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  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต เร่ือง 

แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน นักเรียนระดับช้ั นประถม 

ศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 48 คน โดยวิธีการสุมแบบ

หลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต แบบประเมิน

คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต มีผลการ

ประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีอยูในระดับดี   และมีประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  84.08/86.16 ซ่ึงเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
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 The purposes of this research was to develop a computer multimedia instruction 

Tablet PC On HuaHin Cultural Resources For Prathomsuksa 1 Students, HuaHin Vitthayalai 

School with the efficiency according to the set of 80/80 criterion. The samples were 48 

Prathomsuksa 1 Students, in the second semester of 2013 academic year by Multi-stage 

random sampling. The Instrument were computer multimedia instruction Tablet PC, 

evaluation from for experts and achievement test. The data were analyzed by Mean, 

Percentage and Standard Deriation. 

 The research result revealed that Quality of computer multimedia instruction Tablet 

PC evaluated by content experts and educational technology experts were very good level 

and had its efficiency of 84.08/86.16 so was stipulate of criterion  80/80. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยจากความกรุณาและความชวยเหลือของ 

ดร.รัฐพล ประดับเวทย อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ผูชวย ศาสตราจารย บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร, ดร.

นฤมล ศิระวงษ  กรรมการสอบสารนิพนธ ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนในการ

วิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณดร.ขวัญหญิง ศรีสุภาพ, ดร.นฤมล ศิระวงษ และคุณครูรมยนลิน ธีระ

เจริญสกุล ท่ีไดใหความกรุณาในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต ท้ังยังใหขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงในการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตในคร้ังน้ี  ขอกราบขอบพระคุณคุณครูอิงควัฒ 

พรหมวิเชียร, นายวิรัตน สุขสวัสดิ์ และขอบคุณคุณครูสายทิพ คชาผล ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา

เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและแบบทดสอบในการวิจัย อีกท้ังยังใหขอเสนอแนะในการแกไขความถูกตอง

ตางๆ ดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

 ขอขอบพระคุณ ดร.รัฐพล ประดับเวทย , ดร.ขวัญหญิง ศรีสุภาพ และคณาจารยทุกทาน    

ท่ีไดใหความชวยเหลือและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันเปนประโยชนตอผูวิจัย 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครู และขอบคุณนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ท่ีให

ความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกในการดําเนินการทดลองและการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยใน

คร้ังน้ี ขอบใจนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน ท่ีไดใหกําลังใจและ

ชวยเหลือกันดวยดีตลอดมา 

 สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูซ่ึงเปนพระผูใหของผูวิจัย ท่ีไดใหชีวิต  

ใหความรัก ใหความเมตตา ใหความชวยเหลือ และใหโอกาสในการศึกษาจนถึงวันน้ี 

  คุณอันใดของสารนิพนธฉบับน้ี ขอสงผลแด บิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุก

ทาน ท่ีไดใหความชวยเหลือ ไดประสิทธิ์ประสาทความรู และใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา  

ผูวิจัยจะนําประโยชนและผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังน้ีไปพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน

ไดรับประโยชนสูงสุดตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 จากกระแสสังคมและกระแสโลกในยุคปจจุบัน หรือท่ีเรียกวายุคสังคมขาวสารหรือยุคแหง

โลกาภิวัตน ( Globalization) น้ัน ไดสงผลกระทบมากมายหลายดาน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมประเพณีตางๆ มากมาย และโดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นของการจัดการศึกษาใหกาวทัน

ตอกระแสโลกาภิวัตนน้ัน  นับวาเปนยุทธศาสตรและบทบาทสําคัญย่ิงท่ีทุกฝายตองกลับมาทบทวน

และออกแบบการศึกษาใหม เพื่อใหการจัดการศึกษาสามารถสรางและพัฒนาคนใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายเหลาน้ัน (สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2553: 6-7) 

 วิสัยทัศนของประเทศไทย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and 

Communication Technologies-ICT) ไปใชในการศึกษา  คือ เทคโนโลยีการเรียนรูจะชวยปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษท่ี  21 โดยมีเปาหมายหลักเพื่อชวยเปลี่ยนสังคมไทยไปสู

สังคมแหงการเรียนรู  การประกันโอกาสของผูเรียนท่ีจะเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  และเช่ือมโยง

สังคมไทยเขากับสังคมโลกเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู  การนําแนวคิดใหมของ  ICT เพื่อการ 

ศึกษา จะทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางอิสระ  และสามารถปรับปรุงคุณภาพของชีวิตได  โดยการมี

โอกาสท่ีจะเขาถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจใหม  ย่ิงกวาน้ันแลว  จะเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับ

และเพิ่มพูนความรูความเขาใจและความช่ืนชมในวัฒนธรรมและสังคมไทย  ตลอดท้ังการไดความรู

อยางกวางขวางเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . 

2545: 1) 

 การนํา ICT ไปใช จนกระท่ังการขยายผล  จะพบวา ICT สามารถสนองตอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 “กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ ” มาตรา 24  

“การจัดกิจกรรมท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจา กประสบ- 

การณจริง การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานสาระความรู การปลูกฝงคุณธรรม การจัดบรรยากาศ

การเรียนการสอน  ผูสอนเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดในทุกเวลาสถานท่ี  

ตลอดจนการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ” ไดอยางสมบูรณ  (คณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ.  2544: 44-45) 

 สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทสําคัญมากในกระบวนการของการเรียนการสอน ซ่ึงครูผูสอน

ควรจะพิจารณาเลือกสรรหรือสรางข้ึนเพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอนหรือชวยใหผูเรียน

สามารถบรรลุเปาหมายในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีครูผูสอนควรท่ีจะตองระมัดระวังใน

เร่ืองของสื่อการเรียนการสอนก็คือ การใชสื่อน้ัน ตองสนองความตองการทางการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม ใหเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สื่อตางๆ ไมวา สื่อของจริง สื่อวัสดุ สื่อโสตทัศน 
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หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส อาจจะยังไมใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจริงๆ ถาหากครูผูสอนไมได

วางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจริงๆ ถาหากครูผูสอนไมไดวางแผนเกี่ยวกับการเรียน

การสอนใหชัดเจนเสียกอน  วาสื่อท่ีจะนําไปใชน้ันมีความจําเปนอยางไร  และจะเกิดผลตอการเรียน

อยางไร (กรมวิชาการ.  2534: 81) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรปจจุบันไดเขาสูยุคของการใชสื่อหลายๆ  อยางท้ังภาพ  เสียง และ

การปฏิสัมพันธ  ผสมผสานกันอยางเปนระบบ  เรียกคอมพิวเตอรระบบน้ีวา  คอมพิวเตอรแบบมัลติ-

มีเดีย เน่ืองจากการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร  ตองอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร

เปนสวนประกอบดวย ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีสามารถนําเสนอขอความ ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อน 

ไหว กราฟก และเสียง ผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยมีการจัดการท่ีเปนระบบ  จัดวาเปนบทเรียน

คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียหรือแบบสื่อประสม บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีมีการพัฒนาข้ึนมาในปจจุบัน

น้ี  จึงเปนแบบมัลติมีเดียเกือบท้ังหมด เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตองการแกผูเรียนไดดีกวา

แบบดั้งเดิม (มนชัย เทียนทอง.  2545: 30) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ เชน วีดิทัศน 

ภาพยนตร  สไลด  เทปเสียง  เปนตน  ซ่ึงสื่อการเรียนการสอนเหลาน้ีจัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได 

(Non-interactive Media)  แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  ผูเรียนสามารถมี 

กิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือก 

กิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมเหลาน้ีจะไมทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือหนาย เม่ือมีสวนรวม 

การมีสวนคิดนําเพื่อติดตามบทเรียน  ยอมมีสวนผูกประสานใหโครงสรางของการจําดีข้ึน  (มนชัย  

เทียนทอง.  2545: 88) 

 เน่ืองจากสื่อประเภทคอมพิวเตอรพกพาหรือแท็บเล็ต  (Tablet PC) เปนสื่อการศึกษาท่ีกําลัง

เปนประเด็นสําคัญตอการปรับใชในวงการศึกษาและการเรียนรูของไทยเราในปจจุบัน  และโดย  

เฉพาะอยางย่ิงนโยบายรัฐบาลยุคน้ีท่ีมุงเนนและสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อการ

เรียนรูประเภท  Tablet Pc สําหรับนักเรียนท่ัวท้ังประเทศตามโครงการ  One Tablet PC Per Child 

เปนประเด็นท่ีสําคัญย่ิงท่ีตองมีการสรางความพรอมใหเกิดข้ึนในทุกๆดานเพื่อรองรับยุทธศาสตรการ

เรียนรูจากสื่อดังกลาว เน่ืองจากเปนเร่ืองใหมภายใตการใชงบประมาณในวงเงินคอนขางสูง  จึงตองมี

การสรางความพรอมใหบังเกิดข้ึนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาสูงสุดตอการใชน่ันเอง  ซ่ึง

การสรางความพรอมท้ังดานทักษะ  ความรูความเขาใจ  และการสรางระบบการใชน้ันตองอาศัยการ

สรางองคความรูใหเกิดข้ึนจากการวิจัย (Research) น่ันเอง (สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2554: ออนไลน) 

นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ ไดกําหนด 8 นโยบาย

การศึกษา  โดยนโยบายท่ี 3 คือเรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใชในการปฏิรูปการ

เรียนรู สรางมาตรฐานการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา  (แท็บเล็ต) และพัฒนาเน้ือหา

สาระ พัฒนาครู และการวัด ประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน  รวมท้ังเพื่อเปนเคร่ืองมือใหเกิดระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิตในสังคมไทย แท็บเล็ตเปนเร่ืองสําคัญและเปนหน่ึงในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  

ท่ีผานมามีการพิจารณาวาควรจัดแท็บเล็ตใหกับเด็กนักเรียนในชวงช้ันใด  จํานวนเทาไร  มีเน้ือหา
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อยางไร ซ่ึงก็มีความคืบหนาในการดําเนินงานไปแลว  เร่ืองน้ีเห็นวา เปนเร่ืองใหญท่ีตองเรงพัฒนาคือ  

เน้ือหาสาระ ท้ังเน้ือหาสาระท่ัวไปท่ีควรรู  แบบทดสอบ  แบบฝกหัด เทคนิค หรือนวัตกรรมใหมๆ  ท่ี

ใชกับแท็บเล็ต  เพื่อท่ีจะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพและไดผลดีข้ึน  และเช่ือมโยงกับการเรียนรูใน

โลกยุคใหมท่ีมีการไหลเวียนของขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด และตองมีการพัฒนาครูเพื่อใหเขาใจ

และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหกาวทันโลกยุคใหม  ท่ีควรเนนใหเด็กรูจักคนหาคิด  วิเคราะห 

รูจักทําความเขาใจและตั้งคําถาม  เปนตน รวมท้ังตองสรางมาตรฐานการเรียนการสอนดวยแท็บเล็ต  

เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการคิดหรือประดิษฐแบบเรียน  แบบฝกหัด เน้ือหาสาระท่ีไดมาตรฐาน  เพื่อ

สามารถนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางแทจริง  ซ่ึงตรงน้ียังขาดอยู  และเปนเร่ืองเรงดวนท่ีจะตอง

ดําเนินการ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2556: 6-7)  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาวไวในหมวดท่ี 4 มาตรา 

27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อความ

เปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอ ให

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในวรรคหน่ึง ในสวนท่ีเกี่ยวกับ

สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงหมายถึง สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหมีความ

สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อนํามาสูการแก  ปญหาและ

ความตองการของสังคม และนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาเปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษาดวย  

(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 8-9) 

ซ่ึงปจจุบันน้ี หัวหินเปนเมืองแหงการทองเท่ียว ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวตางชาติ เดินทางเขามาทองเท่ียวตลอดทุกปอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังมีการเจริญเติบโต

ในดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการลงทุนในดาน โรงแรม คอนโด สปา รานอาหาร ตลาดแสดง

สินคา สถานท่ีเท่ียวเปดใหม ทําใหชุมชนเมืองหัวหินมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก 

คนรุนใหมอาจจะลืมเลือนมนตเสนหของแหลงวัฒนธรรมเมืองหัวหินไปบาง ทําใหความภาคภูมิใจ

และคุณคาของตนเองท่ีมีตอชุมชนเมืองหัวหินลดนอยลง  อีกท้ังประชากรท่ีอาศัยอยูในทองถิ่นน้ี มี

ท้ังคนพื้นเพท่ีอยูมาแตดั้งเดิม  คนใหมท่ีเขามาอยูอาศัย ศึกษาเลาเรียน ทํามาหากิน  และคนท่ีเขา

มาลงทุนทําธุรกิจ  ซ่ึงการจะทําใหทุกคนหันมาเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในแหลงวัฒนธรรม

ของชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูน้ันเปนเร่ืองท่ียาก 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน     

แท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมชุมชนหัวหิน  ตามโครงการ  One Tablet PC Per Child ของคณะ

รัฐบาล  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและ

พัฒนาบทเรียนตํารา หนังสือวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น  

อันจะนําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังทําใหนักเรียนเกิดความ

รัก ภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในแหลงวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง  สามารถใชประโยชนจากทองถิ่น



 4 

ไดอยางคุมคาและฉลาดรูท่ีจะรวมกันอนุรักษหวงแหนแหลงวัฒนธรรมใหเปนมรดกของทองถิ่นสืบ

ตอไปใหชนรุนหลังไดศึกษา 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น 

หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 

 

ความสําคัญของการวิจัย  

 1.  นักเรียนมีชองทางในการเลือกใชสื่อ  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพหลายชองทาง 

 2.  ปลูกฝงนักเรียนใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในแหลงวัฒนธรรมชุมชนของ  

ตนเอง  สามารถใชประโยชนจากทองถิ่นไดอยางคุมคาและรวมกันอนุรักษแหลงวัฒนธรรมในหัวหิน

ใหเปนมรดกของทองถิ่นสืบตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 273 คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   

       กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี   เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 ท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  จํานวน 48 คน ซ่ึงไดมา

โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) จากนักเรียนท้ัง 3 หองเรียน โดย

ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sample) หองเรียน 3 หอง ไดแก 

หองเรียนท่ี 1, 2, 3 ตามลําดับ จากน้ันข้ันตอนท่ี 2 การสุมกลุมตัวอยางแบบงาย ( Simple Random 

Sampling) จากนักเรียนแตละหองเพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการทดลองแตละคร้ังดังน้ี 

       การทดลองคร้ังท่ี 1 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 1 จํานวน   3  คน 

                 การทดลองคร้ังท่ี 2 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 2 จํานวน  15 คน 

                 การทดลองคร้ังท่ี 3 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 3 จํานวน  30 คน 

เน้ือหาในการศึกษา 

        เน้ือหาท่ีใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเท็บแล็ต ไดแก เน้ือหาใน

รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึง

ไดเลือกหนวยการเรียนรูท่ี 3 ความเปนไทย เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน ประกอบดวย

รายละเอียดดังน้ี 

1. สถานีรถไฟหัวหิน  

2. ตลาดฉัตรไชย  

3. วัดหัวหิน 

4. วังไกลกังวล  

ระยะเวลาในการวิจัย  

     ใชเวลาในการศึกษาวิจัย 4 คาบ   (1 คาบ/สัปดาห)  จํานวน 4 ช่ัวโมง    

 

นิยามศัพทเฉพาะ    

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนเร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัว

หิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ท่ีประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรม 

การประเมินผล นําเสนอดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาผสมผสาน

กัน ดวยวิธีการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบ ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธโตตอบกับคอมพิวเตอร 

มีการใหผลปอนกลับ 

2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต หมายถึง การวางแผน 

ออกแบบและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ท่ีประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรม การ

ประเมินผล  ตามหลักการออกแบบบทเรียน  โดยการใชโปรแกรมท่ีสามารถผลิตงานเปนภาพน่ิง 

ขอความ ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาผสมผสานกัน ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธ

โตตอบกับคอมพิวเตอร มีการใหผลปอนท่ีบรรจุอยูในแท็บเล็ต โดยไมตองเช่ือมตอกับเครือขาย 

จากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ ดําเนินการปรับปรุงแกไข แลวนําบทเรียนท่ีสรางข้ึน

ไปทดลองตามลําดับข้ันตอน ปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

3.  แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC ) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ท่ีไดรับจัดสรรจาก

กระทรวงศึกษาธิการแจกตามนโยบายของรัฐบาล ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2555 ซ่ึงดําเนินการตามโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) และมีเน้ือหา (Learning  Object)  

ตามหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  ท่ีสามารถใชในขณะเคลื่อน  

ท่ีไดขนาดกลาง  และใชหนาจอสัมผัสในการทํางานเปนอันดับแรก  โดยมีคียบอรดเสมือนจริงหรือ

ปากกาดิจิตอลในการใชงานแทนท่ีแปนพิมพคียบอรด และสามารถเช่ือมตอกับระบบเครือขายไดโดย

ไรสาย (Wireless)  
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 4.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต  หมายถึง ผลจาก

การประเมินผลการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรม

ทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ตามเกณฑ 80/80 

 80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของผลประเมินพฤติกรรมยอยๆ จากการทําแบบฝกหัด 

ของผูเรียนในทุกบทเรียนไมต่ํากวา 80 

 80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของผลการประเมินผลลัพธ (Product) ของนักเรียนโดยพิจารณา

จากผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไมต่ํากวา 80 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรู ความจํา  ความเขาใจ การนําความรูไปใช

การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัว

หินวิทยาลัย ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและหา

คุณภาพแลว เปนแบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก  โดยผูเรียนเลือกคําตอบขอละ 1 

คําตอบ  ขอถูกจะได 1 คะแนน เม่ือทําแบบทดสอบครบแลว ผลการประเมินจะปรากฏ 

 6.  ผูเชี่ยวชาญ ไดแก 

     6.1  ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา หมายถึง บุคคลผูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาท่ีเกี่ยว 

ของกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 10 

ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา 5 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไมต่ํา

กวา 3 ปข้ึนไปหรือมีประสบการณในการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ไมต่ํากวา 10 ป 

6.2  ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขา 

เทคโนโลยีการศึกษาหรือทางดานสื่อ  หรือผูมีประสบการณดานเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีไมต่ํากวา 10 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 5 ป หรือสําเร็ จการ  

ศึกษาระดับปริญญาเอกไมต่ํากวา 3 ปข้ึนไป หรือผูท่ีไดเขารับการอบรมการใชแท็บเล็ต อบรมใน

การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร และ มีประสบการณในการสอนนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 ไมต่ํากวา 10 ป 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

  1.  การวิจัยและการพัฒนา 

  2.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.  แท็บเล็ต 

  4.  หลักสูตรทองถิ่น 

  5.  การสอนรายบุคคล 

  6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

 

1.  การวิจัยและการพัฒนา 

1.1  ความหมายของการวิจัยและการพัฒนา 

  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนการวิจัยทางการศึกษาประเภทหน่ึงซ่ึงมีนักวิชาการ

ไดใหความหมายไวดังน้ี 

  เปร่ือง กุมุท (2536: 2) กลาววาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การวิจัยซ่ึงเกิด 

จากความพยายามท่ีจะสรางสรรค ผลผลิตและกระบวนการบางสิ่งบางอยาง ตามหลักการเฉพาะและ

ตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีสามารถรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตผลและกระบวนการ เม่ือ

นําผลน้ันไปใช ซ่ึงรูปแบบการวิจัยและพัฒนาเปนการแกปญหาทางดานการศึกษาบางประการ  ซ่ึง

ผูวิจัยจะตองออกแบบสรางสรรคและพัฒนาผลผลิต ดวยการทดลองประเมินผลและปอนขอมูล 

ยอนกลับ เพื่อปรับปรุงผลผลิตน้ันใหพัฒนาข้ึน ท้ังดานคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 

  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2531: 21-24) กลาววา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

(Educationresearch and development) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัยเปนกลยุทธ

หรือวิธีการสําคัญ วิธีหน่ึงท่ีนิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลัก

เหตุผลและตรรกวิทยาเปาหมายหลักคือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑทางการศึกษา 

  เกย (Gay. 1976: 8) ไดกลาวถึงการวิจัยและการพัฒนาวา เปนการพัฒนาผลิตภัณฑ

สําหรับใชภายในโรงเรียนซ่ึงผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนา ยังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆท่ี

ใชในการฝกอบรมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน

และระบบการจัดการ การวิจัยและการพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค  ลักษณะของ
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บุคคลระยะเวลาและผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากการวิจัยและพัฒนา จะเปนไปตามความตองการและ

ข้ึนอยูกับรายละเอียดท่ีตองการ 

บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1989: 784-785) กลาวถึงการวิจัยและการพัฒนาไววาการ

วิจัยและการพัฒนาคือกระบวนการท่ีนํามาพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑทาง

การศึกษา คําวาผลิตภัณฑ (Product) ไมไดหมายความถึงเพียงแตสิ่งท่ีอยูในหนังสือภาพยนตร

ประกอบการสอนและในคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตรวมถึงระเบียบวิธี เชน ระเบียบวิธีในการสอน 
โปรแกรมการสอน เชน โปรแกรมการศึกษาของเร่ืองยาหรือโปรแกรมพัฒนาคน จุดเนนของโครง 

การ R&D  ในปจจุบันปรากฏในฐานะของโครงการพัฒนา  โปรแกรมน้ีเปนระบบการเรียนท่ีสลับ 

ซับซอนท่ีรวมเอาการพัฒนาทางวัตถุและการอบรมบุคลากร เพื่อใหสามารถทํางานไดในบริเวณ

เฉพาะ 

  ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการและการตรวจสอบความ

ถูกตองของผลผลิตและระเบียบวิธีทางการศึกษา โดยอาศัยพื้นฐานการวิจัยการศึกษาเปนตนแบบ  

ซ่ึงมีองคประกอบในการวิจัยและพัฒนา คือ วัตถุประสงค บุคลากรและระยะเวลาในการทํา  ผลของ

การพัฒนาจะตองถูกตรวจสอบและหาประสิทธิภาพ  จนอยูในระดับมาตรฐานท่ีกําหนด  เพื่อใหได

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสําหรับใชในการศึกษา 

 1.2  หลักการวิจัยและการพัฒนา 

 บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1989: 771-798); มอริช (Moorish. 1987: 55- 57); พฤทธิ์ 

ศิริบรรณพิทักษ (2529: 21-24)  กลาวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไวดังน้ี 

 การวิจัยและการพัฒนา(Research and Development หรือ R&D) การวิจัยและพัฒนา 

ทางการศึกษา (Education research and development) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการ

วิจัยเปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา

โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปาหมายหลัก  คือการใชกระบวนการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑทางการศึกษาอันหมายถึงครุภัณฑทางการศึกษาไดแก  หนังสือแบบเรียน  เทป

โทรทัศน  ฟลมสไลด เทปเสียงคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  

 อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาน้ันมิใชสิ่งท่ีจะทดแทนการวิจัย แตเปน  

กระบวนการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการศึกษา คือเปน

ตัวเช่ือม เพื่อนําไปสูผลผลิตทางการศึกษาท่ีใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนท่ัวไป  ดังน้ัน  การใช

วิธีการทางการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึงเปน

การใชผลการวิจัยการศึกษาใหเปนประโยชนมากย่ิงข้ึน  

 1.3  ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษากับการวิจัยทาง 

การศึกษา 

  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาใน 2 ประการ ดังน้ี 

  1.3.1  เปาหมาย การวิจัยทางการศึกษามุงท่ีจะคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัย 
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พื้นฐานหรือมุงหมายหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและการ

พัฒนาทางการศึกษา มุงท่ีจะพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัย

เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจจะพัฒนาสื่อ หรือผลิตภัณฑ

ทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละบท แตผลิตภัณฑเหลาน้ันใชไดสําหรับการสมมุติฐานของการ

วิจัยในแตละคร้ังๆ เทาน้ัน ไมไดมีการพัฒนาเพื่อนําไปสูการใชโดยท่ัวๆ ไป 

  1.3.2  การนําไปใช การวิจัยทางการศึกษามีชองวางท่ีเกิดข้ึน  ในระหวางผลการวิจัยกับ

การนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ผลการวิจัยจํานวนมากไมไดนําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหา

หนทางลดชองวางดวยวิธีการท่ีเรียกวา การวิจัยและพัฒนา แตถึงกระน้ันก็ตาม การวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษาไมสามารถทดแทนการวิจัยทางการศึกษาได เพียงแตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ

การวิจัยทางการศึกษาใหไดผลดีข้ึนตอการจัดการศึกษา  เปนตัวเช่ือมเพื่อนําผลผลิตหรือผลิตภัณฑ  

ทางการศึกษาท่ีได  ใหสามารถนําไปใชประโยชนในสถานศึกษาไดจริง  การใชยุทธวิธีทางการวิจัย

และพัฒนาทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษาใหดีข้ึน  จึงเปนผลโดยตรงจาก การ 

ศึกษา ไมวาจะเปนการวิจัยในระดับการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกตก็ตามจะใหประโยชนมาก

ย่ิงข้ึน 

1.4  องคประกอบของการวิจัยและการพัฒนา 

 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนาโดยท่ัวไปมีอยู 4 องคประกอบ 

  1.4.1  ตองการใชผลจากการวิจัยและพัฒนา ไดแก ผูท่ีตองการวิทยาการใหมจากการ 

วิจัยและพัฒนาไปใชงาน ซ่ึงผูตองการผลการวิจัยจะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละคร้ัง 

  1.4.2  ผูวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาท่ีวางแผนการวิจัยใหตอบสนองความตองการของ

ผูใชในการชวยหาคําตอบเพื่อแกปญหาแกผูท่ีจะนําไปใช 

  1.4.3  สถาบันท่ีใหการสนับสนุนทุนในการวิจัย ไดแก หนวยงานราชการ และองคการ

ธุรกิจเอกชนตางๆ 

  1.4.4  สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ไดแก ปจจัยสงเสริม ตางๆ เชน หองสมุดและแหลง 

สารนิเทศสําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 

1.5  ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 

เอสพิช และวิลเลี่ยมส (Espich; & Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการวิจัยและ 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนไว 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.  การทดสอบทีละคน (One to one Testing) จากกลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนใน 

ระดับต่ํากวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อท่ีพัฒนาข้ึน และหลังจากการศึกษา

ผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองและสื่อจากกลุมตัวอยางน้ัน 

2.  การทดลองกับกลุม (Small Group Testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-6 คน ดําเนินการ 

คลายข้ันตอนท่ี 1 แตใหกลุม ตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพื่อนําผลไป 

วิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดย 90 ตัวแรก หมายถึง 
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คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมดสามารถทําขอสอบขอหน่ึงๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะหเปนไป

ตามเกณฑดังกลาว ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนท่ีบกพรอง เพื่อนําไปทดสอบใชในตอนท่ี 3 ตอไป 

  3.  การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชากรเปาหมาย 

จริงโดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทน 

โดยใชวิธีดําเนินการเชนเดียวกับตอนท่ี 2 

 อเลสซ่ี และทรอลลิพ (Alessi; & Trollip. 1991: 274-278) ไดเสนอข้ันตอนการวิจัยและ

พัฒนาไว 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนท่ีผูเรียนควรรู และความสามารถของผูเรียน  

เม่ือการเรียนรูสิ้นสุดลงเพียงบทเดียว โดยพิจารณาความรูพื้นฐานและความตอเน่ืองของเน้ือหาใหม  

กับความรูเดิม และกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อการวัดความสามารถของผูเรียนเม่ือการ  

เรียนสิ้นสุด 

2. การรวบรวมทรัพยากร ทรัพยากรจะแบงเปน 3 ประเภท คือ ดานเน้ือหาวิชา ไดแก 

ตําราเรียน หนังสืออางอิง สื่อตนแบบ เปนตน ดานการพัฒนาการสอน ไดแก ตํารา การออกแบบ

การสอน แผนเร่ืองราว ( Storyboards) รูปภาพ เปนตน และดานการสงผานบทเรียน ไดแก เคร่ือง

คอมพิวเตอร คูมือ การปฏิบัติการของเคร่ือง และระบบสนับสนุนการใชเคร่ืองมือ เปนตน 

3. การสรางความคิดเกี่ยวกับบทเรียนดวยการระดมความคิดท้ังเร่ืองท่ีควรสอน และ 

วิธีการสอน จะทําใหไดความคิดท่ีสรางสรรค และนาสนใจ 

4. การจัดระบบความคิด โดยการขจัดความคิดท่ีไมมีคุณคาออกไป จัดลําดับรายการ 

แสดงรายละเอียด และทําการปรับความคิดท่ีดี 

5. การผลิตบทเรียนบนกระดาษ เปนการรางเน้ือหาการสอนโดยการเสนอขอสนเทศ  

การเช่ือมตอขอสนเทศ คําถาม ขอมูลปอนกลับ คําแนะนํา การบันทึกผล และกราฟกตาง ๆ การทํา

แผนเร่ืองราว ซ่ึงเปนภาพแทนจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

6. การเขียนผังงานเปนการแสดงการทํางานของโปรแกรมมีการแสดงรายละเอียดของ 

ขอความ คําถาม โอกาสเลือก กราฟก เปนตน  การเขียนผังงานจะมีรายละเอียดและสลับซับซอน

มาก  ควรทําเปนชุดเร่ิมจากผังงานท่ีแสดงเฉพาะหลักการสําคัญจนถึงข้ันสุดทายท่ีมีรายละเอียด

สมบูรณ 

7. การเขียนโปรแกรม เปนกระบวนการแปลผังงานและแผนเร่ืองราวใหแกเคร่ือง  

คอมพิวเตอร 

8. การประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของบทเรียน เปนการประเมินจากความคิด 

เห็นของผูสอนหรือนักออกแบบการสอน ผูเรียน และการนําไปใชจริง โดยพิจารณารูปลักษณท่ีนา 

สนใจ และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.1  ความหมายบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการนําเสนอเน้ือหาโดยใชตัวอักษร เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อน 

ไหว ดวยสีสันสวยงามและเสียงไปพรอมๆ กัน ทําใหตื่นเตนและนาสนใจมากข้ึน  มีนักวิชาการไดให

ความหมายของมัลติมีเดียไว ดังน้ี 

 วูแกน (พัลลภพิริยะสุรวงศ.  2542:  อางอิงจาก  Vaughan,  1993)  ไดใหความหมายวา

มัลติมีเดีย คือการใชคอมพิวเตอรสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเชน กราฟ ภาพ

ศิลป(Graphic Art) เสียง(Sound) ภาพเคลื่อนไหว(Animation) และวีดิทัศน เปนตน ถาผูใชสามารถ

ควบคุมสื่อเหลาน้ีใหแสดงออกมาตามตองการไดระบบน้ีจะเรียกวามัลติมีเดียปฏิสัมพันธ( Interactive 

Multimedia) 

 ยืน  ภูวรวรรณ (2531: 120)  กลาววา มัลติแปลวา หลากหลาย มีเดียแปลวา สื่อมัลติมีเดีย 

จึงหมายถึงสื่อหลายอยาง สื่อหรือตัวกลาง คือสิ่งท่ีจะสงความเขาใจระหวางกันของผูใช เชน ขอมูล 

ตองการ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอและอื่นๆ ท่ีนํามาประยุกตรวมกัน 

 พรพิไล  เลิศวิชา (2542: 11)  ไดใหความหมายวา มัลติมีเดียไดอาศัยนําเอาขอความ  ภาพ

และเสียงในรูปแบบตางๆ  มาบันทึกไวในรูปขอมูลดิจิตอล  แลวนําขอมูลน้ันมาแปลงกลับแสดงผล 

เปนขอความและภาพทางจอภาพเสียงทางลําโพง ผสมผสานกันพรอมกับควบคุมการแสดงผลของ

สื่อเหลาน้ัน โดยซอฟตแวร(Softwaer) หรือโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร(Program) ทําใหสื่อเหลา 

น้ันมีลักษณะพิเศษข้ึน  มีพลังในการสื่อสารอยางมีชีวิตชีวามากกวาท่ีเกิดจากการใชอุปกรณอื่น  

ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2546: 2-3)  ไดใหความหมายวา  การนําเอาองคประกอบของสื่อ

ลักษณะตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซ่ึงประกอบดวยภาพเคลื่อนไหวหรืออะนิเมชัน(Animation) 

ตัวอักษร(Text) ภาพน่ิง(Image) เสียง(Sound) และวีดิทัศน(Video) โดยผานกระบวนการทางระบบ

คอมพิวเตอรเพื่อสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ(Interactive Multimedia) และไดบรรลุตาม

วัตถุประสงคการใชงาน 

ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี (2538: 11)  ไดกลาววา มัลติมีเดีย คือ การรวบรวม

การทํางานของเสียง(Sound) ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ภาพน่ิง(Still images) ไฮเปอรเท็กซ 

(Hypertext) และวีดิโอ(Video) มาใชเช่ือมตอกันโดยใชระบบคอมพิวเตอร 

 สานิตย กายาผาด (2542: 21) กลาววาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถรวมเอาสื่อไมวาจะ

เปนขอความ  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเขาไวในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  จึงสามารถใชเพื่อ

การนําเสนอแทนสื่อชนิดตางๆ ไดเปนอยางดี 

 กรีน (Grenn.1993) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชคอมพิวเตอรมา

ควบคุมสื่อตางๆ  เพื่อใหคอมพิวเตอรมาทํางานรวมกัน เชน การสรางโปรแกรมเพื่อนําเสนองาน     

ท่ีเปนขอความภาพเคลื่อนไหวหรือมีเสียงประกอบเสียงสลับกับเสียงดนตรี สรางบรรยากาศใหนา 
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สนใจเปนสื่อท่ีเขามารวมในระบบ มีท้ังภาพและเสียงพรอมๆ กันโดยการนําเสนอเน้ือหาวิธีการเรียน

และการประเมินผล 

 ไท (Tai.1993) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพื่อสื่อความ 

หมาย โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ ภาพศิลป เสียง ภาพเคลื่อนไหวท่ีสรางดวย

คอมพิวเตอรและภาพท่ีถายจากของจริงดวยวีดิทัศน 

 พอลลีสเซนและเฟรทเตอร (Paulissen; & Frater. 1994) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึงการ

ใชคอมพิวเตอรรวมสื่อในการควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร เคร่ืองเลนวีดิ

ทัศนแบบเลเซอรดิส เคร่ืองเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เคร่ืองสังเคราะหคําพูดและเคร่ืองดนตรีเพื่อสื่อ

ความหมายบางประการ 

บริษัทไมโครซอฟท  (Microsoft Corporation. 1994: 264)  ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย

วาเปนการรวมกันของเสียง  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศนในโลกของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเปนสวนหน่ึงของไฮเปอรมีเดีย  คือเปนการรวมมัลติมีเดียกับไฮเปอรเท็กซไวดวยกันเพื่อ

เช่ือมโยงขอมูลตางๆ 

จากความหมายของมัลติมีเดียท่ีกลาวมาพอจะสรุปไดวามัลติมีเดียเปนการใชคอมพิวเตอร

เพื่อนําเอาขอความภาพและเสียงในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงถูกบันทึกไวในรูปของขอมูลมาแสดงผลแปลง

กันเปนภาพและเสียงทางจอภาพและลําโพงผสมผสานกัน  รวมท้ังควบคุมการแสดงของสื่อเหลาน้ัน

โดยโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอรและสามารถมีปฏิสัมพันธตอบโตได  มีการเช่ือมโยงสื่อสารเพื่อทํา

ใหสื่อตางๆ ไหลเขามาเช่ือมโยงเกี่ยวกันและนําเสนอผานจอภาพได 
 2.2  องคประกอบมัลติมีเดีย 

 องคประกอบมัลติมีเดีย (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ.  2546: 3-7) สามารถจําแนกองคประกอบ

ของสื่อตางๆ ไดเปน 5 ชนิด ประกอบดวย  ภาพน่ิง(Still Image)  ภาพเคลื่อนไหว(Animation) 

ขอความหรือตัวอักษร(Text)  เสียง(Sound)  และวิดีโอ(Video) นําเอาองคประกอบท้ังหามาผสม 

ผสานเขาดวยกัน  เพื่อใชสําหรับการปฏิสัมพันธหรือโตตอบ(Interaction) ระหวางคอมพิวเตอรกับ

ผูใชซ่ึงถือไดวา เปนกิจกรรมท่ีผูใชสามารถเลือกกระทําตอมัลติมีเดียไดตามตองการ ตัวอยางเชน   

ผูใชไดทําการเลือกรายการและตอบคําถามผานทางจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร  จากน้ันระบบ

คอมพิวเตอรก็จะทําการประมวลผล แลวแสดงผลลัพธยอนกลับผานทางจอภาพของเคร่ือง

คอมพิวเตอร จากน้ันระบบคอมพิวเตอรก็จะทําการประมวลผล  แลวแสดงผลลัพธยอนกลับผานทาง

จอภาพใหผูใช 

  2.2.1  ขอความหรือตัวอักษร( Text) ขอความหรือตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบ

พื้นฐานท่ีสําคัญของมัลติมีเดียระบบมัลติมีเดียท่ีนําเสนอผานจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร  

นอกจากน้ีจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษร  ใหเลือกมากมายตามความตองการ  แลวยังสามารถ

กําหนดคุณลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ (โตตอบ) ในระหวางการนําเสนอไดอีกดวย 
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 2.2.2  ภาพน่ิง(Still Image) ภาพน่ิงเปนภาพท่ีไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย  ภาพ  

วาด  ภาพลายเสน  เปนตน ภาพน่ิงนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดียมากกวาขอความหรือตัว  

อักษร ท้ังน้ีเน่ืองจากภาพจะใหผลในเชิงการเรียนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา นอกจากน้ียัง

สามารถถายทอดความหมายไดลึกซ้ึงมากกวาขอความหรือตัวอักษรน่ันเอง ซ่ึงขอความหรือตัว  

อักษรจะมีขอจํากัดทางดานความแตกตางของแตละภาษา  แตภาพน้ันสามารถสื่อความ หมายไดทุก

ชนชาติ  ภาพน่ิงมักจะแสดงอยูบนสื่อชนิดตางๆ เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพหรือวารสารวิชาการ  

เปนตน 

 2.2.3  ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟกท่ีมีการ

เคลื่อนไหวเพื่อแสดงข้ันตอนหรือปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เชนการเคลื่อนท่ีของ

อะตอมภายในโมเลกุล  หรือการเคลื่อนท่ีของลูกสูบของเคร่ืองยนต เปนตน  ท้ังน้ีเพื่อสรางสรรค

จินตนาการใหเกิดแรงจูงใจจากผูชม  การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะตองใชโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติ  

เฉพาะทาง ซ่ึงอาจมีปญหาเกิดข้ึนอยูบางเกี่ยวกับขนาดของไฟล ท่ีตองใชพื้นท่ีในการจัดเก็บมาก  

กวาภาพน่ิงหลายเทาน่ันเอง 

 2.2.4  เสียง( Sound) เสียงเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย  โดยจะถูก

จัดเก็บอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงสามารถเลนซํ้ากลับไปกลับมาได โดยใชโปรแกรมท่ี

ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทํางานดานเสียง  หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงท่ีเราใจและ

สอดคลองกับเน้ือหาในการนําเสนอ  จะชวยใหระบบมัลติมีเดียน้ันเกิดความสมบูรณแบบมากย่ิงข้ึน  

นอกจากน้ียังชวยสรางความนาสนใจและนาติดตามในเร่ืองราวตางๆ  ไดเปนอยางดี ท้ังน้ี เน่ืองจาก

เสียงจะมีอิทธิพลตอผูใชมากกวาขอความหรือภาพน่ิงน่ันเองดังน้ัน เสียงจึงเปนองคประกอบท่ีจําเปน

สําหรับมัลติมีเดียซ่ึงสามารถนําเขาเสียงผานทางไมคโครโฟน แผนซีดี เทปเสียง และวิทยุ เปนตน 

 2.2.5  วีดีโอ( Video) วีดีโอเปนองคประกอบของมัลติมีเดีย  ท่ีมีความสําคัญเปนอยาง

มาก  เน่ืองจากวีดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความ  หรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือ

ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอื่นๆ อยางไรก็ตาม  ปญหา

หลักของการใชวีดิโอดวยเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง( Real Time) จะตองประกอบดวยจํานวนภาพไมต่ํากวา 

30 ภาพตอวินาที(Frame/Second) ถาหากการประมวลผลภาพดังกลาว  ไมไดผานกระบวนการบีบ

อัดขนาดสัญญาณมากอน  การนําเสนอภาพเพียง  1 นาที  อาจตองใชหนวยความจํามากกวา 100 

MB สงผลใหไฟลมีขนาดใหญเกินไป  ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานดอยตามไปดวย  จนกระท่ัง

เทคโนโลยีการบีบอัดขนาดของภาพไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง  ทําใหภาพวีดิโอสามารถ

ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  และกลายเปนสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญตอระบบมัลติมีเดีย

(Multimedia System) 

จากการศึกษาเอกสารพบวา มัลติมีเดียมีองคประกอบหลัก 4 อยาง คือ ขอความเสียง

ประกอบภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ท่ีมีความเหมือนจริงและสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันได  
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2.3  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 มัลติมีเดียเขามามีบทบาทในหลายดาน เชน ดานธุรกิจ การศึกษา บันเทิง การเมือง  

โทรคมนาคม ฯลฯ ผลจากการนํามัลติมีเดียไปใชงานตางๆ ทําใหชีวิตประจําวันของมนุษย

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มัลติมีเดียจึงสามารถชวย  ใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทันตอ

เหตุการณ 

พอลลีสเซนและเฟรทเตอร (Paulissen; & Frater. 1994: 5-16) และลินดา (Linda. 1995 : 

6-8) ไดศึกษาการเกี่ยวกับมัลติมีเดียประเภทตางๆ และแบงประเภทของมัลติมีเดียโดยอาศัย

คุณลักษณะสําคัญของมัลติมีเดียท่ีเปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบ (Interactive) กับสื่อหรือ

ขาวสารท่ีการรับอยูตามลักษณะการนําไปใชงานไวดังน้ี 

    2.3.1  มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา(Education Multimedia)  เปนโปรแกรมมัลติมีเดียท่ี  

ผลิตข้ึนเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนเร่ิมไดรับความนิยมและนํามาใชในการฝกอบรม (Computer 

Based Training) เฉพาะงานกอนท่ีจะใชในระบบการเรียนอยางจริงจังโปรแกรมการเพิ่ มประสิทธิ- 

ภาพในการทํางาน  โปรแกรมการพัฒนาภาษาโปรแกรมทบทวนสําหรับเด็ก  ฯลฯ มี 3 รูปแบบแบง

ประเภทตามลักษณะการใชงานดังน้ี 

2.3.1.1  Self Training เปนโปรแกรมการศึกษาท่ีสรางข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู 

และพัฒนาตนเองในดานทักษะตางๆมีการนําเสนอ (Presentation) หลายรูปแบบเชนการฝกหัด (Drill 

and Practice) แบบสถานการณจําลอง(Simulation) เปนตน เนนการเรียนการสอนรายบุคคลเปนสื่อ

ท่ีมีท้ังการสอนความรู การฝกปฏิบัติและการประเมินผลภายในโปรแกรมเดียวผูใชสามารถศึกษา

ดวยตนเองโดยไมตองมีครูสอน 

  2.3.1.2  Assisted Instruction เปนโปรแกรมทางการศึกษาท่ีสรางข้ึนเพื่อชวยการ

ใหขอมูลหรือใชในการประกอบการสอนเน้ือหาตางๆ (Tutorial) เปนตน หรือมีใชเปนการศึกษาเพิ่ม 

เติมเปนการอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในโปรแกรมอาจจะสรางเปนรูปแบบไฮเปอรเท็กซให

สามารถโยงเขาสูรายละเอียดท่ีนําเสนอไวชวยในการคนควางายข้ึน  

  2.3.1.3  Edutainment เปนโปรแกรมศึกษาท่ีประยุกตความบันเทิงเขากับความรูมี

รูปแบบการนําเสนอแบบเกมส (Games Simulation) หรือการนําเสนอเปนเร่ืองสั้น  (Mini Series) 

เปนตน 

      2.3.2  มัลติมีเดียแบบฝกอบรม (Training Multimedia) เปนโปรแกรมมัลติมีเดียท่ีผลิตข้ึน 

เพื่อการฝกอบรมชวยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลดานทักษะการทํางาน เจตคติตอการทํางานใน

หนวยงาน 

     2.3.3 มัลติมีเดียเพื่อความบันเทิง (Entertainment Multimedia) เปนโปรแกรมมัลติมีเดีย

ท่ีผลิตข้ึนเพื่อความบันเทิง เชน ภาพยนตร การตูน เพลง เปนตน 
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     2.3.4  มัลติมีเดียเพื่องานขาวสาร(Information Access Multimedia) เปนโปรแกรม

มัลติมีเดียท่ีรวบรวมขอมูลใชเฉพาะงานขอมูลจะเก็บไวรูป CD-ROM  หรือมัลติมีเดียเพื่อรับสง

ขาวสาร 

     2.3.5  มัลติมีเดียเพื่อการงานและการตลาด (Sales and Marketing Multimedia) เปน

มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอและสงขาวสาร (Presentation and Information) เปนการนําเสนอและการ

สงขาวสารในรูปแบบวิธีการท่ีนาสนใจประกอบดวยสื่อหลายอยางประกอบการนําเสนอ เชน ดาน

การตลาดรวบรวมขอมูลการซ้ือขายแหลงสินคาตางๆ นําเสนอขาวสารดานการขายทุกดานผูท่ีสนใจ

ยังสามารถสั่งซ้ือสินคาหรือคําอธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองน้ันๆ ไดทันที 

    2.3.6  มัลติมีเดียเพื่อการคนควา(Book Adaptation Multimedia) เปนโปรแกรม

มัลติมีเดียท่ีเก็บรวบรวมความรูตางๆ เชน แผนท่ี แผนผังภูมิประเทศของประเทศตางๆ ทําใหการ

คนควาเปนไปอยางสนุกสนานมีรูปแบบเปนฐานขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Databases) 

    2.3.7  มัลติมีเดียเพื่อการวางแผน (Multimedia as a Planning) เปนกระบวนการสราง

และการนําเสนองานแตละชนิดใหมีความเหมือนจริงมี 3 มิติ เชนการออกแบบทําดานสถาปตยกรรม

และภูมิศาสตร หรือนําไปใชดานการแพทยการทหารการเดินทาง  

    2.3.8  มัลติมีเดียเพื่อเปนสถานีขาวสาร (Information Terminal) จะพบเห็นในงานการ

บริการขอมูลขาวสาร ในงานธุรกิจจะติดตั้งอยูสวนหนาของหนวยงาน เพื่อบริการลูกคาโดยลูกคา

สามารถเขาสูระบบบริการของหนวยงานไดดวยตนเอง สามารถใชบริการตางๆท่ีนําเสนอผานหนา

จอคอมพิวเตอรสะดวกท้ังผูใชบริการและผูใหบริการ มีลักษณะเปนปายหรือจออิเล็กทรอนิกสขนาด

ใหญติดตามกําแพง(Multimedia Wall System) เสนอภาพ เสียง ขอความตางๆ ท่ีนาสนใจ 

  2.3.9  ระบบเครือขายมัลติมีเดีย(Networking with Multimedia) 

2.4  ความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อสําคัญอยางหน่ึง เพราะเหตุวา ผูเรียนสามารถ

ตอบสนองกับบทเรียนได และทราบผลการตอบสนองน้ัน ตัวสื่อท่ีนําเสนอก็มีการเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหว มีเสียงและภาพประกอบดวย สิ่งเหลาน้ีตางเปนตัวกระตุนและการเสริมแรงท่ีสําคัญ ท่ีจะ

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดความสนใจ และในท่ีสุดก็จะเรียนรูตามวัตถุประสงค ขอดีอีก

ประการคือ สามารถจัดไวเพื่อใหใครก็ไดไปใช และบางเร่ืองก็สามารถจัดเพื่อตอบสนองความ

แตกตางระวางบุคคลของผูเรียนไดดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนวิถีทางของการสอนรายบุคคล  โดยอาศัยความสามารถ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอรจัดหาประสบการณท่ีมีความสัมพันธกัน  มีการแสดงเน้ือหาตามลําดับตางกัน

ดวย บทเรียนโปรแกรมท่ีเตรียมไวอยางเหมาะสม  นับเปนการสอนรายบุคคลอยางแทจริงการนํา

คอมพิวเตอรมาใชในลักษณะเปนผูสอน ไดแนวคิดมาจากการสอนแบบโปรแกรมหรือ Programmed 

Instruction แตการใชคอมพิวเตอรมีความยืดหยุนในการใชงานมากกวาการสอนแบบโปรแกรม โดย

สามารถใชในการโตตอบกับผูเรียน มีการเคลื่อนไหวของภาพกราฟก ซ่ึงสามารถทําไดดีกวาสื่อและ
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วิธีการสอนแบบอื่น บทเรียนคอมพิวเตอรถูกสรางและเขียนโปรแกรมข้ึนมา โดยผูชํานาญในการ

เขียนโปรแกรมและผูชํานาญการสอนในสาขาวิชาน้ันๆ คอมพิวเตอรจะทําหนาท่ีและมีบทบาทในการ

เสนอบทเรียนและเน้ือหา ผูเรียนเปนผูตอบสนองโดยมีคอมพิวเตอรเปนผูประเมินผลจากการโตตอบ

ของผูเรียน ผลการประเมินจะชวยเปนเคร่ืองตัดสินวา ผูเรียนจะผานไปเรียนเน้ือหาลําดับตอไป

หรือไม 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ัน มีลักษณะคลายคลึงกับบทเรียนโปรแกรม แตบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดีกวาบทเรียนโปรแกรมหลายประการ 

ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียคือ ผูเรียนไมสามารถแอบดูคําตอบหรือเฉลยได เน่ืองจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถซอนคําตอบไวจนกวาผูเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ และ

คอมพิวเตอรปอนกลับ( Feedback) ไดรวดเร็ว ทําใหผูเรียนทราบผลการเรียนของตนทันที (นิพนธ  

ศุขปรีดี.  2532: 25) 

เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนตองใช

ความสามารถของตนเองในการทําความเขาใจบทเรียน ดังน้ันการออกแบบจึงเปนเร่ืองสําคัญจะตอง

เลือกใชรูปแบบการเสนอเน้ือหาท่ีชัดเจน และผูเรียนสามารถแปลความหมายได เพราะจะมีผลชวย

ทําใหการเรียนเปนไปอยางราบร่ืน  

 2.5  รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบ นักวิชาการ และนักการศึกษา

ท้ังตางประเทศและในประเทศ ไดแบงประเภทตามลักษณะการใชออกเปนประเภทตางๆ พอสรุปได

ดังตอไปน้ี 

 2.5.1  ใชเพื่อการสอน(Teaching) เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนมาในลักษณะของบทเรียน

โปรแกรม เปนการเรียนการสอนของครู กลาวคือ จะมีบทนํา( Introduction) และมีคําอธิบาย 

(Explanation) ซ่ึงประกอบดวยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ คําอธิบาย และแนวคิดท่ีจะสอน หลังจากท่ี

นักเรียนไดศึกษาในแงตางๆ แลวมีการแสดงผลยอนกลับ(Feedback) การกระทําของนักเรียนวาทํา

ไดเพียงไร อยางไร เพื่อใหครูผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคนได  

 2.5.2  ใชในการฝกและปฏิบัติ( Drill and Practice) แบบการฝกและแบบปฏิบัติน้ีสวน

ใหญจะใชเสริม เม่ือครูผูสอนไดสอน ไดสอบบทเรียนบางอยางแลว จากน้ันใหนักเรียนทําแบบฝกหัด

เพื่อวัดระดับหรือใหนักเรียนมาฝกจนถึงระดับท่ียอมรับได บทเรียนประเภทน้ีจึงประกอบดวยคําถาม 

คําตอบท่ีจะใหนักเรียนทําแบบฝกและปฏิบัติ การเตรียมคําถามจึงจะตองเตรียมไวมากๆ ซ่ึงผูเรียน

ควรจะไดสุมข้ึนมาเอง โดยสามารถจําคําตอบหรือแอบไปดูคําตอบมากอน  หรือจําไดจากการทําใน

คร้ังแรก อาจตองใชหลักจิตวิทยาเพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากทําและตื่นเตนกับการทําแบบฝกหัด

น้ัน ซ่ึงอาจแทรกรูปภาพเคลื่อนไหวหรือคําพูดโตตอบ รวมท้ังอาจมีการแขงขัน เชน จับเวลา หรือ

สรางรูปแบบใหตื่นเตนจากการมีเสียง เปนตน 
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 2.5.3 สถานการณจําลอง( Simulations) โปรแกรมประเภทน้ี เปนโปรแกรมท่ีจําลอง

สถานการณใหใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริงของผูเรียน โดยมีเหตุการณสมมติตางๆ อยูใน

โปรแกรม และนักเรียนสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทํา( Manipulate) ได สามารถมีการ

โตตอบและมีตัวแปรหรือทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกไดอยางสุมเพื่อศึกษา

ผลท่ีเกิดจากทางเลือกเดียวเหลาน้ัน  นอกจากน้ันในบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิ่งสําคัญและ

จําเปน  การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ แตหลายวิชาไม

สามารถทดลองใหเห็นจริงได เชน  การเคลื่อนท่ีของลูกปนใหญ การเดินทางของเสียง การหักเหของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือปรากฏการณทางเคมี รวมท้ังชีววิทยาท่ีตองใชเวลานานหลายวันจึง

ปรากฏผล  ปญหาเหลาน้ีสามารถใชคอมพิวเตอรจําลองแบบใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจไดงาย 

 2.5.4  ใชในการสนทนา(Dialogue) เปนการเรียนการสอนแบบการสอนในหองเรียนคือ 

พยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอนและผูเรียน เพียงแตวาแทนท่ีจะใชเสียงก็เปนอักษรบน

จอภาพ แลวมีการสอนดวยการตั้งปญหาถาม ลักษณะการใชแบบทดสอบถามก็เปนการแกปญหา

อยางหน่ึง เชน บทเรียนวิชาเคมี อาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนอาจโตตอบโดยการใสช่ือ

สารเคมีใหเปนคําตอบ 

  2.5.5  ใชในการไตถาม(Inquiry) บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถใชในการคนหา

ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือขาวสารท่ีเปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารน้ี บทเรียนคอมพิวเตอร

จะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีมีประโยชน ซ่ึงสามารถแสดงไดทันที เม่ือผูเรียนตองการดวยระบบงายๆ ท่ี

ผูเรียนสามารถทําไดเพียงแตกดหมายเลขหรือใสรหัส หรือใชตัวยอยของแหลงขอมูลน้ันๆ การใส

รหัสหรือหมายเลขของผูเรียนน้ี จะทําใหคอมพิวเตอรแสดงขอมูล ซ่ึงจะตอบคําถามของผูเรียนได

ตามความตองการ 

 2.5.6  ใชในการสาธิต(Demonstration) การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอร มีลักษณะคลาย

กับการสาธิตของครู แตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรจะนาสนใจกวา เพราะคอมพิวเตอรใชเสนกราฟ

ท่ีสวยงาม ตลอดท้ังสีและเสียง ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิตเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร

และวิชาวิทยาศาสตรไดหลายแขนง เชน สาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ การ

หมุนเวียนของโลหิต การสมดุลของสมการ เปนตน 

 2.5.7  การแกปญหา(Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทน้ีจะเนนใหฝก

คิดตัดสินใจ ซ่ึงจะมีการกําหนดเกณฑแตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร 

ผูเรียนจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจ และมีความสามารถในการแกปญหาคือ ผูเรียนจะตองเลือกสูตร

มาใชใหตรงกับปญหา ผูเรียนอาจตองทดเลขในกระดาษคําตอบกอนท่ีจะเลือกขอท่ีถูกได ซ่ึงการทํา

เชนน้ีผูสอนอาจไมไดตองการเพียงคําตอบท่ีถูกเพียงอยางเดียว ยังตองการข้ันตอนท่ีผูเรียนทํา เชน 

ถาเลือกขอ ข.แปลวา ใชสูตรผิด ถาเลือกขอ ค.แปลวา คํานวณผิด ถาเลือกขอ ง.แปลวา ไมเขาใจ

เลย เปนตน การแกปญหาบางขอกวาท่ีผูเรียนจะตอบไดจะตองใชคอมพิวเตอรน้ันชวยแกปญหาดวย 

เพราะเปนการคํานวณท่ีสลับซับซอน ซ่ึงเทากับเปนการวัดดวยวา ผูเรียนมีความรูทางคอมพิวเตอร

มากนอยเพียงใด 
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 2.5.8  ใชเปนเกมส(Games) เกมสคอมพิวเตอรท่ีใชเพื่อการเรียนการสอนน้ัน เปนสิ่งท่ี

ใชเพื่อเราใจผูเรียนไดเปนอยางดี โปรแกรมประเภทน้ีเปนแบบพิเศษของแบบจําลองสถานการณ 

โดยมีเหตุการณท่ีมีการแขงขัน ซ่ึงสามารถท่ีจะเลนได โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มี

การแขงขันและการรวมมือ มีการใหคะแนน มีการแพชนะ อยางไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภท

น้ีตองระวังใหมีคุณคาทางการศึกษา โดยตองมีจุดมุงหมายเน้ือหาและขบวนการท่ีเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

 2.5.9  การทดสอบ(Testing Application) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมักตองรวมการ

ทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ คือ การ

สรางขอสอบ การจัดการสอน การตรวจใหคะแนนวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ 

และการจัดใหผูสอนสุมเลือกขอสอบเองได จะเห็นไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีนําไปใชกับการเรียน

การสอนแตละประเภทน้ัน จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการนําไปใช 

 2.5.10  แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน( Combination) คอมพิวเตอรสามารถสรางวิธี  

การสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน  ซ่ึงมีความตองการวิธีการสอน

หลายๆ  แบบ ความตองการน้ีจะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ผูเรียนหรือ

องคประกอบและภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมหน่ึงๆ อาจจะมีท้ังลักษณะท่ีใชเปน

การสอน(Teaching) เกมส(Games) การไตถาม( Inquiry) รวมท้ังการแกปญหา( Problem Solving) 

และการฝกปฏิบัต(ิDrill and Practice) 

2.6  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดรับการพัฒนามาจากบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึง

เปนการสอนแบบโปรแกรม บทเรียนจะมีลักษณะสําคัญๆ (ทักษิณา สวนานนท . 2530: 211-213) 

ดังน้ี 

 2.6.1  เร่ิมจากสิ่งท่ีรูไปถึงสิ่งท่ีไมรู จัดการสอนในเน้ือหาเรียงไปตามลําดับ(Linear 

Sequence) เร่ิมจากเร่ืองท่ีผูเรียนรูแลวไปจนถึงเร่ืองใหมๆ ท่ียังไมรู โดยทําเปนกรอบ(Frame) 

หลายๆ กรอบผูเรียนจะคอยๆ เรียนไปทีละกรอบตามลําดับจากงายไปสูยาก  

 2.6.2  เน้ือหาท่ีคอยๆ เพิ่มข้ึนน้ัน จะตองเพิ่มข้ึนทีละนอย คอนขางงาย และมีสาระใหม

ไมมากนัก ความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

 2.6.3  แตละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว การแนะนําความรู

หรือเน้ือหาใหมๆ ทีละมากๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย 

 2.6.4  ในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามไป

ดวยเชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใชคิดตามเพียงอยางเดียวเพราะจะทําใหเบ่ือ 

 2.6.5  การเลือกคําตอบท่ีผิด อาจทําใหตองกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกาหรือ 

ไมก็เปนกรอบใหมท่ีอธิบายถึงความเขาใจผิด  หรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  หรือถาเปนคําตอบท่ีถูก 

ตอง ผูเรียนจะไดเรียนเร่ืองใหมเพิ่มเติม 
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 2.6.6  การเรียนโดยวิธีน้ีทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง  จะใชเวลา

ในการทบทวนบทเรียนหรือคิดคําตอบแตละขอนานเทาใดก็ไดผูเรียนจะไมรูสึกถูกกดดันดวย

กําหนดเวลาท่ีจะตองรอเพื่อน หรือตามเพื่อนใหทัน  เปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร 

 2.6.7 การเรียนในลักษณะน้ีเปนการเรียนโดยเนนท่ีความถนัดของแตละบุคคล  แตละ

คนจะมีความถนัดแตกตางกัน แมแตในวิชาเดียวกันการเรียนบทเรียนแตละบทเรียนก็จะใชเวลาไม

เทากัน 

 2.6.8  ในการเสนอบทเรียนลักษณะน้ี การทําสรุปทายบทเรียนแตละบท จะทําใหผูเรียน

ไดวัดผลตนเอง ประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนวา บรรลุตามเกณฑท่ีตั้งไวหรือไม 

 2.6.9 การทํากรอบบทเรียนแตละบทน้ัน ถาทําไดดีเราจะสามารถวิเคราะหคําตอบได

ดวยประสบการณของนักเรียนแตละคน อาจทําใหคําตอบแตกตางกันออกไป เราสามารถวิเคราะห

จากคําตอบของนักเรียนไดวา การเลือกคําตอบขอน้ันๆ ถาเปนคําตอบท่ีผิดเปนเพราะอะไร 

 2.6.10  การกําหนดวัตถุประสงคไวปลายทางวาตองการใหผูเรียนไดรูอะไรบาง จะชวย

ใหการแบงเน้ือหา ซ่ึงจะตองเรียนไปตามลําดับทําไดดีข้ึน ไมออกนอกลูนอกทางโดยไมจําเปน 

2.7  หลักการและทฤษฎีในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ตองไดรับการออกแบบโดยอาศัย 

หลักการเรียนรูและผานกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียจึงควรมีความรูเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ และข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิว 

เตอรมัลติมีเดียเพื่อท่ีจะได สามารถออกแบบและสรางบทเรียนท่ีมีคุณภาพ  และใหผลการเรียนรูท่ีดี 

หลักการท่ีเปนพื้นฐานสําคัญท่ีผูออกแบบบทเรียนควรคํานึงถึง และนํามาประยุกตใชในการออกแบบ 

 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 292) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีการผลิตชุดการสอนซ่ึง

สามารถนํามาใชในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได โดยมีหลักการและทฤษฎีท่ีควร

คํานึงถึงคือ 

  1.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) โดยการนําหลักจิตวิทยาดาน

ความแตกตางระหวางบุคคลมาใช เชน ความแตกตางดานความสามารถ( Ability) ดานสติปญญา

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

และสังคม(Social) จากความแตกตางดังกลาว ผูสรางชุดการสอน จึงพยายามหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ในการท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวในชุดน้ัน 

  2. การนําสื่อประสมมาใช( Multi-Media Approach) คือ การนําสื่อการสอนหลายๆ 

ประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามน้ีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบเดิมท่ี

ยึดหลักผูบรรยายเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนโดยการใช

แหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ 

              3.  ทฤษฎีการเรียนรู(Learning Theory) เปนหลักจิตวิทยาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียน

ดวยตนเอง ประกอบดวย 
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                 3.1  เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 

                 3.2  ตรวจสอบผลการเรียนดวยตนเอง 

                 3.3  การมีแรงเสริม คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนทําไดถูกตอง ถาไม

ถูกตองก็จะทราบไดวาท่ีถูกตองน้ันคืออะไร เพื่อพิจารณาไตรตรองใหเกิดความเขาใจ ซ่ึงจะไมทําให

เกิดความทอถอย หรือสิ้นหวังในการเรียนเพราะเขามีโอกาสท่ีจะทําใหสําเร็จเหมือนคนอื่น 

                 3.4  เรียนรูไปทีละข้ันตามความสามารถและความสนใจของตน 

              4.  การใชวิธีวิเคราะหระบบ(System Analysis) โดยการจัดเน้ือหาวิชาใหสอดคลองกับ 

สภาพแวดลอมและวัยของผูเรียน ทุกสิ่งทุกอยางจะตองสัมพันธกัน สอดคลองกันเปนอยางดี มีการ 

ทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนท่ีนาเช่ือถือไดจึงจะนําออกมาใช  

 มนตชัย เทียนทอง (2545: 95-105) ไดอธิบายวา การพิจารณาในการออกแบบบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เพื่อใหไดบทเรียนท่ีเกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียน

การสอนจริง ควรยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ จาก

หลักการสอน 9 ประการ ไดแก 

  1.  การเรงเราความสนใจ(Gain Attention) กอนจะเร่ิมการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควร

มีการจูงใจและเรงเราความสนใจให ผูเรียนอยากเรียน ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ  

มัลติมีเดียจึงมักเร่ิมตนดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือการใชสื่อประกอบกันหลายๆ อยาง โดยสื่อ

ท่ีสรางข้ึนมาน้ัน ตองเกี่ยวของกับเน้ือหาและนาสนใจ ซ่ึงจะมี ผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน  

นอกจากเรงเราความสนใจแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมท่ีจะศึกษาเน้ือหาตอไป

ไดอีกดวย 

     2.  บอกวัตถุประสงค(Specify Objective) วัตถุประสงคบทเรียน นับวาเปนสวนสําคัญ

ย่ิงตอกระบวนการเรียนรู ท่ีผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจากผู  

เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว  ยังเปนการแจงใหทราบลวง 

หนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา รวมท้ังเคาโครงของเน้ือหาอีกดวย การท่ีผูเรียนทราบถึงขอบเขต

ของเน้ือหาอยางคราวๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือสวน  

ยอยของเน้ือหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเน้ือหาในสวนใหญได ซ่ึงมีผลทําใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

     3.  ทบทวนความรูเดิม(Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรูเดิม กอนท่ีจะ 

นําเสนอความรูใหมแกผูเรียน มีความจําเปน ท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน เน่ืองจากเกิด 

การเช่ือมโยงความรูเดิม กับความรูใหม วิธีท่ีปฏิบัติท่ัวไปสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 

การทดสอบกอนเรียน(Pretest) ซ่ึงเปนการประเมินความรูของผูเรียน เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเคย 

ศึกษาผานมาแลวและเพื่อเตรียมความพรอมในการรับเน้ือหาใหม 

  4.  การเสนอเน้ือหาใหม(Present New Information) ควรเสนอภาพท่ีเกี่ยวของกับเน้ือ 

หามีคําบรรยายประกอบท่ีสั้น งาย ไดใจความสําคัญ อธิบายสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหงายตอการเรียนรู 

การใชภาพประกอบจะชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึน ภาพท่ีใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนจําแนกออกได 2 สวนหลักๆ คือ ภาพน่ิง ไดแก ภาพลายเสน ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถาย 

แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกสวนหน่ึง ไดแก ภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพวีดิทัศน ภาพจาก

โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

  5.  ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู(Guide Learning) เพื่อใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู 

ปรับความคิด ในสิ่งท่ีกําลังเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม การ  

ยกตัวอยางประกอบท่ีหลากหลาย ท้ังตัวอยางท่ีถูกตองและตัวอยางท่ีเปนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 

จากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมไปสูนามธรรม ก็จะชวยใหผูเรียนมีแนวทางท่ีชัดเจนในการศึกษาหาความรู  

เพิ่มเติมตอไป 

  6.  กระตุนการตอบสนอง(Elicit Responses) โดยพยายามใหผูเรียนไดทํากิจกรรม

ตางๆ ตลอดบทเรียน เชน ไดลงมือปฏิบัติทําแบบฝกหัดตอบคําถาม เพื่อสรางเสริมความคิด และ

จินตนาการ ควรหลีกเลี่ยงการตอบสนองท่ีซํ้าๆ กันหลายคร้ัง เชน เม่ือทําผิด 2 คร้ัง ควรจะใหขอ 

มูลยอนกลับ และเปลี่ยนไปทํากิจกรรมเพิ่มข้ึน 

       7.  การใชขอมูลยอนกลับ(Provide Feedback) ควรใหขอมูลทันที หลังจากท่ีผูเรียนได

ทํากิจกรรมตามคําสั่งในบทเรียน หากเปนไปไดควรใหคําถาม คําตอบ และการใหขอมูลยอนกลับอยู

ในกรอบเดียวกัน โดยอาจใชถอยคํา หรือรูปภาพท่ีแตกตางกันไป โดยสุมหรือใชเสียงสูงต่ํา  สําหรับ

การบอกวาถูกหรือผิด  ควรหลีกเลี่ยงการใหภาพท่ีตื่นตาหากตอบผิด  เพราะอาจทําใหผูเรียนสนใจ

ภาพน้ันมากเกินไป ตื่นเตน และสนุกกับการตอบผิด ซ่ึงไมกอใหเกิดผลดีตอการศึกษาบทเรียน 

       8.  ทดสอบความรูใหม(Assess Performance) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปด

โอกาสใหผูเรียนไดทดสอบตนเอง ไมวาจะเปนกอนการเรียน ระหวางการเรียน หรือหลังจากจบบท  

เรียนผูออกแบบตองม่ันใจวามีการวัดในสิ่งท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และใหผูเรียนมี

ความสะดวกชัดเจนในการตอบคําถาม การประเมินผลงานท่ีถูกตองแมนยํา   จะชวยใหผูเรียนทราบ

ถึงสถานภาพของตนเอง และชวยผลักดันใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ท่ีเหมาะสม  ในการเรียน

คร้ังตอไปอีกดวย 

       9.  สรุปและนําไปใช(Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญ

ในข้ันตอนสุดทายท่ีบทเรียนจะตองสรุปมโนมติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมท้ัง

ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษา

เน้ือหาผานมาแลว  เสนอแนะสถานการณท่ีสามารถนําความรูไปใชประโยชน บอกแหลงขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับบทเรียนเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธกับความรูเดิม หรือ

ความรูใหมท่ีจะไดศึกษาตอไป 

 2.7  ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะตองอาศัยแนวคิดเดียวกับการออกแบบ 

การเรียนการสอน โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู ท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบบทเรียน  

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก 
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  2.7.1  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม( Behaviorism) นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม มีความ

เช่ือวาการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งท่ีสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก และเช่ือในทฤษฎี

เกี่ยวกับการวางเงื่อนไข( Operant conditioning) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรา

และการตอบสนอง และการใหการเสริมแรง ทฤษฎีน้ีเช่ือวา การเรียนรูเกิดจากการท่ีมนุษย

ตอบสนองตอสิ่งเราและพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนข้ึน หากไดรับการเสริมแรงท่ีเหมาะสม  

จากหลักการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูจากกลุมพฤติกรรมนิยมดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใช

ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดดังน้ี 

   2.7.1.1.  ควรแบงเน้ือหาบทเรียนออกเปนหนวยยอยแตละหนวยยอยควรบอกเปา 

หมายและวัตถุประสงคใหชัดเจนวา ตองการใหผูเรียนศึกษาอะไร และศึกษาอยางไรบาง 

   2.7.1.2.  ผูเรียนสามารถเลือกความยากงายของเน้ือหา และกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความตองการและความสามารถของตนเองได 

   2.7.1.3.  เกณฑการวัดผลตองมีความชัดเจน นาสนใจ บอกไดวาผูทดสอบอยู

ตําแหนงใดเม่ือเทียบกับเกณฑปกติ และการวัดผลควรทําอยางตอเน่ือง 

   2.7.1.4.  ควรใหขอมูลปอนกลับในรูปแบบท่ีนาสนใจทันทีทันใด หรือกระตุนใหเกิด

แรงจูงใจ 

   2.7.1.5.  ควรใชภาพหรือเสียงท่ีเหมาะสม 

   2.7.1.6.  กระตุนใหผูเรียนสรางจินตนาการท่ีเหมาะสมกับวัย โดยการใชขอความใช

ภาพเสียงหรือการสรางสถานการณสมมติ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในสถานการณน้ัน ๆ  

   2.7.1.7.  การนําเสนอเน้ือหาและการใหขอมูลยอนกลับ ควรใหความแปลกใหม ซ่ึง

อาจใชเสียงหรือกราฟก แทนท่ีจะใชคําอานเพียงอยางเดียว 

   2.7.1.8.  เสนอขอมูลในลักษณะของความขัดแยงทางความคิด เชน ปลาตองอยูใน

นํ้าจึงจะรอดแตมีปลาชนิดหน่ึงท่ีเดินอยูบนดินแข็งได  

   2.7.1.9.  ควรสอดแทรกคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัย หรือประหลาด

ใจเม่ือเร่ิมตนบทเรียนหรือระหวางเน้ือหาแตละตอน 

   2.7.1.10. ใหตัวอยางหรือหลักเกณฑกวางๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบ

เอง การคอยๆ ช้ีแนะหรือบอกใบอาจจะชวยสรางและรักษาระดับความอยากรูอยากเห็น  

  2.7.2  ทฤษฎีปญญานิยม(Cognitivism) 

  ทฤษฎีปญญานิยมน้ี มีแนวคิดท่ีแตกตางไปจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยทฤษฎีน้ีจะ

เนนในเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล เช่ือวามนุษยมีความแตกตางกันท้ังในดานความรูสึกนึก 

คิด อารมณ ความสนใจ และความถนัด  ดังน้ันในการเรียนรูก็จะมีกระบวนการ หรือข้ันตอนแตกตาง

กัน พฤติกรรมการเรียนรูมีท้ังภายในและภายนอก โดยมีความเช่ือวาการเรียนรูจะเกิด ข้ึนเม่ือผูเรียน

ไดประมวลองคความรูจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยเลือกท่ีจะรับรูสิ่งตางๆ ตามความ

อยากรูอยากเห็นหรือในสิ่งท่ีตัวเองสนใจ 
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  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยยึดทฤษฎีปญญานิยม จะอาศัยสื่อการ 

เรียนรูท่ีสัมผัสดวยการมองเห็น และประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อเปนชองทางในการถายโยงความรูไปสู  

ผูเรียน และทําใหเกิดแนวคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีเปนแบบสาขา ซ่ึงจะ

ชวยใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนตามความตองการ  

 2.8  หลักจิตวิทยาการเรียนรูเก่ียวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

          บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยท่ัวไป สวนใหญเปนบทเรียนท่ีมีจุดมุงหมายใหผูเรียน 

เรียนรูไดดวยตนเอง ดังน้ัน ผูท่ีออกแบบบทเรียนจึงจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู    

ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนดวยตนเอง เชนเดียวกับบทเรียนแบบโปรแกรม 

          หลักจิตวิทยาการเรียนรูท่ีควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดแก 

  2.8.1  การรับรู(Perception) 

               การเรียนรูของมนุษยจะเกิดข้ึนไมไดถาปราศจากการรับรู การรับรูจึงเปนบันไดข้ันแรก 

ท่ีจะนําไปสูการเรียนรู ดังน้ัน การเรียนรูท่ีดีจะตองเกิดจากการรับรูท่ีถูกตอง การรับรูท่ีดีและถูกตอง

ของมนุษย จะเกิดข้ึนไดโดยการไดรับการกระตุนจากสิ่งเราท่ีเหมาะสม เพราะมนุษยเราจะเลือกรับรู

สิ่งเราท่ีตรงกับความสนใจของตนเองมากกวาสิ่งเราท่ีไมตรงกับความสนใจ ในการออกแบบบทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย น้ันผูออกแบบจะตองออกแบบสิ่งเราท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยคํานึงถึง 

คุณลักษณะ ดานตางๆ ของผูเรียน ไดแก อายุ เพศ เปนตน 

  2.8.2  การจดจํา(Memory) 

               การท่ีมนุษยจะสามารถเรียนรูสิ่งใดแลว สามารถจดจําสิ่งน้ันไดดี และสามารถนํามาใช

ในภายหลังไดดีน้ัน ข้ึนอยูกับวาผูเรียนสามารถจัดเก็บความรูน้ันไวอยางเปนระเบียบ โดยการจัด

โครงสราง(Organize) ขององคความรูอยางเปนระเบียบ นอกจากน้ัน การท่ีผูเรียนไดฝกหรือทําซํ้า 

มากๆ ก็จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญและจดจําไดดีอีกดวย ดังน้ัน เทคนิคท่ีสําคัญของ

การเรียนรูท่ีดีท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถจดจําไดดี จึงอาศัยหลักเกณฑท้ัง 2 ประการ คือ 

                 2.8.2.1  การชวยใหผูเรียนสามารถจัดระเบียบโครงสราง(Organize) ขององคความ 

รู โดยการจัดโครงสรางของเน้ือหาบทเรียนใหเปนระเบียบและแสดงใหผูเรียนเห็น  ซ่ึงสอดคลองกับ

ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนภูมิมโนทัศน(Concept mapping) ในปจจุบันน่ันเอง 

                 2.8.2.2  การใหผูเรียนฝกและทําซํ้ามากๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญ

และสามารถจดจําไดดี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับกฎแหงการฝกและการทําซํ้า(Law of 

proactive and repetition) ดังน้ันควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใหมีแบบฝกหัด

หรือแบบฝกปฏิบัติใหผูเรียนไดฝก เพื่อใหเกิดทักษะและจดจําไดดี 

  2.8.3 การมีสวนรวม(Participation) และการมีปฏิสัมพันธ( Interaction) ของผูเรียนการ

ใหผูเรียนไดมีสวนรวมและมีปฏิสัมพั นธซ่ึง ได แกการใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมหรือปฏิบัติใน

ลักษณะตางๆ รวมถึงการมีการโตตอบกับบทเรียนจะชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดีโดยนอกจากจะชวยให

ผูเรียนมีความสนใจบทเรียนอยางตอเน่ือง อันเปนลักษณะการเรียนอยางกระตือรือรน           
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(Active learning) แลวยังทําใหเกิดความรู และทักษะใหมๆ ในตัวผูเรียนดวยดังน้ัน ผูออกแบบ

บทเรียนจึงควรออกแบบใหบทเรียนมีกิจกรรมและการโตตอบท่ีเหมาะสม กับเน้ือหาและทักษะท่ี

ตองการใหผูเรียนไดรับจากบทเรียน 

  2.8.4  แรงจูงใจ(Motivation) 

          การสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม จะชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดี บทเรียนท่ีสามารถสราง 

แรงจูงใจท่ีดี จะทําใหผูเรียนอยากเรียน และเรียนดวยความสุข สนุกสนาน ดังน้ัน ผูออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงควรใหความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจท่ีดีเพื่อ

นํามาประยุกตใชกับการออกแบบบทเรียนใหสามารถสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในลักษณะ

ตางๆ 

  2.8.5  การถายโอนการเรียนรู(Transfer of Learning) 

          การถายโอนการเรียนรู เปนการนําความรู ท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซ่ึงเปน 

เปาหมายสุดยอดของการเรียนรูน่ันเอง บทเรียนท่ีจะชวยใหผูเรียนมี ความสามารถในการถายโอน 

การเรียนรูไดดีน้ัน จะตองเปนบทเรียนท่ีมีความใกลเคียงหรือเหมือนจริงกับสถานการณในชีวิตจริง

มากท่ีสุด 

  2.8.6  ความแตกตางระหวางบุคคล(Individual Difference) 

          นักจิตวิทยามีความเช่ือเกี่ยวกับทฤษฎีของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเช่ือวา 

มนุษยแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ 

อารมณ สติปญญา เปนตน ซ่ึงทําใหในการเรียนรูน้ัน ผูเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดเร็วหรือชา

แตกตางกัน  นอกจากน้ันวิธีการเรียนรูของแตละคนก็แตกตางกัน ดังน้ัน ผูออกแบบบทเรี ยน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  จึงจําเปนท่ีจะตองออกแบบบทเรียนใหมีความยืดหยุน เพื่อท่ีจะตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนแตละคน ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวน้ีก็เปนจุดเดนหรือข อได 

เปรียบของสื่อประเภทคอมพิวเตอรอยูแลว 

 2.9  ขั้นตอนการพัฒนามัลติมีเดีย 

     การนํามัลติมีเดียมาใชประกอบการเรียนการสอน เปนการประยุกตความรู เปนภาพและ  

เสียง เพื่อนําเสนอจากหลายสื่อผานทางเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางนาสนใจ เชน การนําภาพจากวิดีโอ

มาเพิ่มเติมเทคนิค  การนําเสนอท่ีแปลกตาดวยโปรแกรมตางๆ โดยอาศัยความสามารถขอ ง

คอมพิวเตอร   สามารถสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว สรางแบบฝกทักษะในบทเรียนท่ีมี

ประโยชน เปดโอกาสผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียน และการถายทอดความรูอยาง

สมบูรณน่ีเอง  ทําใหสามารถมีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพราคาถูกลง ดังน้ัน กอนการผลิตจึง

ตองวางแผนโดยผานกระบวนการออกแบบอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหการผลิตบทเรียนออกมาตรง

ตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพสูงสุด (นงนุช วรรธนวหะ.   2535: 4-6) เสนอแนะข้ันตอน

การผลิตไวดังน้ี 
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  2.9.1 การวิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา หมายถึง การวิเคราะหเน้ือหาวิชาท่ีตองการ

สอนจากหลักสูตร เอกสารการสอน หนังสือประกอบตางๆ นํามากําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป จัดลําดับ

เน้ือหาใหมีความสัมพันธตอเน่ือง เลือกหัวเร่ืองและเขียนขอบขายของเร่ือง 

  2.9.2  การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน หมายถึง การเขียนสิ่งท่ีผูสอนคาดหวังให

ผูเรียนแสดงพฤติกรรมหลังจากการเรียนรูสิ้นสุดลง โดยพฤติกรรมน้ันตองสามารถวัดกันได สังเกต

ได คําท่ีระบุในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในบทเรียนมัลติมีเดีย น้ันตองเปนคําช้ีเฉพาะ เชน อธิบาย 

แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห เปนตน 

   2.9.3  การวิเคราะหสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดเน้ือหา

กิจกรรมการเรียนท่ีคาดหวัง จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจัดลําดับเน้ือหาตามความยากงายและความ

ตอเน่ือง เพื่อเลือกและกําหนดสื่อท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยพิจารณาเลือกและระบุสื่อ

ชนิดท่ีไดจากการวิเคราะหลงในกิจกรรมน้ันๆ 

   2.9.4  การกําหนดขอบขายของบทเรียน หมายถึง การกําหนดความสัมพันธของเน้ือหา

แตละหัวขอยอย 

   2.9.5  การกําหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา ใน

แตละเฟรมวาจะเปนแบบใด การจัดแบงตําแหนงและขนาดของเน้ือหา การออกแบบกราฟกบนจอ 

การใชเสียงบรรยายประกอบความรู หรือเสียงดนตรีรวมในการนําเสนออยางไร 

   2.9.6  การเขียนบทดําเนินเร่ือง(Storyboard) หมายถึง เร่ืองราวของเน้ือหาแบงออก 

เปนเฟรมตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเฟรมยอยๆ ตั้งแตเฟรมท่ี 1 ถึง เฟรม

สุดทายของบทเรียน บทดําเนินเร่ืองจะตองประกอบดวย ภาพ ขอความ ลักษณะภาพของเงื่อนไข

ตางๆ คลายบทสคริปตภาพยนตร การเขียนยึดหลักของขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเน้ือหาท่ีผานมา 

บทดําเนินเร่ืองเปนแนวทางในการสรางบทเรียน การเขียนบทดําเนินเร่ืองจึงตองดําเนินอยา งรอบ 

คอบและสมบูรณเพื่องายตอการสรางบทเรียนในข้ันตอไป 

   2.9.7  ผังงาน(Flowchart) หมายถึง แผนภูมิท่ีแสดงความสัมพันธของบทดําเนินเร่ือง 

ซ่ึงเปนการจัดลําดับความสัมพันธของเน้ือหาแตละเฟรมแตละสวนการเขียนบทดําเนินเร่ืองและผัง

งานจึงตองทําควบคูกันไป หรือผูผลิตอาจเลือกเขียนสิ่งใดกอนหลังก็ได 

  2.9.8  วิธีปฏิบัติในการเขียนบทดําเนินเร่ืองและผังงาน 

   2.9.8.1  การแสดงจุดเร่ิมตนและจุดจบของเน้ือหา 

   2.9.8.2  แสดงการเช่ือมตอและความสัมพันธการเช่ือมโยงบทเรียน 

   2.9.8.3  แสดงเน้ือหาโดยใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเลือกมา 

   2.9.8.4  แสดงการดําเนินบทเรียนและวิธีการสอนเน้ือหาและกิจกรรม 

   2.9.8.5  ออกแบบจอภาพและแสดงผลการให สี เสียง แสง ลาย กราฟก รูปแบบ

ตัวอักษร การตอบสนอง การแสดงผลบนจอภาพ หรือทางเคร่ืองพิมพ 

  2.9.9  การสรางบทเรียน การสรางบทเรียนมัลติมีเดียสามารถสรางได 2 วิธีคือ การ

สรางโดยใชภาษาคอมพิวเตอร(Computer languages) และการใชโปรแกรมระบบนิพนธบทเรียน
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(Authoring system) 

  2.9.10  การทดลองใช เม่ือผลิตบทเรียนแลวนําบทเรียนไปตรวจสอบเพื่อหาความผิด 

พลาดของบทเรียน ซ่ึงมีการทดลองใชระหวางการผลิตดวย เพื่อจะปรับปรุงใหใชไดจริง เม่ือผานการ

ตรวจสอบวาสามารถนําไปใชไดจริง จึงจะนําไปใชทดลอง โดยทดลองกับกลุมเปาหมายและให

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของบทเรียนอีกคร้ัง 

  2.9.11  การประเมินผลบทเรียน หลังจากการทดลองใชแลว ผูผลิตตองประเมินผล

บทเรียนจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เจตคติตอบทเรียนและผลการใชบทเรียนของผูเรียน  

 2.10  ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

      มีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาไวดังน้ี 

สมชัย ชินะตระกูล (2531: 43)  ไดกลาววา 

  2.10.1  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสิ่งแปลกใหม สามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจให

ผูเรียนเกิดความสนใจไดดี เน่ืองจากคอมพิวเตอรสามารถทําเสียง สี รูปภาพ หรือกราฟก ตลอดจน

เกมได 

      2.10.2  คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมการสอนรายบุคคล หรือการเรียนรูแบบเอกัต

บุคคลเพราะผูเรียนสามารถเรียนไดดี และเร็วกวาการเรียนการสอนปกติ โดยท่ีผูเรียนจะไดรับการ

สอนไปตามลําดับข้ัน และเรียนไปตามขีดความสามารถของตนเองได ซ่ึงผูเรียนท่ีเรียนชาก็สามารถ

บรรลุผลไดในเวลาท่ีตางๆ กัน 

  2.10.3  รวดเร็วระหวางท่ีเรียน เม่ือผูเรียนทําผิดพลาดก็สามารถแกไขทันที  

  2.10.4  คอมพิวเตอรสามารถสอนมโนทัศนไดดี มโนทัศนและทักษะช้ันสูงน้ันยากแก

การสอนโดยครู หรือเรียนจากตํารา การจําลองสถานการณโดยคอมพิวเตอรจะชวยใหเด็กเรียนได

งายข้ึนและดีกวาการเรียนจากครู 

  2.10.5  ผูเรียนมีโอกาสเรียนซํ้าแลวซํ้าอีกกี่คร้ังก็ไดตามความตองการและยังสนุกสนาน

กับการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน การสรางโปรแกรมแบบงายๆ เอง เลนเกมฝกสมอง เปนตน 

  2.10.6  การไดเจรจาโตตอบกับคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ และผูเรียน

สามารถควบคุมวิธีการเรียนของตนเองได และยังไดใชความถนัดของตนเองมากท่ีสุด ถาสนใจมากก็

ใชเวลามากสนใจนอยก็ใชเวลานอย 

 2.11  ขอจํากัดของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  2.11.1  แมวาราคาของคอมพิวเตอร และคาใชจายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะลดลงอยาง

มากแลวก็ตามแตการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนก็ควรพิจารณาใหมากเพื่อใหคุมกับ

คาใชจายในการบํารุงรักษา 

  2.11.2  ถาผูสอนเปนผูออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเองตองอาศัย

เวลา สติปญญา และความสามารถเปนอยางย่ิง ทําใหเพิ่มภาระแกผูสอนมากย่ิงข้ึน                   

(กิดานันท มลิทอง.  2540: 240-241) 
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  2.11.3  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

และการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อใชในการเรียนการสอน โดยครูน้ันเปนงานท่ีตอง

อาศัยท้ังสติปญญา และเวลาเปนอยางมาก ดังน้ันจึงควรจะมีการพัฒนาบุคลากรทางดานการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอันดับแรก (อรพรรณ พรสีมา.  2530: 88) 

  2.11.4  จะตองมีการรวมมือกันระหวางผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและเน้ือหา ผูเช่ียวชาญ 

ทางดานการสอน ผูเช่ียวชาญทางดานสื่อการสอน ผูเช่ียวชาญทางดานการเขียนโปรแกรม แตใน 

ปจจุบันในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมักใชคนคนเดียวกัน เปนท้ังผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหานักออกแบบการสอน และนักเขียนโปรแกรม ซ่ึงเปนการยากท่ีคนคนเดียวจะสามารถทํางาน

ไดดีท้ัง 4 ดาน 

  2.11.5  ปจจุบันโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีดีน้ัน ยังมีไมมากนัก ยังเปน

ท่ีทาทายนักเขียนโปรแกรมเปนอยางมาก โปรแกรมการสอนสวนใหญเปนลักษณะการเสนอเน้ือหา

โดยมีขอความ การลําดับเร่ืองมักคลายการเปดหนังสืออานหนาตอไปเร่ือยๆ จนจบโปรแกรม ซ่ึง

ผูเรียนอาจเกิดความเบ่ือหนาย (นงนุช วรรธนวหะ.  2535: 19-20) 

 

3.  แท็บเล็ต 

 3.1  ความหมายแท็บเล็ต (Tablet) 

 แท็บเล็ต  (Tablet) เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดหน่ึงท่ีมีขนาดเล็กกวาคอมพิวเตอร

โนตบุค พกพางาย นํ้าหนักเบา มีคียบอรด(keyboard) ในตัว หนาจอเปนระบบสัมผัส  (Touch-

screen) ปรับหมุนจอไดอัตโนมัติ  แบตเตอร่ีใชงานไดนานกวาคอมพิวเตอรพกพาท่ัวไ ประบบ  

ปฏิบัติการมีท้ังท่ีเปน Android IOS และWindows ระบบการเช่ือมตอสัญญาณเครือขา ยอินเทอรเน็ต

มีท้ังท่ีเปน Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G    

 อาจสรุปในความหมายท่ีแทจริงของแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอรกระดานชนวนก็คือ   แผน

จารึกท่ีเอาไวบันทึกขอความตางๆ  โดยการเขียนซ่ึงมีมานานแลวในอดีต  แตในปจจุบันมีการพัฒนา

คอมพิวเตอรท่ีมีการปรับใชแนวคิดน้ีข้ึนมาแทนท่ี  ซ่ึงจะมีหลายบริษัทท่ีไดใหคํานิยามหรือการ

เรียกช่ือท่ีแตกตางกันออกไป เชน  แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ซ่ึงมาจากคําวา  Tablet Personal 

Computer และ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร (Tablet)  

 แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC : Tablet Personal Computer) คือเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ี

สามารถพกพาไดและใชหนาจอสัมผัสในการทํางาน ออกแบบใหสามารถทํางานไดดวยตัวมันเอง  ซ่ึง

เปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก  ภายหลังจากทาง  Microsoft ไดทําการเปดตัว  

Microsoft Tablet PC ในป 2001 แตหลังจากน้ันก็เงียบหายไปและไมเปนท่ีนิยมมากนัก  แท็บเล็ต 

พีซี (Tablet PC) ไมเหมือนกับคอมพิวเตอรตั้งโตะหรือ  Laptops ตรงท่ีจะไมมีแปนพิมพในการใช

งาน แตจะใชแปนพิมพเสมือนจริงในการใชงานแทน  Tablet PC จะมีอุปกรณไรสายสําหรับการ

เช่ือมตออินเทอรเน็ตและระบบเครือขายภายใน มีระบบปฏิบัติการท้ังท่ีเปน Windows และ Android 



28 

 

 เหตุผลสําคัญท่ีแท็บเล็ต (Tablet PC) กําลังเปนท่ีนิยมในขณะน้ีเน่ืองมาจากคุณประโยชน

อันหลากหลายและรูปแบบท่ีทันสมัย พกพาไดสะดวกสบาย ใชประโยชนไดหลากหลายเชนใชตอ

อินเทอรเน็ตได ถายรูปได เปนแหลงคนควาหาความรู ตรวจสอบขอมูลขาวสาร อานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใชสื่อชนิดน้ีเปนสําคัญ (สุรศักดิ์ ปาเฮ.  

2554: ออนไลน) 

            3.2  ประโยชนของแท็บเล็ต 

 ดานการศึกษา 

  1. ใชแทนตําราเรียน   สามารถบรรจุตําราเรียนท่ีเปนไฟลดิจิทัลไดในจํานวนมากมาย ท่ี

เทียบเทากับหนังสือเปนหลายรอยเลม อยูในอุปกรณเล็กๆ แบบน้ีเคร่ืองเดียว 

  2. ใชบันทึกขอมูลการเรียนการสอน  ไดหลายรูปแบบนักเรียนท่ีใชแท็บเล็ตสามารถจด

บันทึกแบบลายมือเขียนหรือพิมพขอความลงในเคร่ืองหรือเลือกจะบันทึกเสียง ถายภาพน่ิงและวิดีโอ

ในสิ่งท่ีคุณครูสอนเก็บไวได 

  3. สามารถคนหาขอมูลตางๆ ไดโดยงายผานการเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสาย   นักเรียน

ท่ีอยูไกลในชนบท สามารถเรียนผานระบบการศึกษาทางไกลผานออนไลนได แกปญหาเร่ืองความ

ขาดแคลนและไมท่ัวถึงของการศึกษาได 

  4. สามารถใชแอปพลิเคช่ันแทนสื่อการเรียนการสอน เคร่ืองมือฝกหัด เพื่อเสริมสราง

ความรูในดานตางๆ มากมาย  เชน  แผนท่ี  ภาพจากเวบไซต คลิปวิดีโอ 

  5.  ใชสื่อสารผานการเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสายไดทุกท่ีทุกเวลา  คุณครูและนักเรียนท่ี

ใชแท็บเล็ต สามารถใชติดตอกันนอกเวลาเรียนได สงอีเมลหากัน ใชโปรแกรมพูดคุยปรึกษากันได 

(โทรทัศนครู.  2555: ออนไลน) 

 3.3  คุณลักษณะสําคัญของแท็บเล็ต 

ศักยภาพของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประเภทคอมพิวเตอรแท็บเล็ต  (Tablet PC) ท่ี

เร่ิมมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูใชในทุกร ะดับในสังคม สารสนเทศในปจจุบัน  เน่ืองจากในยุค

แหงสังคมออนไลนหรือยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอรน้ัน  สื่อเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

น้ี จะมีศักยภาพในการปรับใชคอนขางสูงและปรากฏชัดในหลากหลายปจจัยท่ีสนับสนุนเหตุผล

ดังกลาว ท้ังน้ีเน่ืองจากสื่อแท็บเล็ต (Tablet PC) จะมีคุณลักษณะสําคัญดังน้ี  

  3.3.1  สนองตอความเปนเอกัตบุคคล(Individualization) เปนสื่อท่ีสนองตอความ 

สามารถในการปรับตัวเขากับความตองการทางการเรียนรูของรายบุคคล  ซ่ึงความเปนเอกัตภาพน้ัน

จะมีความตองการในการติดตามชวยเหลือเพื่อใหผูเรียนหรือผูใชบรรลุผลและมีความกาวหนาทาง 

การเรียนรูตามท่ีเขาตองการ  

  3.3.2  เปนสื่อท่ีกอใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธอยางมีความหมาย(Meaningful 

Interactivity) ปจจุบันการเรียนรูท่ีกระบวนการเรียนตองมีความกระตือรือรนจากการใชระบบขอมูล

สารสนเทศและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จากสภาพทางบริบทของสังคมโลกท่ีเปนจริง บาง 
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คร้ังตองอาศัยการจําลองสถานการณ เพื่อการเรียนรูและการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสถานการณ

ตางๆ เหลาน้ีสื่อแท็บเล็ตจะมีศักยภาพสูงในการชวยผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธได   

  3.3.3  เกิดการแบงปนประสบการณ(Shared Experience) สื่อแท็บเล็ตจะชวยให

นักเรียนเกิดการแบงปนประสบการณความรูซ่ึงกันและกัน  จากชองทางการสื่อสารเรียนรูหลากหลาย

ชองทาง เปนลักษณะของการประยุกตการเรียนรูรวมกันของบุคลในการสื่อสารหรือสื่อความหมายท่ี

มีประสิทธิภาพ  

 3.3.4  มีการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีชัดเจนและยืดหยุน(Flexible and Clear 

Course Design) ในการเรียนรูจากสื่อแท็บเล็ตน้ีจะมีการออกแบบเน้ือหา หรือหนวยการเรียนรูท่ี

เสริมสรางหรืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และเกิดการพัฒนาทางสติปญญา 

อารมณความรูสึก ซ่ึงการสรางหนวยการเรียนรูตองอยูบนพื้นฐานและหลักการท่ีสามารถปรับ

ยืดหยุนได ภายใตวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีชัดเจนซ่ึงตัวอยางหนวยการเรียนรูในเชิงเน้ือหาไดแก

การเรียนจาก e-Book เปนตน 

  3.3.5  ใหการสะทอนผลตอผูเรียน/ผูใชไดดี( Learner Reflection) สื่อแท็บเล็ตดังกลาว

จะสามารถชวยสะทอนผลความกาวหนาทางการเรียนรูจากเน้ือหาท่ีเรียน  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน

สามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรูเน้ือหาสาระ  และสามารถประเมินและประยุกตเน้ือหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

  3.3.6  สนองตอคุณภาพดานขอมูลสารสนเทศ (Quality Information) เน่ืองจากสื่อ

ดังกลาวจะมีประสิทธิภาพคอนขางสูงตอผูเรียนหรือผูใชในการเขาถึงเน้ือหาสาระของขอมูล

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพจะเปนคําตอบท่ีชัดเจนถูกตองในการกําหนดมโนทัศน 

ท่ีดี อยางไรก็ตามการไดมาซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพ (Quality) ยอมตองอาศัยขอมูลในเชิงปริมาณ          

(Quantity) เปนองคประกอบสําคัญท่ีตองมีการจัดเก็บรวบรวมไวใหเพียงพอและถูกตองสมบูรณ  

(สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2554: ออนไลน)  

 3.4  การใชแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษา 

ในสังคมยุคปจจุบันซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู  (Learning Society)  สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาจะมีบทบาทสําคัญคอนขางมากตอการนํามาใชในการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพทางการ

เรียนในสังคมยุคใหมในปจจุบันท่ีสื่อการศึกษาประเภท  “คอมพิวเตอร (Computer)”  จะมีอิทธิพล

คอนขางสูงในศักยภาพการปรับใชดังกลาว และโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาไทยตามนโยบายการ

แจกแท็บเล็ต เพื่อเด็กนักเรียนในปจจุบัน โดยมุงเนนใหกลุมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 

ตามโครงการ One Tablet  Per Child ซ่ึงเปนไปตามนโยบายรัฐบาลท่ีแถลงไวน้ัน เปนการสรางมิติ

ใหมของการศึกษาไทยในการเขาถึงการปรับใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษท่ีสอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง  

ศึกษาธิการ ไดกลาวไววาการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเร่ิมดําเนินการใน

โรงเรียนนํารองสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับการพัฒนาเน้ือหา
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สาระท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต รวมท้ังจัดระบบอินเทอรเน็ตไรสายใน

ระดับการใช การบริหารและในพื้นท่ีสาธารณะและสถานศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกลาวในเบ้ืองตน  เปนแนวคิดท่ีจะนําเอา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาประยุกตใชกับการเรียนรูของนักเรียนในรูปแบบใหมโดยการใช

แท็บเล็ต (Tablet) เปนเคร่ืองมือในการเขาถึงแหลงเรียนรูและแสวงหาองคความรูในรูปแบบตางๆ  ท่ี

มีอยูในรูปแบบท้ัง  Offline และ Online ทําใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู  ฝกปฏิบัติ และสราง

องคความรูตางๆไดดวยตัวเอง  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวน้ีไดเกิดข้ึนแลวใน

ตางประเทศ  สวนในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนท้ังประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ

อุดมศึกษาในบางแหงเทาน้ัน   

ไดมีบทสรุปจากการศึกษาวิจัยของ Becta ICT Research ซ่ึงไดศึกษาผลการใชแท็บเล็ตพีซี

ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน  12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษชวง

ระหวาง ค.ศ. 2004-2005 ซ่ึงมีผลการศึกษาสําคัญหลายประการท่ีควรพิจารณาและสามารถนํามา

ประยุกตใชไดกับบริบทดานการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธสําคัญจากการศึกษาดังกลาว

ได ดังน้ี  

  1.  การใชแท็บเล็ต  (Tablet PC) โดยใหผูเรียนและผูสอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเอง

อยางท่ัวถึง เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิผล  โดยพบวาการใชแท็บเล็ต

พีซีชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียนและมีผลกระทบในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รวมท้ัง

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาและการเขาถึงองคความรูนอก

หองเรียนอยางกวางขวาง รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน  

  2.  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนน้ันพบวา  การใชแท็บเล็ตพีซีน้ันชวย

สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  และสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรหรือการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบมากข้ึน  

 อยางไรก็ตามการสรางใหเกิดผลสําเร็จดังกลาวน้ัน ตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและการจัดการ

ในดานตางๆ จากผูบริหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุนใหมีเครือขายสื่อสารแบบไรสาย            

(Wireless Network) และเคร่ืองฉายภาพแบบไรสาย (Wireless Data Projector) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหสามารถสรางและใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังควรจัดใหมีการวางแผนจัดหา

ทรัพยากรมาสนับสนุนอยางเปนระบบ ซ่ึงทายท่ีสุดจะพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีน้ัน จะสามารถสราง

ใหเกิดประโยชนท่ีหลากหลาย และมีความคุมคามากกวาการใชคอมพิวเตอรเดสกทอป (Desktop) 

และคอมพิวเตอรแล็บทอป (Laptop) ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีใชงานกันอยูในสถานศึกษา

โดยท่ัวไป (สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2554: ออนไลน) 
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 3.5  ขอเสนอแนะเพื่อการนําแท็บเล็ตไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

ในการนําเอาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาประเภทคอมพิวเตอรแท็บเล็ตไปใชในการ

เรียนการสอนน้ัน มีประเด็นสําคัญท่ีทุกฝายนาจะนํามารวมวิเคราะหและพิจารณารวมกันดังน้ี  

 3.5.1  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยการใช  Tablet  

 3.5.2  การพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูเร่ืองการใชอุปกรณ Tablet เพื่อการจัดการเรียน

การสอน  

 3.5.3  การพัฒนาเน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมท่ีใชประกอบการเรียนการสอน   

 3.5.4  การกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบํารุงรักษา   การแกปญหาเร่ือง

อุปกรณและการใชงาน  

 3.5.5  อุปกรณ Tablet เปลี่ยนรุนเร็วมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ัน Tablet ท่ี

จัดหามาน้ันมีความเปนมาตรฐานรองรับกับ  Applications มากนอยเพียงใด  

 3.5.6  การจํากัดไมใหผูเรียนเขาถึงแหลงเรียนรู (อินเทอรเน็ต) ไดอยางอิสระ  

ขอเสนอแนะจากบทสรุปท่ีไดมีการศึกษาวิจัยจากตางประเทศ  ท่ีเสนอแนะไวตอการนําสื่อ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแท็บเล็ตไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน มีประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี  

 1.  มีการจัดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีอยางเพียงพอ  ท้ังน้ีเพื่อเปน

การสนับสนุนการใชงานท้ังในดานสถานท่ี จุดท่ีตั้งท่ีสามารถใชงานกับเครือขายไรสาย  โครงขายและ

แมขายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชงานไดอยางเปนระบบตอเน่ือง  

 2.  การพัฒนาบุคลากร  มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใชแท็บเล็ต  โดยเฉพาะครูผูสอน

เพื่อลดความกังวลในการใชงานใหมีทักษะ ความรูและเช่ียวชาญในซอรฟแวรสนับสนุนตางๆ  รวมท้ัง

มีความสามารถและชํานาญในการเขาถึงระบบเครือขาย (LAN) ของสถานศึกษา  

 3.  การเสริมสรางความม่ันใจของผูสอน  โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด  มีการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  รวมท้ังมีการแบงปนทรัพยากรท่ีเอื้อตอการพัฒนาหรือใชงาน  ตลอดจนมี

การยกยองชมเชยผูสอนตนแบบ (Champion)  

 4.  การจัดการดานความปลอดภัยตอการใชงาน  โดยโรงเรียนหลายแหงท่ีเปนกลุม

ตัวอยางจากการวิจัยดังกลาว ไดเรียกรองใหมีการกําหนดข้ันตอนท่ีชัดเจนในการแจกจายแท็บเล็ต

พีซีใหกับผูเรียน สามารถติดตามการจัดเก็บ การใชงาน และการบํารุงรักษาได นอกจากน้ียังไดให

ความสําคัญในรายละเอียดบางอยางท่ีตองคํานึงถึง  เชน พื้นท่ีและความปลอดภัยในการเก็บรักษา

ขอมูลท่ีผูเรียนไดบันทึกไว  

 5.  ความสามารถในการใชงานอยางตอเน่ืองของแท็บเล็ตพีซี   ซ่ึงก็เปนปจจัยสําคัญอีก

ประเด็นหน่ึงเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยสถานศึกษาควรพิจารณาความ

เหมาะสมในการจัดใหมีผูชวยเหลือในหองเรียนเพื่อคอยแกไขปญหาทางเทคนิค  จัดใหมีหนวย

สนับสนุนท่ีมีความพรอมท้ังในดานการซอมบํารุง  การมีอุปกรณสํารองและการแกปญหาอายุการใช

งานของแบตเตอร่ี หรือแมแตการแกไขปญหาความม่ันคงและเสถียรภาพของเครือขายในการใชงาน  
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 6.  เวลาท่ีเพียงพอตอการจัดเตรียมเน้ือหาสาระของผูสอน   ผูสอนตองมีเวลาเพียงพอ

ตอการเตรียมบทเรียน สื่อการสอน แบบทดสอบท่ีใชงานรวมกับแท็บเล็ตพีซี รวมท้ังการจัดใหมีเวลา

เพียงพอสําหรับการปรับแตงแท็บเล็ตพีซีใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน  

 7.  การจัดระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  ใหผูเรียนสามารถจัดเก็บและนําสงผลงานของตนเอง  

โดยพิจารณาถึงการจัดเก็บและการนําสงผลงานผานระบบเครือขายไรสาย  รวมท้ังการจัดเก็บและ

นําสงดวย Flash-drive ในกรณีท่ีเครือขายไมสามารถใชงานได  

 8.  ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อและสภาพแวดลอม โดยเฉพาะความกวาง

และความสวางของหนาจอแท็บเล็ตพีซี รวมท้ังความสวางและระบบแสงท่ีเหมาะสมของหองเรียนก็

เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญและไมควรมองขาม เน่ืองจากสงผลตอความสนใจและแรงจูงใจของ

ผูเรียน  

 9.  ควรเร่ิมใชกับกลุมทดลองนํารองกอน (Pilot Project) ขอเสนอแนะท่ีสําคัญอีก

ประการหน่ึง คือ ควรใหมีการเร่ิมใชงานกับกลุมผูเรียนและผูสอนในบางกลุมกอน โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงใหเร่ิมจากกลุมท่ีมีประสบการณและมีแนวโนมวาจะสรางใหเกิดความสําเร็จกอน  เพื่อใหเปนแกน

นําในการแบงปนประโยชนและประสบการณในเชิงบวกและขยายผลไปยังกลุมอื่นๆตอไป   

 10.  สรางแรงกระตุนและแรงจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ   โดยการกระตุนใหผูเรียนและผูสอน

มีความกระตือรือรนและมีเวลาเพียงพอ  ท่ีจะไดทดลองและสรางแนวทางหรือสรางนวัตกรรมการใช

งานของตนเอง  ซ่ึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีจะสรางให เกิดการเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตพีซี  เพื่อ

สนับสนุนใหการเรียนรูบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (Tablet PC) นับไดวาเปนสื่อกระแสหลักท่ีกําลังมาแรงใน

สังคมยุคออนไลนหรือสังคมสารสนเทศระบบเปดในปจจุบัน เปนสื่อท่ีถูกนํามาใชประโยชนในทุก

กลุมอาชีพ  รวมท้ังการศึกษาและการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับ เน่ืองมาจากสมรรถนะทาง

เทคโนโลยีท่ีสรางความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงในการใชงาน จึงทําใหสื่อดังกลาวมีบทบาท

อยางมากในปจจุบัน แมแตในวงการศึกษาไทย ท่ีภาครัฐยังไดกําหนดและสนับสนุนการใช ใหเกิด

การเรียนรูในวงกวางในปจจุบัน อยางไรก็ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามกระแสสังคม ตองมีการ

วางแผนและปรับใชอยางรอบคอบ เพื่อใหบรรลุผลสูงสุดในทางปฏิบัติและคุมคากับการลงทุน       

(สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2554: ออนไลน) 

 

4.  หลักสูตรทองถิ่น 

 4.1  ที่มาและความสําคัญของหลักสูตรทองถ่ิน 

 เม่ือคร้ังท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ท้ัง 3 

ระดับ ไดแก หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซ่ึงหลักสูตรท้ัง 3 ระดับ ดังกลาวถือวาเปนหลักสูตรชาติ หรือ หลักสูตรแมบทท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยกรมวิชาการเปนผูจัดทําข้ึนดวยการกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงเปนผูใชหลักสูตรดังกลาว
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เหมือนกันท่ัวประเทศ ตอมาเม่ือมีกระแสการแสดงความคิดเห็นจากนักการศึกษาและสถานศึกษาใน

ภูมิภาคตางๆ วาหลักสูตรท้ัง 3 ระดับ บางสวนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของทองถิ่นและไมสอดคลอง

กับความตองการของชุมชน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 

เขามามีสวนในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามความตองการของทองถิ่นได แตถาจะมีการจัด 

ทําวิชา รายวิชา และหนังสือเรียนข้ึนใหมท่ีแตกตางจากหลักสูตรชาติ หรือหลักสูตรแมบทแลว ก็จะ 

ตองขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือผานการพิจารณาแลวจึงจะนําไปใชจัดการเรียนการสอน

ได 

 “หลักสูตรทองถิ่น” จึงเปนหลักสูตรท่ีสถานศึกษา และทองถิ่นรวมกันดําเนินการจัดทําและ

ตองขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 

 คําวา “หลักสูตรทองถิ่น” จึงเกิดมาพรอมกับ หลักสูตรชาติหรือหลักสูตรแมบท ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533 ท้ัง 3 ระดับ (จีรายุทธ แพงพุทธ.  2550: 19) 

 หลักสูตรทองถิ่น ไดรับการผลักดันใหมีบทบาทในระบบการจัดการศึกษาของไทย มาเปน

เวลานับสิบป ตั้งแตในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นไวอยางชัดเจน รวมท้ังเปดโอกาสใหทองถิ่นไดมี

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร จนกระท่ังในปจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ยังคงเนนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ กําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี

หนาท่ีจัดทําสาระหลักสูตรเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อศึกษาตอในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถิ่น คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และกําหนดใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

(ฆนัท ธาตุทอง.  2550: 149)  

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดประกาศใช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและ

โรงเรียนท่ีมีความพรอมการใชหลักสูตรในปการศึกษา 2552 และใชในโรงเรียนท่ัวไป ในปการศึกษา 

2553 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และแนวคิด

หลักสูตรอิงมาตรฐาน ( Standard based Curriculum) กลาวคือ กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรูทันกับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบัน นอกจากน้ี

ยังมุงเนนในการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 หลักการท่ีสําคัญประการหน่ึงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 

2551 คือ มุงเนนการกระจายอํานาจใหทองถิ่น และสถานศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีบทบาทสําคัญ

ในการเช่ือมโยง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถิ่นสูการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน อีกท้ังมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบของเขตพื้นท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงเปนเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน นอกจากน้ันจะตอง

ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.  2553: 207) 

 สิ่งน้ีนับวาเปนความทุกขท่ีมีอยูในใจชาวบานท่ีอยูในแตละทองถิ่นตลอดมาวาลูกหลานของ

เขาน้ี จะเก็บรักษาแผนดินบานเกิดของเขาไวไดเพียงใด หากการศึกษาไมเคยเปดโอกาสใหเด็กได

สัมผัส ไดรูสึกถึงความจริงในพื้นท่ี ไมเคยสอนใหเด็กรักและผูกพันกับทองถิ่น จึงจําเปนอยางย่ิง ท่ี

นักการศึกษาและบุคคลท่ีเกี่ยวของจะไดจัดการศึกษาเนนใหเด็กเรียนรูจากสิ่งตางๆ ในชุมชน เพื่อ

เขาใจและแกไขปญหาของชุมชนได การศึกษาในรูปแบบน้ีจะทําใหเด็กๆ เห็นความหวัง และมีความ

ตั้งใจท่ีจะดํารงชีวิตในทองถิ่น สืบทอดชีวิตการทํามาหากินน้ันคงทนถาวรย่ิงข้ึน คนในทองถิ่นไดมี

โอกาสเติมเต็มการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองในทองถิ่นของตนเองดวยการเรียนจาก “หลักสูตรทองถิ่น” 

(ฆนัท ธาตุทอง.  2550: 151) 

 4.2  ความหมายของหลักสูตรทองถ่ิน 

 หลักสูตรทองถิ่น เปนหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ

ชุมชนท่ีจะตองใชหลักสูตรน้ันๆ นอกจากน้ี ชุมชนและบุคคลไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย 

ดังน้ัน หลักสูตรทองถิ่นจะกอใหเกิดผลทางปฏิบัติและอํานวยประโยชนท่ีแทจริง ตอทองถิ่นท่ีมีสวน

เกี่ยวของ 

 หลักสูตรทองถิ่น เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของ

ทองถิ่น เน่ืองจากหลักสูตรแกนกลางยังมีขอบกพรองบางประการ เชน ความไมสอดคลองกับสภาพ

ความเปนอยูของผูเรียน ชุมชน ในเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยม ทําใหผูเรียนไม

สนใจท่ีจะศึกษาเพราะเปนเร่ืองไกลตัว จึงทําใหตองมีการพัฒนา จึงทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นเพื่อสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน (ฆนัท ธาตุทอง.  2550: 151) 

 ฆนัท ธาตุทอง ( 2550: 156) ไดสรุปวา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรท่ีทองถิ่นสราง

ข้ึนเอง หรือการพัฒนามาจากหลักสูตรแกนกลาง โดยการปรับขยาย เพิ่ม หรือสรางหลักสูตรยอยข้ึน

ใหม โดยมีเน้ือหาสาระสอดคลองกับสภาพและความตองการของแตละทองถิ่นเพื่อ ใหผูเรียนไดมี

โอกาสเรียนรูเร่ืองราวของตน เรียนรูอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อนําไปแกปญหา พัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัวและทองถิ่นได 

 4.3  ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตรทองถ่ิน 

 จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แสดงใหเห็นถึงลักษณะ

และรูปแบบการจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมท่ีมีความสอดคลองกับทองถิ่น วาสามารถดําเนินการได

หลายลักษณะ เชน หนวยการเรียนรู โครงงาน กิจกรรมการเรียนรู แหลงการเรียนรู สื่อการเรียนรู 

รายวิชาใหม รายวิชาท่ีนาสนใจ มีความยากในระดับสูงข้ึนไป วิชาเลือกเฉพาะทาง รายวิชาท่ีมีความ

เขมขน (honour course) เปนตน ในกรณีท่ีจัดทําเปนรายวิชาตองมีการจัดทํามาตรฐานการเรียนรู 

กําหนดเวลาหรือหนวยกิต จัดทําสาระการเรียนรู โดยมีช่ือรายวิชาท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน ท้ังน้ีให
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คํานึงถึงความถนัด ความสนใจ ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล สําหรับวิธีการไดมา

ของสาระการเรียนรูเพิ่มเติม มาจากสภาพปญหาชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอัน

พึงประสงค สาระการเรียนรู 8 กลุม และจากการสํารวจความถนัด ความสนใจ ความตองการ และ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ดังน้ัน เม่ือพิจารณาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สามารถวิเคราะหมิติ

ของการจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมท่ีสอดคลองกับทองถิ่นไดวาสามารถจัดได 2 มิติ คือ   

 มิติท่ี 1 จัดบูรณาการใน 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

ชวงช้ัน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง หนวยการเรียนรู โครงงาน กิจกรรมการเรียนรู แหลงการเรียนรู สื่อ

การเรียนรู 

 มิติท่ี 2 จัดเปนการเฉพาะ เชน รายวิชาใหม รายวิชาท่ีนาสนใจ มีความยากในระดับสูงข้ึน

ไป วิชาเลือกเฉพาะทาง รายวิชาท่ีมีความเขม( honour course) เปนตน (ฆนัท ธาตุทอง.  2550: 

206-207) 

 4.4  จุดเนนเปาหมาย ระดับทองถ่ิน 

 จุดเนน 

  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข ปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น รับผิดชอบตอตนเองสังคม 

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 เปาหมาย 

  ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย ดังน้ี  

  1.  เปนคนดีมีคุณธรรม 

  2.  มีความรูความสามารถ และมีทักษะในดานการอาน เขียนและการคิดคํานวณใน

ชีวิตประจําวัน 

  3.  เห็นคุณคาเกิดความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่น 

  4.  มีความรูและทักษะในการทํางาน และทํางานรวมกับผูอื่นได 

  5.  มีความรับผิดชอบ และรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม สืบสานภูมิปญญาขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่น 

  6.  มีสุขภาพกายใจสมบูรณ 

  7.  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.  2553: 208-209) 

 4.5  สาระการเรียนรูทองถ่ิน 

 สาระการเรียนรูทองถิ่นแบงออกเปน 11 ดานดังน้ี 

  1.  ภูมิศาสตร 

  2.  ประวัติศาสตร/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
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  3.  บุคคลสําคัญ/ปราชญทองถิ่น 

  4.  ภาษาและวรรณกรรม 

  5.  ศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือ 

  6.  ประเพณีและวัฒนธรรม 

  7.  ศิลปหัตถกรรม 

  8.  ศิลปะการแสดงดนตรี/นาฏศิลป 

  9.  อาชีพในทองถิ่น 

     10. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและแหลงทองเท่ียว 

              11. ภูมิปญญาทองถิ่น (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.  2553: 209) 

 4.6  คําอธิบายรายวิชา 

 รหัสวิชา ส  11102 รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 3 หนวย ศึกษา ช่ือวัน  

เดือน ป และการนับชวงเวลาตามปฏิทินท่ีใชในชีวิตประจําวัน เรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวัน

ตามวันเวลาท่ีเกิดข้ึน ประวัติความเปนมาของตนเอง ครอบครัวและวัฒนธรรมในอําเภอหัวหิน โดย

สอบถามผูเกี่ยวของ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สิ่งของ เคร่ืองใช หรือการดําเนินชีวิต

ของตนเองกับสมัยของพอแม ปูยา ตายาย เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอดีต ท่ีมีผลกระทบตอตนเองใน

ปจจุบัน ความหมายและความสําคัญของสัญลักษณสําคัญของชาติไทย สถานท่ีสําคัญซ่ึงเปนแหลง

วัฒนธรรมในชุมชนหัวหิน สิ่งท่ีตนรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นหัวหิน  

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  

กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความ

เปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก   

  ตัวช้ีวัด ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      

    ส 4.2  ป.1/1, ป.1/2      

    ส 4.3  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

  รวมท้ังหมด 8 ตัวช้ีวัด 

 4.7  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง /สาระการเรียนรูทองถ่ิน  

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สาระท่ี 4 

ประวัติศาสตร 
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ตัวชี้วัดแกนกลาง สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1.  บอกวันเดือนปและการนับ 

ชวงเวลาตามปฏิทินที่ใชในชีวิต 

ประจําวัน 

- ชื่อวันเดือนปตามระบบสุริยคติที่ปรากฎในปฏิทิน                    

- ชื่อวันเดือน ตามระบบจันทรคติในปฏิทิน 

     - ชวงเวลาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน เชาวันน้ี ตอนเย็น 

2.  เรียงลําดับเหตุการณใน 

ชีวิตประจําวัน ตามวันเวลาที่เกิด ขึ้น 

- เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน เชน     

รับประทานอาหาร ตื่นนอน เขานอน เรียนหนังสือ เลนกีฬา 

     - ใชคําบอกชวงเวลา แสดงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได 

3.  บอกประวัติความเปนมา 

ของตนเองและครอบครัวโดยสอบ ถาม

ผูเก่ียวของ 

- วิธีการสืบคนประวัตคิวามเปนมาของตนเองและของ 

ครอบครัวอยางงายๆ 

     - การบอกเลาประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยาง

ส้ันๆ 

     - สืบสานวัฒนธรรมประเพณีคุณคาและความสําคัญของ     

วัฒนธรรมในอําเภอหัวหิน 

   

ภาพประกอบ 1 มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง  

    ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางมีระบบ 

  
ตัวชี้วัดแกนกลาง สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระการเรียนรูทองถิ่น 

     1.  บอกความเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอม ส่ิงของ เคร่ืองใช หรือ

การดําเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของ

พอแม ปูยา ตายาย 

- ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมส่ิงของ เคร่ืองใช 

หรือการดําเนินชีวิตของอดีตกับปจจุบันที่เปนรูปธรรมและใกลตัวเด็ก 

เชน การใชควายไถนา รถไถนา เตารีด ถนน เกวียน  

รถอีแตน 

     - สาเหตุละผลของการเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆ ตาม 

       กาลเวลา 

2.  บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นใน 

อดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน 

- เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชน การยายบาน      

การหยาราง การสูญเสียบุคคลในครอบครัว 

     - สืบสานวัฒนธรรมประเพณีคุณคาและความสําคัญของ     

วัฒนธรรมในอําเภอหัวหิน 

   

ภาพประกอบ 2 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน 

    ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญ และ 

    สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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ตัวชี้วัดแกนกลาง สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระการเรียนรูทองถิ่น 

     1.  อธิบายความหมายและ 

ความสําคัญของสัญลักษณสําคัญของ

ชาติไทยและปฏิบัติตนไดถูกตอง 

     - ความหมายและความสําคัญของสัญลักษณชาติไทย ไดแก ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย (ธงชาติ เพลงชาติ  พระพุทธรูป พระบรม

ฉายาลักษณ) 

     - การเคารพธงชาติ การรองเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญ 

พระบารมี เคารพศาสนวัตถ ุศาสนสถาน 

     - เอกลักษณอ่ืนๆ เชน แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย  

อาหารไทย (อาหารไทยที่ตางชาติยกยอง เชน ตมยํากุง  

ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และมีสวนรวมที่จะอนุรักษไว 

     2.  บอกสถานที่สําคัญซ่ึงเปนแหลง

วัฒนธรรมในชุมชน 

     - ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหิน ที่ใกลตัว 

นักเรียน เชน วัด ตลาด พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต  

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

     - คุณคาและความสําคัญของแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหินใน

ดานตางๆ เชน เปนแหลงทองเที่ยว เปนแหลงเรียนรู 

     3.  ระบุส่ิงที่ตนรัก และภาค ภูมิใจ

ในทองถิ่น 

      - ตัวอยางส่ิงที่เปนความภาคภูมิใจในทองถิ่น เชน ส่ิงของ   

สถานที่ ภาษาถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม ที่เปนส่ิงที่ใกลตัวนักเรียน

และเปนรูปธรรมชัดเจน 

      - คุณคาและประโยชนของส่ิงตางๆ เหลาน้ัน 

      - สืบสานวัฒนธรรมประเพณีส่ิงของ สถานที่ ภาษาถิ่น    

ประเพณีวัฒนธรรมในอําเภอหัวหิน 

      - แผนดินถิ่นทะเลงามแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหิน 

  

ภาพประกอบ 3 มาตรฐาน 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความ   

    รัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 

  4.8  โครงสรางรายวิชา  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

   

ภาพประกอบ 4 รหัสวิชา ส11102 รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ   

    วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐาน         

การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

1 เวลาและ

เหตุการณ 

 

ส 4.1 

ป.1/1 

ป.1/2 

ป.1/3 

วันเดือนปมีแบบสุริยะคติและจันทรคติใน

ชีวิตประจําวันมีคําบอกชวงเวลาเชน เชา สาย 

เที่ยง การดําเนินชีวิตในชวงเวลาตางๆจะแตกตาง

กัน การสืบคนขอมูลของตนเองและครอบครัวจะ

ทําใหเกิดความรักและผูกพันภูมิใจในครอบครัวตน 

การเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในทองถิ่น แหลง

วัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่นเชน วังไกลกังวล เปน

ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงามและความ

เปนมาของชุมชนทองถิ่นซ่ึงเปนส่ิงที่นาภาคภูมิใจ 

และควรอนุรักษไว 

15 10 

2 การ

เปล่ียนแปลง

รอบตัว 

ส 4.2 

ป.1/1 

ป.1/2 

การดําเนินชีวิตตั้งแตสมัยอดีตจนปจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอมเชน การเปนอยู 

อาชีพ ส่ิงของเคร่ืองใชดวยสาเหตุตางๆ เกิด

เหตุการณสําคัญๆ ในครอบครัว อันสะทอนถึง

แหลงวัฒนธรรมในชุมชน 

10 10 

3 ความเปน

ไทย 

ส 4.3 

ป.1/1 

ป.1/2 

ป.1/3 

ประเทศไทยเปนชาติที่มีความเปนเอกราช มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสัญลักษณ

ประจําชาติที่บงบอกความเปนชาติไทยไดอยาง

สมบูรณ ซ่ึงมีความสําคัญตอคนไทยทุกคน เชน 

ศาสนาพุทธ  ธงชาติไทย เพลงชาติไทย 

ภาษาไทย ประเพณีวัฒนธรรม เปนตนแหลง

วัฒนธรรมในชุมชนหัวหินเชน สถานีรถไฟ ตลาด

ฉัตรไชย วัดหัวหิน วังไกลกังวล เปนส่ิงที่แสดงให

เห็นถึงความเจริญงอกงามและความเปนมาของ

ชุมชนซ่ึงเปนส่ิงที่นาภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว

ใหเปนมรดกของทองถิ่นสืบไป 

15 10 

   รวมระหวางภาค  80 

   ปลายภาค  20 

   รวม  100 
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5.  การสอนรายบุคคล 

 การศึกษาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับมนุษย แตละคนจึงมีความสามารถความสนใจ 

ความพรอม และความตองการท่ีแตกตางกัน ทําใหการเรียนรูไมเหมือนกัน (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 

2525: 3) ดังน้ันแนวคิดทางการศึกษาแผนใหมจึงเนนในเร่ืองการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล( individualized instruction) เรียกการเรียนการสอนลักษณะน้ีวา การจัดการ

เรียนการสอนรายบุคคล หรือการจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ(แบบเอกัตบุคคล) หรือการ

เรียนดวยตนเอง โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล โดยมุงจัดสภาพการเรียนการสอนท่ีจะ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจและความพรอม 

5.1  ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล  

 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2525: 3) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการ

เรียนดวยตนเองไววา เปนการจัดการศึกษาท่ีผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเอง และกาว

ไปตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอม โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนได

เรียนอยางอิสระ 

 กิดานันท มลิทอง ( 2536: 164) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ

การศึกษารายบุคคลไววา หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีพิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความ

ตองการและความสามารถ เพื่อใหผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจไดตามกําลังและ

ความสามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการเรียนท่ีเหมาะสมเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนท่ี

กําหนดไว 

 วชิราพร อัจฉริยโกศล ( 2527: 72) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ

การศึกษารายบุคคลไววา เปนวิธีการเรียนการสอนเน้ือหาท่ีกําหนดโดยจัดใหองคประกอบตางๆ 

ของการเรียนการสอนมีความสัมพันธกัน และสัมพันธกับผูเรียนอยางมีระเบียบ จัดใหมีการวินิจฉัย 

(diagnosis) ความสามารถ ความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อประโยชนในการกําหนด 

(prescription) วิธีการเรียนและวัสดุการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนน้ันโดยมุงใหผูเรียนทุก

คนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดไว 

 ดันและดัน (กิดานันท มลิทอง.  2536: 164 อางอิงมาจาก Dunn; & Dunn. 1985: 254) ได

ใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา การศึกษาตามเอกัตภาพ 

หมายถึงการเรียนการสอนท่ีเนนถึงลักษณะความแตกตางกันของผูเรียน โดยเฉพาะในเร่ืองของ

ทักษะ ความสามารถ ความเขาใจ แรงจูงใจ วินัยในตนเอง จุดมุงหมาย ความสามารถในการ

แกปญหาและการคาดการณของผูเรียน โดยมีผูสอนทําหนาท่ีใหความสะดวกในการเรียน เปนผู

แนะนํา ท่ีปรึกษา ผูวิเคราะห และเปนผูกําหนดแหลงการเรียน กิจกรรม การประเมินผล และการ

รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 

 สรุปไดวาการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเองเปน   การจัดการศึกษาท่ี

พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และความสามารถ ของผูเรียนแตละคนเพื่อให
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เรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจไดตามกําลังและความสามารถของตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนผูเตรียม

โครงการการเรียนให เปนผูหาสาเหตุท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาของผูเรียน พรอมท้ัง

ชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนสามารถเอาชนะอุปสรรคเหลาน้ันได   ตามวิธีการและสื่อการเรียนท่ี

เหมาะสม เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนท่ีกําหนดไว 

 5.2  ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล  

 การเรียนการสอนรายบุคคลน้ันยอมประกอบดวยประสบการณในการเรียนท่ีออกแบบเฉพาะ

สําหรับนักเรียนแตละคนโดยมีรากฐานมาจากการ วิเคราะหความสนใจและความตองการของแตละ

คน และเม่ือไดกําหนดแลวประสบการณในการเรียนรูน้ันจะถูกควบคุมโดยนักเรียนเอง นักเรียน

จัดการควบคุมเวลาเองตามความสนใจและความสะดวกของนักเรียนเอง หากจะสรุปแลวก็อาจจะได

ดังน้ี (ชม ภูมิภาค.  2524: 94) 

  1.  ครูจัดการเกี่ยวกับเหตุการณของการสอนนอยอยางลง 

 2.  วัสดุเองจะเปนผูจัดการใหเหตุการณในการสอนเอง 

 3.  ครูจะใชเวลาสวนใหญทํางานเปนสวนตัวกับนักเรียนมากข้ึน เพื่อจะดูวานักเรียนจะ

เรียนอะไรและเรียนอยางไร ครูจะตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางใกลชิดดวยการวินิจฉัย

มากข้ึน เม่ือการวิเคราะหความยุงยากและปญหาตางๆ ตลอดจนการสอนซอมเสริม 

 4.  ผูเรียนมีโอกาสตางๆ มากข้ึนในเร่ืองสิ่งท่ีเรียน วิธีการเรียน ตลอดจนวัสดุในการ

เรียน 

 5.  เวลาการเรียนสําหรับแตละคนน้ันยอมตางกันไป ไมจําเปนท่ีทุกคนจะตองไปใน

จังหวะเดียวกัน 

การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลอาจจะจัดในรูปแบบตางๆ กันข้ึนอยูกับความตองการและ

ความพรอมของผูจัด ดังน้ี (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2525: 27)  

 1.  จัดบทเรียนใหผูเรียนทําการศึกษาดวยตนเอง  โดยท่ีครูกับผูเรียนจะกําหนดเวลาใน

การพบปะกันไดแนนอน อาจพบปะเปนรายคนหรือเปนกลุม จัดเปนแบบอภิปราย หรือสัมมนา

แลวแตความเหมาะสม ครูจะกําหนดเวลาเพื่อตรวจสอบดูผลความกาวหนาของผูเรียนเปนระยะๆ  

 2.  จัดสวนใดสวนหน่ึงของวิชาท่ีเรียนตามปกติใหเรียนตามลําพัง ผูเรียนเลือกตอนใด

ตอนหน่ึงหรือหัวขอใดหัวขอหน่ึงท่ีตนสนใจมาทําการศึกษาดวยตนเองจะมีครูเปนผูใหคําแนะนํา

ปรึกษาในดานการกําหนดจุดประสงค แนวทางในการทํางาน การศึกษาคนควา และการแกปญหา 

 3.  จัดแบบอิสระเสรีท่ีสุด แบบน้ีผูเรียนจะวางแผนการเรียนและวิธีการเรียนดวยตัว

ผูเรียนเอง ผูเรียนพอใจจะปรึกษาหารือกับอาจารยคนใดหรือไมก็ได 

 5.3  วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล  

การสอนแบบรายบุคคลยึดหลักปรัชญาทางการศึกษา และอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู วัตถุประสงคในการจัดการสอนรายบุคคลจึงมุงอยูในแนวดังน้ี 

(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 161-162) 
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 5.3.1  มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและตัดสินใจเอง 

การสอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุน

ใหผูเรียนรูจักแสวงหา และเรียนรูในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคม รูจักแกปญหา รูจัก

ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดในทางสรางสรรคมากกวาทําลาย 

  5.3.2  สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหไดเรียนบรรลุผลกันทุกคน การ

สอนรายบุคคลสนับสนุนความจริงท่ีวา คนยอมมีความแตกตางกันทุกคน ไมวาจะเปนดาน

บุคลิกภาพ สติปญญาหรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางท่ีมีผลตอการเรียนรูท่ีสําคัญ 4 

ประการคือ  

  5.3.2.1  ความแตกตางในเร่ืองอัตราความเร็วของการเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะใช

เวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในสิ่งเดียวกันในเวลาท่ีตางกัน 

  5.3.2.2  ความแตกตางในเร่ืองความสามารถ เชน ความฉลาด ไหวพริบ ความ 

สามารถพิเศษตางๆ 

  5.3.2.3  ความแตกตางในเร่ืองวิธีการเรียนผูเรียนเรียนรูในวิถีทางท่ีแตกตางกัน 

  5.3.2.4  ความแตกตางในเร่ืองความสนใจและสิ่งท่ีชอบ 

  เม่ือผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เชนน้ี ครูจึงตองจัดกิจกรรม

การเรียนในลักษณะตางๆ กันไวใหผูเรียนไดเลือกเรียนดวยตนเองเพื่อสนองความแตกตางดังกลาว 

 5.3.3  เนนเสรีภาพในการเรียนรู เช่ือแนวาถาผูเรียนเรียนดวยความอยากเรียน ดวย

ความกระตือรือรนท่ีไดเกิดข้ึนเองน้ัน จะเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหพัฒนาการเรียนรู โดยท่ีครูไมตอง

ทําโทษหรือใหรางวัล ผูเรียนจะตองรูจักตนเอง มีความม่ันใจในการกาวไปขางหนาตามขีด

ความสามารถและความพรอม 

 5.3.4  ข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการท่ีเสนอความรูใหแกผูเรียน การเรียนรูจะเกิดข้ึน

เร็วหรือชาและจะเกิดข้ึนกับผูเรียนไดนานหรือไม นอกจากจะข้ึนอยูกับความสามารถและความสนใจ

แลวยังข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการท่ีเสนอความรูน้ันแกผูเรียน เม่ือเปนเชนน้ี การกําหนดให

ผูเรียนเรียนรูเร่ืองหน่ึงในระยะเวลาหน่ึง และเรียนรูดวยวิธีการเดียว จึงไมเปนการยุติธรรมตอผูเรียน 

ผูเรียนควรจะไดเปนคนกําหนดเวลาเรียนดวยตนเองและควรจะไดมีโอกาสเรียนรูหรือมีประสบการณ

ในการเรียนดวยกระบวนการและวิธีการตางๆ  

 5.3.5  มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการสนองตอบท่ีวาการศึกษาควรมี

ระดับความแตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนน้ันงายก็ทําใหบทเรียนน้ันสั้นข้ึน ถายาก

มากก็จัดยอยเน้ือหาออกเปนสวนๆ และใชวิธีการและสื่อทําใหเขาใจงายข้ึน 

นอกจากน้ีกาเยและบริกส (Gagne; & Briggs.  1979: 626) ไดกลาวถึงการศึกษารายบุคคล

วาเปนการสอนท่ีจัดข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ

และบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน  การสอนแบบน้ีมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 5 ประการ ไดแก 
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 1.  เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทักษะท่ีมีอยูกอนของผูเรียน 

 2.  เพื่อชวยในการคนหาจุดเร่ิมตนของผูเรียนแตละคน ในการจัดลําดับการเรียนตาม

จุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

 3.  เพื่อชวยในการจัดสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 

 4.  เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนไดตามอัตราความสามารถของตนเอง โดยไมจําเปนตองรอ

ซ่ึงกันและกันระหวางผูเรียนในกลุม 

 5.  เพื่อสะดวกตอการประเมินผลไดบอยคร้ังเทาท่ีตองการ เพื่อเปนการสงเสริม

ความกาวหนาของผูเรียนแตละคน 

5.4  ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนเปนรายบุคคลกับการสอนปกติ  

การสอนเปนรายบุคคลมีความแตกตางกับการสอนเปนกลุมอยูหลายประการ อาทิ        

(ชม ภูมิภาค.  2524: 97) 

 1.  แตกตางกันในความเฉพาะเจาะจงของจุดมุงหมายการสอนเปนรายบุคคลน้ัน 

จุดมุงหมายเขียนเฉพาะเจาะจงเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

 2.  การสอนเปนรายบุคคลยํ้าเร่ืองการพัฒนาสวนบุคคล 

 3.  การสอนเปนรายบุคคลเนนเร่ืองวิธีการเรียนรู 

นอกจากน้ีเสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2525: 48-49) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวาง การ

เรียนจากหองเรียนธรรมดากับการเรียนแบบรายบุคคล สรุปไดดังตารางตอไปน้ี  

 

การเรียนจากหองเรียนธรรมดา การเรียนรายบุคคล 

1.ผูเรียนน่ังประจําท่ีเรียนกันและหันหนาเขาหา

ครูตลอดเวลา 

1. ในหองเรียนจะประกอบดวยชุดคูหาหรือ

หองเรียนเปนแบบหองปฏิบัติการ 

2. ความรูตางๆ ไดจากการสอนของครูเปนสวน

ใหญ ครูเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 

2. ความรูตางๆ ไดจากการศึกษาของผูเรียนเอง

เปนสวนใหญ ครูเปนเพียงผูใหคําแนะนํา 

3. ผูเรียนเหมือนกันหมดในขณะท่ีเรียน 3. ผูเรียนประกอบกิจกรรมตางกันตามแต

เน้ือหาวิชาหรืออาจเหมือนกันก็ได 

4. ชวงเวลาเรียนจะตายตัวและใชเวลาเทากัน 4. ชวงเวลาเรียนไมตายตัว ข้ึนอยูกับจุดประสงค 

เน้ือหา และความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล 

5. ผูเรียนไมมีโอกาสนําการเรียนการสอนท่ีผาน

ไปโดยคําบอกกลาวของครูในลักษณะเดิมมา

ทบทวนไดอีก 

5. ผูเรียนสามารถนําโปรแกรมการสอนหรือ

อุปกรณท่ีจัดไวเปนเร่ืองๆ มาศึกษาหรือทบทวน

ไดอีกตามความตองการ 
  

ภาพประกอบ 5 แสดงความแตกตางระหวางการเรียนจากหองเรียนธรรมดากับการเรียนแบบ  

    รายบุคคล 
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 5.5  ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล  

การจัดการเรียนการสอนรายบุคคล มุงสอนผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความพรอม และความถนัด ทฤษฎีท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน

รายบุคคล คือ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2525: 2-3) 

 5.5.1  ความแตกตางในดานความสามารถ (ability difference) 

 5.5.2  ความแตกตางในดานสติปญญา (intelligent difference ) 

 5.5.3  ความแตกตางในดานความตองการ (need difference) 

 5.5.4  ความแตกตางในดานความสนใจ (interest difference) 

 5.5.5  ความแตกตางในดานรางกาย (physical difference) 

 5.5.6  ความแตกตางในดานอารมณ (emotional difference) 

 5.5.7  ความแตกตางในดานสังคม (sociol difference) 

5.6  สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล  

สื่อเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล โดยจะเปนตัวกลางในการ

ถายทอดความรูใหแกผูเรียน สื่อท่ีใชในเน้ือหาวิชาท่ีแตกตางกันยอมมีลักษณะท่ีไมเหมือนกัน การ

เลือกใชสื่อท่ีเหมาะสมยอมทําใหการถายทอดเน้ือหาน้ันๆ มีความหมายมากข้ึน สื่อหรือวัสดุการ

เรียนท่ีจะใชในการสอนรายบุคคลควรจะมีลักษณะ และคุณสมบัติดังน้ี (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 

2528: 162-163) 

 1.  ใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง น่ันคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวย

ตนเอง 

 2.  มีความสมบูรณในตัวเอง คือมีวัตถุประสงคท่ีเดนชัด มีกิจกรรมการเรียน  (ท่ีจัดลําดับ

ไวเปนอยางดี ) เพื่อใหผูเรียนเรียนไดดวยความเขาใจ และเกิดความรูตามลําดับไมสับสนและจะได

เปนการเพิ่มความรูทีละนอยๆ เปนข้ันตอน จูงใจผูเรียนในทุกกิจกรรมการเรียน เน้ือหามีความ

ถูกตอง ภาษาท่ีใชชัดเจน ถูกตองและเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน ในการทํากิจกรรมการ

เรียน จะไดทบทวนความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนเปนระยะ จนจบบทเรียน และมีการประเมินผลหลังการ

เรียนตามวัตถุประสงคหลังการเรียน ตามวัตถุประสงคของบทเรียนน้ัน 

 3.  มีวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมในแตละบทเรียน พรอมท้ังมีคําตอบเฉลย สําหรับขอ

ทดสอบน้ันๆ ไวอยางชัดเจน 

 สื่อท่ีไดมีการทดลองใชในการเรียนการสอนรายบุคคลอยางไดผล และแพรหลายจนเปน

เทคโนโลยีท่ีรูจักกันดีไดแก  

  1.  สื่อท่ีผลิตข้ึนสําเร็จรูป เชน ชุดการเรียนการสอน(instructional package) ซ่ึงรวบ 

รวมบทเรียน สื่อและกิจกรรมการเรียน พรอมท้ังแบบทดสอบประเมินผลอยางพรอมมูลไวเปนชุดๆ 

เพื่อมุงสอนมโนภาพ(concept) หน่ึงๆ โดยเฉพาะสิ่งใดท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูสําหรับผูเรียนจะจัด

ไวอยางครบถวน ผูเรียนไมจําเปนตองไปคนควาหรือจัดหาวัสดุอื่นใด เพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไวให 
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ภายในชุดแตละชุดจะมีคูมือสําหรับผูใชชุดการเรียนการสอน ซ่ึงในคูมือจะอธิบายรายละเอียดในการ

ใชถาในชุดการเรียนชุดน้ันมีกิจกรรมใหเลือกมากกวา 1 อยาง ในคูมือจะบงบอกไวอยางละเอียด

เพื่อใหผูเรียนเกิดความสะดวกและงายตอการใช 

 2.  ชุดการสอนครูทําเอง( teacher-made-kits) หรือชุดอุปกรณชวยสอนท่ีรวบรวม

แบบฝกหัดในรูปของกิจกรรม และอุปกรณฝกทักษะดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ เชน การสอนทักษะ

เบ้ืองตนในการเลื่อย เปนตน 

 3.  บทเรียนโปรแกรม( programmed instruction) เปนบทเรียนท่ีสําเร็จรูปในตัวเองจัด

ประสบการณใหกับผูเรียนตามลําดับเปนข้ันตอน หรือเปนกรอบๆ ( frame) ตามลําดับ เรียนไดดวย

ตนเองสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูตามลําดับข้ันไดดวยตนเอง ในเน้ือหาแตละ

กรอบหรือแตละเฟรมจะมีคําถามเพื่อตรวจเช็คความเขาใจในเน้ือหาน้ัน และมีคําตอบเฉลยไวใหถา

ผูเรียนตอบผิดจะอานเน้ือหาในกรอบหรือเฟรมน้ันใหมแลวตอบคําถามอีกคร้ังหน่ึง เม่ือตอบถูกก็จะ

เรียนในกรอบหรือเฟรมตอไป 

 4.  โมดูลการเรียนการสอน( instruction module) เปนบทเรียนท่ีสําเร็จรูปในตัวเอง จัด

ประสบการณใหกับผูเรียนใหไดเรียนอยางอิสระ เชนเดียวกับบทเรียนโปรแกรม แตตางกันใน

รายละเอียดตรงท่ีโมดูลไมจําเปนตองจัดเน้ือหาเปนกรอบๆ หรือเปนเฟรมๆ 

 5.  อุปกรณสําเร็จรูป ซ่ึงอาจจะใชอิสระประกอบการเรียนการสอนท่ัวๆ ไป หรือจะใช

ประกอบในชุดการเรียนการสอนก็ได เชน สไลดประกอบเสียง ฟลมสตริปประกอบเสียง ภาพยนต 

ฟลมลูพ วิดีโอเทป รวมท้ังอุปกรณเสริมสรางความพรอมและทักษะตางๆ  

 5.7  ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล  

ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลใหไดผลดี ควรจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 

(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 163-164) 

  1.  ครูตองชวยใหผูเรียนไดเขาใจอยางถองแทถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของ

ตนเอง งานแตละอยางจะสําเร็จลงดวยลักษณะอยางไร ยอมข้ึนอยูกับสิ่งประกอบหลายอยาง ไมมี

ใครทําอะไรไดดีเย่ียมไปเสียทุกอยาง แตละคนทําไดดีท่ีสุดในสิ่งท่ีตนมีความสามารถเทาน้ัน  แตละ

คนตองยอมรับในขีดจํากัดของความสามารถของตนเอง ครูตองชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง รูจัก

ตนเอง  และเขาใจในขีดความสามารถของตนเอง ใหยอมรับวาผลงานของแตละคนไมเหมือนกัน  

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความสามารถของแตละคน 

  2. บุคคลจะมีแนวความคิด หรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงไมได ถาไมมี

ประสบการณในเหตุการณหรือสิ่งท่ีตองการจะใหมีแนวความคิดข้ึน  การสรางแนวความคิดของแต

ละคนเปนผลจากการท่ีคนน้ันสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งน้ันๆ หรือสรุปโดยใชเหตุผลของขอมูลจาก

ประสบการณ การจัดลําดับข้ันตอนของการสรางแนวความคิดจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิงใน

การเรียนรู เม่ือผูเรียนไมเขาใจในสิ่งท่ีเรียน ครูตองพิจารณาดูวาสิ่งท่ีเรียนประกอบดวยอะไรบาง 

ผูเรียนบกพรองจุดไหน จะไดแกไขไดถูกจุด 
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  3.  ครูตองชวยใหผูเรียนรูจักวางแผนในการทํางาน การดําเนินการทํางาน ทํากิจกรรม

การเรียน และภารกิจตางๆ ของตนเองอยางใกลชิด 

  4.  ผูเรียนตองเลือกทํางาน เลือกใชวัสดุอุปกรณและวิธีการตางๆ ท่ีสัมพันธสอดคลอง

เหมาะสมกับความสนใจ และความถนัดของตน ดังน้ันวัสดุการเรียนท่ีจัดไวจะตองมีสิ่งตางๆ ท่ีตอง

ใชเรียนไวใหพรอม 

  5.  ผูเรียนมักจะเลือกกระทําสิ่งตางๆ ท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งท่ีตัวเองรู และมี

ความหมายแกตน แตละคนมีการตอบสนองในประสบการณอยางเดียวกันแตกตางกัน ครูจึงตองจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน 

  6.  โอกาสในการเรียนรูและผลการเรียนรูจะสูงข้ึน ถาผูเรียนเรียนดวยความสมัครใจไมมี

การขูเข็ญบังคับ มีอิสระในการเลือกและทํากิจกรรมตางๆ เม่ือผูเรียนมีอิสระในการเรียน มีความ

สนใจและแรงจูงใจ จะทําใหมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน ครูควรหาวิธีการตางๆ  ท่ีจะกระตุนใหผูเรียน

เกิดความตองการ เกิดความอยากท่ีจะเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียน ครูมีหนาท่ีเพียงคอย

ชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษาเม่ือมีความจําเปนหรือเม่ือผูเรียนตองการ  

  7.  ผูเรียนท่ีไดรับการกระตุนและไดรับการเสริมกําลังใจในจังหวะและโอกาสท่ีเหมาะสม

จะเรียนรูไดดีข้ึน มีความกระตือรือรนในการเรียนย่ิงข้ึน ถาผูเรียนถูกบังคับจะทําใหเปนคนท่ีพึง

ตนเองไมได ทําใหทอถอย ไมอยากเรียน ไมกลาท่ีจะแสดงออก ไมกลาคิด ไมกลาทํา ครูจึงตองหา

วิธีการกระตุนใหอยากเรียนและคอยเสริมกําลังใจ เพื่อกระตุนความสนใจและความอยากท่ีจะเรียน

อยูเสมอ 

 นอกจากน้ี กิดานันท มลิทอง (2536: 175) ยังไดกลาวไววาเน่ืองจากการศึกษารายบุคคล

เปนการเรียนท่ีจัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน ดังน้ันผูสอนจึงมีบทบาทในการศึกษาระบบ

น้ีโดยการเปนผูผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขอคิดเห็นและเหตุผลท่ีจะชวยใหผูเรียน

ตัดสินใจไดเอง เปนผูวางแผนการเรียนโดยกําหนดวัตถุประสงค วิธีการเรียน ตลอดจนแบบฝกหัด

และแบบทดสอบตางๆ ผูสอนยังมีบทบาทสําคัญ ดังน้ีคือ 

  1.  จะตองวางแผนวาจะใหผูเรียนเรียนดวยตนเองอยางไร เชน การอานและการฟง 

หรือการเรียนในรูปแบบอื่น เพื่อการจัดเตรียมเอกสารและสื่อวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสมแกผูเรียน 

  2.  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนอยางสมํ่าเสมอเพื่อผูเรียนจะไดทราบวาตนไดศึกษาไป

น้ันถูกตองหรือไม 

  3.  มีการประเมินผลผูเรียนทุกคร้ังท่ีเรียนจบบทเรียนแตละบท เพื่อใหผูเรียนไดทราบ

ความกาวหนาของตนเอง และเพื่อเปนการกาวไปเรียนในบทตอไป 

  4.  จะตองใหเวลาและความสนใจผูเรียนมากกวาการเรียนอยางปกติ เพื่อใหผูเรียนไดมี

โอกาสมาขอคําปรึกษาและขอแนะนําในการเรียน และตองเรียนรูถึงความถนัด ความสนใจ และ

ความสามารถของผูเรียนแตละคน 

 เพื่อใหการเรียนการสอนรายบุคคลบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ควรจะไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังน้ี (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 26-27) 
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  1.  ศึกษาปญหาและความตองการของผูเรียน เปนการสํารวจเบ้ืองตนถึงปญหาท่ีมีอยู

และหาความตองการของผูเรียนและสังคมโดยสวนรวมวาตองการศึกษาเน้ือหาใด 

  2.  กําหนดหลักสูตร โดยถือหลักการจัดมวลประสบการณท่ีมีผูเรียนเปนแกน 

  3.  กําหนดจุดมุงหมาย โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคลและมุงใหผูเรียน

กาวหนาตามความสามารถ ความสนใจและความพรอมของตนเอง 

  4.  กําหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ โดยการนําหลักสูตรท่ีกําหนดไวมาแบงตาม

เน้ือหาวิชา เปนตอน บท หนวย และกําหนดความคิดรวบยอดใหเดนชัด 

  5.  กําหนดแผนการเรียนการสอนเปนการจัดแผนการเรียนการสอนอยางชัดแจง เพื่อให

ผูใชดําเนินการไดถูกตอง 

  6.  กําหนดวิธีการเรียนการสอน รวมท้ังสื่อและกิจกรรมท่ีใชในบทเรียนน้ันๆ 

  7.  ประเมินผล กําหนดแนวการประเมินผลไวใหเรียบรอย ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 

ตลอดจนการรายงานความกาวหนาในการเรียนไวอยางแจมชัด 

  8.  ขอดีและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 

 การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการศึกษารายบุคคล เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการเรียนใน

ลักษณะน้ียอมมีท้ังขอดีและขอจํากัดคือ (กิดานันท มลิทอง.  2536: 166-167) 

  ขอดี  

  1.  ผูเรียนสามารถเรียนไดเร็วหรือชาตามอัตราความสามารถและความสนใจของแตละ

บุคคล 

  2.  สื่อท่ีใชในการเรียนไดรับการทดลองและทดสอบมากอนแลววา สามารถจะใชเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพดีจึงจะนํามาใชกับผูเรียน เชน ชุดการเรียน ชุดสื่อประสม และโมดูลวิชา

ตางๆ  

  3.  สื่อท่ีใชในการเรียนมีหลายชนิดใหเลือก และมักจะใชในรูปของสื่อประสม สื่อบาง

รูปแบบจะเปนสื่อท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย เชน Interactive Video และการเรียนดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรเปนตน 

  4.  บทเรียนมักเรียนเปนหนวย( unit) ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดดวยชุดการเรียนท่ี

จัดเปนแตละเน้ือหาบทเรียนตามหนวยน้ัน 

  5.  เปนการเรียนท่ีผูสอนเปนผูชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูเรียน จึงทําให

ผูสอนและผูเรียนมีมนุษยสัมพันธตอกันมากกวาการเรียนในวิธีอื่น 

  ขอจํากัด 

  1.  ถาผูเรียนมีอายุยังนอย และยังไมมีประสบการณเพียงพอท่ีจะควบคุมการเรียนของ

ตนไดก็อาจจะทําใหยากแกการเรียนใหสําเร็จได 

  2.  ผูสอนตองเปนผูท่ีมีความรูในการจัดเตรียมสื่อการเรียนในแตละวิชาใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน โดยตองดูถึงบุคลิกภาพและความแตกตางของผูเรียนแตละคนดวย 
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  3.  วิชาท่ีจะเรียนดวยการศึกษารายบุคคลอาจมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากวิชาบางวิชาไม

สามารถใหผูเรียนเรียนไดอยางลึกซ้ึงดวยตนเอง 

  4.  ในกรณีท่ีผูสอนไมมีเวลาใหแกผูเรียนมากพอ ยอมทําใหผูเรียนรูสึกถูกปลอยใหอยู

โดดเดี่ยวเปนผลอาจจะทําใหการเรียนลมเหลวลงได 

 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 6.1  งานวิจัยในประเทศ 

           ยุพาพร ประไพย (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง ทองถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ผลการศึกษาพบวา  ไดบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง ทองถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก)  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ีมีคุณภาพจากการประเมินของผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหาอยูในระดับดีมาก ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 

88.25/88.08 

 รัชฎาพร กุลจิตตินารา (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองหินและดิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองหินและดิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับดีมาก และคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี ผลการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียพบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก       

(รอยละ67.50) 

 วารุณี กี่เอี่ยน (2552 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ือง การใชภาษาพูดและภาษาเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 

ผลการวิจัยพบวาไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การใชภาษาพูดและภาษาเขียน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 มีคุณภาพจากการประเมินของผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหา และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 86.45/90.95 

 รัตภูมิ แจทอง (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ  สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ  สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 1  ท่ีมีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับดี และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก สวนผลการใชคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียพบวา มีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 70.00 มีผลการเรียน  

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 22.50 และมีผลทางการเรียนอยูในระดับตองปรับปรุง รอยละ 7.50 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน พบวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนไดดวยตนเอง



49 

 

เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนสื่อชวยถายทอดความรู

เน้ือหาวิชาน้ันแทนครูผูสอน พรอมท้ังประเมินใหผลยอนกลับ และสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธ

กับผูเรียนได 

 6.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 เอ็ดวิน และ จอน (Edwin; & John 2003) ไดศึกษาวิเคราะหเชิงอภิมานการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนตอความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนปฐมศึกษา ซ่ึงไดรวบรวมขอมูล

ผูเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการคนหาฐานขอมูลคอมพิวเตอร ERIC, 

Dissertation Abstracts และ Education Full Text ใชคําสําคัญในการคนหาคือ “Effect”, 

”Elkementary”, “Computer Assisted Instruction” และ “CAI” แลวนํามาวิเคราะหเชิงสถิติข้ันท่ีสอง 

โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบถึงความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนปฐมศึกษาระหวางกลุมท่ี

เรียนแบบปกติและกลุมท่ีเรียนแบบไดรับการเสริมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเรียนท่ีไดรับการเสริมการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความรู

มากกวา 63.31% ของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

 เมเยอร ( Meyer.1997: 2919) ไดวิเคราะหขอความในรายวิชาการเรียนภาษาท่ีคัดเลือกมา

จากบางกลุมการเรียนภาษา โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการแนะนํา สําหรับครูผูสอน

ภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีไดปรับปรุงเปนผลสําเร็จ เพื่อการ

วิเคราะหขอความสําเร็จ สําหรับโปรแกรมการสอนภาษาท่ีสมบูรณ 

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณคา 

ตอการเรียนการสอนมากมาย ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ไมจํากัดเพศ ไมจํากัดเวลา   

สงผลตอการเรียนรูโดยตรงตอผูเรียน ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความคงทนตอการ

เรียนรูสูงกวาการเรียนแบบปกติ



 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง 

แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได

ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.  การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ 

  5.  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 ประชากร   

  เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 273 คน 

 เลือกกลุมตัวอยาง   

       กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี   เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 ท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  จํานวน 48 คน ซ่ึงไดมา

โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) จากนักเรียนท้ัง 3 หองเรียน โดย

ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sample) หองเรียน 3 หอง ไดแก 

หองเรียนท่ี 1, 2, 3 ตามลําดับ จากน้ันข้ันตอนท่ี 2 การสุมกลุมตัวอยางแบบงาย ( Simple Random 

Sampling) จากนักเรียนแตละหองเพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการทดลองแตละคร้ังดังน้ี 

        การทดลองคร้ังท่ี 1 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 1 จํานวน   3  คน 

                  การทดลองคร้ังท่ี 2 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 2 จํานวน  15 คน 

                  การทดลองคร้ังท่ี 3 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 3 จํานวน  30 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

    1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเท็บแล็ต ไดแก เน้ือหาในรายวิชา ประวัติศาสตร  

กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 1 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงไดเลือกหนวย

การเรียนรูท่ี 3 ความเปนไทย เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
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                1.  สถานีรถไฟหัวหิน  

                2.  ตลาดฉัตรไชย  

                3.  วัดหัวหิน 

                4.  วังไกลกังวล  

    2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตโดยผูเช่ียวชาญ  

   2.1  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

   2.2  แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 

           3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1.  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรม  

ทองถ่ินหัวหิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

ผูวิจัยใชวิธีการออกแบบพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียของนงนุช วรรธนวหะ. (2535: 4-6) ดังน้ี 

    1.1  วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม   ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 1 วิชาประวัติศาสตร และหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น 

ซ่ึงไดเลือกหนวยการเรียนรูท่ี 3 ความเปนไทย เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน ประกอบดวย

รายละเอียดดังน้ี สถานีรถไฟหัวหิน ตลาดฉัตรไชย วัดหัวหิน วังไกลกังวล  

    1.2  กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน ไดจุดประสงคการเรียนรูดังน้ี บอกสถานท่ีสําคัญ

ซ่ึงเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหินได เห็นคุณคาและความสําคัญของแหลงวัฒนธรรมในชุมชน

หัวหิน ระบุสิ่งท่ีตนเองรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นหัวหินท่ีใกลตัวนักเรียน และเห็นเปนรูปธรรมท่ี

ชัดเจน รวมกันอนุรักษแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหินไวใหเปนมรดกของทองถิ่นสืบไป 

    1.3  วิเคราะหสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนําสื่อดานขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบ  เสียงดนตรีประกอบ การโตตอบกับบทเรียน และรูปแบบ

เกมท่ีหลากหลายมาใชในบทเรียน  ซ่ึงองคประกอบของสื่อตางๆ เหลาน้ี จะทําใหนักเรียนเกิดความ

สนใจ กระตือรือรนท่ีจะศึกษาบทเรียน โดยจัดแสดงในรูปแบบของเน้ือหา แบบฝกหัดระหวางเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และเกมการศึกษา โดยนําเสนอเรียงตามลําดับความยากงายของเน้ือหา 

ดังน้ี  สถานีรถไฟหัวหิน ตลาดฉัตรไชย วัดหัวหิน วังไกลกังวล 

    1.4  กําหนดขอบขายของบทเรียน  โดยมีความสัมพันธของเน้ือหาแตละหัวขอดังน้ี 

สถานีรถไฟ เปนสถานีรถไฟช้ัน 1 ของทางรถไฟสายใต ไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟท่ีสวย

ท่ีสุด เพียงแหงเดียวท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศไทย ตลาดฉัตรไชยเปน

ตลาดเกาแกท่ีมีช่ือเสียงของหัวหิน เปนแหลงจําหนายสินคาท่ีระลึก อาหารสดและแหงใหกับประชา  

ชนในหัวหินและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ วัดหัวหินซ่ึงมีหลวงพอนาคเปนเจาอาวาส

รูปแรก ผูท่ีนําความเจริญมาสูวัดหัวหินโดยตลอด ชาวหัวหินและคนท่ัวไปใหความศรัทธาเลื่อมใส
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เปนอยางมาก วังไกลกังวลเปนพระราชฐานสวนพระองคของพระมหากษัตริยและพระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศใชพักตากอากาศ ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินีนาถใช

เปนท่ีพักผอนพระราชอิริยาบถโปรดเกลาเสด็จฯ  เย่ียมเยียนราษฎรและเพื่อทรงติดตามผลงานของ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

    1.5  กําหนดรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา ในแตละเฟรม ใหเปนแบบผสมผสานนําเสนอสื่อ

ในทุกดาน โดยจัดแบงตําแหนงและขนาดของเน้ือหา ใหแสดงอยูดานลางของเฟรม  และไดออกแบบ

กราฟกบนจอ ใหมีตัวการตูนโผน กิ่งเพชร เปนตัวนําเร่ือง จัดวางคลิปวิดีโอ และภาพน่ิง  ใหอยูใน

ตําแหนงกลางเฟรม ใส เสียงบรรยายประกอบ เน้ือหาในแตละเฟรม ดวยนํ้าเสียงท่ีนาสนใจ มีความ

ชัดเจนในการออกเสียง ในระดับท่ีไมเร็วไมชาเกินไป รวมท้ัง เสียงดนตรี ใหดังข้ึนเม่ือเร่ิมเขาสู

โปรแกรมบทเรียน มีปุมปดเสียงเปนสัญลักษณรูปลําโพง และไมใสเสียงดนตรีประกอบในหนา

แบบทดสอบและหนาแบบฝกหัด ดังแสดงตัวอยางในรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพประกอบ 6 รูปแบบการนําเสนอเน้ือหา 

 

    1.6  เขียนบทดําเนินเร่ือง (Storyboard)  แหลงวัฒนธรรมหัวหิน โดยแบงออกเปน  เฟรม

ตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ  รวม 157 เฟรม โดยรางเฟรมยอยๆ ตั้งแตเฟรมท่ี 1 ถึง 

เฟรมสุดทายของบทเรียน บทดําเนินเร่ืองประกอบดวย ภาพ ขอความ เงื่อนไขตางๆ โดยยึดหลัก

ของขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเน้ือหาท่ีผานมา ดังตัวอยางดังน้ี 
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ฉาก/ 

เลเยอร 
ภาพ 

เสียง/คํา

บรรยาย 

เวลา 

(s) 

19  

 

 
 

 

- แหลง

วัฒนธรรม

ทองถิ่นหัวหิน  

- 

20  

 

 

 

 

- สถานีรถไฟ

หัวหินเปน

สถานีชั้น 1 

ของทางรถไฟ

สายใต ระดับ 

ชั้นแบงตาม

ปริมาณของ

ผูโดยสาร 

จํานวน

ประชากรใน

ชุมชน 

12

วินาที 

 

ภาพประกอบ 7 Storyboard “แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน” 



54 

 

    1.7 เขียนผังงาน (Flowchart) ของบทเรียนเร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  นําผัง

งานใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจดานเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอง และนํามาปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ดังตัวอยางดังน้ี 

 

Flowchart “แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 8 Flowchart “แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน” 

เขาสูโปรแกรม 

คําแนะนําการใชงาน 

คําช้ีแจง 

จุดประสงคการเรียนรู 

หนาเมนูหลัก 

ผูจัดทํา แบบทดสอบหลังเรียน แหลงวัฒนธรรมทองถ่ินหัวหิน แบบทดสอบกอนเรียน 

ตลาดฉัตรไชย สถานีรถไฟหัว

 

วัดหัวหิน วังไกลกังวล 

แบบฝกหัด 

เกมการศึกษา 

เนื้อหาบทเรียน เนื้อหาบทเรียน เนื้อหาบทเรียน เนื้อหาบทเรียน 

เกมการศึกษา เกมการศึกษา เกมการศึกษา 

แบบฝกหัด แบบฝกหัด แบบฝกหัด 
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    1.8  วิธีปฏิบัติในการเขียนบทดําเนินเร่ืองและผังงาน การแสดงจุดเร่ิมตนและจุดจบของ

เน้ือหา แสดงการเช่ือมตอและความสัมพันธการเช่ือมโยงบทเรียน  แสดงเน้ือหาโดยใชรูปแบบการ

นําเสนอท่ีเลือกมา  แสดงการดําเนินบทเรียนและวิธีการสอนเน้ือหาและกิจกรรม ออกแบบจอภาพ

และแสดงผลการให สี เสียง แสง ลายกราฟก รูปแบบตัวอักษร  การตอบสนอง การแสดงผลบน

จอภาพ หรือทางเคร่ืองพิมพ 

     1.9  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัว

หิน โดยใชโปรแกรม Flash  

    1.10  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปให

อาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 3 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 

ทานตรวจประเมินผลคุณภาพ นําผลจากการประเมินคุณภาพมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยโดยผลการ

ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต  โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา เปน 4.49

คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี และแสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

แท็บเล็ต โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี เปน 4.06 คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี และนําคําแนะนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตอีกคร้ังกอน  จากน้ันนํา 

ไปทดลองกับกลุมทดลองท่ี 1 เพื่อหาความผิดพลาดของบทเรียน ปรับปรุงแกไข แลวทดลองกับกลุม

ทดลองท่ี 2 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนนําผลมาปรับปรุงแกไขแลวนําไป

ทดลองกับกลุมทดลองท่ี 3 เพื่อนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนรวม 4 เร่ืองและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตตาม

เกณฑ 80/80 

     1.11  ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต หลังจากการทดลองใชจาก

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

 2.  การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต          

       ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อใช

ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยดําเนินการตาม

ข้ันตอนตอไปน้ี 

       2.1  ศึกษาข้ันตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการ  

ศึกษา 

               2.2  ศึกษาคุณสมบัติท่ีควรใชในการประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหา ไดแก ความ

ถูกตองสมบูรณของเน้ือหา ความสอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรู ความถูกตองและ

ความเหมาะสมในการลําดับเน้ือหา ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรียน ความ

นาสนใจของเน้ือหา ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับผูเรียน ความชัดเจนของคําถาม ความ

เหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเน้ือหาและศึกษาคุณสมบัติท่ี
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ควรใชในการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก ภาพ ภาษา เสียง ตัวอักษร สี 

และเทคนิคการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

              2.3  ออกแบบและสรางแบบประเมินคุณภาพเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

ดังน้ี 

               คะแนน    5    หมายถึง      มีคุณภาพระดับ      ดีมาก 

               คะแนน    4    หมายถึง      มีคุณภาพระดี        ด ี

               คะแนน    3    หมายถึง      มีคุณภาพระดับ      ปานกลาง 

             คะแนน    2    หมายถึง      มีคุณภาพระดับ      ตองปรับปรุง 

               คะแนน    1    หมายถึง      มีคุณภาพระดับ      ใชไมได 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

แท็บเล็ต ใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังน้ี 

        คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00   หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

                คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ดี 

      คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ปานกลาง 

      คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ตองปรับปรุง 

      คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ใชไมได 

เกณฑในการกําหนดคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเลต เร่ือง แหลงวัฒนธรรม

ทองถิ่นหัวหิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ท่ีสรางข้ึนน้ี ผูวิจัยได

กําหนดใหตองมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป 

     2.4  นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพื่อปรับปรุง  

แกไข 

     2.5  นําแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน

และ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทานประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบทแท็บเล็ตท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

     

 3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     3.1  ศึกษาหลักการสรางขอสอบและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตํารา  

และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 

     3.2  วิเคราะหเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรู 

     3.3  ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 3  

ตัวเลือกท่ีมีคําตอบถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ใหคลอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดและสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู จํานวน 80 ขอ 

     3.4  นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน  3 ทาน ตรวจสอบ 
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ความถูกตองตามคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสอดคลอง กับ

จุดประสงคการเรียนรู จากน้ันนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item-objective 

congruence) โดยใหคะแนนระดับความสอดคลองดังน้ี 1=สอดคลอง 0=ไมแนใจ -1=ไมสอดคลอง 

โดยเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต . 50 ข้ึนไป (ลัดดาวัลย เพชรไรจน ; และคนอื่นๆ. 

2545: 145) ผลปรากฏวามีขอสอบท่ีผานเกณฑ 65 ขอมีคาดัชนีความสอดคลอง  0.67-1.00 

(รายละเอียดภาคผนวก ก) 

     3.5  นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหา แลวไป 

ทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยท่ีเคยมีประสบการณในการเรียนรู  

เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  มาแลวและไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน  นําไปตรวจให

คะแนน โดยใหขอท่ีถูก 1 คะแนน สวนขอท่ีผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน 

 3.6  นําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20 - 0.80 ไดคาความยาก 

งายของขอสอบอยูระหวาง 0.29 - 0.65 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไปเปนรายขอ  โดย

ใชสัดสวน   (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 212) วิเคราะหคาอํานาจจําแนกได 0.27 - 

0.73 แลวคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีผานเกณฑจํานวน 20 ขอ  เร่ืองละ 5 ขอ  

 3.7  นําแบบทดสอบท่ีผานการคัดเลือกแลวไปหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตร KR-20 

ของคูเดอร-ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-200) วิเคราะหผลไดคาความ

เช่ือม่ัน 0.71 (ดังแสดงในรายละเอียดภาคผนวก ข) สวนขอท่ีเหลือและขอท่ีไมผานเกณฑ นําไป

ปรับปรุงแกไขเพื่อใชเปนแบบฝกหัดระหวางเรียน จํานวน 40 ขอ เร่ืองละ 10 ขอ  

  

การดําเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ   

 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต นําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

มาวิจัยทดลองตาม ลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี 

การทดลองคร้ังท่ี 1 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต ท่ีสรางและปรับปรุงแลวไปประเมิน

ประสิทธิภาพคร้ังท่ี  1 ทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตใน

การทดลอง 1 เคร่ืองตอนักเรียน  1 คน เพื่อศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละ

เร่ือง ในข้ันน้ี  เปนการตรวจสอบขอบกพรองตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต 

โดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณผูเขารับการทดลองแลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุงบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

การทดลองคร้ังท่ี 2 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตท่ีสรางและปรับปรุงแลวไปประเมินหาแนว 

โนมประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน โดยใชคอมพิวเตอร
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แท็บเล็ตในการทดลอง 1 เคร่ืองตอนักเรียน 1 คน เพื่อศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝกหัดระหวางเรียน

ในแตละเร่ืองควบคูไปดวย แลวใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จาก 

น้ันนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาแนวโนม

ของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตได 83.50/81.66 แลวนําผลท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตตอไป 

การทดลองคร้ังท่ี 3 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตท่ีสรางและปรับปรุงแลว ไปทําการทดลองกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตในการทดลอง 1 เคร่ืองตอนักเรียน 1 คน 

เพื่อศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝกหัดระหวางการเรียนในแตละเร่ืองควบคูไปดวย เม่ือเรียนจบเน้ือหา

แลวใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แลวนําคะแนนแบบฝกหัดระหวาง

เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนแท็บเล็ตได 84.08/86.16  

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 1. สถิติพื้นฐาน 

         - หาคาเฉลี่ยเลขคณิต  คารอยละ (พวงรัตน ทวีรัตน.  2531: 145) 

    - หาคาบ่ียงเบนมาตรฐาน (จรัญ จันทลักขณา; และ กษิดิศ อื้อเช่ียวชาญกิจ.  2551: 73) 

   2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

             - หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ 

เรียน โดยใชสัดสวน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 212) 

             - หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร KR-20 ของ 

คูเดอร-ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-200) 

             - หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย 

สิกขาบัณฑิต.  2528: 284) 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลง

วัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  ผลของ

การศึกษามีดังน้ี 

 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมาย เพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต เร่ือง 

แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 ซ่ึงไดสรางบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ตโดยใช

โปรแกรม Flash ตัวบทเรียนไดถูกบรรจุอยูในแท็บเล็ตในรูปแบบแอพพลิเคช่ันประกอบดวยเน้ือหา 

4 เร่ือง คือ 

1.  สถานีรถไฟหัวหิน  

2.  ตลาดฉัตรไชย  

3.  วัดหัวหิน 

4.  วังไกลกังวล 

ลักษณะของบทเรียนประกอบดวย ช่ือบทเรียน  คําแนะนําการใชงาน  คําช้ีแจง จุดประสงค

การเรียนรู  เน้ือหา แบบฝกหัดระหวางเรียน เกมการศึกษา  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มี

ลักษณะเปนมัลติมีเดียท้ังทางดานภาพและดานเสียง คือ  มีขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง

บรรยาย เสียงดนตรีประกอบ มีปฎิสัมพันธตอผูเรียนและเสียงประกอบเพื่อสรางความเราใจใหกับ

ผูเรียน 

 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น

หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เรียบรอยแลว  จึงนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใหผูเช่ียวชาญในดานเน้ือหา  และดาน เทคโนโลยีการศึกษา  ประเมิน

คุณภาพของบทเรียน ไดผลการประเมินตามตารางดังน้ี 
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ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยผูเช่ียวชาญดาน   

     เน้ือหา  
 

  

         จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต  โดย

ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา สรุปไดวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

รายการประเมิน x� S.D. ระดับคุณภาพ 

1. สวนนํา 4.49 0.28 ดี 

   1.1 การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 4.00 0.00 ดี 

   1.2 บทเรียนมีการออกแบบใหใชไดงาย เมนูไมสับสน 4.66 0.57 ดีมาก 

   1.3 มีการแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบอยาง

ชัดเจน 

5.00 0.00 ดีมาก 

   1.4 จุดประสงคการเรียนรูมีความสอดคลองกับเน้ือหา 4.33 0.57 ดี 

2. การดําเนินเร่ือง 4.39 0.45 ดี 

   2.1 การจัดกลุมเน้ือหาเหมาะสม 4.66 0.57 ดีมาก 

   2.2 การเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอเน้ือหา 4.66 0.57 ดีมาก 

   2.3 ความถูกตองในการเชื่อมโยงเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 

   2.4 การอธิบายเน้ือหาของบทเรียนมีความชัดเจน 4.33 0.57 ดี 

   2.5 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 4.33 0.57 ดี 

3. เน้ือหา/กิจกรรม 4.60 0.31 ดี 

   3.1 เน้ือหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง   

พฤติกรรม 

4.00 0.00 ดี 

   3.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 

   3.3 เน้ือหาในแตละเร่ืองมีความสอดคลองกัน 4.66 0.57 ดี 

   3.4 บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.66 0.57 ดี 

   3.5 การใชภาษาสามารถส่ือความหมายชัดเจน 4.66 0.57 ดี 

   3.6 รูปภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา      5.00     0.00       ดีมาก 

   3.7 แบบฝกหัดครอบคลุมเน้ือหา      4.66     0.57       ดีมาก 

   3.8 แบบฝกหัดมีจํานวนขอที่เหมาะสม      5.00     0.00       ดีมาก 

   3.9 แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา      5.00     0.00       ดีมาก 

   3.10 แบบทดสอบใชคําถามไดเหมาะสม                         4.33     0.57          ดี 

   3.11 การนําเสนอมัลติมีเดียสอดคลองกับเน้ือหา      4.66     0.57          ดี 

รวมทั้งหมด 4.49        0.34     ดี 
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อยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพของแตละรายการดังน้ี 

         สวนนํา พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ืองของ บทเรียนมีการ

ออกแบบใหใชไดงาย เมนูไมสับสน  และมีการแจงจุดประสงคการเรียนรู ใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน 

อยูในระดับดีมาก สวน การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ และจุด ประสงค การเรียนรู มีความ

สอดคลองกับเน้ือหา อยูในระดับดี  

         การดําเนินเร่ือง พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ือง การจัดกลุม

เน้ือหาเหมาะสม   และการเรียงลําดับข้ันตอนในการนําเสนอเน้ือหาอยูในระดับดีมาก สวนความ

ถูกตองในการเช่ือมโยงเน้ือหา  การอธิบายเน้ือหาของบทเรียนมีความชัดเจน  และความนาสนใจใน

การดําเนินเร่ือง อยูในระดับดี 

         เน้ือหา/กิจกรรม พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ือง รูปภาพประกอบ

สอดคลองกับเน้ือหา  แบบฝกหัดครอบคลุมเน้ือหา  แบบฝกหัดมีจํานวนขอท่ีเหมาะสม  และแบบ 

ทดสอบครอบคลุมเน้ือหาอยูในระดับดีมาก สวน เน้ือหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม  ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหา  เน้ือหาในแตละเร่ืองมีความสอดคลองกัน  บทเรียนมี

ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน การใชภาษาสามารถสื่อความหมายชัดเจน แบบทดสอบใชคําถาม

ไดเหมาะสม และการนําเสนอมัลติมีเดียสอดคลองกับเน้ือหา อยูในระดับดี 

         ผูเช่ียวชาญ ดานเน้ือหา ไดใหขอ เสนอแนะเพิ่มเติมไววา ควรแบงวรรคเน้ือหาบางตอน ให

ถูกตอง  เสียงบรรยายประกอบใหอานออกเสียง คําใหชัดเ จน และใชนํ้าเสียง เราความสนใ จ  จาก

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ผูวิจัยไดนําไปแกไขจุดบกพรองของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เรียบรอยแลว 

 

ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยผูเช่ียวชาญดาน 

     เทคโนโลยี  

 

รายการประเมิน x� S.D. ระดับคุณภาพ 

1.ดานการออกแบบ 4.06 0.54 ดี 

   1.1 จอภาพแตละกรอบนาสนใจและดึงดูดความสนใจ 4.33 0.57 ดี 

   1.2 เมนูหลักของบทเรียนสวยงาม สัดสวนและการจัดวาง

เหมาะสม 

4.33 0.57 ดี 

   1.3 การออกแบบโครงสรางของบทเรียน ผูเรียนใชงานงาย

ไมสับสน 

4.00 0.00 ดี 

   1.4 การนําเสนอเน้ือหาในบทเรียนสรางแรงจูงใจ 3.66       0.57 ดี 

   1.5 การผสมผสานขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและ

เสียงเหมาะสม 

4.00 1.00 ดี 
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         จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต  โดย

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา สรุปไดวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนแท็บเล็ตอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพของแตละรายการดังน้ี 

ตาราง 2 (ตอ) 

รายการประเมิน x� S.D. ระดับคุณภาพ 

2. ตัวอักษรและการใชส ี 4.19 0.42 ดี 

   2.1 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน 4.00 0.00 ดี 

   2.2 รูปแบบตัวอักษรที่ใชสวยงาม 4.33 0.57 ดี 

   2.3 สีตัวอักษรและสีพื้นหลังที่ใชมีความเหมาะสม 4.00 1.00 ดี 

   2.4 ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษรหรือขอความใน

แตละกรอบ 

4.00 0.00 ดี 

   2.5 ความถูกตองของขอความตามหลักภาษา 4.66 0.57 ดีมาก 

3. ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ใช 4.06 0.91 ดี 

   3.1 ขนาดและความชัดเจนของภาพน่ิงที่ใชมีความ

เหมาะสม 
4.00 1.00 ดี 

   3.2 ภาพน่ิงส่ือความหมายไดเหมาะสมและสอดคลองกับ

เน้ือหา 

4.00 1.00 ดี 

   3.3 ขนาดและความชัดเจนของภาพเคล่ือนไหวที่ใชมีความ

เหมาะสม 

4.00 1.00 ดี 

   3.4 การจัดวางภาพเคล่ือนไหวในแตละกรอบมีความ

เหมาะสม 

4.33 0.57 ดี 

   3.5 เสียงดนตรีและเสียงประกอบมีความชัดเจนตรงตาม

เน้ือหา 

4.00 1.00 ดี 

4. ดานปฏิสัมพันธ       3.93      0.11           ดี 

   4.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงานงายและสะดวก      4.00     0.00         ดี 

   4.2 เปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียน      3.66     0.57         ดี 

   4.3 การควบคุมบทเรียนทําไดงายและสะดวก      4.00     0.00         ดี 

   4.4 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเน้ือหาภายในหนวย

การเรียน 

     4.00     0.00         ดี 

   4.5 มีการใหผลปอนกลับและเสริมแรง      4.00     0.00         ดี 

รวมทั้งหมด 4.06        0.19            ดี 
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         ดานการออกแบบ พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ืองของ จอภาพแต

ละกรอบนาสนใจและดึงดูดความสนใจ เมนูหลักของบทเรียน สวยงาม สัดสวนและการจัดวาง

เหมาะสม การออกแบบโครงสรางของบทเรียน  ผูเรียนใชงานงายไมสับสน การนําเสนอเน้ือหาใน

บทเรียนสรางแรงจูงใจ  และการผสมผสานขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเหมาะสม  อยู

ในระดับดี  

         ตัวอักษรและการใชสี พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ือง ขนาด

ตัวอักษร อานงายและชัดเจน  รูปแบบตัวอักษรท่ีใชสวยงาม สีตัวอักษร และสีพื้นหลัง ท่ีใชมีความ

เหมาะสม  ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษรหรือขอความในแตละกรอบ และความถูกตองของ

ขอความตามหลักภาษา อยูในระดับดี 

         ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงท่ีใช พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพ

ในเร่ืองขนาดและความชัดเจนของภาพน่ิงท่ีใช มีความเหมาะสม ภาพน่ิงสื่อความหมายไดเหมาะสม

และสอดคลองกับเน้ือหา ขนาดและความชัดเจนของภาพเคลื่อนไหวท่ีใชมีความเหมาะสมการจัดวาง

ภาพเคลื่อนไหวในแตละกรอบมีความเหมาะสม และ เสียงดนตรีและเสียงประกอบมีความชัดเจน ตรง

ตามเน้ือหา อยูในระดับดี  

         ดานปฏิสัมพันธ พบวาคุณภาพโดยรวม อยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ือง ออกแบบ

ปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงานงายและสะดวก  เปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียน การควบคุม

บทเรียนทําไดงายและสะดวก ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเน้ือหาภายในหนวยการเรียน และมี

การใหผลปอนกลับและเสริมแรง อยูในระดับดี  

         ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองตางๆ 

ดังน้ี ดานการออกแบบการนําเสนอเน้ือหาในแตละหนาควรมีภาพและเน้ือหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แต

ตองระวังเร่ืองตัวอักษร ควรเลือกแบบท่ีจะทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อานไดงายในทุก

หัวขอ สวนตัวอักษรและการใชสี ควรมีการใชสีเนนขอความท่ีสําคัญของเน้ือหาในแตละหนา  และ

ควรปรับสีตัวอักษรของแตละเมนูใหชัดเจน สําหรับภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงท่ีใช ควร

เปลี่ยนภาพน่ิงใหสอดคลองกับเน้ือหาและมีความชัดเจนมากข้ึน เสียงบรรยายใหมีความเราใจและ

กระตุนความสนใจของนักเรียนมากข้ึนกวาเดิม  และดานปฏิสัมพันธ ควรปรับรูปแบบเกมการศึกษา

ใหหลากหลาย ควรมีการจัดทําเปนฐานเก็บขอมูลนักเรียน หรือเก็บคะแนนเพื่อใหสามารถดู

พัฒนาการของผูเรียนได  จากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 

ผูวิจัยไดนําไปแกไขจุดบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตเรียบรอยแลว   
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ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

   ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ท่ีพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

การทดลองคร้ังที่ 1 

การทดลองคร้ังท่ี 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยใชคอมพิวเตอร   

แท็บเล็ตในการทดลอง 1 เคร่ืองตอนักเรียน 1 คน เพื่อทําการตรวจสอบหาขอบกพรองตางๆ ของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใชวิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน

ขณะศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละเร่ือง และสัมภาษณผูเรียนในดานความ

ชัดเจนของภาพ เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ สีและขนาดของตัวอักษร สีของพื้นหลัง ขอความ

ในเน้ือหา และการโตตอบกับบทเรียน 

ผลการสังเกตและสัมภาษณผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนดี

มากตลอดระยะเวลาท่ีกําลังศึกษาบทเรียน ผูเรียนรูสึกพอใจตอรูปภาพเสียงดนตรีประกอบ สีและ

ขนาดของตัวอักษร และสีของพื้นหลัง สวนเสียงบรรยายผูเรียนรูสึกวาบรรยายเร็วไป  ขอความใน

เน้ือหามีคํายาก และมีความสับสนตอรูปแบบปุมคําสั่งท่ีใชตอบโตกับบทเรียน 

จากการทดลองคร้ังท่ี 1 ผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณผูเรียนพบสิ่งท่ีตองปรับปรุง ดังน้ีคือ 

1. เสียงบรรยายเน้ือหาบางตอนเร็วไป ผูเรียนฟงไมทันและยังไมเขาใจในเน้ือหาดี  

2. มีคําศัพทท่ียากเกินระดับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

3. ปุมคําสั่งท่ีใชตอบโตกับบทเรียนมีรูปแบบท่ีสับสน 

4. เสียงประกอบท่ีใชในการตอบโตเม่ือนักเรียนตอบถูกดังนานเกินไป ทําใหรบกวนการทํา

แบบฝกหัดและแบบทดสอบในขอตอไป 

ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังน้ี 

1. ปรับเปลี่ยนเสียงบรรยายเน้ือหาใหมีระดับชาลง เหมาะกับระดับผูเรียน  

2. ปรับเปลี่ยนคําศัพทท่ียากใหอานงายข้ึน ยกเวนคําศัพทเฉพาะ เชน ช่ือบุคคล สถานท่ี  

3. ปรับเปลี่ยนปุมคําสั่งใหมีรูปแบบทันสมัย เดนชัด 

4. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเสียงประกอบท่ีใชในการตอบโตเม่ือนักเรียนตอบถูก  
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            การทดลองคร้ังที่ 2 

การทดลองคร้ังท่ี 2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ตท่ีปรับปรุงแกไข

แลวไป ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ต ในการทดลอง 1 

เคร่ืองตอนักเรียน 1 คน เพื่อนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน รวม 4 เร่ืองและแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บน    

แท็บเล็ตตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 ซ่ึงปรากฏผลการทดลองดังน้ี  

 

ตาราง 3 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น 

     หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คร้ังท่ี 2 

 

เร่ือง แบบฝกหัด แบบทดสอบ ประสิทธิภาพ

บทเรียน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย รอยละ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย รอยละ 

แหลงวัฒน -

ธรรมทอง 

ถ่ินหัวหิน 

40 33.40 83.50 20 16.33 81.66 83.50/81.66 

รวม 40 33. 40 83.50 20 16. 33 81. 66 83.50/81. 66 

 

         จากตาราง 3 แสดงผลวิเคราะหแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ในการทดลองคร้ังท่ี 2 พบวาบทเรียนมีแนวโนมประสิทธิภาพเปน          

83.50/81.66 ซ่ึงแสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีแนวโนมของประสิทธิภาพเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

การทดลองคร้ังที่ 3 

          การทดลองคร้ังท่ี 3 เปนการ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต ท่ีไดรับการ

ปรับปรุง แกไขเรียบรอย แลว ไปทดลอง ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยใชคอมพิวเตอร     

แท็บเล็ต ในการทดลอง 1 เคร่ืองตอนักเรียน 1 คน เพื่อนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน รวม 4 

เร่ือง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มาหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนแท็บเล็ตตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 ซ่ึงปรากฏผลการทดลองดังน้ี 
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ตาราง 4 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น  

     หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คร้ังท่ี 3 

 

เร่ือง แบบฝกหัด แบบทดสอบ ประสิทธิภาพ

บทเรียน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย รอยละ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย รอยละ 

แหลงวัฒน -

ธรรมทอง 

ถ่ินหัวหิน 

40 33.63 84.08 20 17.23 86.16 84.08/86.16 

รวม 40 33. 63 84.08 20 17. 23 86.16 84.08/86.16 

  

         จากตาราง 4 แสดงผลการทดลองหา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บน

แท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน     

หัวหินวิทยาลัย ในการทดลองคร้ังท่ี 3 พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเปน 84.08/86.16 ซ่ึงแสดงวา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น 

หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมุงพัฒนาเทคโนโลยีและ

หาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต ใหไดตามตามเกณฑ ท่ีตั้งไวคือ  

80/80  ซ่ึงสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น 

หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 

 

ความสําคัญของการวิจัย  

 1.  นักเรียนมีชองทางในการเลือกใชสื่อ  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดอยาง 

มีประสิทธิภาพหลายชองทาง 

 2.  ปลูกฝงนักเรียนใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในแหลงวัฒนธรรมชุมชนของ  

ตนเอง  สามารถใชประโยชนจากทองถิ่นไดอยางคุมคาและรวมกันอนุรักษแหลงวัฒนธรรมในหัวหิน

ใหเปนมรดกของทองถิ่นสืบตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 273 คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   

       กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี   เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 ท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  จํานวน 48 คน ซ่ึงไดมา

โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) จากนักเรียนท้ัง 3 หองเรียน โดย
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ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sample) หองเรียน 3 หอง ไดแก 

หองเรียนท่ี 1, 2, 3 ตามลําดับ จากน้ันข้ันตอนท่ี 2 การสุมกลุมตัวอยางแบบงาย ( Simple Random 

Sampling) จากนักเรียนแตละหองเพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการทดลองแตละคร้ังดังน้ี 

       การทดลองคร้ังท่ี 1 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 1 จํานวน   3  คน 

                 การทดลองคร้ังท่ี 2 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 2 จํานวน  15 คน 

                 การทดลองคร้ังท่ี 3 สุมนักเรียนจากหองเรียนท่ี 3 จํานวน  30 คน 

เน้ือหาในการศึกษา 

        เน้ือหาท่ีใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเท็บแล็ต ไดแก เน้ือหาใน

รายวิชาประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี

1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น 

ซ่ึงไดเลือกหนวยการเรียนรูท่ี 3 ความเปนไทย เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน ประกอบดวย

รายละเอียดดังน้ี 

1. สถานีรถไฟหัวหิน  

2. ตลาดฉัตรไชย  

3. วัดหัวหิน 

4. วังไกลกังวล  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น 

หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

       2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตโดยผูเช่ียวชาญ  

   2.1  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

   2.2  แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 

   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ใชวิธีการออกแบบ พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียของนงนุช วรรธนวหะ. (2535: 4-6) ดังน้ี 
  1.  วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 วิชาประวัติศาสตร และหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น 
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ซ่ึงไดเลือกหนวยการเรียนรูท่ี 3 ความเปนไทย เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน ประกอบดวย

รายละเอียดดังน้ี สถานีรถไฟหัวหิน ตลาดฉัตรไชย วัดหัวหิน วังไกลกังวล  

 2.  กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน ไดจุดประสงคการเรียนรูดังน้ีบอกสถานท่ีสําคัญซ่ึง

เปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหินได เห็นคุณคาและความสําคัญของแหลงวัฒนธรรมในชุมชน    

หัวหิน ระบุสิ่งท่ีตนเองรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นหัวหินท่ีใกลตัวนักเรียน และเห็นเปนรูปธรรมท่ี

ชัดเจน รวมกันอนุรักษแหลงวัฒนธรรมในชุมชนหัวหินไวใหเปนมรดกของทองถิ่นสืบไป  

 3.  วิเคราะหสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนําสื่อดานขอความ ภาพน่ิง ภาพ 

เคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบ  เสียงดนตรีประกอบ การโตตอบกับบทเรียน และรูปแบบเกมท่ี

หลากหลายมาใชในบทเรียน โดยจัดแสดงในรูปแบบของเน้ือหา แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทด 

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ และเกมการศึกษา  

 4.  กําหนดขอบขายของบทเรียน  โดยมีความสัมพันธของเน้ือหาแตละหัวขอดังน้ี สถานี

รถไฟ เปนสถานีรถไฟช้ัน 1 ของทางรถไฟสายใต ไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟท่ีสวยท่ีสุด 

ตลาดฉัตรไชยเปนตลาดเกาแกท่ีมีช่ือเสียงของหัวหิน เปนแหลงจําหนายสินคาท่ีระลึก อาหารสดและ

แหง วัดหัวหินซ่ึงมีหลวงพอนาคเปนเจาอาวาสรูปแรก ผูท่ีนําความเจริญมาสูวัดหัวหินโดยตลอด วัง

ไกลกังวลเปนพระราชฐานสวนพระองคของพระมหากษัตริยและพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ

ใชพักตากอากาศ เสด็จฯ เย่ียมเยียนราษฎรและเพื่อทรงติดตามผลงานของโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

 5.  กําหนดรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา ในแตละเฟรมใหเปนแบบผสมผสานนําเสนอสื่อใน

ทุกดาน โดยจัดแบงตําแหนงและขนาดของเน้ือหาใหแสดงอยูดานลางของเฟรม และไดออกแบบ

กราฟกบนจอใหมีตัวการตูนโผน กิ่งเพชร เปนตัวนําเร่ือง จัดวางคลิปวิดีโอ และภาพน่ิง ใหอยูใน

ตําแหนงกลางเฟรม ใสเสียงบรรยายประกอบเน้ือหาในแตละเฟรม รวมท้ังเสียงดนตรีใหดังข้ึนเม่ือ

เร่ิมเขาสูโปรแกรมบทเรียน มีปุมปดเสียงเปนสัญลักษณรูปลําโพง และไมใสเสียงดนตรีประกอบใน

หนาแบบทดสอบและหนาแบบฝกหัด  

 6.  เขียนบทดําเนินเร่ือง (Storyboard)  แหลงวัฒนธรรมหัวหิน โดยแบงออกเปน เฟรม

ตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ รวม 157 เฟรม โดยรางเฟรมยอยๆ ตั้งแตเฟรมท่ี 1 ถึง 

เฟรมสุดทายของบทเรียน บทดําเนินเร่ืองประกอบดวย ภาพ ขอความ เงื่อนไขตางๆ โดยยึดหลัก

ของขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเน้ือหาท่ีผานมา  
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 7.  เขียนผังงาน (Flowchart) ของบทเรียนเร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  นําผังงาน

ใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจดานเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอง และนํามาปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  

 8.  วิธีปฏิบัติในการเขียนบทดําเนินเร่ืองและผังงาน โดยแสดงจุดเร่ิมตนและจุดจบของ

เน้ือหา แสดงการเช่ือมตอและความสัมพันธการเช่ือมโยงบทเรียน  แสดงเน้ือหาโดยใชรูปแบบการ

นําเสนอท่ีเลือกมา  แสดงการดําเนินบทเรียนและวิธีการสอนเน้ือหาและกิจกรรม ออกแบบจอภาพ

และแสดงผลการให สี เสียง แสง ลายกราฟก รูปแบบตัวอักษร การตอบสนอง การแสดงผลบน

จอภาพ หรือทางเคร่ืองพิมพ 

  9.  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน 

โดยใชโปรแกรม Flash  

  10. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารย

ท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 3 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 ทานตรวจ

ประเมินผลคุณภาพ  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  เปน 4.45 คุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับดีและผลการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญดานเ ทคโนโลยี เปน 4.06 คุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับดี แลวนําคําแนะนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนแท็บเล็ตอีกคร้ังจากน้ันนําไปทดลองกับกลุมทดลองท่ี 1 เพื่อหาความผิดพลาดของบทเรียน 

ปรับปรุงแกไข แลวทดลองกับกลุมทดลองท่ี 2 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของ ประสิทธิภาพของบทเรียน

นําผลมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับกลุมทดลองท่ี 3 เพื่อนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน

รวม 4 เร่ือง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มาหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตตามเกณฑ 80/80 

  11. ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต  หลังจากการทดลองใชจาก

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต เร่ือง แหลง

วัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  สรุปผล 

การวิจัยไดวา 

 คุณภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัว

หิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  ท่ีพัฒนาข้ึนมีผลการประเมิน
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คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีอยูในระดับดี   และมีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  84.08/86.16 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด 80/80 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  พบวาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรบนแท็บเล็ตเปน  84.08/86.16  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80  อีกท้ังยัง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของยุพาพร ประไพย (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง ทองถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก)  มีประสิทธิภาพ 88.25/88.08  

รัชฎาพร กุลจิตตินารา (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองหินและดิน ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียพบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก รอยละ67.50 และวารุณี กี่เอี่ยน (2552 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย

และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง  การใชภาษาพูดและภาษาเขียนมีประสิทธิภาพ 

86.45/90.95  เน่ืองจากบทเรียนมีการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการออกแบบพัฒนา

บทเรียนมัลติมีเดียของนงนุช วรรธนวหะ. (2535: 4-6) เสนอแนะข้ันตอนการผลิต ไวดังน้ีวิเคราะห

หลักสูตรและเน้ือหา กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน  วิเคราะหสื่อและกิจกรรม การเรียนการสอน 

กําหนดขอบขายของบทเรียน  การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา เขียนบทดําเนินเร่ือง เขียนผัง

งาน(Flowchart) หมายถึง แผนภูมิท่ีแสดงความสัมพันธของบทดําเนินเร่ืองวิธีปฏิบัติในการเขียนบท

ดําเนินเร่ืองและผังงาน สรางบทเรียนโดยใชโปรแกรม Flash ทดลองใชกับกลุมทดลอง 3 กลุม และ

ประเมินผลบทเรียนจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เปนบทเรียนท่ีสอดคลองกับทฤษฎีปญญานิยม 

เกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล  นักจิตวิทยาเช่ือวามนุษยแตละคนมีความแตกตางกันในดาน

ตางๆ ไดแก ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ อารมณ  สติปญญา เปนตน ซ่ึงทําใหในการ

เรียนรูน้ัน ผูเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดเร็วหรือชาแตกตางกัน  นอกจากน้ันวิธีการเรียนรูของ

แตละคนก็แตกตางกัน ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวน้ีเปนจุดเดนหรือขอได เปรียบของสื่อประเภท

คอมพิวเตอรอยูแลว  (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 292) ดังน้ัน บทเรียนน้ีได ออกแบบใหมีความ

ยืดหยุน เพื่อท่ีจะตอบ  สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนแตละคน ซ่ึงผูเรียนแตละคนมี

ความสามารถในการเรียนรูใชเวลาแตกตางกัน  ทําใหบทเรียนน้ีจะชวยใหผูเรียนรูสึกพอใจกับการ
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เรียนและไมเกิดความกดดันขณะเรียน  เม่ือผูเรียนเรียนไมทันผูอื่น  ทําใหผูเรียนไมเครียดในระหวาง

เรียน จึงสงผลใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูท่ีสูงข้ึน  และยังพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต น้ี ชวยทําใหผูเรียนสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนมากย่ิงข้ึน  เน่ืองจาก

บทเรียนมีลักษณะเปนมัลติมีเดีย  มีการนําเสนอเน้ือหาโดยใชขอความ  ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว  

เสียงบรรยาย  เสียงดนตรีและการโตตอบกับบทเรียน  จึงทําใหบทเรียนมีความนาสนใจและยังชวย

กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจบทเรียนมากย่ิงข้ึน  

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  พบวาผูเรียนใหความสนใจตอเน้ือหา  ภาพประกอบ  

รูสึกตื่นเตนเม่ือมีการโตตอบกลับ และตั้งใจเรียนรูเน้ือหาอยางตอเน่ืองในขณะท่ีผูเรียนไดศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ต  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ท่ีนักจิตวิทยา

กลุมพฤติกรรมนิยม มีความเช่ือวาการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งท่ีสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม

ภายนอก และยังพบวาผูเรียนตั้งใจทําแบบฝกหัดระหวางเรียนหรือทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาย

บท ท้ังน้ีเพราะผูเรียนไดรับทราบ ผลถูกผิดทันทีเม่ือทําเสร็จในแตละขอและ มีการแจงผลคะแนนรวม

จากการทําแบบฝกหัดใน เร่ืองน้ันๆ ใหผูเรียนทราบ อีกท้ังยัง มีการเสริมแรงเม่ือผูเรียนตอบคําถาม

ถูกในแตละขอ ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนทําไดถูกตอง และสามารถกลับไปทําแบบฝกหัด

ในแตละเร่ือง ไดอีกคร้ัง  อันจะทําใหผูเรียนมีความรูสึกดีในการเรียนรูมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ

ทฤษฎีการวางเงื่อนไข  (Operant conditioning) ของสกินเนอร ( Skinner) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง และการใหการเสริมแรง ทฤษฎีน้ีเช่ือวาการเรียนรู

เกิดจากการท่ีมนุษยตอบสนองตอสิ่งเราแล ะพฤติกรรมการ ตอบสนองจะเขมขนข้ึน หากไดรับการ

เสริมแรงท่ีเหมาะสม พฤติกรรมสวนใหญแลวมนุษยจะตองลงมือเปนผูปฏิบัติเอง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน

มีอิสระในการควบคุมการเรียนตามความตองการ ทําใหไมเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวังในการเรียน 

เพราะผูเรียนมีโอกาสท่ีจะศึกษาเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตไดสําเร็จ

เหมือนคนอื่น จากการเรียนรูตามความสามารถท่ีแตกตางกัน (เกริก ทวมกลาง ; และ จินตนา ทวม

กลาง. 2525: 23) 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่น

หัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  ตามท่ีเสนอไปแลวขางตน 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
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  ขอเสนอแนะทั่วไป 

   1. ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต จําเปนจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมี

ความชํานาญในหลายๆ  ดาน เชน ดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดานศิลปะ ดานเน้ือหาวิชา  ดาน

เทคโนโลยีการศึกษา  เปนตน ผูท่ีจะผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ตจึง

ควรพิจารณาถึงความพรอมและความรวมมือของบุคลากรในทุกๆ  ดาน ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะไดพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนแท็บเล็ตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมท่ีจะนําไปใช

งานจริงได 

   2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตน้ีสามารถสนองตอบตอเร่ืองของความ

แตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี แตท้ังน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตน้ีจัดเปนสื่อ

การเรียนรูชนิดหน่ึง ท่ีผูสอนสามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได  เพื่อใชเปนทางเลือก

หน่ึงใหกับผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู แตยังมีกิจกรรมการเรียนรู

อื่นๆ อีกท่ีผูสอนสามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได  ผูสอนจึงควรมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชสื่อท่ีหลากหลายอื่นๆ อีกดวย 

   3. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตน้ัน ควรมีการพัฒนาในดาน

ตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา และดานเทคนิคอยางตอเน่ือง เพื่อสนอง 

ตอบตอการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ใหการเรียนรูน้ันเกิดประสิทธิภาพ

มากสุด จึงตองมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตใหมีคุณภาพตอไป 

   4. ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตท่ีพัฒนาขึ้นไปใชในการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนจริงเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงสุด  

  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

    1. ในการศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรม

ทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย น้ี เปนเน้ือหาเพียง

สวนหน่ึงในการเรียนรูของผูเรียนเทาน้ัน นาจะมีการศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

แท็บเล็ตในเร่ืองอื่นๆ เพื่อท่ีจะไดเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับผูสอน เพื่อจะไดนําไปใชในการเรียนการ

สอนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการจัดทําฐานเก็บขอมูลผูเรียนและเก็บคะแนน ในการศึกษาเรียนรูบทเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เพื่อผูสอนจะไดทราบผลพัฒนาการของผูเรียนและ

ตัวผูเรียนเองไดทราบวามีผลการเรียนรูอยูระดับใด ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ตั้งใจในการ

เรียนรูคร้ังตอไปใหมากย่ิงข้ึน 

    3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตในรูปแบบอื่นๆ เชน 

บทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
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ภาคผนวก ก 

คาดัชนีความสอดคลอง IOC  
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง 

แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน มีขอสอบผานเกณฑ 65 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.67-1.00 

แสดงใหเห็นดังตารางตอไปน้ี 

 

 

    ขอท่ี 

คะแนนความคิดเห็น  
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ภาคผนวก ข 

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
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ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

ของแบบทดสอบ 

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ือง 

แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน จํานวน 20 ขอ ไดคาความเช่ือม่ัน 0.71 แสดงใหเห็นดังตาราง

ตอไปน้ี 

 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 

คาอํานาจจําแนก  

(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คาความยากงาย 0.29 - 0.65 

คาอํานาจจําแนก 0.27 - 0.73 

คาความเชื่อม่ัน 0.71 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

บนแท็บเล็ต 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

เร่ือง แหลงวัฒนธรรมทองถ่ินหัวหิน 

 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

1.คุณครูอิงควัฒ พรหมวิเชียร   คุณครูประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

      ตําแหนงหัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1   

โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 

อดีตเคยสอนวิชาสังคมศึกษา 

2.นายวิรัตน สุขสวัสดิ์    อดีต ผอ.โรงเรียนบานหนองกระทุม 

      (ขาราชการบํานาญ) 

       เปนผูชํานาญการดานการประถมศึกษา 

  อดีตเคยสอนวิชาสังคมศึกษา  

3.คุณครูสายทิพ คชาผล คุณครูประจํา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม  

โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน  

 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

1.ดร.ขวัญหญิง ศรีสุภาพ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.ดร.นฤมล ศิระวงษ     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. คุณครูรมยนลิน ธีระเจริญสกุล   คุณครู ประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

      ตําแหนงครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร  

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือแตงต้ังผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

บนแท็บเล็ต 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญของของของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

บนแท็บเล็ต 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหินสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม

ระดับประมาณคาคุณภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย ซ่ึงกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ 

ดังน้ี 

ระดับท่ี 5  หมายถึง  ดีมาก  

ระดับท่ี 4  หมายถึง  ดี  

ระดับท่ี 3  หมายถึง  ปานกลาง 

ระดับท่ี 2  หมายถึง  ตองปรับปรุง  

ระดับท่ี 1  หมายถึง  ใชไมได  

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

สวนนํา 

1.1 การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ      

1.2 บทเรียนมีการออกแบบใหใชไดงาย เมนูไมสับสน      

1.3 มีการแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน      

1.4 วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับเน้ือหา      

การดําเนินเร่ือง 

2.1 การจัดกลุมเน้ือหาเหมาะสม      

2.2 การเรียงลําดับข้ันตอนในการนําเสนอเน้ือหา      

2.3 ความถูกตองในการเช่ือมโยงเน้ือหา      

2.4 การอธิบายเน้ือหาของบทเรียนมีความชัดเจน      

2.5 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง      

เน้ือหา/กิจกรรม 

3.1 เน้ือหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม      

3.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหา      

3.3 เน้ือหาในแตละเร่ืองมีความสอดคลองกัน      

3.4 บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      

3.5 การใชภาษาสามารถสื่อความหมายชัดเจน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3.7 รูปภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา      

3.8 แบบฝกหัดครอบคลุมเน้ือหา      

3.9 แบบฝกหัดมีจํานวนขอท่ีเหมาะสม      

3.10 แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา      

3.11 แบบทดสอบใชคําถามไดเหมาะสม      

3.12 การนําเสนอมัลติมีเดียสอดคลองกับเน้ือหา      

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

สวนนํา

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

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

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

การดําเนินเร่ือง

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

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

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

เน้ือหา/กิจกรรม

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

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

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

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

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

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

 

 

 .................................กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีใหความอนุเคราะห................................  
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต เร่ืองแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม   

  ระดับประมาณคาคุณภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย ซ่ึงกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ     

  ดังน้ี 

ระดับท่ี 5  หมายถึง  ดีมาก  

ระดับท่ี 4  หมายถึง  ดี  

ระดับท่ี 3  หมายถึง  ปานกลาง 

ระดับท่ี 2  หมายถึง  ตองปรับปรุง  

ระดับท่ี 1  หมายถึง  ใชไมได  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ดานการออกแบบ 

1.1 จอภาพแตละกรอบนาสนใจและดึงดูดความสนใจ      

1.2 เมนูหลักของบทเรียนสวยงาม สัดสวนและการจัดวาง

เหมาะสม 

     

1.3 การออกแบบโครงสรางของบทเรียน ผูเรียนใชงานงายไม

สับสน 

     

1.4 การนําเสนอเน้ือหาในบทเรียนสรางแรงจูงใจ      

1.5 การผสมผสานขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง

เหมาะสม 

     

2.ตัวอักษรและการใชสี 

2.1 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน      

2.2 รูปแบบตัวอักษรท่ีใชสวยงาม      

2.3 สีตัวอักษรและสีพื้นหลังท่ีใชมีความเหมาะสม      

2.4 ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษรหรือขอความใน

แตละกรอบ 

     

2.5 ความถูกตองของขอความตามหลักภาษา      

3.ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ใช 

3.1 ขนาดและความชัดเจนของภาพน่ิงท่ีใชมีความเหมาะสม      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 

3.2 ภาพน่ิงสื่อความหมายไดเหมาะสมและสอดคลองกับ

เน้ือหา 

     

3.3 ขนาดและความชัดเจนของภาพเคลื่อนไหวท่ีใชมีความ

เหมาะสม 

     

3.4 การจัดวางภาพเคลื่อนไหวในแตละกรอบมีความเหมาะสม      

3.5 เสียงดนตรีและเสียงประกอบมีความชัดเจนตรงตาม

เน้ือหา 

     

4.ดานปฏิสัมพันธ 

4.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงานงายและสะดวก      

4.2 เปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียน      

4.3 การควบคุมบทเรียนทําไดงายและสะดวก      

4.4 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเน้ือหาภายในหนวยการ

เรียน 

     

4.5 มีการใหผลปอนกลับและเสริมแรง      

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

ดานการออกแบบ 

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

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

ตัวอักษรและการใชสี 

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

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

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ใช 

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

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

ดานปฏิสัมพันธ 

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

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

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

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

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

 ..................................กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีใหความอนุเคราะห..............................  
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต  

และการทดลองใชบทเรียน 
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ภาพ 1 หนาเมนูหลัก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 หนาเมนูยอยแสดงช่ือเร่ืองในแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นหัวหิน 
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ภาพ 3 เมนูยอยในเร่ืองสถานีรถไฟ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 ตัวอยางเน้ือหาเร่ืองสถานีรถไฟ 
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ภาพ 5 เกมการศึกษาในเร่ืองตลาดฉัตรไชย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 หนาแบบฝกหัดหลังเรียน 
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ภาพ 7 หนาแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 ตัวอยางแบบทดสอบหลังเรียน 
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ภาพ 9 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 10 เรียนเร่ืองตลาดฉัตรไชย 
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ภาพ 11 ผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 12 ครูผูสอนไดชวยแนะนําผูเรียนในการศึกษาบทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต 



ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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