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
0.88 
0.44 

 
 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลอืกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

6. การใชสี 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 

7. พื้นหลัง 
 7.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 7.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 

8. ดานเสียง 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
 8.4 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 8.5 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 
 8.6 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 
 8.7 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 

9. การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 9.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 
 9.2 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม 
 9.3 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 9.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.5 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเช่ือมโยงการเรียนรู 
 9.6 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง 
 9.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยางชัดเจน 

10. ปุมตางๆ 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย 

 
0.94 
0.94 
1.00 
1.00 
0.88 

 
0.75 
0.69 

 
1.00 
1.00 
0.94 
0.88 
0.69 
0.63 
1.00 

 
1.00 
0.81 
1.00 
1.00 
0.81 
1.00 
0.88 

 
0.94 
1.00 
0.69 
1.00 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

11. ดานเวลาเรียน 
 11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 
12. ดานเทคนิค 
 12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 12.2 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ 
 12.5 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 12.6 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
 12.7 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง 
 12.8 ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ 
 12.9 มีความนาสนใจและจูงใจผูเรียน 
 12.10 การตัดตอและเทคนิคพิเศษ 
 12.11 ความเหมาะสมของการใชเทคนิคประกอบภาพ 
 12.12 ความเหมาะสมของเทคนิคการเปลี่ยนภาพ 
 12.13 การใชเทคนิคตางๆในการสรางภาพ 

 
0.88 
0.69 

 
0.81 
0.75 
0.88 
0.88 
0.88 
0.75 
0.81 
0.44 
0.88 
0.31 
0.81 
0.75 
0.75 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 13 พบวา ขอคําถามมีคา IOC อยูในระหวาง 0.31 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มี 
คา IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ความเหมาะสมของมุมกลอง มีคา IOC 0.44 การ
ตัดตอและเทคนิคพิเศษ มีคา IOC 0.31 และ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ มีคา IOC 0.44 
สวนขอคําถามที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว 
 ซึ่งในการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ดานเน้ือหา  
  1.1  เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
 2.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบฝกหัด 
  2.2  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบฝกหัด 
  2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน แบบฝกหัด 
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  2.4  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ 
  2.5  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ 
 3.  ดานเวลา 
  3.1  เวลาเรียนสามารถตอบสนองดานความแตกตางระหวางบุคคล 
 
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยจําแนกตามดาน
เน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 14 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดานเน้ือหา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

 
0.81 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
0.81 
0.88 
0.63 
0.56 
0.56 
0.88 
0.63 
0.56 
0.88 
0.75 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

3. การใชภาษา  
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 

 
1.00 
0.75 
0.93 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 14 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.56 – 1 โดยผานเกณฑที่
กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุกขอผาน
เกณฑที่กําหนดไว 
 
ตาราง 15 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานเทคโนโลยี 
  

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. การจัดการบทเรียน  
 1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
 1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 
 1.4 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 1.6 ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียน 
 1.7 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 

  1.8 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชไดอยาง
เหมาะสม 

 1.9 ความสะดวกในการใชบทเรียน 
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 2.1 กําหนดวตัถุประสงคชดัเจน สมบูรณ 
 2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล 
   2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถูกตองตามลําดับขั้น 
   2.4 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 

 
0.88 
0.94 
0.94 
0.81 
0.88 
0.88 
1.00 
0.88 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 
0.88 
0.94 

 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 2.5 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม 
 2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
 2.7 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
 2.8 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน 

3. ดานอักษร  
 3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 3.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 

4. ดานภาษา 
 4.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 4.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

5. ดานภาพ 
 5.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 5.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 5.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 5.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 5.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 5.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 5.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 5.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.12 ความคมชัดของภาพ 
 5.13 ความตอเน่ืองของภาพ 
 5.14 ความเหมาะสมของมุมกลอง 

 
0.94 
0.94 
0.75 
0.88 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
0.94 
0.94 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
0.75 
1.00 
0.88 
0.94 
0.75 
1.00 
0.81 
0.31 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

6. การใชสี 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 

7. พื้นหลัง 
 7.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 7.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 

8. ดานเสียง 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
 8.4 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 8.5 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 
 8.6 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 
 8.7 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 

9. การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 9.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 
 9.2 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม 
 9.3 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 9.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.5 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเช่ือมโยงการเรียนรู 
 9.6 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง 
 9.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยางชัดเจน 

10. ปุมตางๆ 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย 

 
0.94 
0.88 
1.00 
1.00 
0.88 

 
0.75 
0.75 

 
1.00 
1.00 
0.94 
0.88 
0.56 
0.50 
1.00 

 
0.94 
0.81 
1.00 
0.94 
0.81 
0.94 
0.81 

 
1.00 
1.00 
0.75 
1.00 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

11. ดานเวลาเรียน 
 11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 

12. ดานเทคนิค 
 12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 12.2 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ 
 12.5 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 12.6 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
 12.7 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 12.8 ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ 
 12.9 มีความนาสนใจและจูงใจผูเรียน 
 12.10 การตัดตอและเทคนิคพิเศษ 
 12.11 ความเหมาะสมของการใชเทคนิคประกอบภาพ 
 12.12 ความเหมาะสมของเทคนิคการเปลี่ยนภาพ 
 12.13 การใชเทคนิคตางๆในการสรางภาพ 

 
0.88 
0.69 

 
0.75 
0.75 
0.88 
0.88 
0.88 
0.75 
0.81 

 
0.44 
0.88 
0.31 
0.81 
0.75 
0.81 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 15 พบวา ขอคําถามมีคา IOC อยูในระหวาง 0.31 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มี 
คา IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ความเหมาะสมของมุมกลอง มีคา IOC 0.31 การ
ตัดตอและเทคนิคพิเศษ มีคา IOC 0.31 และ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ มีคา IOC 0.44 
สวนขอคําถามที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว 
 ซึ่งในการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ดานเน้ือหา 
  1.1 เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
 2.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบฝกหัด 
  2.2  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบฝกหัด 
  2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน แบบฝกหัด 
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  2.4  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ 
  2.5  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ 
 3. ดานเวลา 
  3.1  เวลาเรียนสามารถตอบสนองดานความแตกตางระหวางบุคคล 
 
 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินรายการวีดิทัศน โดยจําแนกตามดานเนื้อหาและ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 16 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินรายการวีดิทัศน ดานเน้ือหา  
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

 
0.88 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
0.75 
0.81 
0.56 
0.50 
0.56 
0.69 
0.44 
0.38 
0.63 
0.63 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

3. การใชภาษา  
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 

 
1.00 
0.75 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 16 พบวา ขอคําถามมีคา IOC อยูในระหวาง 0.38 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มี
คา IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ความเหมาะสมของตัวลวง มีคา IOC 0.38 และ
แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน มีคา IOC 0.44 สวนขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา
หรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว 
 
ตาราง 17 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินรายการวีดิทัศนดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. การจัดการบทเรียน  
 1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
 1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 
 1.4 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
 1.6 ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียน 
 1.7 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 
 1.8 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชไดอยางเหมาะสม 
 1.9 ความสะดวกในการใชบทเรียน 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 2.1 กําหนดวัตถุประสงคชัดเจน สมบูรณ 
 2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนองความแตกตางระหวาง

บุคคล 
 2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถูกตองตามลําดับขั้น 
 2.4 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 

 
0.75 
1.00 
0.94 
0.50 
0.63 
0.88 
1.00 
0.44 
0.81 
1.00 
0.69 
 
0.88 
0.94 
 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  (ตอ) 
 2.5 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม 
 2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
 2.7 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
 2.8 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน 

3. ดานอักษร  
 3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 3.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 

4. ดานภาษา 
 4.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 4.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

5.ดานภาพ 
 5.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 5.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
 5.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 5.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 5.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 5.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 5.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 5.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 
 5.12 ความคมชัดของภาพ 
 5.13 ความตอเน่ืองของภาพ 
 5.14 ความเหมาะสมของมุมกลอง 

 
0.81 
1.00 
0.44 
0.94 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
1.00 
0.94 
0.94 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

 6. การใชสี 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 
7. พื้นหลัง 
 7.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 7.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร 
8. ดานเสียง 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
 8.4 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 
 8.5 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 
 8.6 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 
 8.7 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย 
9. การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 9.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 
 9.2 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม 
 9.3 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 9.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.5 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเช่ือมโยงการเรียนรู 
 9.6 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง 
 9.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยางชัดเจน 
10. ปุมตางๆ 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย 

 
0.81 
0.88 
1.00 
1.00 
0.88 

 
0.75 
0.75 

 
1.00 
1.00 
0.94 
0.88 
0.63 
0.69 
1.00 

 
0.38 
0.25 
0.31 
0.19 
0.19 
0.19 
0.06 

 
0.38 
0.38 
0.06 
0.44 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลอืกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 

 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

11. ดานเวลาเรียน 
 11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 

12. ดานเทคนิค 
 12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 12.2 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ 
 12.5 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 12.6 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 
 12.7 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษา

บทเรียนเอง 
 12.8 ความเหมาะสมของรูปแบบรายการ 
 12.9 มีความนาสนใจและจูงใจผูเรียน 
 12.10 การตัดตอและเทคนิคพิเศษ 
 12.11 ความเหมาะสมของการใชเทคนิคประกอบภาพ 
 12.12 ความเหมาะสมของเทคนิคการเปลี่ยนภาพ 
 12.13 การใชเทคนิคตางๆในการสรางภาพ 

 
0.88 
0.75 

 
0.75 
0.63 
0.88 
0.88 
0.81 
0.69 
0.44 
0.75 
0.81 
0.69 
0.81 
0.88 
0.75 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 17 พบวา ขอคําถามมีคา IOC อยูในระหวาง 0.06 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มี 
คา IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชได
อยางเหมาะสม มีคา IOC 0.44 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม มีคา IOC 0.44 มี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม มีคา IOC 0.38 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม มีคา 
IOC 0.25 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว มีคา IOC 0.31 การเชื่อมโยงใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคา IOC 0.19 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเชื่อมโยงการเรียนรู มี
คา IOC 0.19 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง มีคา IOC 0.19 คําสั่งตางๆ
ใน การเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยางชัดเจน มีคา IOC 0.06 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม มีคา 
IOC 0.38 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม มีคา IOC 0.38 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนง
จน สับสน) มีคา IOC 0.06 การสื่อความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย มีคา IOC 0.44 และเปดโอกาส
ใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง มีคา IOC 0.44 สวนขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา



 90 

หรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งในการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ดานเน้ือหา 
  1.1  เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
 2.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบฝกหัด 
  2.2  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบฝกหัด 
  2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน แบบฝกหัด 
  2.4  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ 
  2.5  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ 
 3.  ดานเวลา 
  3.1  เวลาเรียนสามารถตอบสนองดานความแตกตางระหวางบุคคล 
 
 4.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินบทเรียนออนไลน โดยจําแนกตามดานเน้ือหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 18  คาคะแนน IOC ของแบบประเมินบทเรียนออนไลนดานเน้ือหา  
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 
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ตาราง 18  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

3. การใชภาษา  
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 
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 จากตาราง 18 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.75 – 1.00 โดยผาน
เกณฑที่กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุกขอ
ผานเกณฑที่กําหนดไว 
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ตาราง 19 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินบทเรียนออนไลนดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 1.1 วตัถุประสงคของบทเรยีนชัดเจน 
 1.2 คําแนะนาํ คําอธิบาย หรือตัวอยางที่จําเปนในการเรียนใน

เน้ือหาวิชา 
 1.3 การประกาศแจงกําหนดการกิจกรรมตางๆในการเรียน

การสอนเหมาะสม 
 1.4 มีการสาธิต/ยกตัวอยางเหมาะสม 
 1.5 มีคําแนะนําในการเรียนที่นาสนใจ 
 1.6 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตทีเ่ขาใจงาย 
 1.7 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตที่นาสนใจ 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน 
 2.2 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเหมาะสมทั้งปริมาณ

ความถี่ และระยะเวลา 
 2.3 กิจกรรมในเวบ็ไซตมีประโยชนสําหรับผูเรียนในการ

เรียนรูดวยตนเอง 
 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวน

รวมระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนอ่ืน 
 2.5 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเขาใจงาย 
 2.6 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนนาสนใจ 
 2.7 มีกําหนดการตางๆในการเรียนการสอนที่เขาใจงาย 

3. ดานการออกแบบ 
 3.1 มีการออกแบบท่ีสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 การออกแบบเว็บไซตมีความนาสนใจ 
 3.3 การออกแบบหนาจอบทเรียนมีความสะดวกในการใช 
 3.4 การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค 
 3.5 การออกแบบกราฟก สี และภาพเหมาะสม 
 3.6 การออกแบบเว็บไซตมีการส่ือสารที่ชัดเจนกับผูเรยีน 
 3.7 หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม และสวยงาม 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

4. ดานภาพ 
 4.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 4.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียน 
 4.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 4.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 4.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 4.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 4.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 4.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 4.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 4.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 4.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 

5. ดานอักษร 
 5.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 5.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 5.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 

6. การใชสี 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 

7. ดานภาษา 
 7.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 7.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 7.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

8. ดานเสียง 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 

9. พื้นหลัง 
 9.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 9.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตวัอักษร 

10. ปุมตางๆ 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย 

11. ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง 
 11.1 ระบบนาํทางเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 
 11.2 การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรสนับสนุน การเรียน

ภายนอก 
 11.3 การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่เก่ียวของ

เขาใจงาย 
 11.4 การเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงความรูอ่ืนๆ

นาสนใจ 
 11.5 การเชื่อมโยงในหนาเดียวกันและหนาอ่ืนๆของบทเรียน 
 11.6 จุดเชื่อมโยงมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่เชื่อมไป 
 11.7 การเชื่อมโยงของแตละหัวขอภายในบทเรียน 
 11.8 การเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการมีความ

สะดวกรวดเรว็ 
12. ดานการปฏิสัมพันธ  

 12.1 การส่ือสารและปฏิสมัพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
 12.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 12.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  

 
0.94 
0.94 
0.88 

 
0.88 
0.88 

 
0.69 
0.88 
0.81 
0.88 

 
1.00 
1.00 

 
0.81 

 
0.88 

 
0.88 
1.00 
0.81 
0.94 

 
 

0.88 
0.81 
0.94 

 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 



 95 

 
ตาราง 19 (ตอ)  
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

13. ดานเวลาเรียน  
 13.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 13.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด 

14. ดานเทคนิค  
 14.1 เทคนิคการนําเสนอภาพ สื่อตางๆรวดเร็ว 
 14.2 แสดงผลไดรวดเร็วและถูกตอง 
 14.3 เทคนิคที่ใชมีความเหมาะสม 
 14.4 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 14.5 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 14.6 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 14.7 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 14.8 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 

 
0.88 
0.75 

 
0.81 
0.81 
0.88 
0.75 
0.69 
0.81 
1.00 
0.63 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 19 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.63 – 1.00 โดยผาน
เกณฑที่กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุกขอ
ผานเกณฑที่กําหนดไว 
 ซึ่งในการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ดานเน้ือหา 
  1.1  เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
 2.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบฝกหัด 
  2.2  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบฝกหัด 
  2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับในแบบฝกหัด 
  2.4  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ 
  2.5  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ 
 3.  ดานการออกแบบ 
  3.1  มีการออกแบบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 4.  ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  4.1  วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 
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  4.2  วิธีการสอนเหมาะสมกับผูเรียน 
  4.3  วิธีการสอนเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การเรียนรู 
  4.4  คูมือผูเรียนมีความเหมาะสม 
  4.5  คูมือผูสอนมีความเหมาะสม 
 5.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
  5.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของเน้ือหา 
  5.2  กิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอการเรียนรู 
  5.3  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียน 
  5.4  สภาพแวดลอมตางๆในการทํากิจกรรม 
 6.  ดานเสียง 
  6.1  ระดับความดังของเสียง 
 
 5.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินเว็บเพจ โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 20  คาคะแนน IOC ของแบบประเมินเว็บเพจดานเน้ือหา  
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 

 
0.75 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
0.94 
1.00 
0.94 
1.00 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรยีน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 
 2.10 ความชดัเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 

3. การใชภาษา  
 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ 

 
0.81 
0.88 
0.63 
0.56 
0.69 
0.75 
0.50 
0.44 
0.75 
0.69 

 
1.00 

 
0.75 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
จากตาราง 20 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.50 – 1.00 โดยผานเกณฑ
ที่กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุก
ขอผานเกณฑที่กําหนดไว 
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ตาราง 21 คาคะแนน IOC ของแบบประเมินเว็บเพจดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 1.1 วตัถุประสงคของบทเรยีนชัดเจน 
 1.2 คําแนะนาํ คําอธิบาย หรือตัวอยางที่จําเปนในการเรียนใน

เน้ือหาวิชา 
 1.3 การประกาศแจงกําหนดการกิจกรรมตางๆ ในการเรียน

การสอนเหมาะสม 
 1.4 มีการสาธิต/ยกตัวอยางเหมาะสม 
 1.5 มีคําแนะนําในการเรียนที่นาสนใจ 
 1.6 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตทีเ่ขาใจงาย 
 1.7 มีคําแนะนําในการใชเวบ็ไซตที่นาสนใจ 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน 
 2.2 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเหมาะสมทั้งปริมาณ

ความถี่ และระยะเวลา 
 2.3 กิจกรรมในเวบ็ไซตมีประโยชนสําหรับผูเรียนในการ

เรียนรูดวยตนเอง 
 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวน

รวมระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนอ่ืน 
 2.5 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเขาใจงาย 
 2.6 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนนาสนใจ 
 2.7 มีกําหนดการตางๆในการเรียนการสอนที่เขาใจงาย 
3. ดานการออกแบบ 
 3.1 มีการออกแบบท่ีสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 การออกแบบเว็บไซตมีความนาสนใจ 
 3.3 การออกแบบหนาจอบทเรียนมีความสะดวกในการใช 
 3.4 การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค 
 3.6 การออกแบบเว็บไซตมีการส่ือสารที่ชัดเจนกับผูเรียน 
 3.7 หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม และสวยงาม 

 

 
0.88 
0.81 

 
0.94 

 
0.88 
0.88 
0.88 
0.75 

 
0.94 
0.88 

 
0.88 

 
0.69 

 
0.81 
0.69 
0.81 

 
0.94 
0.81 
0.75 
0.88 
0.75 
0.88 

 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลอืกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

4. ดานภาพ 
 4.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 4.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียน 
 4.3 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม 
 4.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
 4.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
 4.6 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ 
 4.7 ความกลมกลืนของภาพที่ใช 
 4.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน 
 4.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม 
 4.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย 
 4.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง 

5. ดานอักษร 
 5.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
 5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
 5.3 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 5.4 ตัวอักษรกับพ้ืนหลังชวยใหอานงาย 

6. การใชสี 
 6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชสี 
 6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 
 6.3 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก 
 6.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง 
 6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ 

7. ดานภาษา 
 7.1 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม 
 7.2 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 7.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

 

 
1.00 
1.00 
0.88 
1.00 
1.00 
0.94 
0.63 
0.88 
1.00 
1.00 
0.88 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
0.81 
1.00 
0.94 
1.00 
0.88 

 
1.00 
0.94 
1.00 

 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

8. ดานเสียง 
 8.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 8.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
 8.3 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรีประกอบ 

9. พื้นหลัง 
 9.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 
 9.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตวัอักษร 

10. ปุมตางๆ 
 10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 
 10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม 
 10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน สับสน) 
 10.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย 

11. ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง 
 11.1 ระบบนาํทางเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 
 11.2 การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรสนับสนุน การเรียน

ภายนอก 
 11.3 การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่เก่ียวของ

เขาใจงาย 
 11.4 การเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงความรูอ่ืนๆ

นาสนใจ 
 11.5 การเชื่อมโยงในหนาเดียวกันและหนาอ่ืนๆของบทเรียน 
 11.6 จุดเชื่อมโยงมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่เชื่อมไป 
 11.7 การเชื่อมโยงของแตละหัวขอภายในบทเรียน 
11.8 การเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการมี ความ

สะดวกรวดเร็ว 
12. ดานการปฏิสัมพันธ  

 12.1 การส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
 12.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 12.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนทั้งหมด 

 
0.94 
0.94 
0.88 

 
0.88 
1.00 

 
0.69 
0.88 
0.81 
0.88 

 
1.00 
1.00 

 
0.81 

 
0.88 

 
0.88 
1.00 
0.81 
0.94 

 
 

0.75 
0.69 
0.81 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

13. ดานเวลาเรียน  
 13.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่บรรยาย 
 13.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียน 

14. ดานเทคนิค  
 14.1 เทคนิคการนําเสนอภาพ สื่อตางๆรวดเร็ว 
 14.2 แสดงผลไดรวดเร็วและถูกตอง 
 14.3 เทคนิคที่ใชมีความเหมาะสม 
 14.4 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
 14.5 สามารถใชโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 
 14.6 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 
 14.7 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัติตามไดงาย 
 14.8 ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม 

 
0.75 
0.63 

 
0.81 
0.81 
0.88 
0.75 
0.69 
0.81 
1.00 
0.63 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 21 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.63 – 1.00 โดยผาน
เกณฑที่กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุกขอ
ผานเกณฑที่กําหนดไว 
 ซึ่งในการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ดานเน้ือหา 
  1.1  เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
 2.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบฝกหัด 
  2.2  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบฝกหัด 
  2.3  ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับในแบบฝกหัด 
  2.4  การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ 
  2.5  การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ 
 3.  ดานการออกแบบ 
  3.1  มีการออกแบบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 4.  ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  4.1  วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 
  4.2  วิธีการสอนเหมาะสมกับผูเรียน 
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  4.3  วิธีการสอนเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การเรียนรู 
  4.4  คูมือผูเรียนมีความเหมาะสม 
  4.5  คูมือผูสอนมีความเหมาะสม 
 5.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
  5.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของเน้ือหา 
  5.2  กิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอการเรียนรู 
  5.3  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียน 
  5.4  สภาพแวดลอมตางๆในการทํากิจกรรม 
 6.  ดานเสียง 
  6.1  ระดับความดังของเสียง 
 
 6.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินชุดการสอน โดยจําแนกตามดานเนื้อหาและ 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 22  คาคะแนน IOC ของแบบประเมินชุดการสอนเนื้อหา  
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 
 1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 1.3 เน้ือหามีความถูกตอง 
 1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.5 เน้ือหามีความทันสมัย 
 1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน 
 1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.8 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
 1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
 1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 

 
0.88 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2.1 ความชัดเจนของขอคําถาม 
 2.2 ความชัดเจนของคําส่ัง 
 2.3 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม 
 2.4 ความเหมาะสมของคําถาม 

 
0.94 
1.00 
0.88 
0.81 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ (ตอ) 
 2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค 
 2.7 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน 
 2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง 
 2.9 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน 

    2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทายบทเรียน 
3. การใชภาษา  

 3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 3.2 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม 
 3.3 ใชภาษาถูกตองทั้งตัวสะกดและไวยากรณ 

 
0.88 
0.88 
0.75 
0.81 
0.94 
0.81 

 
1.00 
0.75 
0.94 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 22 พบวา ขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.75 – 1.00 โดยผาน
เกณฑที่กําหนดไววาทุกขอคําถามตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามทุกขอ
ผานเกณฑที่กําหนดไว 
 
ตาราง 23  คาคะแนน IOC ของแบบประเมินชุดการสอนดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

1. คูมือครู 
 1.1 คําชี้แจงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับชุดการสอน 
 1.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 1.3 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
 1.4 สาระของคูมือครูมีความครบถวนเหมาะสม 
 1.5 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระการเรียนรูเหมาะสม 
 1.6 เน้ือหาสาระถูกตองและมีความชัดเจน 
 1.7 ภาษาเหมาะสมเขาใจงาย สื่อความหมายไดดี 
 1.8 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม 

 
0.94 
0.88 
1.00 
0.94 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 23  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 2.1 กําหนดจุดประสงคและระดับผูเรียนชดัเจน 
 2.2 มีความคดิสรางสรรคในการออกแบบชุดการสอน 
2.3 วิธีการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 
 2.4 การออกแบบสนองความแตกตางระหวางบุคคลหรือ

สงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียน 
 2.5 มีแบบฝกหัด และการประเมินผลทีค่รอบคลุมวัตถุประสงค 

3. ดานการออกแบบชุดการสอน  
 3..1 การจัดวางองคประกอบไดสัดสวนสวยงามงายตอการใช 
 3.2 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อานงายและเหมาะสม

กับผูเรียน 
 3.3 การเลือกใชสีมีความเหมาะสมและกลมกลืน 
 3.4 การส่ือความหมายสอดคลองกับแนวของเนื้อหา 
 3.5 ขอความ รูปภาพชัดเจน เหมาะสมและถูกตอง สื่อสารกับ

ผูใชไดอยางเหมาะสม 
4. แผนการจัดการเรียนรู 

 4.1 เน้ือหาสาระครอบคลุมกับวตัถุประสงคที่กําหนดไว 
 4.2 รูปแบบที่ใชถูกตองตามหลักวิชา 
 4.3 เวลาที่ใชเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 4.4 มีการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

5. กิจกรรมการสอน 
 5.1 เรียงลําดับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
 5.2 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเหมาะสม 
 5.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
 5.4 ชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 
 5.5 สงเสริมการเรียนรู 
 5.6 สอดคลองกับจุดประสงค 
 5.7 ฝกการทาํงานเปนกลุมรวมกัน 
 5.8 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 
  

 
0.88 
0.94 
0.88 
0.50 

 
0.81 

 
0.81 
0.88 

 
0.81 
0.69 
0.63 

 
 

1.00 
0.88 
1.00 
1.00 

 
1.00 
0.88 
1.00 
0.81 
0.44 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

5. กิจกรรมการสอน (ตอ) 
 5.9 สอดคลองกับเนื้อหา 
 5.10 เราความสนใจของผูเรียน 

6. บัตรคําสั่ง 
 6.1 คําสั่งชัดเจนเขาใจงาย 
 6.2 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
 6.3 ภาษาที่ใชสื่อความหมายไดดี 
 6.4 การจัดลําดับกิจกรรมเหมาะสม 
 6.5 รูปแบบนาสนใจ 

7. ใบความรู 
 7.1 เน้ือหามีความชัดเจน สื่อความหมายไดดี 
 7.2 จัดลําดับขั้นตอนการเรียนรูเหมาะสม 
 7.3 เน้ือหามีความตอเน่ือง 
 7.4 เน้ือหาสาระถูกตอง 
 7.5 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงค 
 7.6 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
 7.7 รูปแบบนาสนใจ 

8. บัตรกิจกรรม 
 8.1 ขอความชัดเจน เขาใจงาย 
 8.2 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
 8.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
 8.4 เรียงลําดับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
 8.5 ฝกการทํางานเปนกลุม 
 8.6 ชวยทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 8.7 เน้ือหาสาระถูกตอง 
 8.8 รูปแบบนาสนใจ 

9. สื่อการสอน 
 9.1 ความเหมาะสมในรูปแบบของสื่อ 
 9.2 สื่อสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
0.94 
0.88 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.94 
1.00 
0.75 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา IOC แปลผล 

 
 จากตาราง 23 พบวา ขอคําถามมีคา IOC อยูในระหวาง 0.44 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มี
คา IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ดานกิจกรรมการสอนสงเสริมการเรียนรู มีคา IOC 
0.44 สวนขอคําถามที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงถึงขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว 
 ซึ่งในการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ดานเน้ือหา 
  1.1 เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
 2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1 การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบฝกหัด 
  2.2 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบฝกหัด 
  2.3 ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน แบบฝกหัด 
  2.4 การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ 
  2.5 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ 
 3.  บัตรคําสั่ง 
  3.1 ขนาดของตัวอักษรและภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. สื่อการสอน (ตอ) 
   9.3 ความเหมาะสมของขนาดสื่อ 
   9.4 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
   9.5 ความนาสนใจชวนใหติดตาม 

 
0.88 
0.94 
0.88 

 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 
ตาราง 24 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยี

การศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอคําถาม คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 ดานเน้ือหา 
 1.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 1.3 ดานการใชภาษา 

2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.1 ดานการจัดการบทเรียน 
 2.2 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2.3 ดานอักษร 
 2.4 ดานภาษา 
 2.5 ดานภาพ 
 2.6 ดานพ้ืนหลัง 
 2.7 ดานการใชสี 
 2.8 ดานเสียง 
 2.9 ดานปุมคําส่ัง 
 2.10 ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 2.11 ดานเวลาเรียน 
 2.12 ดานเทคนิค 

3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 ดานเน้ือหา 
 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 ดานเวลา 

4.77 
4.90 
4.66 
4.67 
4.73 
4.80 
4.78 
4.95 
4.73 
4.86 
4.40 
4.80 
4.71 
4.85 
4.83 
4.60 
4.34 
4.49 
4.80 
4.52 
4.00 

0.34 
0.23 
0.35 
0.42 
0.38 
0.31 
0.23 
0.22 
0.06 
0.32 
0.14 
0.77 
0.29 
0.29 
0.36 
0.07 
0.27 
0.50 
0.45 
0.55 
1.22 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 

 
 จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมและรายดาน 
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พบวา ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.77,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.34) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ขอ
คําถามใน ดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.90, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.23) ขอคําถาม
ใน ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.66, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.35) ขอคําถามในดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.67, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.42) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามในดานเน้ือหาที่ควรปรับปรุง คือ 
 1.  เน้ือหามีความทันสมัย ปรับเปน เน้ือหามีความเหมาะสมกับสมัย  
 2.  เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน ปรับเปน เน้ือหาในแตละตอนมีความ
เก่ียวเนื่องกัน 
 3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน ปรับเปน แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
มีความเหมาะสม  
 4.  ความเหมาะสมของตัวลวง ปรับเปน ความเหมาะสมของตัวลวงในภาพรวม  
 5.  ความเหมาะสมของคําถาม ปรับเปน คําถามเหมาะสมกับเนื้อหา 
 6.  จํานวนขอทดสอบเหมาะสม ปรับเปน จํานวนขอทดสอบเหมาะสมกับเวลาผูวิจัยได
ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเทคโนโลยีการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.73,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ขอคําถามในดานการจัดการบทเรียนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80 ,คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31) ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.78, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.23) ขอคําถามในดานตัวอักษรมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.95 , คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.22) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.73 ,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.06) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.86 ,คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32) ขอคําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.40 ,คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.14) ขอคําถามในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80 ,คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.77) ขอคําถามในดานเสียงสวนใหญมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.71,คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.29) ขอคําถามในดานปุมคําสั่งมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.85,คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.29) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.83, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.36) ขอคําถามในดานเวลามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60,คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.07) และขอคําถามในดานเทคนิคมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.34,คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.27) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  ความชัดเจนของคําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียน ปรับเปน ความชัดเจนของคําอธิบาย
แบบฝกปฏิบัติในบทเรียน  
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 2.  สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม ปรับเปน สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพ ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 3. ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย ปรับเปน ความเหมาะสมของ
ระดับเสียงดนตรีกับระดับเสียงบรรยาย  
 4.  ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ปรับเปน ความเหมาะสมของเสียงดนตรีกับเร่ือง ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 5. การใชเทคนิคตางๆในการสรางภาพ ปรับเปน การใชเทคนิคตางๆในการตกแตงภาพ  
 6.  ใชงายทั้งการเขา-ออก และขณะใชงานของโปรแกรม ปรับเปน ความสามารถในการ
เลือกเขาใชโปรแกรมและออกจากโปรแกรม ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญโดย
รวมอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.49, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก คือ เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน 
(คาเฉลี่ย = 4.80 , คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.52 , คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) และ ขอคําถามในดานเวลามี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00 ,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.22)  
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 2.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
 
ตาราง 25 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอคําถาม คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 ดานเน้ือหา 
 1.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 1.3 การใชภาษา 

2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.1 ดานการจัดการบทเรียน 
 2.2 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2.3 ดานอักษร 
 2.4 ดานภาษา 
 2.5 ดานภาพ 
 2.6 ดานพ้ืนหลัง 
 2.7 ดานการใชสี 
 2.8 ดานเสียง 
 2.9 ดานปุมคําส่ัง 
 2.10 ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
 2.11 ดานเวลาเรียน 
 2.12 ดานเทคนิค 

3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3.1 ดานเน้ือหา 
 3.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 3.3 ดานเวลา 

4.55 
4.90 
4.16 
4.67 
4.52 
4.31 
4.48 
4.95 
4.87 
4.72 
4.50 
4.64 
4.54 
4.75 
4.60 
4.10 
4.04 
4.46 
4.80 
4.44 
4.20 

0.41 
0.23 
0.25 
0.45 
0.51 
0.57 
0.66 
0.22 
0.26 
0.45 
0.89 
0.06 
0.50 
0.50 
0.20 
0.53 
0.53 
0.36 
0.45 
0.31 
1.30 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 

 
 จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสใน ดาน
เนื้อหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมและรายดาน พบวา ขอ
คําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.55,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอคําถามใน ดาน
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เน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.55, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41) ขอคําถามใน ดาน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.16,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) ขอคําถาม
ในดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.67,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.45) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามในดานเน้ือหาที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  เน้ือหามีความทันสมัย ปรับเปน เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย  
 2.  เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน ปรับเปน เน้ือหาในแตละตอนมีความ
เก่ียวเนื่องกัน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.52, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ขอคําถามในดานการจัดการบทเรียนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.31, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
1.57) ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี(คาเฉลี่ย = 4.48,คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) ขอคําถามในดานอักษรมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.95, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.22) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.87, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.26) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอ
คําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.50,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) ขอคําถามใน
ดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก(คาเฉลี่ย = 4.64,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.06) ขอคําถามในดานเสียง
มีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.54, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) ขอคําถามในดานปุมคําสั่งมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.75, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธ
และการเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.20) ขอคําถามในดาน
เวลาเรียนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.10, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) และขอคําถามในดานเทคนิค
มีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.04, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ พบวา มีขอคําถามที่ควรปรับปรุง คือ  
 1. สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม ปรับเปน สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพ  
 2. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ปรับเปน ความเหมาะสมของเสียงดนตรีกับเรื่อง 
 3.  ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย ปรับเปน ความเหมาะสมของ
ระดับเสียงดนตรีกับระดับเสียงบรรยาย  
 4.  การใชเทคนิคตางๆในการสรางภาพ ปรับเปน การใชเทคนิคตางๆในการตกแตงภาพ 
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวม
อยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.46,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.36) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอ
คําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.44, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.31) และ ขอคําถามในดานเวลามีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.20 ,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.30)  
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 3.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินรายการวีดิทัศน  
 
ตาราง 26 ผลการประเมินคุณภาพรายการวีดิทัศนในดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และ

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอคําถาม คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 ดานเน้ือหา 
 1.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 1.3 ดานการใชภาษา 

2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.1 ดานการจัดการบทเรียน 
 2.2 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2.3 ดานอักษร 
 2.4 ดานภาษา 
 2.5 ดานภาพ 
 2.6 ดานพ้ืนหลัง 
 2.7 ดานการใชสี 
 2.8 ดานเสียง 
 2.9 ดานเวลาเรียน 
 2.10 ดานเทคนิค 

3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3.1 ดานเน้ือหา 
 3.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 3.3 ดานเวลา 

4.47 
4.88 
3.83 
4.80 
4.47 
4.23 
4.31 
4.95 
4.87 
4.94 
3.60 
4.64 
4.69 
4.00 
3.95 
4.00 
4.60 
3.96 
3.60 

0.54 
0.25 
0.22 
0.45 
0.61 
0.68 
0.73 
0.22 
0.26 
0.18 
1.34 
0.30 
0.47 
0.56 
0.58 
0.58 
0.55 
0.62 
1.52 

คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 

 
 จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินรายการวีดิทัศนในดานเนื้อหา
ดานเทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมและรายขอ พบวา ขอคําถามของ
แบบประเมินรายการวีดิทัศนในดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.47, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดี
มาก (คาเฉลี่ย = 4.88, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
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มีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.83, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.22) ขอคําถามในดานการใชภาษามี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามในดานเน้ือหาที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  เน้ือหามีความทันสมัย ปรับเปน เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย 
 2. เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน ปรับเปน เน้ือหาในแตละตอนมีความ
เก่ียวเนื่องกัน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินหนังสือรายการวีดิทัศนในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยู
ในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.47, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ขอคําถามในดานการจัดการบทเรียนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.23, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.68) ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.31, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) ขอคําถามในดานตัวอักษรมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.95, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.22) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.87, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.26) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.94, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.18) ขอคําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.34) ขอ
คําถามในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.64, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30) ขอคําถาม
ในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.64, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30) ขอคําถามในดาน
เสียงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.69, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) ขอคําถามในดานเวลาเรียนมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) ขอคําถามในดานเทคนิคมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 3.97, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  ความสะดวกในการใชบทเรียน ปรับเปน ความสะดวกในการใชสื่อวีดิทัศน  
 2.  มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม ปรับเปน มีความคิดสรางสรรคใน การ
ออกแบบส่ือวีดิทัศน  
 3.  เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน ปรับเปน เอกสารคูมือการใชสื่อวีดิทัศน
เหมาะสม ชัดเจน  
 4.  ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย ปรับเปน ความเหมาะสมของ
ระดับเสียงดนตรีกับระดับเสียงบรรยาย  
 5.  ความเหมาะสมของเสียงดนตรี ปรับเปน ความเหมาะสมของเสียงดนตรีกับเร่ือง ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินหนังสือรายการวีดิทัศนในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวม
อยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ขอ
คําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.96, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.62) ขอคําถามในดานเวลามีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.52) 
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 4.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินบทเรียนออนไลน  
 
ตาราง 27 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และ

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอคําถาม คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 ดานเน้ือหา 
 1.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 1.3 ดานการใชภาษา 

2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.1 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3 ดานการออกแบบ 
 2.4 ดานภาพ 
 2.5 ดานอักษร  
 2.6 ดานภาษา 
 2.7 ดานเสียง 
 2.8 ดานพ้ืนหลัง 
 2.9 ดานการใชสี 
 2.10 ดานปุมคําส่ัง 
 2.11 ดานการปฏิสัมพันธ 
 2.12 ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง 
 2.13 ดานเวลาเรียน 
 2.14 ดานเทคนิค 

3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3.1 ดานเน้ือหา 
 3.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 3.3 ดานการออกแบบ 
 3.4 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 3.5 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.6 ดานเสียง 

4.72 
4.86 
4.56 
4.80 
4.62 
4.43 
4.57 
4.37 
4.84 
4.95 
4.93 
4.73 
4.60 
4.80 
4.55 
4.80 
4.73 
4.60 
4.18 
4.60 
4.80 
4.68 
4.80 
4.56 
4.60 
4.00 

0.31 
0.25 
0.26 
0.29 
0.37 
0.39 
0.32 
0.37 
0.39 
0.22 
0.26 
0.06 
0.07 
0.27 
0.17 
0.45 
0.35 
0.32 
0.49 
0.28 
0.45 
0.40 
0.45 
0.21 
0.89 
1.00 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
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 จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดาน
เน้ือหาดานเทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมและรายดาน พบวา ขอ
คําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.72, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอคําถามในดาน
เน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.86, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) ขอคําถามในดาน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.56, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.26) ขอ
คําถามในดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.29) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามในดานเน้ือหาที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน ปรับเปน เน้ือหาในแตละตอนมีความ
เก่ียวเนื่องกัน  
 2.  เน้ือหามีความทันสมัย ปรับเปน เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย  
 3.  แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน ปรับเปน แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
มีความเหมาะสม  
 4.  ความเหมาะสมของตัวลวง ปรับเปน ความเหมาะสมของตัวลวงในภาพรวม  
 5.  ความเหมาะสมของคําถาม ปรับเปน คําถามเหมาะสมกับเนื้อหา 
 6.  จํานวนขอทดสอบเหมาะสม ปรับเปน จํานวนขอทดสอบเหมาะสมกับเวลา ผูวิจัยได
ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.62, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉล่ีย = 4.43, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) ขอคําถามในดานกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.57, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32) ขอคําถามในดานการออกแบบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.37, 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.84, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.39) ขอคําถามในดานอักษรมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.95, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.22) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.93, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.26) 
ขอคําถามในดานเสียงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.73, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.06) ขอคําถาม
ในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.07) ขอคําถามในดาน
การใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27) ขอคําถามในดานปุมคําส่ัง
มีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.55, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.17) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอคําถามในดานระบบการนําทาง
และ การเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.73, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.35) ขอคําถามใน
ดานเวลาเรียนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32) ขอคําถามในดาน
เทคนิคมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.18, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) 
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 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค ปรับเปน การออกแบบหนาจอมีแนวความคิด
สรางสรรค  
 2.  สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม ปรับเปน สีของพ้ืนหลังมีความเหมาะสมกับภาพ ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 3.  ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก ปรับเปน ความเหมาะสมของสีของภาพและ
กราฟก 
 4.  ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาท่ีบรรยาย ปรับความเหมาะสมของเวลาเรียน
กับเนื้อหาที่เรียนรู ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูใน
ระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอ
คําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.68, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.40) ขอคําถามในดานการออกแบบอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.56, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.21) ขอคําถามในดานกิจกรรมการเรียน
การสอนอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) ขอคําถามใน 
ดานเสียงอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.00)  
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามที่ควรเพิ่มเติม คือ ระดับความดังของ
เสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย และระดับความชัดเจนของเสียง ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถกูตอง
ตามคําแนะนํา 
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 5.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินเว็บเพจ  
 
ตาราง 28 ผลการประเมินคุณภาพเว็บเพจในดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอคําถาม คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 ดานเน้ือหา 
 1.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 1.3 ดานการใชภาษา 

2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา  
 2.1 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3 ดานการออกแบบ 
 2.4 ดานภาพ 
 2.5 ดานอักษร 
 2.6 ดานภาษา 
 2.7 ดานเสียง 
 2.8 ดานพ้ืนหลัง 
 2.9 ดานการใชสี 
 2.10 ดานปุมคําส่ัง 
 2.11 ดานการปฏิสัมพันธ 
 2.12 ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง 
 2.13 ดานเวลาเรียน 
 2.14 ดานเทคนิค 

3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3.1 ดานเน้ือหา 
 3.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 3.3 ดานการออกแบบ 
 3.4 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 3.5 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.6 ดานเสียง 

4.23 
4.68 
3.62 
4.53 
4.54 
4.37 
4.63 
4.46 
4.82 
5.00 
4.93 
4.67 
4.60 
4.72 
4.35 
4.27 
4.78 
3.40 
4.00 
4.26 
4.80 
3.80 
4.40 
4.40 
4.50 
4.20 

0.70 
0.48 
0.52 
0.55 
0.42 
0.43 
0.05 
0.39 
0.31 
0.00 
0.26 
0.06 
0.07 
0.28 
0.14 
0.17 
0.23 
1.52 
0.52 
0.30 
0.45 
0.09 
0.55 
0.16 
0.03 
0.84 

คุณภาพดี 
คุณภาพปานกลาง 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพปานกลาง 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
คุณภาพดี 
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 จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินเว็บเพจในดานเนื้อหา ดาน
เทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมและรายดาน พบวา ขอคําถามของ
แบบประเมินเว็บเพจในดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.23, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.70) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.68, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.62, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) ขอคําถามในดานการใชภาษามีคุณภาพ
ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.53, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามในดานเน้ือหาที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน ปรับเปน เน้ือหาในแตละตอนมีความ
เก่ียวเนื่องกัน  
 2.  เน้ือหามีความทันสมัย ปรับเปน เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย ผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินเว็บเพจในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.54, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.37, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.43) ขอคําถามในดานกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.63, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.05) ขอคําถามในดานการออกแบบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.46, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.82, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.31) ขอคําถามในดานอักษรมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 5.00, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.00) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.93, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.26) 
ขอคําถามในดานเสียงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.67, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.06) ขอคําถาม
ในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.07) ขอคําถามในดาน
การใชสีมีคุณภาพดีมาก(คาเฉลี่ย = 4.72,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28) ขอคําถามในดานปุมคําส่ังมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.35, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.14) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.27, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.17) ขอคําถามในดานระบบการนําทางและ
การเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.78, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.23) ขอคําถามในดาน
เวลาเรียนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.40, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.52) ขอคําถามในดานเทคนิคมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค ปรับเปน การออกแบบหนาจอมีแนวความคิด
สรางสรรค 
 2.  สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม ปรับเปน สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพผูวิจัยได
ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
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 ขอคําถามของแบบประเมินเว็บเพจในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.26, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอ
คําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอคําถามใน
ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ อยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.09) ขอคําถามในดานการออกแบบอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.40, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.55) ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 
4.40, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.16) ขอคําถามในดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.50, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.03) ขอคําถามในดานเสียงอยูในระดับมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.20, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84)  
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามที่ควรเพิ่มเติม คือ ระดับความดังของ
เสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย และระดับความชัดเจนของเสียง ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถกูตอง
ตามคําแนะนํา 
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 6.  ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินชุดการสอน 
 
ตาราง 29 ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และ

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอคําถาม คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 
 1.1 ดานเน้ือหา 
 1.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 1.3 ดานการใชภาษา 

2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา  
 2.1 ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2.2 ดานการออกแบบชุดการสอน 
 2.3 ดานกิจกรรมการสอน 
 2.4 ดานคูมือครู 
 2.5 ดานแผนการจัดการเรียนรู 
 2.6 ดานบัตรคําสั่ง 
 2.7 ดานใบความรู 
 2.8 ดานบัตรกิจกรรม 
 2.9 ดานสื่อการสอน 

3. ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3.1 ดานเน้ือหา 
 3.2 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 3.3 ดานบัตรคําสั่ง 

4.72 
4.84 
4.58 
4.80 
4.84 
4.48 
4.56 
4.89 
5.00 
4.85 
4.72 
5.00 
4.90 
4.88 
4.74 
4.80 
4.72 
4.80 

0.27 
0.25 
0.21 
0.29 
0.34 
0.24 
0.39 
0.32 
0.00 
0.45 
0.30 
0.00 
0.30 
0.27 
0.22 
0.45 
0.24 
0.45 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 

 
 จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินชุดการสอนในดานเนื้อหา ดาน
เทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมและรายดาน พบวา ขอคําถามของ
แบบประเมินชุดการสอนในดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดี
มาก (คาเฉลี่ย = 4.84, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.26) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
มีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.58, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.21) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพ
ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.29)  
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 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา มีขอคําถามในดานเน้ือหาที่ควรปรับปรุง คือ  
 1.  เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน ปรับเปน เน้ือหาในแตละตอนมีความ
เก่ียวเนื่องกัน  
 2.  เน้ือหามีความทันสมัย ปรับเปน เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย ผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความสอดคลองกัน ปรับเปน แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
มีความเหมาะสม  
 4.  ความเหมาะสมของตัวลวง ปรับเปน ความเหมาะสมของตัวลวงในภาพรวม  
 5.  ความเหมาะสมของคําถาม ปรับเปน คําถามเหมาะสมกับเนื้อหา 
 6.  จํานวนขอทดสอบเหมาะสม ปรับเปน จํานวนขอทดสอบเหมาะสมกับเวลา ผูวิจัยได
ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองตามคําแนะนํา 
 ขอคําถามของแบบประเมินชุดการสอนในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.84, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.34) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.48, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.24) ขอคําถามในดานการออกแบบชุดการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.56, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) ขอคําถามในดานกิจกรรมการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.89, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32) ขอคําถามในดานคูมือครูมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 5.00, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.00) ขอคําถามในดานแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.85, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอคําถามในดานบัตรคําส่ังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72, 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30) ขอคําถามในดานใบความรูมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 5.00, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.00) ขอคําถามในดานบัตรกิจกรรมมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.90, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30) ขอคําถามในดานสื่อการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.88, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.27)  
 ขอคําถามของแบบประเมินชุดการสอนในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับ
มีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.74, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.22) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ขอคําถาม
ในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ อยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.24) ขอคําถามในดานบัตรคําส่ัง อยูในระดับมีคุณภาพดีมาก(คาเฉลี่ย = 4.80, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การสรุปผลการพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนสําหรับการวิจัย
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาเปนการนําเสนอเก่ียวกับความมุงหมายของการวิจัย ความสําคัญของ
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล สรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนจากปริญญานิพนธหรือ
วิทยานิพนธที่เก่ียวของกับสื่อการสอนเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 2.  เพ่ือพัฒนาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 3.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะทําใหผูผลิตสื่อการเรียนการสอนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอนซ่ึงสามารถนําแบบประเมินไปพัฒนาสื่อการสอนประเภทตางๆ โดยไมตองใช
ระยะเวลาในการสรางแบบประเมินขึ้นใหม และเปนประโยชนสําหรับผูที่ไมมีความรูดานการสราง 
แบบประเมินส่ือการสอน นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน
ประเภทตางๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ศึกษา คือ ผูเชี่ยวชาญทางดานส่ือการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 
คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
 
 ขอบเขตการวิเคราะหงานวิจัย 
 การวิเคราะหงานวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยคือ เปนปริญญานิพนธ
หรือวิทยานิพนธของระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยที่เปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาโดยมีหลักเกณฑในการเลือกคือ มีรายละเอียดของ
แบบประเมินครบถวนครอบคลุมในสวนของเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษาและมีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมืองานวิจัย ซึ่งพิมพเผยแพรตั้งแตป 2549-2553 โดยวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับการ
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ประเมินสื่อการสอนท้ังทางดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
งานวิจัยมาเปนแนวทางในการสรางขอคําถามสําหรับการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก  
 1.  แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย 
 2.  แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 3.  แบบสัมภาษณ 
 4.  ชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยดําเนินการสํารวจรายชื่องานวิจัยที่เก่ียวกับส่ือการสอนเฉพาะในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ระหวางปพ.ศ. 2549-2553 จากการสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูลหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย หองสมุดสภาวิจัย และจากเครือขายอินเทอรเน็ต จากน้ันจึงดําเนินการศึกษาและทํา 
การบันทึกขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลงานวิจัยที่สรางขึ้น 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการติดตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยอธิบายขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
 3.  ผูวิจัยทําหนังสือในนามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ถึง
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน ที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือขอความรวมมือใน การ
ตอบแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 4.  ผูวิจัยนําแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนไปเก็บรวบรวมขอมูลกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
17 คน 
 5.  นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการสรางขอคําถามของ
แบบสัมภาษณ 
 6.  ในการสงแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนใหผูเชี่ยวชาญตอบ ผูวิจัยเปนคนเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยตรง 
 7.  ผูวิจัยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 คน 
จาก 17 คน เพ่ือหาคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 8.  ผูวิจัยดําเนินการติดตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยจะขอความรวมมือจาก
ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ เพ่ือสรุปผลการหาคุณภาพของชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการเรียน 
การสอน 
 9.  นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  
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 10. นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปผลการวิจัยและ
จัดทําชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับสื่อการเรียนการสอน จํานวน 125 เร่ือง พบวา 
งานวิจัยสวนใหญศึกษาโดยใชสื่อการเรียนการสอนจําแนกไดดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส รายการวีดิทัศน ชุดการสอน เร่ืองบทเรียนออนไลน และเว็บเพจ ผลที่ไดจาก
การวิเคราะหแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน เพ่ือนํามารางเปนขอคําถามที่ใชในแบบประเมินสื่อ
การเรียนการสอนโดยไดหัวขอของแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนแตละประเภท ดังนี้  
  1.1 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและ ดาน
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดานเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีหัวขอการประเมินคือดาน
เน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามี
หัวขอการประเมินคือ ดานการจัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร 
ดานภาษา ดานภาพ พ้ืนหลัง การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดาน
เวลาเรียน และดานเทคนิค 
  1.2  แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา พบวาดานเน้ือหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดาน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการ
ประเมินคือ ดานการจัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา 
ดานภาพ พ้ืนหลัง การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และ
ดานเทคนิค 
  1.3  แบบประเมินรายการวีดิทัศน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา พบวา ดานเน้ือหาในรายการวีดิทัศนมีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัด
และแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวา มีหัวขอการประเมินคือ ดาน
การจัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ พ้ืน
หลัง การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
  1.4  ชุดการสอน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดาน
เน้ือหาในชุดการสอนมีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบและ ดาน
การใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบระบบ 
การเรียนการสอน ดานการออกแบบชุดการสอน ดานกิจกรรมการสอน ดานคูมือครู ดานแผนการ
จัดการเรียนรู ดานบัตรคําสั่ง ดานใบความรู ดานบัตรกิจกรรม และดานสื่อการสอน 
  1.5  บทเรียนออนไลน โดยจําแนกตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา
ดานเน้ือหาในบทเรียนออนไลนมีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
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และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดานภาษา 
ดานเสียง พ้ืนหลัง การใชสี ปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธ ดานระบบการนําทางและการเช่ือมโยง 
ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค 
  1.6  เว็บเพจ โดยจําแนกตามดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวาดาน
เน้ือหาในเว็บเพจมีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใช
ภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการประเมินคือ ดานการออกแบบระบบการเรียน
การสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดานภาษา ดาน
เสียง พ้ืนหลัง การใชสี ปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธ ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง ดาน
เวลาเรียน และดานเทคนิค 
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน พบวา  
  2.1  ขอคําถามในแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเนื้อหาและดาน
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.75 – 1.00 และขอ
คําถามในดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.31 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มีคา 
IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ความเหมาะสมของมุมกลอง มีคา IOC 0.44 การตัด
ตอและเทคนิคพิเศษ มีคา IOC 0.31 และความเหมาะสมของรูปแบบรายการ มีคา IOC 0.44 
  2.2  ขอคําถามในแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.56 – 1.00 และขอคําถามใน
ดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.31 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มีคา IOC ไมถึง 
0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ความเหมาะสมของมุมกลอง มีคา IOC 0.31 การตัดตอและ
เทคนิคพิเศษ มีคา IOC 0.31 และความเหมาะสมของรูปแบบรายการ มีคา IOC 0.44 
  2.3  ขอคําถามในแบบประเมินรายการวีดิทัศนในดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษา พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.38 – 1.00 และขอคําถามใน
ดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.06 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มีคา IOC ไมถึง 
0.50 ถือวาไมผานการคัดเลือก คือ ความเหมาะสมของตัวลวง มีคา IOC 0.38 แบบฝกหัดและ
แบบทดสอบมีความสอดคลองกัน มีคา IOC 0.44 ปุมและสัญรูปตางๆสามารถส่ือสารกับผูใชไดอยาง
เหมาะสม มีคา IOC 0.44 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม มีคา IOC 0.44 มีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนอยางเหมาะสม มีคา IOC 0.38 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม มีคา IOC 0.25 
การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวกและรวดเร็ว มีคา IOC 0.31 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคา IOC 0.19 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเชื่อมโยงการเรียนรู มีคา IOC 
0.19 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง มีคา IOC 0.19 คําสั่งตางๆในการ
เชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยางชัดเจน มีคา IOC 0.06 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม มีคา IOC 
0.38 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม มีคา IOC 0.38 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน 
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สับสน) มีคา IOC 0.06 การสื่อความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย มีคา IOC 0.44 และเปดโอกาสให
ผูเรียนควบคุมลําดับในการศึกษาบทเรียนเอง มีคา IOC 0.44 
  2.4  ขอคําถามในแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษาพบวา ขอคําถามในดานเนื้อหา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.75 – 1.00 และขอคําถามใน
ดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.63 – 1.00 โดยผานการคัดเลือกทุกขอคําถาม 
  2.5  ขอคําถามในแบบประเมินเว็บเพจในดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.50 – 1.00 และขอคําถามในดาน
เทคโนโลยีการศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.63 – 1.00 โดยผานการคัดเลือกทุกขอคําถาม 
  2.6  ขอคําถามในแบบประเมินชุดการสอนในดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคา IOC อยูในระหวาง 0.75 – 1.00 และขอคําถามในดานเทคโนโลยี
การศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.44 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มีคา IOC ไมถึง 0.50 ถือวาไม
ผานการคัดเลือก คือ ดานกิจกรรมการสอน สงเสริมการเรียนรู มีคา IOC 0.44  
 3.  ผลการตรวจคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนพบวา 
  3.1  ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเน้ือหา ดาน
เทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหาโดยรวม
อยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉล่ีย = 4.77) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดาน
เน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย= 4.90) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี
มาก (คาเฉลี่ย = 4.66) ขอคําถามในดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.67) ขอคําถาม
ในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.73) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอคําถามในดานการจัดการบทเรียนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามใน
ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.78) ขอคําถามในดาน
ตัวอักษรมีคุณภาพดีมาก(คาเฉลี่ย = 4.95) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.73) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.86) ขอคําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.40) ขอคําถามในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดาน
เสียงสวนใหญมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.71) ขอคําถามในดานปุมคําสั่งมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.85) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธและ การเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.83) ขอคําถามในดานเวลามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอคําถามในดานเทคนิคมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.34) ขอคําถามในขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.49) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.80) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.52) ขอคําถาม
ในดานเวลามีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00) 
  3.2  ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยี
การศึกษา และขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพ
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ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.55) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.16) 
ขอคําถามในดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.67) ขอคําถามในดานเทคโนโลยี
การศึกษาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
คําถามใน ดานการจัดการบทเรียนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.31) ขอคําถามในดานการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.48) ขอคําถามในดานอักษรมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.95) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.87) ขอคําถามในดานภาพมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72) ขอคําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.50) ขอ
คําถามในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก(คาเฉลี่ย = 4.64) ขอคําถามในดานเสียงมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.54) ขอคําถามในดานปุมคําส่ังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.75) ขอคําถามในดานการ
ปฏิสัมพันธและการเช่ือมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอคําถามในดานเวลาเรียนมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.10) ขอคําถามในดานเทคนิคมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.04) ขอคําถามใน
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.46) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดานแบบฝกหัด
และแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.44) ขอคําถามในดานเวลามีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.20) 
  3.3  ขอคําถามของแบบประเมินรายการวีดิทัศนในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
และขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.47) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.88) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.83) ขอคําถามใน
ดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวม
อยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.47) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานการ
จัดการบทเรียนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.23) ขอคําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน
มีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.31) ขอคําถามในดานตัวอักษรมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.95) ขอ
คําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.87) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.94) ขอคําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.60) ขอคําถามในดานการใชสี
มีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.64) ขอคําถามในดานเสียงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.69) ขอ
คําถามในดานเวลามีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00) ขอคําถามในดานเทคนิคมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 
3.95) ขอคําถามในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉล่ีย = 4.00) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอ
คําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.96) ขอคําถามในดานเวลามี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.60) 
  3.4  ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยี
การศึกษา และขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามใน ดานเน้ือหามีคุณภาพ
ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.86) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
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4.56) ขอคําถามในดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดานเทคโนโลยี
การศึกษาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.62) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
คําถามในดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.43) ขอคําถามในดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.57) ขอคําถามในดานการออกแบบมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.37) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.84) ขอคําถามใน
ดานอักษรมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.95) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.93) ขอคําถามใน ดานเสียงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.73) ขอคําถามในดานพ้ืนหลังมีคุณภาพ
ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอคําถามในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามใน
ดานปุมคําส่ังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.55) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 
4.73) ขอคําถามในดานเวลาเรียนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอคําถามในดานเทคนิคมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.18) ขอคําถามในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพ
ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.68) ขอคําถามในดานการออกแบบอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามใน
ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.56) ขอคําถามใน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอคําถามในดานเสียง
อยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00) 
  3.5  ขอคําถามของแบบประเมินเว็บเพจในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.68) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.62)ขอคําถามใน
ดานการใชภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.53) ขอคําถามในดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวม
อยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.37) ขอคําถามในดานกิจกรรมการเรียน
การสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.63) ขอคําถามในดานการออกแบบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.46) ขอคําถามในดานภาพมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.82) ขอคําถามในดานอักษรมีคุณภาพดี
มาก (คาเฉลี่ย = 5.00) ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.93) ขอคําถามในดาน
เสียงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.67) ขอคําถามในดานพื้นหลังมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) 
ขอคําถามในดานการใชสีมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72) ขอคําถามในดานปุมคําสั่งมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.35) ขอคําถามในดานการปฏิสัมพันธมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.27) ขอคําถามในดาน
ระบบการนําทางและการเชื่อมโยงมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.78) ขอคําถามในดานเวลาเรียนมี
คุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.40) ขอคําถามในดานเทคนิคมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.00) ขอคําถามใน
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.26, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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= 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) 
ขอคําถามใน ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ อยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 3.80) ขอคําถาม
ในดานการออกแบบอยูในระดับมีคุณภาพดี คือ (คาเฉลี่ย = 4.40) ขอคําถามในดานการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.40) ขอคําถามในดานกิจกรรมการเรียน
การสอนอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.50) ขอคําถามในดานเสียงอยูในระดับมีคุณภาพดี 
(คาเฉลี่ย = 4.20) 
  3.6  ขอคําถามของแบบประเมินชุดการสอนในดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
และขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ พบวา ขอคําถามในดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดี
มาก (คาเฉลี่ย = 4.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.84) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.58) 
ขอคําถามในดานภาษามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.80) ขอคําถามในดานเทคโนโลยีการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.84) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามใน
ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.48) ขอคําถามในดานการ
ออกแบบชุดการสอนมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.56) ขอคําถามในดานกิจกรรมการสอนมีคุณภาพ
ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.89) ขอคําถามในดานคูมือครูมีคุณภาพดีมาก(คาเฉลี่ย = 5.00) ขอคําถามใน
ดานแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.85) ขอคําถามในดานบัตรคําส่ังมีคุณภาพดี
มาก (คาเฉลี่ย = 4.72) ขอคําถามในดานใบความรูมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 5.00) ขอคําถามใน
ดานบัตรกิจกรรมมีคุณภาพดีมาก (คาเฉล่ีย = 4.90) ขอคําถามในดานสื่อการสอนมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.88) ขอคําถามในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามในดานเน้ือหามีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 
= 4.80) ขอคําถามในดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72) 
ขอคําถามในดานบัตรคําสั่ง อยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย= 4.80) 
 ผลจากการสัมภาษณพบวา ขอคําถามที่ใชในชุดเคร่ืองมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน
มีความครอบคลุมเหมาะสม หากขอคําถามมีรายละเอียดเยอะไปก็จะทําใหผูประเมินขาดความสนใจ
ในเน้ือหาของแบบประเมิน นอกจากนี้ชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่
เหมาะสม เพียงพอที่จะนําไปใชในการประเมินสื่อการเรียนการสอน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับการพัฒนาชุดเครื่องมือสําหรับการประเมินสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  จากการวิเคราะหงานวิจัย พบวา ขอคําถามที่ใชในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีหัวขอที่จะประเมินโดยแบงตามดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดาน
เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีหัวขอการประเมินคือดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและ
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แบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอการประเมินคือ ดานการ
จัดการบทเรียน การออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานตัวอักษร ดานภาษา ดานภาพ พ้ืนหลัง 
การใชสี ดานเสียง ปุมตางๆ การปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค ซึ่ง
สอดคลองกับ ไพโรจน  ตีรณธนากุล  (2546: 119) ไดกลาววาในการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน ควรตรวจสอบทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ในการตรวจสอบ
ดานเน้ือหาจะตองตรวจสอบถึงความถูกตองของการนําเสนอเนื้อหารวมถึงแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบดวย นอกจากน้ีใน การตรวจสอบดานเทคโนโลยีการศึกษามีเกณฑในการพิจารณาคือ 
องคประกอบองหนาจอ พ้ืนหลัง ตัวอักษร ปุมตางๆ เสียง ภาพประกอบ รวมถึงการปฏิสัมพันธใน
บทเรียนดวย นอกจากนี้บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2544:157) ไดกลาวถึงการประเมินคุณภาพตัวสื่อ
มัลติมีเดียโดยมีหัวขอการประเมินจะตองพิจารณาถึง การออกแบบการสอน การออกแบบหนาจอ มี
การประเมินในดานขอความ ภาพ และกราฟก เสียง และการควบคุมหนาจอ รวมถึงการประเมินการ
ใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอรดวย 
  ขอคําถามที่ใชในการประเมินเว็บเพจ มีหัวขอที่จะประเมินโดยแบงตามดานเน้ือหาและ 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดานเน้ือหาในเว็บเพจมีหัวขอการประเมินคือ ดานเนื้อหา ดาน
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ และการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอ การ
ประเมินคือ ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
ออกแบบ ดานภาพ ดานอักษร ดานภาษา ดานเสียง พ้ืนหลัง การใชสี ปุมตางๆ ดานการปฏิสัมพันธ 
ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง ดานเวลาเรียน และดานเทคนิค ซึ่งสอดคลองกับสุรพล เกียน
วัฒนา (2542: 9) ที่ไดกลาววาสวนประกอบของเว็บเพจคือ คําอธิบาย (Text) รูปภาพ สื่ออ่ืนๆ เชน 
เสียงพูด เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตรในรูปแบบของวีดีโอ การเชื่อมโยง (Link) 
แบบฟอรม กรอบ แผนที่ภาพ และ หนวยโปรแกรมของภาษาจาวา และ กรภัทร สุทธิดารา และดนุ
พล ก่ิงสุคนธ (2542: 249) ไดกลาววา เว็บเพจมีองคประกอบที่สําคัญคือ ขอความ รูปภาพ ลิงค พ้ืน
หลัง (Background) แบบฟอรม ปุมควบคุม ตาราง  
  ขอคําถามที่ใชในการประเมินชุดการสอน มีหัวขอที่จะประเมินโดยแบงตามดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา ดานเน้ือหาในชุดการสอนมีหัวขอการประเมินคือ ดานเน้ือหา 
ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบและการใชภาษา สวนดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวามีหัวขอ การ
ประเมินคือ ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน ดานการออกแบบชุดการสอน กิจกรรม การ
สอน คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู บัตรคําสั่ง ใบความรู บัตรกิจกรรม และดานสื่อการสอน ดังที่
สุคนธ สินธพานนท (2551:18) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอนมีคือ คํา
ชี้แจงในการใชชุดการเรียนการสอน บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ บัตรเน้ือหา บัตร
แบบฝกหัดหรือบัตรงาน บัตรเฉลยบัตรแบบฝกหัด บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยทดสอบ  
 2.  จากการพัฒนาแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจํานวน 4 ชุด 
ประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
บทเรียนออนไลน เว็บเพจ หนังสืออิเล็กทรอนิกส รายการวีดิทัศน และชุดการสอน (ดานเน้ือหา)   
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ชุดที่ 2 แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส รายการวีดิทัศน (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) ชุดที่ 3 แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) บทเรียนออนไลน เว็บเพจ (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) และชุดที่ 4 แบบประเมินดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ชุดการสอน (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) ไดรับการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 
17 ทาน สอดคลองกับ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2547:261) กลาววา จํานวนผูเชี่ยวชาญพิจารณา
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัยที่มี ความเหมาะสมควรมีจํานวนระหวาง 3-20 คน และMacmillan (บุญใจ     
ศรีสถิตนรากูร. 2547: 27; อางอิงจาก Macmillan. 1971) ไดกลาววา ผูเชี่ยวชาญจํานวนตั้งแต 17 
คนขึ้นไป ระดับความคลาดเคลื่อนจะลดลงอยางคงที่และมีความคลาดเคลื่อนนอยมาก โดยผลการ
ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญพบวา ขอคําถามในแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดาน
เทคโนโลยีการศึกษามีคา IOC อยูในระหวาง 0.31 – 1.00 ขอคําถามในแบบประเมินหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสในดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคา IOC อยูในระหวาง 0.31 – 1.00 ขอคําถามในแบบ
ประเมินรายการวีดิทัศนในดานเนื้อหามีคา IOC อยูในระหวาง มีคา IOC 0.38 – 1.00 และในดาน
เทคโนโลยีการศึกษา อยูในระหวาง 0.06 – 1.00 ขอคําถามในแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดาน
เทคโนโลยีการศึกษาขอมีคา IOC อยูในระหวาง 0.63 – 1.00 ขอคําถามในแบบประเมินเว็บเพจใน
ดานเทคโนโลยีการศึกษามีคา IOC อยูในระหวาง 0.63 – 1.00 และขอคําถามในแบบประเมินชุดการ
สอนในดานเทคโนโลยีการศึกษามีคา IOC อยูในระหวาง 0.44 – 1.00 โดยขอคําถามใดที่มีคา IOC 
ไมถึง 0.5 ถือวาไมผานการคัดเลือกในการสรางแบบประเมินส่ือการเรียนการสอนจําเปนตองตัดขอ
คําถามนั้นออก ซึ่งสอดคลองกับสมบูรณ ชิตพงศ (2526:2) ที่กลาววาถาดัชนีความสอดคลองของ
ขอกําหนดพฤติกรรม (IOC) มีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวา ขอกําหนดพฤติกรรมน้ันเปน
ตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น แตขอกําหนดพฤติกรรมที่มีคาดัชนีต่ํากวา 0.50 จะถูก
กําจัดออกหรือนําไปแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
 3.  ผลการตรวจสอบคุณภาพของชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน ที่ผูวิจัยได
พัฒนาพบวา ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเนื้อหาอยูในระดับมี
คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.77) ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดาน
เทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.73) ขอคําถามของแบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย 
= 4.49) ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเน้ือหาอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.55) ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเทคโนโลยีการศึกษาอยู
ในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.52) ขอคําถามของแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสใน
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.46) ขอคําถามของแบบประเมิน
รายการวีดิทัศนใน ดานเนื้อหาอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.47) ขอคําถามของ แบบประเมิน
หนังสือรายการวีดิทัศนในดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.47) ขอ
คําถามของแบบประเมินหนังสือรายการวีดิทัศนในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมีคุณภาพ
ดี (คาเฉลี่ย = 4.00) ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเน้ือหาอยูในระดับมีคุณภาพ
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ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72) ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเทคโนโลยีการศึกษาอยู
ในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.62) ขอคําถามของแบบประเมินบทเรียนออนไลนใน
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60) ขอคําถามของแบบ
ประเมินเว็บเพจในดานเนื้อหาอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.23) ขอคําถามของแบบประเมิน
เว็บเพจในดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.54) ขอคําถามของ
แบบประเมินเว็บเพจในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมีคุณภาพดี (คาเฉลี่ย = 4.26) ขอ
คําถามของแบบประเมินชุดการสอนในดานเน้ือหาอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.72) ขอ
คําถามของแบบประเมินชุดการสอนในดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมีคุณภาพดีมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.84) ขอคําถามของแบบประเมินชุดการสอนในขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ
มีคุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.74) ขอคําถามโดยรวมในทุกดานมากกวาคา 4.00 โดยเกณฑที่
ยอมรับไดของการหาคุณภาพเคร่ืองมือควรมีคามากกวา 4.00 ขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ พิสณุ ฟองศรี 
(2549: 287) ไดกลาววาขอคําถามหรือขอสอบควรมีคาเฉลี่ยแตละขอมากกวาหรือเทากับ 4.00 ขึ้น
ไปจึงจะนําไปใชได นอกจากน้ีผูวิจัยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญพบวา ขอคําถามที่ใชในการประเมินสื่อ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมมีรายละเอียดชัดเจน และมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชในการ
ประเมินสื่อการเรียนการสอนไดจริง 
  
ขอเสนอแนะ 
 1.  ชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบประเมินที่ใชใน 
การประเมินสื่อการเรียนการสอนทั่วไป ผูที่สนใจจะนําชุดเครื่องมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน
ไปใช ควรมีการศึกษาชุดเคร่ืองมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนใหเขาใจ 
 2.  ควรมีการนําผลการวิจัยคร้ังน้ีไปพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินเพื่อสามารถนําไปใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพกับสื่อการสอน  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  การพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินส่ือการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนการพัฒนา
แบบประเมินส่ือการเรียนการสอนทั่วไป ควรมีการสรางและพัฒนาแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน
ที่มีรูปแบบผสมผสาน เพ่ือไดผลการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น  
 2.  ควรมีการสรางและพัฒนาแบบประเมินส่ือในรูปแบบใหม เชน e-learning m-learning 
เปนตน มีการทดลองใชจริงและหาผลของการทดลอง 
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ภาคผนวก ก 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดเครื่องมือสําหรับการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพชุดเครื่องมือสําหรับการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดเครื่องมือสําหรับการประเมิน 
ส่ือการเรียนการสอน 

 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก 
  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 2.  รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สมพงษ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข 
  ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.สันติรัฐ นันสะอาง 
  ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
 
 6.  รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
 8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 
  ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ 
  ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล บุญลือ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
 12. อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงษ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 13. อาจารย ดร.ไพฑูรย ศรีฟา 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 14. อาจารย ดร.รัตนาภรณ ประวัติวัชรา 
  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 15. อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 16. อาจารย ดร.วิไลลักษณ ลังกา 
  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 17. อาจารย ดร.สรกฤช มณีวรรณ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพชุดเครื่องมือสําหรับการประเมิน 
ส่ือการเรียนการสอน 

 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สมพงษ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล บุญลือ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
 3.  อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงษ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 4.  อาจารย ดร.รัตนาภรณ ประวัติวัชรา 
  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร  
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 5.  อาจารย ดร.วิไลลักษณ ลังกา 
  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

สําเนาหนังสือขอเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางแบบเก็บขอมูลงานวิจัย 
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แบบเก็บขอมูลงานวิจัย 
เร่ือง 

การพัฒนาชุดเครื่องมือสาํหรับการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
สําหรับการวจิัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 
1. แหลงขอมูล 
 
ชื่องานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และความพึงพอใจ 

ของนักเรียนชวงชั้นที ่2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ผูทําวิจัย ปกเกศ ชนะโยธา 
หนวยงาน/
สถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปที่พิมพ 2551 
ประเภทของ
งานวิจัย 

[/] วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 
[ ] วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 
[ ] งานวิจัยของหนวยงานหรือสถาบันวจัิย 
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
2. รายละเอียดของงานวิจัย 
 
ประเภทของ 
การวิจัย 

[ ] การวิจัยเชิงสํารวจ 
[ ] การวิจัยเชิงทดลอง 
[/] การวิจัยเชิงพัฒนา 
[ ] การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 
[ ] การวิจัยเชิงสหสัมพันธ 
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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ความมุงหมาย
ของการวิจัย 

1..เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สราง
ขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต วิชาคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 
2..เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของนกัเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) จากการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตกับนักเรียนที่เรยีนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 
3..เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะกระบวนการ
แกปญหา) ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี คอนสตรัคติวสิตกับนักเรียนที่
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 
4..เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอบทเรยีน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วชิาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้น
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ประชากร นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน จํานวน 
160 คน 

กลุมตวัอยาง นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2.(ประถมศึกษาปที่ 4).ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2549 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 48 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 1..ตัวแปรตน ไดแก วิธีการเรียนรูของนักเรียน จําแนกเปน 2 วิธี ดังนี้ 
 1.1.การเรียนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 1.2.การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 
2..ตัวแปรตาม ไดแก 
 2.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ดานทักษะการแกปญหา) 
 2.3.ความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต วชิาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสรัคตวิิสต
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2.(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
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วิธีการเลือกกลุม
ตัวอยาง 

สุมแบบใชความนาจะเปน 
[ ] สุมอยางงาย           [ ] สุมอยางเปนระบบ 
[ ] สุมแบบแบงชั้น        [ ] สุมแบบแบงกลุม  
[/] สุมแบบหลายขั้นตอน 
สุมแบบไมใชความนาจะเปน 
[ ] แบบเจาะจง            [ ] แบบบังเอิญ 
[ ] แบบสะดวก            [ ] แบบโควตา 
[ ] แบบลูกโซ              [ ] กลุมเดียวกับประชากร 
[ ] ไมมีการสุมกลุมตัวอยาง 
[ ] ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง 
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

ประเภท 
สื่อการสอน 
 

[/] บทเรียนคอมพิวเตอร 
[ ] บทเรียนออนไลน 
[ ] เว็บเพจ 
[ ] หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
[ ] รายการวีดิทัศน 
[ ] ชุดการสอน 
 [ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

ประเภทเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย 

[ ] แบบสัมภาษณ      [/] แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
[ ] แบบสังเกต        [/] แบบวัดความพึงพอใจ 
[ ] แบบสอบถาม       [ ] แบบวัดเจตคติ 
[/] แบบประเมิน  
[/] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  

การตรว จสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

[/] คาความเชื่อม่ัน  
[/] KR20 
[ ] KR21 
[ ] Alpha - Coefficient (d)  
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
[/] คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
[/] คาอํานาจจําแนก  
[ ] t – test 
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การตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่งมือ 
(ตอ) 

[ ] Item Analysis 
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
[ ] คาความเทีย่งตรง  
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

การรวบรวม
ขอมูล 

[/] ผูวิจัยเอง  
[ ] ผูวิจัยและผูชวยวิจัย 
[ ] ทางไปรษณีย  
[ ] ผูวิจัยและทางไปรษณีย 
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

สถิติที่ใชใน 
การวิจัย 

สถิติพ้ืนฐาน/บรรยาย 
[ ] ความถี่  
[ ] รอยละ 
[/] คาเฉลี่ย  
[ ] อัตราสวน 
[/] คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
[ ] มัธยฐาน 
[ ] ฐานนิยม  
[ ] สวนเบี่ยงเบนคลอไทล 
[ ] คาคะแนนมาตรฐาน 
 
สถิติทดสอบสมมติฐาน 
[/] การทดสอบคา T-test  
[ ] การทดสอบคา Z-test 
[ ] การทดสอบคา F-test  
[/] การหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
[ ] Two-Way Analysis of Variance  
[ ] One-Way Anova 
[ ] การหาคาสหสัมพันธ  
[ ] ไมระบุสถติ ิ
[ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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3. การประเมิน 
 
ผูเชี่ยวชาญ เกณฑการพิจารณา 
ผู เชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนเน้ือหา 
- ความถูกตองของเนื้อหา 
- ความสมบูรณของเน้ือหา 
- ความสอดคลองของเนื้อหากับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- ความเหมาะสมของการเรียงลําดับขั้นเนื้อหา 
- ความถูกตองของการใชภาษา 
- ความสอดคลองระหวางรูปภาพและเนื้อหา 
กิจกรรมการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
- ความเหมาะสมของภาพที่ใช 
- ความชัดเจนของขอคําถาม  
- ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด และแบบทดสอบทายบทเรียน  
- ความสอดคลองของคําถามกับผลการ เรียนรูที่คาดหวัง  
- ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
กิจกรรมการคนควาแหลงความรูเพ่ิมเติม 
- ความเหมาะสมของเว็บไซตที่ใชเชื่อมโยงขอมูล 
- ความเหมาะสมในการแบงหมวดหมูของการเชื่อมโยงความรู 
- ความสอดคลองกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- ความถูกตองของภาษาที่ใช 
- ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ 

ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ดานเน้ือหากิจกรรมการเรียนและการดําเนินเรื่อง 
- ความสอดคลองของเนื้อหากับผลการเรยีนรูที่คาดหวงั  
- ความชัดเจนและความถกูตองของเนื้อหา  
- ความเหมาะสมของการเรียงลําดับเนื้อหา  
- ความชัดเจนของภาษาทีใ่ช  
- เน้ือหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน  
- ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 
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ผูเชี่ยวชาญ เกณฑการพิจารณา 
ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 
(ตอ) 

ดานกราฟกและเสียง 
- ความสอดคลองของภาพประกอบกับเนื้อหาที่นําเสนอ  
- ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ  
- ความเหมาะสมของตําแหนงการวางภาพ 
- ความชัดเจนของเสียงบรรยาย  
- การออกแบบโดยรวมนาสนใจ 
ดานตัวอักษรและการใชสี 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร อานไดงายชัดเจน  
- ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษรทีใ่ช  
- ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  
- ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลังบทเรียน  
- ความเหมาะสมของการใชสีในการออกแบบ 
ดานกิจกรรมแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ 
- ความชัดเจนของขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
- ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอ คําถามกระตุนใหผูเรียนเกิด 
ความสนใจ 
- ความเหมาะสมของการนําเสนอคําตอบ ในแตละคร้ังทีผู่เรียนเขามาทํา
แบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ  
- แบบฝกหัดและแบบทดสอบสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
- ความเหมาะสมของรูปแบบการสรุปคะแนน 
ดานกิจกรรมปฎิสัมพันธ 
- ความเหมาะสมของกิจกรรมการมีปฎิสัมพันธโดยใช Web Board  
- ความเหมาะสมของกิจกรรมการมีปฎิสัมพันธโดยใช Chat Room 
- ความเหมาะสมของกิจกรรมการมีปฎิสัมพันธโดยใช E-Mail 
การคนควาแหลงความรูเพ่ิมเติม 
- จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเช่ือมโยงการเรียนรู 
- ความเหมาะสมของเว็บไซตที่ใชในการเชื่อมโยงความรู 
- ดานการจัดการบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
- ผูเรียนสามารถใชบทเรียนไดสะดวก 
- ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง 
- การจัดรูปแบบหัวขอแตละหัวขอชวยใหผูเรียนไมหลงทาง 
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ผูเชี่ยวชาญ เกณฑการพิจารณา 
ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี
การศึกษา 
(ตอ) 

- การเชื่อมโยง (link) ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดเก็บขอมูลของผูเรียนอยางเปนระบบ 
 

 
 
 
4. ผลการวิจัยที่พบ 
 
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี คอนสตรัคติ

วิสต วิชาคณิตศาสตร ที่มีประสิทธิภาพ 87.42/86.78 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85” 
2. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต วชิาคณิตศาสตร ดานเทคโนโลยี และดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 
3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสงูกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 

4. ผลของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวานักเรียนที่
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01. 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางแบบประเมินส่ือการเรียนการสอน 
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ชุดที่ 1 
แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนออนไลน เว็บเพจ หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
รายการวีดิทศัน และชุดการสอน (ดานเน้ือหา) 

 
คําชี้แจง โปรดประเมิน และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมรวมทั้งขอวิจารณเก่ียวกับแบบประเมิน ซึ่งใน

แบบประเมินฉบับน้ีมีสื่อการสอน 6 ประเภท คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียน
ออนไลน เว็บเพจ หนังสืออิเล็กทรอนิกส รายการวีดิทัศน และชุดการสอน (ดานเน้ือหา) ซึ่ง
ในขอคําถามของแบบประเมินประกอบดวยดานเน้ือหา ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
และดานการใชภาษา เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขโดยขอความกรุณาเขียน
เคร่ืองหมาย [/] ลงในชองระดับความคิดเห็นตามแนวความคิดของทาน โดยกําหนดไวดังนี้ 

 

 +1 หมายถึง สอดคลอง 
 0  หมายถึง ไมแนใจ 
  -1 หมายถึง ไมสอดคลอง 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
บทเรียน

คอมพิวเตอร
ชวยสอน 

บทเรียน
ออนไลน 

เว็บเพจ 
หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส
รายการ
วีดิทัศน 

ชุดการ
สอน 

ขอคําถาม 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานเนื้อหา                    
 1.1 เนื้อหามีความ
สอดคลองตาม
วัตถุประสงค 

                   

 1.2 เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับระดับของ
ผูเรยีน 

                   

 1.3 เนื้อหามีความ
ถูกตอง 

                   

 1.4 เนื้อหามีความ
ทันสมยั 

                   

 1.5 เนื้อหาในแตละตอน
มีความสอดคลองกัน 

                   

 1.6 ความชัดเจนในการ
อธิบายเนื้อหา 

                   

 1.7 การจัดลําดับเนื้อหา
มีความเหมาะสม 
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 1.8 การนําเขาสูเนื้อหามี
ความเหมาะสม 

                   

 1.9 ปริมาณ 
เนื้อหาในแตละ 
บทเรยีนมคีวามเหมาะสม 

                   

 1.10 การสรุป 
เนื้อหามีความ เหมาะสม 

                   

ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................ 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
บทเรียน

คอมพิวเตอร
ชวยสอน 

บทเรียน
ออนไลน 

เว็บเพจ 
หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 
รายการ
วีดิทัศน 

ชุดการ
สอน 

ขอคําถาม 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

2. ดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ 

                   

 2.1 ความชัดเจนของขอ
คําถาม 

                   

 2.2 ความชัดเจนของ
คําส่ัง 

                   

 2.3 จํานวนขอทดสอบ
เหมาะสม 

                   

 2.4 ความเหมาะสมของ
คําถาม 

                   

 2.5 ระดับความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรยีน 

                   

 2.6 แบบฝกหัดและ
แบบทดสอบครอบคลุม
จุดประสงค 

                   

 2.7 แบบฝกหัดและ
แบบทดสอบมีความ
สอดคลองกัน 

                   

 2.8 ความเหมาะสมของ
ตัวลวง 

                   

 2.9 ความเหมาะสมของ
การแจงผลการเรียน 

                   

 2.10 ความชัดเจนใน
การสรุปคะแนนรวมทาย
บทเรยีน 

                   

ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................ 
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

บทเรียน
คอมพิวเตอร
ชวยสอน 

บทเรียน
ออนไลน 

เว็บเพจ 
หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 
รายการวีดิ

ทัศน 
ชุดการสอน ขอคําถาม 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1

ขอเสนอ
แนะ 

3. การใชภาษา                    
 3.1 ภาษาสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน
เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

                   

 3.2 เปนภาษา
เขียนที่สุภาพ
ไมใชภาษา
เฉพาะกลุม 

                   

 3.3 ใชภาษา
ถูกตองทั้ง
ตัวสะกดและ
ไวยากรณ 

                   

 
ขอแนะนําและขอวิจารณ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………. ผูประเมิน 
(……………………………………….) 
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ภาคผนวก จ 
 

ชุดเครื่องมือการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
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คําชี้แจง 
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของทานรวมทั้งขอวิจารณ โดยขอความกรณุาใสเคร่ืองหมาย ( / ) 
ลงในชองระดับความคิดเห็น 

ชุดเคร่ืองมือสําหรับการประเมินสื่อการเรียนการสอนประกอบดวย 
1. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร  
2. แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
3. แบบประเมินรายการวีดิทัศน  
4. แบบประเมินบทเรียนออนไลน  
5. แบบประเมินเว็บเพจ  
6. แบบประเมินชุดการสอน 

 
 

**** เกณฑการประเมิน **** 
 

ระดับ 1 หมายถึง ไมมีคุณภาพ   ระดับ 2 หมายถึง ควรปรบัปรุง 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง    ระดับ 4 หมายถึง ดี 
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเน้ือหา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานเน้ือหา 
   1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 

      

   1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถปุระสงค       
   1.3 เน้ือหามีความถูกตอง       
   1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย       
   1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความเกี่ยวเนื่องกัน       
   1.7 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรยีนมีความ
เหมาะสม 

      

   1.8 ความชดัเจนในการอธิบายเนื้อหา       
   1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
   1.10 การสรุปเน้ือหามีความเหมาะสม       
   1.11 เนื้อหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน       
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 แบบฝกหัดครอบคลมุจุดประสงค 

      

   2.3 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบฝกหัด 

      

   2.4 การใหแรงเสริมทันททีี่ตอบแบบฝกหัด       
   2.5 ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน 
แบบฝกหัด 

      

   2.6 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความเหมาะสม       
   2.7 แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค       
   2.8 ความชดัเจนของคําส่ัง       
   2.9 ความชดัเจนของขอคําถาม       
   2.10 คําถามเหมาะสมกับเนื้อหา       
   2.11 จํานวนขอทดสอบเหมาะสมกับเวลา       
   2.12 ความเหมาะสมของตัวลวงในภาพรวม       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   2.13 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบทดสอบ 

      

   2.14 การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ       
   2.15 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทาย
บทเรียน 

      

   2.16 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน       
3. ดานการใชภาษา 
   3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ       
   3.3 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม       
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานการจัดการบทเรียน 
   1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม 

      

   1.2 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมี 
ความนาสนใจ 

      

   1.3 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน       
   1.4 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน       
   1.5 ความชดัเจนของคําอธิบายแบบฝกปฏิบัตใิน
บทเรียน 

      

   1.6 รูปแบบการโตตอบมีมาตรฐานเดียวกัน       
   1.7 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ       
   1.8 ความสะดวกในการใชบทเรยีน       
   1.9 ปุม และสัญรูปตางๆสามารถสื่อสารกับผูใชได
อยางเหมาะสม 

      

2. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   2.1 กําหนดวัตถุประสงคชัดเจน สมบูรณ 

      

   2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

      

   2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถกูตอง
ตามลําดับขั้น 

      

   2.4 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม       
   2.5 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ       
   2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห       
   2.7 เอกสารคูมือการใชโปรแกรมเหมาะสม ชัดเจน       
   2.8 การปอนกลับมีการเสริมแรงอยางเหมาะสม       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ

3. ดานอักษร 
   3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      

   3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร       
   3.3 ความชดัเจนของตัวอักษร       
   3.4 ตัวอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย       
4. ดานภาษา 
   4.1 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

      

   4.2 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม       
   4.3 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน       
5.ดานภาพ 
   5.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 

      

   5.2 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม       
   5.3 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ       
   5.4 ความกลมกลืนของภาพที่ใช       
   5.5 ความคมชัดของภาพ       
   5.6 ความตอเน่ืองของภาพ       
   5.7 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย       
   5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน       
   5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม       
   5.10 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ       
   5.11 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา       
   5.12 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย       
   5.13 ความสัมพันธของภาพและเสียง       
6. ดานพื้นหลัง 
   6.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพ 

      

   6.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

7. ดานการใชส ี
   7.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชส ี

      

   7.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร       
   7.3 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง       
   7.4 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก       
   7.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ       
8. ดานเสียง 
   8.1 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 

      

   8.2 ความถกูตองของเสียงบรรยาย       
   8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย       
   8.4 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีกับเรื่อง       
   8.5 ความชดัเจนของเสียงดนตรี       
   8.6 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับระดับ
เสียงบรรยาย 

      

   8.7 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรี
ประกอบ 

      

9. ดานปุมคําสั่ง 
   9.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 

      

   9.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม       
   9.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน 
สับสน) 

      

   9.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ

10. ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
   10.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 

      

   10.2 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับใน
การศึกษาบทเรียนเอง 

      

   10.3 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม       
   10.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ       
   10.5 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวก
และรวดเรว็ 

      

   10.6 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการ
เชื่อมโยงการเรียนรู 

      

   10.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรยีนแสดงไว
อยางชัดเจน 

      

11. ดานเวลาเรียน 
   11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่
บรรยาย 

      

   11.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด       
   11.3 เวลาเรียนสามารถตอบสนองดานความ 
แตกตางระหวางบุคคล 

      

12. ดานเทคนิค 
   12.1 มีการเขาสูโปรแกรมโดยอัตโนมัต ิ

      

   12.2 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง       
   12.3 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัตติามได
งาย 

      

   12.4 ความนาสนใจในการนําเสนอ       
   12.5 มีความนาสนใจและจูงใจผูเรียน       
   12.6 ความสามารถในการเลือกเขาใชโปรแกรม
และออกจากโปรแกรม 
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   12.7 การใชเทคนิคตางๆในการตกแตงภาพ       
   12.8 ความเหมาะสมของการใชเทคนิคประกอบ
ภาพ 

      

   12.9 ความเหมาะสมของเทคนิคการเปลี่ยนภาพ       
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แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเน้ือหา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานเน้ือหา 
   1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 

      

   1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถปุระสงค       
   1.3 เน้ือหามีความถูกตอง       
   1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย       
   1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความเกี่ยวเนื่องกัน       
   1.7 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรยีนมี ความ
เหมาะสม 

      

   1.8 ความชดัเจนในการอธิบายเนื้อหา       
   1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
   1.10 การสรุปเน้ือหามีความเหมาะสม       
   1.11 เนื้อหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน       
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 แบบฝกหัดครอบคลมุจุดประสงค 

      

   2.2 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบฝกหัด 

      

   2.3 การใหแรงเสริมทันททีี่ตอบแบบฝกหัด       
   2.4 ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน 
แบบฝกหัด 

      

   2.5 แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค       
   2.6 ความชดัเจนของคําส่ัง       
   2.7 ความชดัเจนของขอคําถาม       
   2.8 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบทดสอบ 

      

   2.9 การใหแรงเสริมทันททีี่ตอบแบบทดสอบ       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   2.10 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทาย
บทเรียน 

      

   2.11 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน       
3. ดานการใชภาษา 
   3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ       
   3.3 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม       
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แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานการจัดการบทเรียน 
   1.1 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมี 
ความนาสนใจ 

      

   1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน       
   1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน       
   1.4 ความชดัเจนของคําอธิบายการปฏบิัติใน
บทเรียน 

      

   1.5 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ       
   1.6 ความสะดวกในการใชบทเรยีน       
2. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   2.1 กําหนดวัตถุประสงคชัดเจน สมบูรณ 

      

   2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

      

   2.3 การออกแบบเปนระบบนําเสนอถกูตอง
ตามลําดับขั้น 

      

   2.4 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม       
   2.5 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ       
   2.6 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห       
3. ดานอักษร 
   3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      

   3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร       
   3.3 ความชดัเจนของตัวอักษร       
   3.4 ตัวอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย       
4. ดานภาษา 
   4.1 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

      

   4.2 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม       
   4.3 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

5.ดานภาพ 
   5.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 

      

   5.2 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม       
   5.3 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ       
   5.4 ความกลมกลืนของภาพที่ใช       
   5.5 ความคมชัดของภาพ       
   5.6 ความตอเน่ืองของภาพ       
   5.7 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย       
   5.8 ภาพประกอบมีความชัดเจน       
   5.9 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม       
   5.10 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ       
   5.11 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา       
   5.12 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย       
6. ดานพื้นหลัง 
   6.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพ 

      

   6.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร       
7. ดานการใชส ี
   7.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชส ี

      

   7.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร       
   7.3 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง       
   7.4 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก       
   7.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ       
8. ดานเสียง 
   8.1 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 

      

   8.2 ความถกูตองของเสียงบรรยาย       
   8.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย       
   8.4 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีกับเรื่อง       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   8.5 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับระดับ
เสียงบรรยาย 

      

   8.6 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรี
ประกอบ 

      

9. ดานปุมคําสั่ง 
   9.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 

      

   9.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม       
   9.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน 
สับสน) 

      

   9.4 การส่ือความหมายชดัเจน เขาใจ ใชงาย       
10. ดานการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง 
   10.1 มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม 

      

   10.2 เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับใน
การศึกษาบทเรียนเอง 

      

   10.3 การใหความชวยเหลือมีความเหมาะสม       
   10.4 การเชื่อมโยงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ       
   10.5 การเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆมีความสะดวก
และรวดเรว็ 

      

   10.6 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการ
เชื่อมโยงการเรียนรู 

      

   10.7 คําสั่งตางๆในการเชื่อมโยงบทเรยีนแสดงไว
อยางชัดเจน 

      

11. ดานเวลาเรียน 
   11.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่
บรรยาย 

      

   11.2 เวลาเรียนสามารถตอบสนองดานความ 
แตกตางระหวางบุคคล 
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

12. ดานเทคนิค 
   12.1 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

      

   12.2 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัตติามได
งาย 

      

   12.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง       
   12.4 มีความนาสนใจและจูงใจผูเรียน       
   12.5 การใชเทคนิคตางๆในการตกแตงภาพ       
   12.6 ความเหมาะสมของการใชเทคนิคประกอบ
ภาพ 
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แบบประเมินรายการวีดทิัศนในดานเนื้อหา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานเน้ือหา 
   1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 

      

   1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถปุระสงค       
   1.3 เน้ือหามีความถูกตอง       
   1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย       
   1.6เน้ือหาในแตละตอนมีความเกี่ยวเนือ่งกัน       
   1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรยีนมี 
ความเหมาะสม 

      

   1.8 ความชดัเจนในการอธิบายเนื้อหา       
   1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
   1.10 การสรุปเน้ือหามีความเหมาะสม       
   1.11 เนื้อหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน       
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 แบบฝกหัดครอบคลมุจุดประสงค 

      

   2.2 การใหแรงเสริมทันททีี่ตอบแบบฝกหัด       
   2.3 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบฝกหัด 

      

   2.4 แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค       
   2.5 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบทดสอบ 

      

   2.6 ความชดัเจนของคําส่ัง       
3. ดานการใชภาษา 
   3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ       
   3.3 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม       
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แบบประเมินรายการวีดทิัศนในดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานการจัดการบทเรียน 
   1.1 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 

      

   1.2 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมี 
ความนาสนใจ 

      

   1.3 ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน       
   1.4 ความชดัเจนของคําอธิบายการปฏบิัติใน
บทเรียน 

      

   1.5 ความสะดวกในการใชสื่อวีดิทัศน       
2. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   2.1 กําหนดวัตถุประสงคชัดเจน สมบูรณ 

      

   2.2 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบส่ือวีดิ
ทัศน 

      

   2.3 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ       
   2.4 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห       
   2.5 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบโปรแกรม       
   2.6 เอกสารคูมือการใชสือ่วีดิทัศนเหมาะสมชัดเจน       
3. ดานอักษร 
   3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      

   3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร       
   3.3 ความชดัเจนของตัวอักษร       
   3.4 ตัวอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย       
4. ดานภาษา 
   4.1 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

      

   4.2 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม       
   4.3 การใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

5.ดานภาพ 
   5.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 

      

   5.2 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม       
   5.3 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ       
   5.4 ความกลมกลืนของภาพที่ใช       
   5.5 ความคมชัดของภาพ       
   5.6 ความตอเน่ืองของภาพ       
   5.7 ความเหมาะสมของมุมกลอง       
   5.8 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย       
   5.9 ภาพประกอบมีความชัดเจน       
   5.10 ภาพเคลื่อนไหวที่นาํมาใชมีความเหมาะสม       
   5.11 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ       
   5.12 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา       
   5.13 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย       
   5.14 ความสัมพันธของภาพและเสียง       
6. ดานการใชส ี
   6.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชส ี

      

   6.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร       
   6.3 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง       
   6.4 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟก       
   6.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ       
7. ดานเสียง 
   7.1 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 

      

   7.2 ความถกูตองของเสียงบรรยาย       
   7.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย       
   7.4 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีกับเรื่อง       
   7.5 ความชดัเจนของเสียงดนตรี       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   7.6 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกับระดับ
เสียงบรรยาย 

      

   7.7 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรี
ประกอบ 

      

8. ดานเวลาเรียน 
   8.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่
บรรยาย 

      

9. ดานเทคนิค    
   9.1 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

      

   9.2 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏบิัตติามได
งาย 

      

   9.3 มีความนาสนใจและจูงใจผูเรียน       
   9.4 ความเหมาะสมของการใชเทคนิคประกอบ
ภาพ 

      

   9.5 ความเหมาะสมของเทคนิคการเปลี่ยนภาพ       
   9.6 การตัดตอและเทคนิคพิเศษ       
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แบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเน้ือหา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานเน้ือหา 
   1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 

      

   1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถปุระสงค       
   1.3 เน้ือหามีความถูกตอง       
   1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย       
   1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความเกี่ยวเนื่องกัน       
   1.7 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรยีนมี 
ความเหมาะสม 

      

   1.8 ความชดัเจนในการอธิบายเนื้อหา       
   1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
   1.10 การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.11 เนื้อหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน       
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 แบบฝกหัดครอบคลมุจุดประสงค 

      

   2.2 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบฝกหัด 

      

   2.3 การใหแรงเสริมทันททีี่ตอบแบบฝกหัด       
   2.4 ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน 
แบบฝกหัด 

      

   2.5 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความเก่ียวเนื่อง
กัน 

      

   2.6 แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค       
   2.7 ความชดัเจนของคําส่ัง       
   2.8 คําถามเหมาะสมกับเนื้อหา       
   2.9 ความชดัเจนของขอคําถาม       
   2.10 จํานวนขอทดสอบเหมาะสม       
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   2.11ความเหมาะสมของตัวลวงในภาพรวม       
   2.12 การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ       
   2.13 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบทดสอบ 

      

   2.14 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทาย
บทเรียน 

      

   2.15 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน       
3. ดานการใชภาษา 
   3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ       
   3.3 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม       
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แบบประเมินบทเรียนออนไลนในดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   1.1 วัตถุประสงคของบทเรียนชัดเจน 

      

   1.2 คําแนะนํา คําอธิบาย หรือตัวอยางที่จําเปนใน
การเรียนในเนื้อหาวิชา 

      

   1.3 มีคําแนะนําในการเรียนที่นาสนใจ       
   1.4 มีคําแนะนําในการใชบทเรียนที่เขาใจงาย       
   1.5 มีการสาธิต/ยกตัวอยางเหมาะสม       
   1.6 การประกาศแจงกําหนดการกิจกรรมตางๆใน
การเรียนการสอนเหมาะสม 

      

   1.7 วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา       
   1.8 วิธีการสอนเหมาะสมกับผูเรียน       
   1.9 วิธีการสอนเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  
การเรียนรู 

      

   1.10 คูมือผูเรียนมีความเหมาะสม       
   1.11 คูมือผูสอนมีความเหมาะสม       
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลอง
ตามวตัถุประสงคของเน้ือหา 

      

   2.2 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน       
   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียน       
   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอการเรียนรู       
   2.5 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเหมาะสมทั้ง
ปริมาณความถี่ และระยะเวลา 

      

   2.6 กิจกรรมในบทเรียนมีประโยชนสําหรับผูเรียน
ในการเรียนรูดวยตนเอง 
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   2.7 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ให
ผูเรียนมีสวนรวมระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
กับผูเรียนอ่ืน 

      

   2.8 สภาพแวดลอมตางๆในการทํากิจกรรม       
3. ดานการออกแบบ 
   3.1 มีการออกแบบที่สอดคลองกับวตัถปุระสงค 

      

   3.2 มีการออกแบบที่สอดคลองเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.3 การออกแบบหนาจอมีแนวความคดิสรางสรรค       
   3.4 การออกแบบบทเรียนมีความนาสนใจ       
   3.5 หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม และสวยงาม       
   3.6 การออกแบบกราฟก สี และภาพเหมาะสม       
   3.7 การออกแบบหนาจอบทเรียนมีความสะดวกใน
การใช 

      

4. ดานภาพ 
   4.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบ
บทเรียน 

      

   4.2 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม       
   4.3 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ       
   4.4 ความกลมกลืนของภาพที่ใช       
   4.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย       
   4.6 ภาพประกอบมีความชัดเจน       
   4.7 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม       
   4.8 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ       
   4.9 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา       
   4.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย       
   4.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง       
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5. ดานอักษร 
   5.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      

   5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร       
   5.3 ความชดัเจนของตัวอักษร       
   5.4 ตัวอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย       
6. ดานภาษา 
   6.1 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

      

   6.2 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม       
   6.3 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
7. ดานเสียง 
   7.1 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 

      

   7.2 ความถกูตองของเสียงบรรยาย       
   7.3 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรี
ประกอบ 

      

   7.4 ระดับความดังของเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย       
   7.5 ระดับความชัดเจนของเสียง       
   7.6 ระดับความดังของเสียง       
8. ดานพื้นหลัง 
   8.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพ 

      

   8.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร       
9. ดานการใชส ี
   9.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชส ี

      

   9.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร       
   9.3 ความเหมาะสมของสีของภาพและกราฟก       
   9.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง       
   9.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ       
 
 
 
 



 194 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

10. ดานปุมคําสั่ง 
   10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 

      

   10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม       
   10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน 
สับสน) 

      

   10.4 การส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ ใชงาย       
11. ดานการปฏิสัมพันธ 
   11.1 การส่ือสารและปฏสิัมพันธระหวางผูเรียนและ
ผูสอน 

      

   11.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน       
   11.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน         
12. ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง 
   12.1 ระบบนําทางเช่ือมโยงภายในบทเรียน 

      

   12.2 การเชื่อมโยงของแตละหวัขอภายในบทเรียน       
   12.3 การเชื่อมโยงในหนาเดียวกันและหนาอ่ืนๆ
ของบทเรียน 

      

   12.4 การเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงความรู
อ่ืนๆนาสนใจ 

      

   12.5 จุดเชื่อมโยงมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่
เชื่อมไป 

      

   12.6 การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่
เก่ียวของเขาใจงาย 

      

   12.7 การเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

      

   12.8 การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนภายนอก 
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13. ดานเวลาเรียน 
   13.1 ความเหมาะสมของเวลาเรียนกับเนื้อหาที่
เรียนรู 

      

   13.2 ความเหมาะสมของเวลาเรียนทั้งหมด       
14. ดานเทคนิค 
   14.1 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัตติามได
งาย 

      

   14.2 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง       
   14.3 แสดงผลไดรวดเรว็และถูกตอง       
   14.4 เทคนคิที่ใชมีความเหมาะสม       
   14.5 เทคนคิการนําเสนอภาพ สื่อตางๆรวดเรว็       
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1. ดานเน้ือหา 
   1.1 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถปุระสงค 

      

   1.2 เน้ือหามีความถูกตอง       
   1.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย       
   1.4 เน้ือหาในแตละตอนมีความเกี่ยวเนื่องกัน       
   1.5 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.6 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรยีนมี ความ
เหมาะสม 

      

   1.7 ความชดัเจนในการอธิบายเนื้อหา       
   1.8 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
   1.9 การสรุปเน้ือหามีความเหมาะสม       
   1.10 เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน       
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 ความชดัเจนของคําส่ัง 

      

   2.2 ความชดัเจนของขอคําถาม       
3. ดานการใชภาษา 
   3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ       
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1. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   1.1 วัตถุประสงคของเวบ็เพจชัดเจน 

      

   1.2 คําแนะนํา คําอธิบาย หรือตัวอยางที่จําเปนใน
การเรียนในเนื้อหาวิชา 

      

   1.3 มีคําแนะนําในการเรียนที่นาสนใจ       
   1.4 มีคําแนะนําในการใชเว็บเพจทีเ่ขาใจงาย       
   1.5 มีการสาธิต/ยกตัวอยางเหมาะสม       
   1.6 การประกาศแจงกําหนดการกิจกรรมตางๆใน
การเรียนการสอนเหมาะสม 

      

   1.7 วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา       
   1.8 วิธีการสอนเหมาะสมกับผูเรียน       
   1.9 วิธีการสอนเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
การเรียนรู 

      

   1.10 คูมือผูเรียนมีความเหมาะสม       
   1.11 คูมือผูสอนมีความเหมาะสม       
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.1 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชัดเจน 

      

   2.2 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเหมาะสมทั้ง
ปริมาณความถี่ และระยะเวลา 

      

   2.3 กิจกรรมในเว็บเพจมีประโยชนสําหรับผูเรียน
ในการเรียนรูดวยตนเอง 

      

   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ให
ผูเรียนมีสวนรวมระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
กับผูเรียนอ่ืน 

      

   2.5 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนเขาใจงาย       
   2.6 กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนนาสนใจ       
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   2.7 มีกําหนดการตางๆในการเรียนการสอนที่
เขาใจงาย 

      

   2.8 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลอง
ตามวตัถุประสงคของเน้ือหา 

      

   2.9 กิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอการเรียนรู       
   2.10 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

      

   2.11 สภาพแวดลอมตางๆในการทํากิจกรรม       
3. ดานการออกแบบ 
   3.1 มีการออกแบบที่สอดคลองเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 มีการออกแบบที่สอดคลองกับวตัถปุระสงค       
   3.3 การออกแบบหนาจอมีแนวความคดิสรางสรรค       
   3.4 การออกแบบเว็บเพจมีความนาสนใจ       
   3.5 หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม และสวยงาม       
   3.6 การออกแบบกราฟก สี และภาพเหมาะสม       
   3.7 การออกแบบหนาจอเว็บเพจมีความสะดวกใน
การใช 

      

4. ดานภาพ 
   4.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช 

      

   4.2 การจัดวางตําแหนงของภาพเหมาะสม       
   4.3 ภาพที่นํามาใชมีความนาสนใจ       
   4.4 ความกลมกลืนของภาพที่ใช       
   4.5 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย       
   4.6 ภาพประกอบมีความชัดเจน       
   4.7 ภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใชมีความเหมาะสม       
   4.8 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาที่นําเสนอ       
   4.9 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา       
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   4.10 ความสัมพันธของภาพกับคําบรรยาย       
   4.11 ความสัมพันธของภาพและเสียง       
5. ดานอักษร 
   5.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      

   5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร       
   5.3 ความชดัเจนของตัวอักษร       
   5.4 ตัวอักษรกับพื้นหลังชวยใหอานงาย       
6. ดานภาษา 
   6.1 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 

      

   6.2 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสม       
   6.3 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
7. ดานเสียง 
   7.1 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 

      

   7.2 ความถกูตองของเสียงบรรยาย       
   7.3 ความเหมาะสมและนาสนใจของดนตรี
ประกอบ 

      

   7.4 ระดับความดังของเสียงดนตรีกับเสียงบรรยาย       
   7.4 ระดับความชัดเจนของเสียง       
   7.6 ระดับความดังของเสียง       
8. ดานพื้นหลัง 
   8.1 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับภาพ 

      

   8.2 สีของพื้นหลังเหมาะสมกับสีของตัวอักษร       
9. ดานการใชส ี
   9.1 ความเหมาะสมของการเลือกใชส ี

      

   9.2 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร       
   9.3 ความเหมาะสมของสีของภาพและกราฟก       
   9.4 ความเหมาะสมของการเลือกสีพ้ืนหลัง       
   9.5 สีที่ใชโดยรวมชวยใหบทเรียนนาสนใจ       
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10. ดานปุมคําสั่ง 
   10.1 ขนาดของปุมมีความเหมาะสม 

      

   10.2 ตําแหนงที่วางปุมมีความเหมาะสม       
   10.3 ความคงที่ของปุม (ไมเปลี่ยนตําแหนงจน 
สับสน) 

      

   10.4 การส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ  
ใชงาย 

      

 11. ดานการปฏิสัมพันธ 
   11.1 การส่ือสารและปฏสิัมพันธระหวางผูเรียนและ
ผูสอน 

      

   11.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน       
   11.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน         
12. ดานระบบการนําทางและการเชื่อมโยง 
   12.1 ระบบนําทางเช่ือมโยงภายในเวบ็เพจ 

      

   12.2 การเชื่อมโยงของแตละหวัขอภายใน 
เว็บเพจ 

      

   12.3 การเชื่อมโยงในหนาเดียวกันและหนาอ่ืนๆ
ของเว็บเพจ 

      

   12.4 การเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงความรู
อ่ืนๆนาสนใจ 

      

   12.5 จุดเชื่อมโยงมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่
เชื่อมไป 

      

   12.6 การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนาที่
เก่ียวของเขาใจงาย 

      

   12.7 การเชื่อมโยงไปยังหัวขอหรือหนาที่ตองการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

      

   12.8 การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนภายนอก 
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ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

13. ดานเทคนิค 
   13.1 คําแนะนําในการใชงานชวยใหปฏิบัตติามได
งาย 

      

   13.2 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง       
   13.3 แสดงผลไดรวดเรว็และถูกตอง       
   13.4 เทคนคิการนําเสนอภาพ สื่อตางๆรวดเรว็       
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แบบประเมินชุดการสอนในดานเน้ือหา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานเน้ือหา 
   1.1 การนําเขาสูเน้ือหามีความเหมาะสม 

      

   1.2 เน้ือหามีความสอดคลองตามวัตถปุระสงค       
   1.3 เน้ือหามีความถูกตอง       
   1.4 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
   1.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับยุคสมัย       
   1.6 เน้ือหาในแตละตอนมีความสอดคลองกัน       
   1.7 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรยีนมี ความ
เหมาะสม 

      

   1.8 ความชดัเจนในการอธิบายเนื้อหา       
   1.9 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน       
   1.10 การสรุปเน้ือหามีความเหมาะสม       
   1.11 เน้ือหามีแหลงอางอิงขอมูลที่ชัดเจน       
2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   2.1 แบบฝกหัดครอบคลมุจุดประสงค 

      

   2.2 การใหแรงเสริมทันททีี่ตอบแบบฝกหัด       
   2.3 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบฝกหัด 

      

   2.4 ความเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับใน 
แบบฝกหัด 

      

   2.5 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมี 
ความเกี่ยวเนือ่งกัน 

      

   2.6 แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค       
   2.7 ความชดัเจนของคําส่ัง       
   2.8 ความชดัเจนของขอคําถาม       
   2.9 คําถามเหมาะสมกับเนื้อหา       
 
 



 203 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

   2.10 จํานวนขอทดสอบเหมาะสมกับเวลา       
   2.11 ความเหมาะสมของตัวลวงในภาพรวม       
   2.12 ความชัดเจนในการสรุปคะแนนรวมทาย
บทเรียน 

      

   2.13 การใหแรงเสริมทันทีที่ตอบแบบทดสอบ       
   2.14 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทํา
แบบทดสอบ 

      

   2.15 ความเหมาะสมของการแจงผลการเรียน       
3. ดานการใชภาษา 
   3.1 ภาษาสื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

      

   3.2 ใชภาษาถูกตองทั้งตวัสะกดและไวยากรณ       
   3.3 เปนภาษาเขียนที่สุภาพไมใชภาษาเฉพาะกลุม       
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แบบประเมินชุดการสอนในดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

1. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   1.1 กําหนดจุดประสงคและระดับผูเรยีนชัดเจน 

      

   1.2 วิธีการนําเสนอดึงดูดความสนใจ       
   1.3 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 
ชุดการสอน 

      

   1.4 มีแบบฝกหัด และการประเมินผลทีค่รอบคลุม
วัตถุประสงค 

      

2. ดานการออกแบบชุดการสอน 
   2.1 การจัดวางองคประกอบไดสัดสวนสวยงามงาย
ตอการใช 

      

   2.2 ขอความ รูปภาพชัดเจน เหมาะสมและถูกตอง 
สื่อสารกับผูใชไดอยางเหมาะสม 

      

   2.3 รูปแบบตวัอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อานงาย
และเหมาะสมกับผูเรียน 

      

   2.4 การเลอืกใชสีมีความเหมาะสมและกลมกลืน       
3. ดานกิจกรรมการสอน 
   3.1 สอดคลองกับจุดประสงค 

      

   3.2 สอดคลองกับเนื้อหา       
   3.3 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม       
   3.4 เรียงลําดับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม       
   3.5 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม       
   3.6 ฝกการทํางานเปนกลุมรวมกัน       
   3.7 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู       
   3.8 ชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น       
   3.9 เราความสนใจของผูเรียน       
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5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ

4. ดานคูมือครู 
   4.1 คําชี้แจงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับชุด
การสอน 

      

   4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

      

   4.3 ความเหมาะสมของแผนการจัด 
การเรียนรู 

      

   4.4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม       
   4.5 การจัดเรียงลําดับเนือ้หาสาระ 
การเรียนรูเหมาะสม 

      

   4.6 เน้ือหาสาระถูกตองและมีความชัดเจน       
   4.7 ภาษาเหมาะสมเขาใจงาย สื่อความหมายไดดี       
   4.8 สาระของคูมือครูมีความครบถวนเหมาะสม       
5. ดานแผนการจัดการเรียนรู 
   5.1 เน้ือหาสาระครอบคลมุกับวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

      

   5.2 มีการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม       
   5.3 รูปแบบที่ใชถูกตองตามหลักวชิา       
   5.4 เวลาที่ใชเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน       
6. ดานบัตรคําสั่ง 
   6.1 คําสั่งชัดเจนเขาใจงาย 

      

   6.2 การจัดลําดับกิจกรรมเหมาะสม       
   6.3 รูปแบบนาสนใจ       
   6.4 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน       
   6.5 ภาษาที่ใชสื่อความหมายไดดี       
   6.6 ขนาดของตัวอักษรและภาพ       
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ขอเสนอแนะ

7. ดานใบความรู 
   7.1 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงค 

      

   7.2 เน้ือหาสาระถูกตอง       
   7.3 เน้ือหามีความชัดเจน สื่อความหมายไดดี       
   7.4 จัดลําดับขั้นตอนการเรียนรูเหมาะสม       
   7.5 เน้ือหามีความตอเน่ือง       
   7.6 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน       
   7.7 รูปแบบนาสนใจ       
8. ดานบัตรกิจกรรม 
   8.1 ขอความชัดเจน เขาใจงาย 

      

   8.2 เน้ือหาสาระถูกตอง       
   8.3 เรียงลําดับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม       
   8.4 ฝกการทํางานเปนกลุม       
   8.5 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู       
   8.6 ชวยทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

      

   8.7 รูปแบบนาสนใจ       
   8.8 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน       
9. ดานสื่อการสอน 
   9.1 สื่อสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

      

   9.2 ความเหมาะสมของขนาดสื่อ       
   9.3 ความเหมาะสมในรูปแบบของสื่อ       
   9.4 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน       
   9.5 ความนาสนใจชวนใหติดตาม       
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