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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา
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ที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 50 คน ของโรงเรียนวัดมงคลวราราม ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัย ไดแกบ ทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย เรื่องรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือรอยละและคาเฉลี่ย
ผลการวิจัยครั้งนี้ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 มีคุณภาพทั้งในดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพ 92.13/96.21 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION ON
MY BODY FOR SECOND LEVEL STUDENTS

AN ABSTRACT
BY
NUTTHAKRON NILKHAM

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master of Education Degree in Educational Technology
at Srinakharinwirot University
May 2011

Nutthakron Nilkham. (2011). The Development of Computer Multimedia Instruction on
My Body for Second Level Students. Master’s Project, M.Ed. (Educational Technology).
Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Project Advisor: Asst. Prof.
Dr. Rittichai Onming.
The purposes of the research was to developed computer multimedia Instruction on
My Body for second level students, its efficiency based on the 85/85 provided criteria.
The samples used in this study were 50 students from the second level education
(Pratom Suksa 6) in the second semester of 2010 academic year from Watmongkolvararam
School, Chomthong district Bangkok. The samples of this study were selected by Simple
Random Sampling.
The instruments used in this study included that a computer multimedia instruction
on My Body for second level students, quality evaluation forms the computer multimedia
instructions approved by content and educational technology experts. an achievement test,
The data were analyzed by using percentage and mean.
The research results revealed that the computer multimedia instruction had a very
good quality as evaluated by content and educational technology experts. The efficiency of
the computer multimedia instruction was 92.13/96.21 provided criteria.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารย
ทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหกับผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพยิ่ง
และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
กรรมการสอบสารนิพนธ ซึ่งทานไดใหขอคิดคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ ทําให
สารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อาจารยจําลอง ฉิมคลาย อาจารยชนัท โกมลเสน
อาจารยเตชินทร หาญสิทธานนท ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจน
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตองานวิจัย
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์
คงคาเพ็ชร ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท ที่
กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
งานวิจัย
ขอขอบคุณ ผูบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค) สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่ไดชวยเหลือเปนที่ปรึกษา ใหกําลังใจตลอดเวลา และใหการสนับสนุน
การจัดทํารายงานวิจัย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนที่ได
เปนกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้
ขอนอ มรําลึกถึง พระคุณ ของบิด ามารดา (นายเซ็น นางเสถีย ร นิล ขํา ) และสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนที่เปนแรงบันดาลใจ และเปนกําลังใจในการทําสาระนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
คุณคาและประโยชนที่พึงมีของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเจริญของสังคมในปจจุบันนั้น สวนหนึ่งเปน ผลเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา
ทางการศึกษา ความตองการทางการศึกษาไมวาจะเปนความตองการของแตละบุคคล หรือความตองการ
โดยสวนรวมของประเทศ ไดถูกกําหนดใหเปนความสําคัญในระดับตนๆ ของแผนพัฒนาประเทศ
ซึ่งปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง เพราะการวิจัยเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคน อันเปน
ทรัพยากรที่สําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเปนการพัฒนาความรู ความคิด ทักษะ ประสบการณ และ
ทัศนคติของคน โดยเฉพาะการวิจัยในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการวางพื้นฐานการศึกษาที่สําคัญ
เพื่อการกาวสูการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
คุณภาพของประชากร ในประเทศเปนตัวบงชี้ ที่สําคัญอยางยิ่งวาประเทศใด มีความเจริญ
กาวหนาเพียงใด ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทางดานเทคโนโลยี ซึ่งสงผลกระทบใหการดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ยุงยากและซับซอนมากขึ้น การตอสูดิ้นรน การแขงขันกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหประชาชน
เจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากปจจัย สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม เชน โรคเครียด โรคอวน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็งและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ เปนตน ความสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ในลักษณะเชนนี้ ปรากฏชัดเจนตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
หมวด 4 มาตราที่ 22 วา “การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน โดยใหเรียนจากประสบการณจริง การฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการแกปญหา การผสมผสานความรูตางๆ อยางสมดุล” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: คํานํา)
สุขศึกษาและพลศึกษาเปนสาระหนึ่งใน 8 สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกลุม
สาระการเรียนรูที่มีความหมายและมีความสําคัญยิ่ง ตอการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนโดยตรงเพราะครอบคลุม เรื่องสุขภาพที่เปนพื้นฐานจําเปนตอชีวิต ความเปนอยูของผูเรียน
แตละคน โดยมุงพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดานการสรางเจตคติและคานิยมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การเคารพสิทธิของผูอื่น
และกฎกติกาของสังคม เปนตน ดานทักษะกระบวนการ การปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1)
การเรียนสุขศึกษามุงเนนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม
คานิยมและการปฏิบัติเกี่ ยวกับสุขภาพควบคูไปดวย ในการเรียนรูสุขศึกษาผูเรียนจะไดรับการ
กระตุนและจูงใจใหกําหนดเปาหมายที่เปนจริง และมีคุณคาในการพัฒนารูปแบบของวิถีชีวิตที่มี
สุ ข ภาพดี พั ฒ นาทั ก ษะการเข า ร ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม รู จั ก การสร า งความรั บ ผิ ด ชอบ และ
สัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆ ทั้งในสถานศึกษา ที่บาน และในชุมชน รวมทั้งชุมชนที่ตนเองอยูอาศัย
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หรือชุมชนอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป ไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตที่แตกตางกันและยอมรับในความแตกตางนั้น
เกิดการพัฒนาความสามารถ ในการเผชิญกับปญหาทาทาย ความเครียด ความกดดัน ความขัดแยง
และการสรางเสริมสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 7) สุขศึกษาเปนวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาหนึ่งซึ่งวาดวยความสัมพันธระหวางสิ่งที่คนพบทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพกับการนําเอา
ไปใชใ นชีวิต ประจํา วัน สุข ศึก ษาจะชว ยเชื่อ มโยงระหวา งสิ่ง ที่รูกับ การนํา เอาไปปฏิบัติ (สุชาติ
โสมประยูร. 2526: 7) ซึ่งจุดมุงหมายสุดยอดของการสุขศึกษา คือ เพื่อใหบุคคลและชุมชนมีสุขภาพ
ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได (สมศักดิ์ สินธุรเวชญ. 2526: 1) สุขศึกษาจึงเปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะที่
เกี่ยวโยงกับงานวิจัย และการนําขอมูลทางวิทยาศาสตรและทางการแพทยมาใช เพื่อใหเกิดความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเนนการปองกับโรคภัยไขเจ็บและการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน (พรสุข
หุนนิรันดร. 2534: 5)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 9 มาตราที่ 63 – 69 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมุงเนนในเรื่องการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน การใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยผานชองทางของสื่อสารมวลชน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานการผลิตและการใชสื่อ เปนตน โดยรู ป แบบของเทคโนโลยี
จะมีทั้งในรูปแบบสื่อการศึกษา สื่อการเรียน สื่อการสอน ที่ใชดว ยตัว เองไดโ ดยตรง หรือ ใชผา น
ตัวกลางอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายชนิดผสมผสานกัน การใชสื่อในการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จะ
สามารถชวยฝกทักษะกระบวนการคิด และการประยุกตใชความรูในผูเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอร
มั ล ติ มี เ ดี ย เป น เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา เป น การใช น วั ต กรรมใหม ๆ เข ามาผสมผสานเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบทเรียน และสามารถนํามาใชประโยชนตอการเรียนการสอนมากมาย ผูเรียนสามารถที่
จะแสวงหาความรูจากสื่อการเรียนการสอนนี้ดวยตนเองไดตลอดชีวิต
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา เปนวิชาที่มีเนื้อหาตางจากวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะ
เรื่องรางกายของเรา ที่ตองกลาวถึงระบบตางๆ ของรางกาย จากการเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นวั ด มงคลวราราม เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ในสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย เรื่องรางกายของเรา ต่ํา
กว า เกณฑ ที่ กํ า หนด เนื่ อ งจากเนื้ อ หาบทเรี ย นเข า ใจยาก ขาดความน า สนใจ สื่ อ การสอนไม
ตอบสนองตอการเรียนรูเทาที่ควร และผูเรียนบางคนไมสามารถเรียนรูเนื้อหาบทเรียนไดในเวลาที่
เทากัน
จากเหตุผลดังกลาว ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงความพรอมของ
ผูเรียน การจัดกิจกรรม การเลือกใชสื่อ และการวัดผลที่เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล
โดยเฉพาะการเลือกใชสื่อการสอนที่สามารถกระตุนการแสดงออกของผูเรียน (รุจิรา ชํานิวิกัยเวช.
2536: 3–4)
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ในปจจุบันคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อที่กําลังไดรับความนิยม และแพรหลายไปทุกวงการ
รวมทั้งวงการศึกษา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก
แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือ องคความรูใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อการวิจัยที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้การนําเสนอเนื้อหาโดยใชคอมพิวเตอร
ยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้น
เนื่องจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธพรอมทั้งการไดรับผลยอนกลับ (Feedback) อยางสม่ําเสมอกับ
เนื้ อ หาและกิ จ กรรมต า งๆ ของคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเรี ย น นอกจากนี้
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังเปนสื่อที่ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้ง
สามารถประเมิน และตรวจสอบความเขา ใจของผูเ รีย นไดต ลอดเวลา ซึ่ง มีง านวิจัย หลายชิ้น ที่
สนับสนุนวา ผูเรียนที่ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะใชเวลาสองในสามของผูเรียนที่เรียนดวยวิธีที่สอน
ตามปกติ ในขณะเดียวกันผูเรียนสามารถนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชในการเรียนดวยตนเอง
โดยปราศจากขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ในการศึกษา โดยเฉพาะผูเรียนที่เรียนออนสามารถ
ใชประโยชนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนเพิ่มเติมนอกเวลาได (ถนอมพร (ตันพิพัฒน)
เลาหจรัสแสง. 2541: 3–7)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากเห็นวา
การนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาใชเปนสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะเกิดประโยชน ตอการสอน
เปนอยางมาก สามารถนํามาใชสอนเปนรายบุคคล และนําเสนอเนื้อหาไดหลากหลายรูปแบบ เชน
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ สามารถปฏิสัมพันธ
กับบทเรียน กระตุนใหผูเรียนศึกษาไดตามความสามารถและพื้นฐานความรูตนเอง จะเรียนซ้ํากี่ครั้ง
ก็ได จนเขาใจบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงจัดวาเปนสื่อที่มีศักยภาพสูง สามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนําความรูที่
ไดรับ จากการศึกษา ไปฝก ปฏิบัติน อกเวลาเรีย นได ซึ่ง สอดคลอ งกับ พระราชบัญ ญัติก ารวิจัย
พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไ ววา ผูเ รียนมีสิทธิไดรับ การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ. 2542) ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวิจัยและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โรงเรียนวัดมงคลวราราม
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง
แกไขปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค
บรรลุเปาหมายการเรียนรูในสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ซึ่งเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพสําหรับไวใชในการเรียนดวยตนเอง
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับเนื้อหาเรื่องอื่นๆ
ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสําหรับเนื้อหาในวิชาอื่นๆ ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 โรงเรีย นวัด มงคลวราราม (สมพรพสกสรรค) สํา นัก งานเขตจอมทอง กรุง เทพมหานคร
มีนักเรียนรวม 3 หองเรียน จํานวน 89 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ที่ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน
50 คน ดังนี้
1. จับสลากครั้งที่ 1 สําหรับการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 5 คน
2. จับสลากครั้งที่ 2 สําหรับการทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน
3. จับสลากครั้งที่ 3 สําหรับการทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อ หาวิช าที่ใ ชใ นการผลิต บทเรีย นคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย เรื่อ งรา งกายของเรา
เปนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ดวยตนเองที่พัฒนาขึ้นมาเปนโปรแกรมการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร เรื่องรางกายของเรา
สําหรับ นักเรียนชว งชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึ กษาปที่ 6) เปนบทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย ซึ่ง มี
ลักษณะการนําเสนอที่เปน เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images)
สื่อขอความและภาพกราฟกมาสมผสานอยางมีระบบ และมีการโตตอบระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรมี
แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบหรือประเมินความรูความเขาใจ
2. การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย หมายถึ ง กระบวนการผลิ ต
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ม ั ล ติ ม ี เ ดี ย เรื่ อ ง ร า งกายของเรา
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 2
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ในสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เมื่อสรางเสร็จแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีทางการ
วิจัยประเมินคุณภาพ เมื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนําไปทดลองกั บกลุมตัว อย างตอไป โดยทําการ
ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 85/85 หมายถึง ผลการเรียนรูจาก
การเรียนดวยบทเรียนบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ในสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใชเกณฑ 85 / 85
เกณฑ 85 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคาเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของ
ผูเรียน
เกณฑ 85 ตั ว หลั ง หมายถึ ง รอ ยละของคา เฉลี ่ย จากการทํ า แบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
4. ผูเ ชี่ย วชาญ หมายถึง บุค คลที่มีค วามรูค วามสามารถในการพัฒ นาการเรีย นการ
สอน โดยแบงเปน 2 กลุมไดแก
4.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานสุขศึกษา
จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณในการ
ทํางาน 10 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณในการทํางาน 5 ป หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทํางาน 3 ป
4.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
ประสบการณในการทํางาน 10 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณในการ
ทํางาน 5 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทํางาน 3 ป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาและพัฒนา
1.1 ความหมายของการศึกษาและพัฒนา
1.2 หลักการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษา
1.3 ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน
1.4 การทดลองใชและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมเี ดีย
2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
2.2 องคประกอบของระบบมัลติมีเดีย
2.3 สื่อที่ใชในมัลติมีเดีย
2.4 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมลั ติมีเดีย
2.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2.6 ขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบ
2.7 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเี ดีย
2.8 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับบทเรียนมัลติมีเดียในประเทศและตางประเทศ
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนรูดว ยตนเอง
3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง
3.2 ลักษณะและประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง
3.3 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรู
4.1 หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู
4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
6. การสุมกลุมตัวอยาง
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาและพัฒนา
1.1 ความหมายของการศึกษาและพัฒนา
เปรื่อง กุมุท (2536: 2) ไดใหความหมายของการศึกษาและการพัฒนาวา เปนสิ่ง
สรางสรรคผลิตผลและกระบวนการบางสิ่งบางตามหลักการเฉพาะ และตามระเบียบวิธีการศึกษาที่
สามารถรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลผลิตและกระบวนการเมื่อนําผลผลิตนั้นไปใช ซึ่งรูปแบบ
การศึกษาและพัฒนาเปนการแกปญหาที่ผูศึกษาตองการออกแบบ สรางสรรค และพัฒนาผลผลิต
ดวยการทดลอง ประเมินผล และปอนขอมูลยอนกลับ เพื่อปรับปรุงผลผลิตนั้นใหพัฒนาขึ้นทั้งดาน
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
บอรก และ กอลล (Borg; & Gall. 1989: 782) ใหความหมายของการศึกษาและพัฒนาวา
การศึกษาและพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่นํามาเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตผล
ทางการศึกษาซึ่งคําวาผลิตผลในที่นี้ไมไดหมายถึงสิ่งที่อยูในหนังสือ ในภาพยนตรประกอบการสอน
และในคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการ เชน ระเบียบวิธีการในการสอนหรือ
โปรแกรมการสอน เปนตน
สรุปการศึกษาและพัฒนา เปนวิธีการพัฒนาผลผลิตสื่อ กระบวนการหรือเทคนิควิธีที่
เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการที่คาดวาจะสามารถนํามาใชเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหาได
อยา งมีเ หตุผ ล โดยในการศึก ษาและพัฒ นาตอ งดํา เนิน ไปตามขั้น ตอน หรือ มีก ระบวนการของ
ระเบียบวิธีการศึกษาและการพัฒนาที่เปนระบบ ซึ่งเปนขั้นตอนที่เปนไปตามหลักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวย การตั้งปญหา การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล
ซึ่งการดําเนินการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษาสามารถดําเนินการเพื่อใหผลงานหรือวิธีการที่มีอยู
เดิม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเพื่อใหไดผลลัพธ วิธีการใหมๆ ที่สามารถนํามาใชใน
การแกไขปญหาไดดีกวาวิธีการเดิมๆ ที่ใชอยู หรือเปนผลลัพธหรือวิธีการที่สามารถใชในการแกไข
ปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้น
1.2 หลักการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษา
การศึ ก ษาและพั ฒ นาทางการศึ ก ษาแตกต า งจากการศึ ก ษาทางการศึ ก ษาใน 2
ประการ คือ
1.2.1. เป าประสงค (Goal) การศึ กษาทางการศึ กษามุ งค นคว าหาความรู ใหม โดย
การศึกษาพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการศึกษาประยุกต แตการศึกษา
และพัฒ นาทางการศึ ก ษามุ ง พั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา แม ว า
การศึ ก ษาประยุ ก ต ท างการศึ ก ษาหลายโครงการก็ มี ก ารพั ฒ นาทางการศึ ก ษา เช น การศึ ก ษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอนหรืออุปกรณการสอน ผูศึกษาอาจพัฒนาสื่อหรือผลผลิตทาง
การศึกษาสําหรับการสอน แตละแบบ แตละผลผลิตเหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป

8
1.2.2. การนํา ไปใช การศึก ษาทางการศึก ษามีชอ งวา งระหวา งผลการศึก ษากับ
การนําไปใชจริงอยางกวางขวาง กลาวคือ ผลการศึกษาทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตู ไมไดรับ
การพิ จ ารณานํา ไปใช นั ก การศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย จึ ง หาทางลดช อ งว า งดั ง กล า วโดยวิ ธี ที่ เ รี ย กว า
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาที่จะเพิ่มศักยภาพของการศึกษาใหมีผลการจัดการทางการศึกษา เพื่อ
ใชประโยชนไดจริงในการศึกษา ดังนั้นการใชการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษาก็มีจุดหมายเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาจึงเปนการใชผลการศึกษาทางการศึกษา (ไมวาจะเปนการศึกษา
พื้นฐานหรือการศึ ก ษาประยุ ก ต ) ให เ ป น โยชน ม ากยิ่ ง ขึ้ น สามารถสรุ ป ความสั ม พั น ธ แ ละความ
แตกต า ง
ดังภาพประกอบ 1
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความรูพื้นฐาน
- ทฤษฎีการเรียนรู
- ทฤษฎีการสื่อสาร ฯลฯ

การศึกษาประยุกต
- ความรูประยุกตบางสวน
- เครื่องมือทดสอบ
- วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร ฯลฯ

การศึกษาขั้นและพัฒนา
นวัตกรรมที่ผานการทดลองใหใช
ไดผลดี
- ทฤษฎีการเรียนรู
- ทฤษฎีการสื่อสาร ฯลฯ

ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการศึกษาทางการศึกษากับ
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
การดําเนินการศึกษาและพัฒนา
ขั้นตอนสําคัญในการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษามี 10 ขัน้ ตอน (Borg; & Gall. 1989:
784-785) คือ
ขั้นที่ 1 กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา
เปนขั้นตอนแรกที่จําเปนที่สุด คือ ตองกําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัย
และพัฒนาคืออะไร โดยตองกําหนด (1) ลักษณะทั่วไป (2) รายละเอียดของการใช และ (3) วัตถุประสงค
ของการใชเกณฑในการเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนามี 4 ขอ คือ
1. ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม
2. ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะพัฒนาผลผลิตที่กําหนดหรือไม
3. บุคลากรที่มีอยูมีทักษะความรูและประสบการณที่จําเปนตอการศึกษา และพัฒนานั้น
หรือไม
4. ผลผลิตของการศึกษานั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม
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ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลผลิตทาง
การศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการศึกษาและพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก
เพื่อหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบไดกอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป
ขั้นที่ 3 วางแผนการศึกษาและพัฒนา ประกอบดวย
1. กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิตทางการศึกษา
2. ประมาณการคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาที่ตองใชเพื่อศึกษาความเปนไปได
3. พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิตทางการศึกษา
ขั้นที่ 4 พัฒนารูปแบบขั้นตอนผลผลิต
ขั้นนี้เปนการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปนโครงการ
ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุ หลักสูตรคูมือ
ผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการประเมิน
ขั้นที่ 5 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1
โดยการนําผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 4 ไปทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพ
ขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน 1-3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 6-12 คนประเมินผลโดย
การใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1
โดยนําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 7 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2
ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ตามวัตถุประสงคใน
โรงเรียนจํานวน 5 -15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30 -100 คน ประเมินเชิงปริมาณในลักษณะ Pre-test
กับ Post-test นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิต อาจมีกลุมควบคุม กลุมทดลอง
ถาจําเปน
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2
โดยนําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 7 มาพิจารณาปรับปรุง
ขั้นที่ 9 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3
ในขั้นนี้จะนําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต
โดยใชตามลําพังในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40-200 คน ประเมินผลโดยการใช
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
ขั้นที่ 10 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3
นําขอมูลและผลการทดลองขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิตและเผยแพรตอไปโดย
อาจจะเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาและพัฒนาผลผลิตในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ หรือสงไปลงเผยแพรในวารสารทางวิชาการและติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทํา
ผลผลิตทางการศึกษาเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป
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การศึกษาและพัฒนามุงพัฒนาการสรางและตรวจสอบผลผลิตทางการศึกษาใหตรงกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา โดยนําทฤษฎีและหลักการที่เคยมีผูศึกษามาแลวประยุกตใหเปนรูป
ผลผลิตทางการศึกษา
1.3 ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน เปนการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษา
แบบหนึ่ง ซึ่งเปนการบูรณาการศาสตรหลายศาสตรเขาดวยกัน เชน การพัฒนาการสอนจิตวิทยา
การเรียนรู การสื่อสาร บทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร
เปนตน (ยืน ภูวรวรรณ. 2538: 123-124) ก็คือ พื้นฐานของเทคโนโลยีการศึกษานั่นเอง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบการสอนโดยใชหลักการ
ของวิธีระบบเปนแนวทาง มีผูกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนไวดังนี้
คือ
เคมพ (Kemp. 1985: 248) ไดสรุปขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนเปน 8 ขั้นตอนดังนี้
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่จะใช
2. ออกแบบและเขียนผังงาน (Flow chart) ตามลําดับขั้นของกระบวนการสอน
3. พัฒนาคําถามที่จะใชสําหรับทบทวนและเสนอแนะ
4. วางแนวคิดที่จะเสนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร
5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
6. เพิ่มความสนใจใหแกบทเรียนโดยใชเทคนิคดานภาพและเสียง
7. จัดเตรียมวัสดุสิ่งพิมพที่ใชประกอบบทเรียน
8. ทดสอบและปรับปรุงบทเรียน
รอมมิสซอวสกี (Romiszowski. 1985: 271-272) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยการสอนไว 7 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ
2. วิเคราะหพฤติกรรมเปาหมายของผูเรียนที่ตองการและกฎเกณฑ เพื่อสรางรูปแบบ
บทเรียน
3. ออกแบบบทเรียน
4. สรางบทเรียนตามที่ออกแบบไว
5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาที่เหมาะสม
6. ทําการทดลองเพื่อพัฒนาบทเรียน
7. ประเมินผลความเที่ยงตรงทั้งทางดานเทคนิคคอมพิวเตอรและดานการสอน
ดั ง นั้ น สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยการสอนได
6 ขั้นตอนดังนี้ คือ
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1. วิเคราะหผูเรียน
2. ออกแบบบทเรียน
3. สรางบทเรียนตามที่ออกแบบไว
4. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. ทําการทดลองเพื่อพัฒนาบทเรียน
6. ประเมินผล
1.4 การทดลองใชและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน
มีผูเสนอแนวคิดในการทดลองใชและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน
ไวตางๆ กัน ดังนี้
บอรก (Borg. 1979: 221-229) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไขสื่อการเรียน
การสอนทั่วไปเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบภาคสนามเบื้องตนและการปรับปรุงแกไข (Preliminary field
testing and revision) จากโรงเรียน 1-3 โรงเรียน กลุมตัวอยางประมาณ 5-12 คน มีจุดมุงหมาย
เพื่อการตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข (Main field
testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 5 -15 โรงเรียน กลุมตัวอยางประมาณ 30 -100 คน มี
จุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบหาขอบกพรอง และการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อไปพรอมกันโดย
อาศัยรูปแบบการศึกษาเชิงทดลอง หากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สื่อที่พัฒนามีประสิทธิภาพก็จะ
ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองเพื่อนําไปทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 ตอไป แตหากไมมีประสิทธิภาพก็
จะดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางใหมอีกจนกวาจะพบวามีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย
(Operational field testing and final revision) จากโรงเรียนประมาณ 10-30 โรงเรียน กลุมตัวอยาง
ประมาณ 40-200 คน มีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อจากการทดลองใชใน
สถานการณจริง กลาวคือ การทดลองใชสื่อขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย แตจะอาศัย
ผูประสานงานหรือบุคคลอื่นๆ ดําเนินการแทน ขอมูลที่รวบรวมไดจะไดรับการวิเคราะหเพื่อหาขอบกพรอง
ที่จะปรับปรุงแกไขเปนครั้งสุดทายกอนที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนจริงตอไป
เมเยอร (Mayer. 1984: 305-344) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไข
ชุดฝกดวยตนเองไว 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาจากกลุมเพื่อน (Judgment by pears) โดยใหศึกษา
ชุดฝกทีละชุด หลังการศึกษาผูพัฒนาชุดฝกจะสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับชุดฝก จากนั้น
จึงรวมกันพิจารณาขอบกพรองเปนรายหนาและหลังจากนั้นใหผูศึกษาชุดฝกตอบแบบสอบถามแบบ
ประมาณคา และแบบปลายเปด เพื่อนําไปวิเคราะหขอบกพรองตอไปอีก
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (Trial with small group) จากอาสาสมัคร
ประมาณ 3-5 คน มีก ารทดสอบกอ นเรีย นและหลังเรียน มีก ารสัง เกตพฤติก รรมของผูเ รีย นใน
ระหวางเรียน หลังจากศึกษาเสร็จผูศึกษาชุดฝกจะรวมกันอภิปรายชี้แจงถึงขอบกพรองของชุดฝก
เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองกับชั้นเรียนที่เปนตัวแทน(Trial with representative class
or classes) ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 2 คือใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเนื่องจาก
การทดลองใชสื่อในขั้นตอนนี้ใชกับกลุมตัวอยางจํานวนมาก ไมสะดวกตอการสัมภาษณหรืออภิปราย
แบบเดิม ขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและจากแบบสอบถาม จะไดรับการวิเคราะห
เพื่อหาขอบกพรองของสื่อที่จะตองทําการปรับปรุงแกไขตอไป
เอสพีช และ วิลเลี่ยมส (Espish; & Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการทดลอง
ใชและปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูป 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบทีละคน (One to one testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผล
การเรีย นระดับ ต่ํา กวา ปานกลางเล็ก นอ ยจํา นวน 2-3 คน เพื่อ ใหศึก ษาสื่อ ที่พัฒ นาขึ้น หลัง จาก
การศึกษาผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อจากกลุมตัวอยางนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (Small group testing) ใชกลุมตัวอยาง 5 – 8 คน
ดําเนินการคลายขั้นตอนที่ 1 ใหแตละกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย
เพื่อนําผลไปวิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 85/85 โดยตัวแรก
หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมด เมื่อคิดเปนรอยละแลวได 85 หรือสูงกวาหากผลวิเคราะห
เปนไปตามเกณฑดังกลาวก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่บกพรอง เพื่อนําไปทดลองใชในตอนที่ 3 ตอไป
หากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวก็ดําเนินการดวยวิธีการเดิมกับกลุมตัวอยางใหม
จนกวาจะไดผลตามเกณฑที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนาม (Field testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากร
เปาหมายจริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวยแตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทน
โดยใชวิธีดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2
จากขั้นตอนทั้งหมดที่กลาวมา อาจจะพอสรุปไดวาการทดลองใชและปรับปรุงแกไข
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนควรจะทํา 3 ขั้นตอนดวยกันคือ
ขั้นตอนที่ 1 ทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองเปนกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองกับหองเรียนจริงและปรับปรุงแกไข
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียเขามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม สวนในวงการศึกษา
มัลติมีเดียไดนํามาใชเพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผนซีดีรอม ซึ่งอาจกลาวไดวา มัลติมีเดียจะ
กลายมาเปนเครื่องมือที่สําคัญทางการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้เพราะวามัลติมีเดียสามารถที่จะนําเสนอ
ไดทั้งเสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน คําวามัลติมีเดียมีผูใหความหมายไวดังตอไปนี้
ราชบัญฑิตยสถาน (2540: 96) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย ซึ่งบัญญัติไว 2 คําวา
1. สื่อประสม 2. สื่อหลายแบบ
กิดานันท มลิทอง (2540: 83-84) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไววา สื่อ
ประสมปฎิสัมพันธ (Interactive Multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใชสื่อโดยนํา
อุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลน CD – ROM เครื่อง Audio - Digital เครื่องเลน Laser disc ฯลฯ มาใช
รวมกันเพื่อเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและ
เสียงในระบบสเตอริโอ โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต
ครรชิต มาลัยวงศ (2539: 219) มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อหลายแบบของเทคโนโลยีที่
ทําใหคอมพิวเตอรสามารถแสดงขอความ ภาพ และเสียงไดพรอมกัน
ธนะพัฒน ถึงสุข และ ชเนนทร สุขวารี (2538: 1) ไดรวมกันใหความหมายของ
มัลติมีเดีย คือ การรวบรวมการทํางานของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ไฮเปอรเท็กซ และภาพ
วิดีโอมาใชเชื่อมตอกัน โดยใชระบบคอมพิวเตอร
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 25) กลาววา มัลติมีเดีย คือ การผสมผสานอักขระ เสียง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศน สื่อความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม
บันเซล และ มอริส (Bunzel; & Morris. 1994: 4) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึงการ
รวมกันของสื่อที่หลากหลาย โดยมีคอมพิวเตอรบุคคล (PC) เปนตัวกลางในการนําเสนอชนิดของสื่อ
ที่นําเสนอ ไดแก ตัวอักษร กราฟก เสียง และวิดีโอ ซึ่งสามารถผสมผสานกันไดเปนอยางดีและเปน
การเสนอสื่อในลักษณะการสื่อสารสองทาง โดยผูใชจะมีปฎิสัมพันธกับคอมพิวเตอรและสามารถ
โตตอบกันได
พรทิพ ย อัจ จิม ารัง ษี (2536: 21) กลา ววา มัล ติมีเ ดีย คือ สื่อ หลายๆ สื่อ เอามา
ผสมผสานกัน วิธีผสมผสานสื่อหลายสื่อนั้นทําไดหลายวิธี โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนตัวจัดการให
มนตชัย เทียนทอง (2539: 24) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไวดังนี้ คือ การนําเอา
คอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตางๆ เพื่อใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยางเปนระบบ
เชน การสรางโปรแกรมใหมีการนําเสนองานที่เปนขอความ มีการเคลื่อนไหวจากวิดีโอประกอบ หรือ
เสียงบรรยายสลับกันไป
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ยืน ภูวรวรรณ (2538: 159) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย คือ สื่อหลายอยาง สื่อ
หรือตัวกลาง คือ สิ่งที่จะสงเสริมความเขาใจระหวางกันของผูใช เชน ขอมูลตัวอักษร รูปภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอื่นๆ อีกที่นํามาประยุกตรวมกัน
ทเวย (Tway. 1995: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไววา คือ การใชตัวหนังสือ
ภาพกราฟก การใชเสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอหรือมากกวานี้ ซึ่งสวนประกอบตางๆ จะทํางาน
รวมกัน ซึ่งจะชวยทําใหผูใชสามารถควบคุมและโตตอบกับโปรแกรมได
เจฟฟโคท (Jeffcoate. 1995) มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลายชนิด
โดยผานสื่อทางคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพเสียง และ
วีดีทัศน
ฮอลล (Hall. 1996) มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อใน
การนําเสนอโปรแกรมประยุกต ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความสีสัน ภาพกราฟก (Graphic lmages)
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตรวีดิทัศน (Full Motion Video) สวน
มัลติมีเดียปฎิสัมพันธ จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใชโดยใชคียบอรด (Keyboard)
เมาส (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เปนตน
วอแฮน (Vaughan. 1996) การใชคอมพิวเตอรสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อ
หลายชนิด เชน ขอความ กราฟก ภาพศิลป เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน เปนตน
ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของมัลติมีเดียไดวา มัลติมีเดียคือ การใชคอมพิวเตอร
รวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ
กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน เปนตน
2.2 องคประกอบของระบบมัลติมีเดีย
องคประกอบที่สําคัญในการนําเสนอมัลติมีเดียไดกลาวไว 2 สวนใหญๆ ดวยกัน คือ
ดารา แพรัตน (2538: 8)
1. ฮารดแวร
ฮารดแวรที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดียแยกเปนสวนที่ใชทํางาน สวนที่ใชทดสอบและ
สวนที่ใชแสดงงาน สําหรับสวนที่ใชทดสอบนั้น สามารถทําการทดสอบกับเครื่องที่ใชแสดงงานได
ดังนั้นจึงขอแบงฮารดแวรมัลติมีเดียออกเปน 2 แบบ คือ
1.1 ฮารดแวรที่ใชสรางงานจะตองประกอบดวยอุปกรณเหลานี้
- คอมพิวเตอร (Computer)
- เครื่องอานแผนซีดีรอมความเร็วสูง (CD – ROM drive)
- เครื่องนําเขาภาพนิ่ง (Scanner)
- อุปกรณนําเขาเสียง (Audio Player)
- อุปกรณนําเขาวิดีโอ (Video Player)
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- อุปกรณแสดงผล (Monitor)
- สื่อบันทึกขอมูลสํารอง (Disk, CD – ROM)
1.2 ฮารดแวรที่ใชแสดงงานจะตองมีอุปกรณเหลานี้
- คอมพิวเตอร
- อุปกรณโตตอบแบบตัวชี้
- เครื่องอานแผนซีดีรอม
- อุปกรณสงเสียง
- อุปกรณแสดงผล
2. ซอฟตแวร
2.1 ซอฟตแวร สวนที่ทําหนาที่เปนซอฟตแวรระบบและสภาพแวดลอมที่ใชเปน
พื้นฐาน
- ซอฟตแวรที่ใหบริการตางๆ รวมถึงไดรเวอรของอุปกรณทุกชนิด
- ซอฟตแวรจําพวกที่ใชเชื่อมโยงกับระบบ (Application Program Interface)
- คลังภาพ เสียง และวิดีโอ
2.2 ซอฟตแวรกอนการออโธริ่ง
ซอฟตแวรกอนการออโธริ่งแบงตามหนาที่เปน 2 กลุมคือ กลุมแรก คือกลุมที่
ใชควบคุมอุปกรณพิเศษ ไดแก ซอฟตแวรที่มากับฮารดแวร มักทําหนาที่หลักในการเปลี่ยนอนาล็อก
ไปเปนดิจิตอล สวนใหญจะมีฟงกชั่นการทํางานเกี่ยวกับการปรับอุปกรณ กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ใช
ปรับแตงแกไข ซึ่งบางสวนแถมมาจากฮารดแวรแตสวนใหญเปนซอฟตแวรอิสระไมขึ้นกับฮารดแวร
ใดเปนพิเศษ คุณสมบัติบางประการในการปรับแตงนี้อาจรวมอยูในประเภทแรกดวย ซึ่งหัวขอที่จะ
กลาวถึงซอฟตแวรประเภทนี้ แบงตามลักษณะงานไดเปน 5 ประเภท คือ
- ซอฟตแวรจัดการเกี่ยวกับภาพนิ่ง
- ซอฟตแวรจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร
- ซอฟตแวรจัดการเกี่ยวกับวิดีโอ
- ซอฟตแวรจัดการเกี่ยวกับแอนนิเมชัน
- ซอฟตแวรจัดการเกี่ยวกับแสง
2.3 ซอฟตแวรออโธริ่ง
คือ ซอฟตแวรประยุกตที่ใชสรางมัลติมีเดียที่นํามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะจะตอง
มีสาระสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก ตองใชกบั ฮารดแวรไดหลายอุปกรณ และหลากหลายรูปแบบ
ของไฟล สามารถสรางงานที่ซับซอนที่รวบรวมเอากราฟก อักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ประการที่
สองที่สําคัญพอกันก็คือ จะตองมีการสรางขายเชื่อมโยงประกอบเหลานั้นดวยความสามารถในการรวม
สวนยอยๆ มาเปนพรีเซนเทชั่น (Presentation) จะตองมีความสามารถในการดําเนินโครงสรางที่
ซับซอนดวยเงื่อนไขตางๆ ลูป (Loop) สาขาตรรกะ อันจะทําใหมัลติมีเดียโตตอบได ควบคุมความสัมพันธ
ของสารสนเทศได สามารถไปยังทุกจุดทีต่ องการตามคําสั่งที่รับมาจากหนวยนําเขา
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ซอฟตแวรที่ใชในการสรางมัลติมีเดีย มีหลายโปรแกรมดวยกัน ตัวอยางเชน
Authorware,Toolbook, Director ฯลฯ
- โปรแกรม Authorware เปนโปรแกรมประเภทชวยสราง (Authoring Tools) ที่มี
ความสามารถดานมัลติมีเดีย หรือสื่อประสมที่ทํางานบน Windows ซึ่งประกอบดวยหนาตางสําหรับ
ทํางานเฉพาะอยาง ไดแก หนาตางโปรแกรม (Program Window) หนาตางออกแบบบทเรียน
(Design Window) หนาตางการนําเสนอบทเรียน (Presentation Window) และหนาตางกลอง
เครื่องมือสรางภาพ (Graphic Tool Box) โปรแกรมทํางานโดยการใชสัญลักษณ (Icon) โดยนํา
สัญลักษณไปเรียงไวบนผังงาน เพื่อกําหนดการทํางานหรือการแสดงผล
- โปรแกรม Toolbook เปนโปรแกรมสรางบทเรียนที่เปนตัวอักษรภาพวาดหรือภาพ
ที่ไดจากการสแกน ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบในรูปแบบของมัล ติมีเดียหรือสื่อประสม
แนวความคิดของโปรแกรมนี้มาจากการสรางงานบนสมุดหรือหนังสือ และ Pages เหมือนกับสมุด
หรือหนังสือโดยทั่วไป คือ ตัวสมุดหรือ Books และภายในสมุดมีหนาหนังสือที่เรียกวา Pages
สามารถเปลี่ยนไปมาได หนาจอที่เห็นก็จะเปลี่ยนไปดวย Tool book เปนโปรแกรมที่ทํางานบน
Windows
จากที่กลาวมาสรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญในระบบมัลติมีเดีย จะตองประกอบไป
ดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 องคประกอบ คือ ฮารดแวรและซอฟตแวร ที่มีสวนสําคัญในการสราง
งานใหมีความหลากหลาย
2.3 สื่อที่ใชในมัลติมีเดีย
ทเวย (Tway. 1995: 4) ไดกลาวถึงสื่อที่ใชในมัลติมีเดียไววาประสิทธิภาพของมัลติมีเดีย
คือ การพยายามที่ จ ะรวมสื่อต างๆ อย างหลากหลายเขา ไวดว ยกัน ซึ่งไม ใ ช การนําขอมู ลอย า ง
ละเอียดในหนังสือมาลงในวิดีโอและภาพกราฟกเทานั้น แตเปนการใหเห็นรายละเอียดอยางคราวๆ
หนาที่การออกแบบและขอกําหนดพื้นฐานในสวนของซอฟตแวรและฮารดแวรรายละเอียดที่จะแนะ
แนวทางเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการพัฒนามัลติมีเดีย เพื่อใหเขาใจถึงความหลากหลายของสื่อที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งในโปรแกรมเพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเรียนสื่อตางๆ นั้น ไดแก
2.3.1. ตัวหนังสือ (Text)
ตั ว หนั ง สื อ หรื อ ข อ ความ เป น ส ว นประกอบพื้ น ฐานของมั ล ติ มี เ ดี ย ทั่ ว ไป
นักพัฒนาไดเสนอไวใน 2 ลักษณะคือ
- เปนหนทางที่จะนําเสนอตัวหนังสือและขอความไปสูผูใช เพราะมันจะทําให
งายตอการอาน เมื่อมีการออกแบบที่ดีโดยการออกแบบตัวอักษร (Font) สี (Color) ขนาดตัวอักษร
(Size) เวนเสียแตเปนแบบที่อางอิงใหใชแบบเดิม (เชน วงจรไฟฟาในสารานุกรม) ตัวหนังสือที่เล็ก
เกินไปจะทําใหผูใชมองไมเห็น ซึ่งไมมีรูปแบบที่แนนอนในการนําเสนออักขระแตการใชตัวอักษรและ
ขอความสําหรับผูใชควรเปนขอความสั้นๆ และสรุปเนื้อหา
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- การใชตัวอักษรโตตอบเชื่อมโยงกับผูใช ผูใชสามารถไดรับขาวสารขอมูลได
เพิ่มมากขึ้น เมื่อคลิกเขาไปในอักษรนั้น นี่คือไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) หรือฮอทเท็กซ (Hot text)
คือเมื่อคลิกเขาไปจะไดขอมูลเกี่ยวกับการอธิบายดวยตัวหนังสือ ภาพถาย วิดีโอหรือเสียง
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 25-30) ไดกลาวถึงเรื่องการใชอักขระเพื่อสื่อความหมาย
กับผูใชบทเรียนควรมีหลักการใชในกรณีตางๆ ดังนี้
- สื่ อ ความให ชัด เจน ขอ ความตา งๆ ในบทเรีย นคอมพิว เตอร ชว ยสอนเป นสิ่ ง
สําคัญในการสื่อความหมายกับผูใชบทเรียน การออกแบบสรางปายแสดงหัวขอเรื่อง เมนูและปุมบน
จอภาพนั้น ควรจะตองใหความสําคัญในการเลือกขอความคําพูด พยายามใชขอความที่มีน้ําหนัก
กระชับ กะทัดรัด และใหความหมายที่ชัดเจนไมคลุมเครือเชน“กลับไปที่เดิม”แทน คําวา“กอนหนานี้”
“เลิก” แทนคําวา “ปด” และ “ดีมาก” แทนคําวา “คําตอบถูกตอง” เปนตน
- ใชอักขระแทนเมนูสําหรับนําทางเดิน การใชเมนูสําหรับนําทางเดินนั้น ผูใชบทเรียน
มีปฎิสัมพันธกับบทเรียนโดยการกดปุมบนแปนพิมพ คลิกเมาส หรือแตะหนาจอสัมผัสเมนูที่สราง
อาจจะเปนเมนูแบบงายๆ ประกอบดวยรายชื่อบทเรียนในรูปแบบเดียวกับหนาสารบัญของหนังสือ
แลวใหผูใชบทเรียนคลิกเลือกบทเรียนที่ตองการ รูปแบบการคลิกแลวแสดงผลนี้เปนที่เขาใจกันอยาง
กวางขวางในกลุมผูใชคอมพิวเตอร สวนใหญรายการเมนูจะมีกรอบลอมรอบหรือสรางใหคลายเปนปุม
สําหรับเลือกคลิกไดอยางสะดวกและเพื่อเปนการประหยัดพื้นที่ควรเลือกคําที่สั้นและใหความชัดเจน
แกผูใช
- ปุมอักขระบนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียปุมบนจอภาพเปน
เสมือนวัตถุที่เมื่อคลิกก็จะมีการแสดงผลอยางใดอยางหนึ่ง ปุมบนจอภาพที่สรางอาจเปนปุมที่มี
รูปแบบอักขระ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (Symbol) ปรากฏอยู ปุมเหลานี้อาจมีรูปแบบหลากหลาย
การเลือกปุมใดที่เหมาะสมขึ้นกับการทดลองดูวารูปแบบอักขระ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ การเวน
วรรค และการใชสีแบบใดที่ดูแลวมีความเหมาะสม
- เนื้อหายาวไมควรอานจากจอคอมพิวเตอร การอานขอความที่ยาวมากๆ จาก
จอคอมพิวเตอรเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะขอความยาวๆ บนจอคอมพิวเตอรนั้นอานยากและจะ
อานไดชากวาการอานจากเอกสาร ยกเวนในกรณีที่บทเรียนใชอักขระขนาดใหญและนําเสนอไมกี่
ยอหนา และควรเลือกใชรูปแบบอักขระที่เรียบงายแทนรูปแบบอักขระที่มีลวดลายและอานยาก
- ควรใชหนาตางเมื่อเนื้อหายาวเกินหนาจอ ถาเนื้อหานั้นยาวมากเกินกวาหนึ่ง
หนาจอ ควรใชวิธีใสขอความไวหนาตางและใชปุมเลื่อนหนาตางขยับขอความในหนาตางขึ้นลงเพื่อ
อานเนื้อความในหนาตางนั้นหรือใชวิธีแบงเนื้อหาออกเปนแตละหนา และสรางปุมสําหรับพลิกหนา
ใหกลับไปกลับมาได
- สรางชีวิตชีวาและการเคลื่อนไหวใหอักขระ เมื่อใชอักขระแสดงอาจสรางความ
สนใจใหกับผูใชบทเรียนไดหลายวิธี เชน ใหอักขระเคลื่อนที่ในลักษณะบินหรือคอยๆ ปรากฏทีละตัว
หรือทีละหัวขอใหอักขระกระพริบ ใหอักขระจางหายไปทีละตัว ใหอักขระหมุนเอียงในแนวตางๆ หรือ
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ใหอักขระหมุนรอบแกน เปนตน สิ่งสําคัญที่ตองระวังคือ ไมควรใชเอฟเฟคเหลานี้มากเกินไปจน
นาเบื่อและนารําคาญ
- ตองใชเวลาคุนเคยกับเครื่องหมายและสัญลักษณ เครื่องหมายและสัญลักษณนั้น
จัดเปนอักขระในรูปกราฟกที่ใหความหมายในตัว มักเรียกเครื่องหมายและสัญลักษณ เหลานี้วา
สัญลักษณภาพ สัญลักษณภาพใชเปนสื่อกลางที่สําคัญในการติดตอกับผูเรียนในบทเรียนมัลติมีเดีย
ที่มีปฎิสัมพันธ อยางไรก็ดีบางครั้งตองใชเวลากวาจะคุนเคยกับสัญลักษณและเครื่องหมายนั้นๆ
เพื่ อ ทํ า ให ผู ใ ช บ ทเรี ย นเข า ใจในความหมาย ต า งจากการใช คํ า ที่ เ ป น ที่ รู จั ก กั น ดี อ ยู แ ล ว และมี
ความหมายอยูในตัวเอง
2.3.2. กราฟกและภาพนิ่ง (Graphics and Images)
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 27) ไดอธิบายภาพนิ่งในมัลติมีเดียไววา ภาพนิ่ง
อาจเปนภาพขนาดเล็กหรือใหญหรือเต็มจอเปนภาพถายหรือกราฟก ภาพนิ่งใชเปน สวนประกอบที่
สําคัญที่สุดของบทเรียนมัลติมีเดียที่มีปฎิสัมพันธ
ทเวยไดกลาววา (Tway. 1995: 4) กราฟกไมไดรวมไปถึงภาพวาด ภาพถาย
อยางเดียว แตยังรวมไปถึงรูปภาพที่เปน Icon ดวย กราฟกเปนสวนที่สําคัญที่สุดของมัลติมีเดีย
เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะเสนอความคิดและขาวสารขอมูลและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ
2.3.3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation and Morphing)
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 27) ไดใหความหมายของภาพเคลื่อนไหวไววา
เปนการแสดงแสงสี การลบภาพโดยทําใหภาพคอยๆ เลือนจางหาย หรือทําใหภาพคอยๆ ปรากฏ
ขึ้นในรูปแบบตางๆ กัน จัดเปนภาพเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน และรวมถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมือน
ในจอภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะเปนการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะหมุนหรือเคลื่อนที่ไปตามเสนทาง
โดยขอเท็จจริงแลวภาพเคลื่อนไหวเปนกระบวนการของการสรางภาพกราฟกใหเปนกรอบชุดและ
ลําดับแสดงภาพอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับ
การสรางภาพการตูน
ภาพเคลื่อนไหวเปนภาพที่ดึงดูดสายตาผูใชบทเรียนและเชนเดียวกับเสียง ถา
ใชไมเหมาะสมก็จะทําใหนาเบื่อไดเชนกัน
2.3.4. วีดิทัศน (Video)
บุปผชาติ ทัฬ หิกรณ (2538: 26) ไดกลา วถึงวีดิทัศ นวาเปนสวนประกอบ
ของมัลติมีเดียที่สรางความเราใจแกสายตาผูใชบทเรียนและทําใหมัลติมีเดียนาดูและนาสนใจขึ้น คือ
ภาพจากวีดิทัศน เมื่อภาพวีดิทัศนเขามามีบทบาทในบทเรียนมัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธจึงมีสวน
ทําใหภาพเคลื่อนไหวลดความสําคัญลงไป
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การนําภาพวีดิทัศนมาประกอบในมัลติมีเดียตองมีอุปกรณสําคัญคือ Digital
Video Card การทํางานในระบบวินโดวส ภาพวีดิทัศนจะถูกเก็บไวในไฟล AVI (Audio Video
Interleave) ที่แมคุณภาพของภาพจะสูภาพวีดิทัศนที่ไดจากเครื่องเลนแถบวีดิทัศนโดยตรงไมไดแต
ก็มีขอดีนํากลับมาเลนไดโดยไมตองมี Digital Video Adapter หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ AVI เปน
สวนหนึ่งของซอฟตแวรซึ่งนํามาใชแสดงภาพ AVI
การถายภาพจากกลองวีดิทัศนเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยตรงทําไดโดยใช
กลองถายวีดิทัศนคูกับ Video Capture Card ในระบบคอมพิวเตอรดวย
ภาพจากวีดิทัศนเปนภาพที่ใชพื้นที่เก็บมากกวาสวนประกอบของมัลติมีเดีย
อื่นๆ กลาวคือ ภาพวีดิทัศน 1 นาที ที่ยังไมไดบีบอัดจะใชพื้นที่ในฮารดดิสกถึง 50 MB ดวยเหตุ
นี้จึงมีโปรแกรมสําหรับเก็บภาพที่ตัดเฉพาะสวนของวีดิทัศนในรูปของการบีบอัด เชน Intel’s Indeo
ชวยลดขนาดของภาพจาก 50 megs เหลือ 9 megs ภาพวีดิทัศนนับวาเปนสวนประกอบลาสุดของ
มัลติมีเดียที่ทําใหคอมพิวเตอรเขาสูโลกที่ใกลกับความเปนจริงมากขึ้น
2.3.5. เสียง
ทเวย (Tway. 1995: 4) ไดกลาวถึงเสียงในมัลติมีเดียไววา เสียงจะรวมไปถึง
เสียงบรรยาย, เสียงดนตรี, หรือเสียงประกอบ ซึ่งจะถูกนํามารวมกันอยางเหมาะสมและจะทําใหการ
นําเสนอมัลติมีเดียนาสนใจมากขึ้น ตัวอยางเชน เสียงบรรยายจะมีประโยชนสําหรับภาพเคลื่อนไหว
เพราะจะชวยบรรยายเคลื่อนไหวที่ผูใชมองเห็นไดดี เชนเดียวกับวีดิทัศน
แนวความคิดของทเวยในเรื่องนี้สอดคลองกับบุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 26)
ที่กลาววาเสียงเปนสื่อชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดดีขึ้น เสียงอาจจะอยูในรูปของ
เสียงดนตรี เสียงสังเคราะหปรุงแตงหรือเสียงประกอบฉากที่มีผลตอการสรางอารมณดังนั้นการรูจัก
ใชเสียงไดอยางถูกตอง จะสามารถสรางความสนุกเราใจทําใหบทเรียนในรูปมัลติมีเดียที่มีปฎิสัมพันธ
นั้นนาสนใจและนาติดตามเปนพิเศษ
การใชเสียงในมัลติมีเดียนั้น ผูสรางบทเรียนควรจะตองเรียนรูวาจะสรางเสียง
ในบทเรียนอยางไรจะบันทึกและปรับแตงเสียงอยางไร
เสียงในมัลติมีเดียเปนไดทั้งเสียงที่อัดจากเสียงธรรมชาติหรืออัดจากเครื่อง
เสียงตางๆ โดยตรง เชน เครื่องเลนวิทยุ เทปคลาสเซ็ท แผน CD การอัดเสียงผานไมโครโฟนที่มี
คุณภาพทําไดและเสียงก็มีคุณภาพดวย แตหากตองการอัดเสียงจากเครื่องเสียงดังที่กลาวมาแลว
โดยตรงก็สามารถตอเขากับ “Iine in” ที่ port ของแผนการดเสียง (Sound Card) ไดโดยตรงไมตอง
ผานไมโครโฟน การลือกแผนการดเสียงที่มีคุณภาพดีมาใชก็ยอมจะทําใหไดเสียงมีคุณภาพดีและ
ควรใชแผนการดเสียงขนาด 16 bit เปนอยางนอย
ในสภาพแวดลอมการทํางานในระบบวินโดวส เสียงจะถูกเก็บไวในไฟลที่มี
สวนขยายเปน Wave โดยทั่วไปไฟลเสียงจะมีอยู 2 แบบ คือ WAVE และ MIDI ไฟล WAVE จะจับ
เสียงทั้งหมด ทําใหพื้นที่ในการเก็บไฟลสูงมาก ไฟล MIDI (Musical Digital Interface) เปนไฟลที่
เก็บเสียงจากอุปกรณ MIDI ที่เปนที่นิยมกันคือเครื่อง Synthesizer และแมจะไมมีอุปกรณ MIDI แต
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ถ า มี ก ารติ ด ตั้ ง ซอฟต แ วร ที่ ใ ช ป ระโยชน จ าก MIDI ได โดยใช คี ย บ อร ด ของคอมพิ ว เตอร ส ร า ง
เสียงดนตรีที่ตองการได
2.3.6. ปฏิสัมพันธในมัลติมีเดีย
ทเวย (Tway. 1995: 4) ไดกลาวถึง ปฎิสัมพันธในมัลติมีเดียไววาเปนกุญแจ
สําคัญของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของมัลติมีเดีย โดยการออกแบบการมีปฎิสัมพันธที่ดีซึ่งจะทํา
ใหผูใชสามารถควบคุมโปรแกรมไดตามที่เขาตองการ ซึ่งจะทําใหผูใชรูสึกวาเปนสวนตัว
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 30) ไดแบงรูปแบบการมีปฏิสัมพันธอาจอยูในรูปใด
รูปหนึ่งตอไปนี้
- การใชเมนู (Menu Driven) ลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปของการใชเมนูคือ
การจัดลําดับหัวขอบทเรียนทําใหผูใชบทเรียนเลือกขาวสารไดตามที่ตองการและสนใจ การใชเมนู
ประกอบดวยเมนูหลัก (Main Menu) ซึ่งแสดงหัวขอหลักใหเลือกและเมื่อไปยังแตละหัวขอหลักก็จะ
ประกอบดวยเมนูยอยที่มีหัวขออื่นใหเลือกอีกหรือแยกไปยังเนื้อหาหรือสวนนั้นๆ เลยทันที เชนแยก
ไปยังสวนของแบบฝกหัดหรือวีดิทัศน เปนตน
- การใชแบบฝกหัด (Exercise
Driven) การใชแบบฝกหัดมักใชกับ
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกฝนและฝกหัดและการสอบ (Testing) ลักษณะทั่วไปของกิจกรรม
ลักษณะนี้คือ ผูใชบทเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกขาวสารขอมูล เพื่อแสดงสมรรถนะของผูใชบทเรียนใน
เนื้อหาวิชานั้นๆ ลําดับเสนทางจะเปนแบบเสนตรง (Linear) ในลักษณะทีละกาวทีละขั้น
- การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปนรูปแบบ
ปฎิสัมพันธที่ใหผูใชบทเรียนเลือกไปตามเสนทางที่เชื่อมคําสําคัญซึ่งอาจเปนคํา ขอความ เสียง หรือ
ภาพนั้นๆ คําสําคัญเหลานี้เชื่อมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหนา และ
ถอยหลังได
- การใชสถานการณจําลอง ปฏิสัมพันธในรูปแบบนี้ทําใหผูใชบทเรียนไดมีสวน
ร วมในการทดลอง หรื อ ศึ ก ษาจากสิ่ ง จํ า ลองที่ จ ะปรากฎเป น จริ ง ในสถานการณ ที่ เ ป น จริ ง โดย
ชวยเหลือเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ชวยประหยัดเวลาในการศึกษาจากของจริง และลดคาใชจายจาก
การที่ตองซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่มีราคาแพง
2.4 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กิดานันท มลิทอง (2543: 245-248) ไดจําแนกประเภทของโปรแกรมบทเรียนในการ
สอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสามารถจําแนกเปนรูปแบบตางๆ ไดดังนี้
1. การสอน (Tutorial Instruction)
บทเรียนในแบบการสอนจะเปนโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรูเปนเนื้อหายอยๆ
แกผูเรียนในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แลวใหผูเรียนตอบคําถาม เมื่อ
ผูเรียนใหคําตอบนั้นจะไดรับการวิเคราะหเพื่อใหขอมูลปอนกลับทันทีแตถาผูเรียนตอบคําถามนั้นซ้ํา
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และยังผิดอีก ก็จะมีการใหเนื้อหาเพื่อทบทวนใหมจนกวาผูเรียนจะตอบถูก แลวจึงใหตัดสินใจวาจะ
ยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีกหรือจะเรียนในบทใหมตอไป บทเรียนในการสอนแบบนี้นับวาเปน
บทเรียนขั้นพื้นฐานของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยที่เสนอบทเรียนในการสอนแบบนี้นับวาเปน
บทเรียนขั้นพื้นฐานของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่เสนอบทเรียนในรูปแบบของบทเรียน
โปรแกรมแบบสาขา โดยสามารถใชสอนไดในแทบทุกสาขาวิชา นับตั้งแตดานมนุษยศาสตรไปจนถึง
วิทยาศาสตรและเปนบทเรียนที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง เพื่อการเรียนรู
ทางดานกฎเกณฑ หรือทางดานวิธีการแกปญหาตางๆ ดังแสดงในภาพประกอบ 2

บทนํา

เสนอเนื้อหา

คําถามและ

จบบทเรียน

ใหขอมูลยอนกลับ
หรือแกไข

ตัดสินคําตอบ

ภาพประกอบ 2 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนเพื่อการสอน
2. การฝกหัด
บทเรียนในการฝกหัดจะเปนโปรแกรมที่ไมมีการเสนอเนื้อหาความรูแกผูเรียนกอน
แตจะมีการใหคําถามหรือปญหาที่ไดคัดเลือกมาจากการสุมหรือออกแบบมาโดยเฉพาะโดยการ
นําเสนอคําถามหรือปญหานั้นซ้ําแลวซ้ําเลาเพื่อใหผูเรียนตอบแลวมีการใหคําตอบที่ถูกตอง เพื่อการ
ตรวจสอบยืนยันหรือแกไข และพรอมกับใหคําถามหรือปญหาตอไปอีกจนกวาผูเรียนจะสามารถตอบ
คําถามหรือแกปญหานั้นจนถึงระดับเปนที่นาพอใจ ดังนั้นในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการฝกหัดนี้
ผูเรียนจึงจําเปนตองมีความคิดรวบยอดและมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและกฎเกณฑเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ เปนอยางดีมากอนแลวจึงจะสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาไดโปรแกรมบทเรียนใน
การฝกหั ดนี้จะสามารถใชไ ดหลายสาขาวิช าทั้งทางดานคณิ ตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
วิทยาศาสตร การเรียนคําศัพท และการแปลภาษา เปนตน ดังแสดงในภาพประกอบ 3
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บทนํา

เลือกคําตอบหรือ
แกปญหา

คําถามและ
คําตอบ

จบบทเรียน

ใหขอมูล
ยอนกลับ

ตัดสินคําตอบ

ภาพประกอบ 3 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนการฝกหัด
3. การจําลอง
การสรางโปรแกรมบทเรียนที่เปนการจําลองเพื่อใชในการเรียนการสอนซึ่งจําลอง
ความเปนจริงโดยตัดรายละเอียดตางๆ หรือนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาใหผูเรียนได
ศึกษานั้น เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพื่อการฝกทักษะและ
การเรียนรูไดโดยไมตองเสี่ยงภัยหรือเสียคาใชจายมากนัก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนการจําลอง
อาจจะประกอบดวยการเสนอความรูขอมูล การแนะนํา ผูเรียนเกี่ยวกับทักษะ การฝกปฏิบัติเพื่อ
เพิ่ ม พู น ความชํ า นาญ ความคล อ งแคล ว และการให เ ข า ถึ ง ซึ่ ง การเรี ย นรู ต า งๆ ในบทเรี ย นจะ
ประกอบดวยสิ่งทั้งหมดเหลานี้มีเพียงอยางหนึ่งอยางใดก็ได ในโปรแกรมบทเรียนการจําลองนี้จะมี
โปรแกรมบทเรี ย นย อ ยแทรกอยู ด ว ยได แ ก โปรแกรมการสาธิ ต โปรแกรมนี้ มิ ใ ช เ ป น การสอน
เหมือนกับโปรแกรมการสอนแบบธรรมดาซึ่งเปนการสอนเนื้อหาความรู แลวจึงใหผูเรียนทํากิจกรรม
แตโปรแกรมการสาธิตเปนเพียงการแสดงใหผูเรียนไดชมเทานั้น เชน ในการเสนอการจําลองของ
ระบบสุริยะจักรวาลวามีดาวนพเคราะหอะไรบางที่โคจรรอบดวงอาทิตย ในโปรแกรมนี้อาจมีการ
สาธิ ต การหมุ นรอบตั ว เองของดาวนพเคราะห เ หลา นั้ น และการหมุ น รอบดวงอาทิ ต ยใ หช มด ว ย
ดังแสดงในภาพประกอบ 4
บทนํา

เสนอ
สถานการณ

การกระทําที่
ตองการ

จบบทเรียน

ปรับระบบ

การกระทําของ
ผูเรียน

ภาพประกอบ 4 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบการจําลอง
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4. เกมเพื่อการสอน
การใช เ กมเพื่ อ การเรี ย นการสอนกํ า ลั ง เป น ที่ นิ ย มกั น มาก เนื่ อ งจากเป น สิ่ ง ที่
สามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรูไดโดยงาย เราสามารถใชเกมในการสอนและเปนสื่อ
ที่จะใหความรูแกผูเรียนไดเชนกันในเรื่องของกฎเกณฑ แบบแผนของระบบกระบวนการ ทัศนคติ
ตลอดจนทักษะตางๆ นอกจากนี้การใชเกมยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้น และชวยมิให
ผูเรียนเกิดอาการเหมอลอยหรือฝนกลางวันซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียนเนื่องจากมีการแขงขันกันจึง
ทําใหผูเรียนตองมีการตื่นตัวอยูเสมอ รูปแบบโปรแกรมบทเรียนของเกมเพื่อการสอนคลายคลึงกับ
โปรแกรมบทเรียนการจําลอง แตแตกตางกันโดยการเพิ่มบทบาทของผูแขงขันเขาไปดวย ดังแสดง
ในภาพประกอบ 5
เสนอเหตุการณ
หรือเกม

บทนํา

จบบทเรียน

ปรับระบบ

การกระทํา
ที่ตองการ

การกระทํา
ของผูเรียน
การกระทํา
ของผูแขงขัน

ภาพประกอบ 5 รูปแบบโปรแกรมเกมเพื่อการสอน
5. การคนพบ (Discovery)
การคนพบเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณของตนเอง
ใหมากที่สุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูกหรือโดยวิธีการจัดระบบเขา
มาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะไดขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปที่ดี
ที่สุด ตัวอยางเชน นักขายที่มีความสนใจจะขายสินคาเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปที่
ดีที่สุด ตัวอยางเชน นักขายที่มีความสนใจจะขายสินคาเพื่อเอาชนะคูแขง โปรแกรมจะจัดใหมีสินคา
มากมายหลายประเภท เพื่อใหนักขายทดลองจัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา และเลือก
วิธีการใด จึงจะทําใหลูกคาซื้อสินคาของตนเอง เพื่อนําไปสูขอสรุปวาควรจะมีวิธีการขายอยางไรที่จะ
สามารถเอาชนะคูแขงได
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6. การแกปญหา
เปนการใหผูเรียนฝกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการกําหนดเกณฑใหแลวใหผูเรียน
พิจารณาไปตามเกณฑนั้น โปรแกรมเพื่อการแกปญหาแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ใหผูเรียน
เขียนเอง และโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลวเพื่อชวยผูเรียนในการแกปญหาถาเปนโปรแกรมที่ผูเรียน
เขียนเอง ผูเรียนจะเปนผูกําหนดปญหาและเขียนโปรแกรมสําหรับแกปญหานั้น โดยที่คอมพิวเตอร
จะชวยในการคิดคํานวณหาคําตอบที่ถูกตองให ในกรณีนี้คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องชวยเพื่อใหผูเรียน
บรรลุถึงทักษะของการแกปญหาโดยการคํานวณขอมูลและจัดการสิ่งที่ยุงยากซับซอนให แตถาเปน
การแกปญหาโดยใชโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลว คอมพิวเตอรจะทําการคํานวณในขณะที่ผูเรียนจะ
คํานวณหาพื้นที่ไดเทาไหร แตขึ้นอยูกับวาจะจัดการหาพื้นที่ไดอยางไรเสียกอน ดังนี้ เปนตน
7. การทดสอบ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทดสอบ มิ ใชเปนการใชเพียงเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเรียนเทานั้น แตยังชวยใหผูสอนมีความรูสึกที่เปนอิสระ
จากการผูกมัดทางดานกฎเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการทดสอบไดอีกดวย เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร
จะสามารถชวยเปลี่ยนแปลงการทดสอบจากแบบแผนเกาๆ ของปรนัยหรือคําถามจากบทเรียนมาเปน
การทดสอบแบบที่มีปฎิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียนหรือผูที่ไดรับการทดสอบซึ่งเปนที่นา
สนุกและนาสนใจกวา พรอมกันนั้นก็อาจเปนการสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนที่จะนําความรู
ตางๆ มาใชในการตอบไดอีกดวย
2.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย มี อ ยู ด ว ยกั น หลายวิ ธี หลายรู ป แบบ
แลวแตผูออกแบบจะยึดเปนหลัก มีรายละเอียดตางๆดังตอไปนี้ (ฤทธิชัย ออนมิ่ง. ม.ป.ป.: 12-13)
2.5.1 ดานบุคลากรที่เกี่ยวของในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น จําเปนตองรอบคอบในการสราง
บทเรี ย น เพราะผู เ รี ย นจะต อ งเผชิ ญ กั บ ผู ส อนในลั ก ษณะบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย การ
ออกแบบและพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย จึ ง ต อ งสร า งให มี ค วามยื ด หยุ น มากที่ สุ ด
ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนจึงตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ดังนี้ (ฤทธิชัย ออนมิ่ง.
ม.ป.ป.: 12-13)
2.5.2 ผู เ ชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต รและเนื้ อ หา บุ ค ลากรด า นนี้ จ ะเป น ผู มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณทางดานการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงการกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางของหลักสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน ขอบขายของเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน ขอบขายรายละเอียดคําอธิบายของเนื้อหาวิชา ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลของ
หลักสูตร บุคคลกลุมนี้เปนผูที่สามารถใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาไดเปนอยางดี
2.5.3 ผูเชี่ยวชาญดานการสอน บุคคลกลุมนี้ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอ
เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเปนผูที่มีความชํานาญมีประสบการณและประสบความสําเร็จ
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ในดานการเรียนการสอนมาเปนอยางดี มีความรูในเนื้อหาอยางลึกซึ้ง สามารถจัดลําดับความยาก
งาย ความสัมพันธและความตอเนื่องของเนื้อหา รูเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหา การออกแบบและ
สรางบทเรียน ตลอดจนวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูมาเปนอยางดี บุคคลกลุมนี้จะเปนผูชวยที่
ทําใหการออกแบบบทเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และนาสนใจมากยิ่งขึ้น
2.5.4 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอน จะชวยทําหนาที่ในการออกแบบ และใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานการวางแผน การออกแบบบทเรียน อันประกอบดวยเรื่องการออกแบบ การจัดวาง
รู ป แบบ การออกแบบหน า จอหรื อ เฟรมต า งๆ การเลื อ กและวิ ธี ก ารใช ตั ว อั ก ษรเส น รู ป ทรง
กราฟก แผนภาพ แผนภูมิ รูปภาพ สี แสง เสียง การจัดรายงานและสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ
ที่จะชวยทําใหบทเรียนมีความสวยงาม และนาสนใจมากยิ่งขึ้น
2.5.5 ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก ผูที่ทํางานทางดานคอมพิวเตอร
หรื อ ทางโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช สํ า หรั บ การสร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย สํ า หรั บ
โปรแกรมที่ชวยในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
2.6 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีขั้นตอนในการออกแบบ
และพัฒนาที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ คือ
2.6.1. การวิเคราะห (Analysis) ชวยใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งสิ่งที่ควรวิเคราะหในการนํามา
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนไดแก
2.6.1.1 วิ เ คราะห เ นื้อ หาและผลการเรีย นรู ที่ค าดหวั ง (Content
and
Objective) เพื่อวางแผนในการดําเนินเนื้อหา เขียนบท ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
2.6.1.2 วิเคราะหปญหาในการเรียนการสอน (Problem of Learning and
Studying) วิเคราะหปญหาในการเรียนการสอน เชน วิธีการสอน สภาพแวดลอมในการเรียนรู เพื่อ
หาแนวทางการแกปญหาโดยการออกแบบและพัฒนาการสอนหรือสื่อใหเหมาะสม
2.6.1.3 วิเคราะหผูเรียน (Learner) การวิเคราะหควรศึกษาถึงผูเรียนแตละ
เพศ วัย ความถนัด ความพรอมทางรางกาย จิตใจ สติปญญาของผูเรียน เชน นักเรียน LD หรือ
ปญญาเลิศจะจัดการเรียนการสอนอยางไร เปนตน รวมถึงปญหาของผูเรียนไดแก ปญหาดานการ
มองเห็น การฟง สมาธิ ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้ควรนํามาจัดการเรียนการสอนอยางไร เปนตน
2.6.2. การออกแบบ (Design) สิ่ ง ที่ ผู อ อกแบบและพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
มัลติมีเดียควรออกแบบไดแก
2.6.2.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Instructional Design) ควร
คํานึงถึงหลักการหรือระบบการจัดการเรียนการสอนของนักการศึกษามาใชในการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน เชน เทคนิคการออกแบบสื่อการสอน 9 ขั้นของ การเย (Gagne)
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2.6.2.1.1. เราความสนใจ
ออกแบบหนาจอแรกใหมีการเคลื่อนไหวที่นาสนใจ และมี
เสียงเพลงที่ เราใจเหมาะสมกับ วัยของผูเรียน เพื่อเปนการดึ งดู ดความสนใจของผูเ รียนใหเ ขาสู
บทเรียน
2.6.2.1.2. บอกวัตถุประสงคการเรียน
กําหนดจุดประสงคในการเรียนในแตละเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน
ทราบเปาหมายในการเรียน
2.6.2.1.3. ทบทวนความรูเดิม
ออกแบบการสอนใหมีการทบทวนความรูเดิม เชน การถาม
คําถามเปนระยะกอนเขาเนื้อหา หรือมีการทดสอบกอนเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรู
เดิม
2.6.2.1.4. ใหความรูเนื้อหาใหม
ออกแบบการสอนให มี ก ารใช สื่ อ การสอนที่ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหา โดยใชสื่อที่เปนทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีความเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.6.2.1.5. ชี้แนวทางการเรียนรู
ออกแบบบทเรียนใหมีสวนของการแนะนําการใชบทเรียนและ
แนวทางการเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การชี้แนะในการเรียนตองแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชาและความสามารถของผูเรียน
2.6.2.1.6. กระตุนผูเรียนใหแสดงความรู
ออกแบบการสอนใหมีปุม รูปภาพ หรือขอความซึ่งเมื่อคลิก
แล วเชื่อมโยงไปสู การอธิ บายความหมายหรืออธิบายเนื้อหา มีการตั้งคําถามหรือกิจกรรมอื่ นๆ
เพื่อใหผูเรียนตอบคําถามสั้นๆ ระหวางที่เรียน เพื่อกระตุนความรูสึกและใหมีโอกาสตรวจสอบความ
เขาใจของตนเอง
2.6.2.1.7. ใหผลปอนกลับ
ออกแบบการสอนใหมีขอมูลยอนกลับ เชน เมื่อตอบคําถาม
ถูก มีการใหรางวัลหรือคําชมเชย หรือเมื่อตอบผิดก็มีคําอธิบายในสิ่งที่ถูก บอกระดับความถูกตอง
ของคําตอบ เพื่อใหผูเรียนรูความสามารถของตนเอง
2.6.2.1.8. ทดสอบความรู
ออกแบบการสอนใหมีการประเมินความรูระหวางเรียนและ
ภายหลังการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
ดังนั้นการออกขอสอบตองใหครอบคลุมวัตถุประสงคทางการเรียนทั้งหมด
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2.6.2.1.9. การจําและนําไปใช
ออกแบบการสอนใหมีการสรุปเนื้อหา ทําใหผูเรียนตระหนัก
วาขอมูลความรูที่ไดรับนั้น มีประโยชนตอผูเรียน และมีการชี้ใหเห็นการนําความรู หรือการประยุกต
ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิต
2.6.2.2 การเขียน Flowchart (Flowchart Design) เปนการกําหนดขั้นตอนการ
เขาสูสวนตางๆ ของบทเรียน เชน สวนของชื่อเรื่อง สวนแนะนําการใชบทเรียน สวนวัตถุประสงคในการ
เรียน สวนเนื้อหา สวนของแบบทดสอบ ตลอดจนสวนของการออกจากบทเรียน
2.6.2.3 การออกแบบหนาจอ (Monitor Design) เปนการกําหนดรูปแบบของ
บทเรียนซึ่งผูออกแบบตองมีความรูความเขาใจในหลักการ และทฤษฎีทางศิลปะ ในการจัดวางสวน
ตางๆ บนหนาของบทเรียน เชน ลักษณะตัวอักษร (Font) ขนาดของตัวอักษร (Size) สีของตัวอักษร
(Color) สีของพื้ นหลัง (Background) รู ปภาพ องค ประกอบ (Composition) เสียง (Sound) และ
เทคนิคตางๆ โดยการออกแบบหนาจอนี้ควรคํานึงถึงการควบคุมที่งาย สอดคลองกับกิจกรรม และ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2.6.2.4 การออกแบบการประเมินผล (Evaluation Design) ผูออกแบบและพัฒนา
บทเรียนตองทําการออกแบบการประเมินผลบทเรียนสําหรับบุคคล 2 กลุม คือ
2.6.2.4.1 การประเมิ น โดยผู เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง แบ ง แบบการประเมิ น
ออกเปนสองชุด คือ การออกแบบการประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และการออกแบบ
การประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6.2.4.2 การประเมินโดยผูเรียน เพื่อใหผูเรียนประเมินคุณภาพของ
บทเรียนที่สรางขึ้นวามีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนหรือไม
2.6.3. การพัฒนาหรือการผลิต (Development or Production) ประกอบดวยการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนหรือระบบการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือการ
สรางสื่อประกอบการเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยเปนสื่อที่สนองตอปญหาที่พบในการวิเคราะห
ขั้นที่ 1 โดยในการพัฒนาทั้ง 2 สวนมีรายละเอียดดังนี้
2.6.3.1. การเขียนบทหรือสคริปต (Script) หรือการเขียนบทการดําเนินเรื่อง
(Story board) (Script/Story board Development) เปนการลําดับภาพ กําหนดภาพ ขอความ เสียง
เวลา และเทคนิคตางๆ ในบทเรียน
2.6.3.2. การจัดทํา Flow chart คือขั้นตอนในการนําสิ่งที่เกี่ยวของกับการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทั้งหมดมาจัดทําหรือสรางเปนบทเรียนตามรูปแบบตางๆ เชน รูปแบบ
เสนตรง รูปแบบอิสระ รูปแบบวงกลม รูปแบบฐานขอมูล และรูปแบบผสม โดยมีองคประกอบตาม
Story board ที่ไดวางไว
2.6.3.3. การพัฒนาบทเรียน (Development) เปนการเลือกเครื่องมือและลงมือ
สรางบทเรียน โดยการนําสวนประกอบตางๆ มาจัดทําเปนบทเรียน
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โปรแกรมที ่ใ ชอ อกแบบแบง เปน โปรแกรมหลัก และโปรแกรมตกแตง
ไดแกMacromedia Authorware, Macromedia Dreamweaver, Tool book, Director,
Macromedia Flash, 3 D Studio Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เปนตน การเลือกใช
โปรแกรมสวนใหญจะขึ้นอยูกับความถนัดของผูสรางบทเรียน โดยสวนใหญมักจะใชโปรแกรมหลัก
เพียงโปรแกรมเดียว แตสําหรับการตกแตงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความสวยงาม และ
การทํา เทคนิค ตา งๆ ผูสรางอาจตองใชโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมรวมกัน นอกจากนี้ยังตองอาศัย
เครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย เชน กลอ งโทรทัศ น กลอ งถา ยภาพนิ่ง เครื่อ งตัดตอ หรือ โปรแกรมที่
ใชในการตัดตอเพื่อสรางภาพเคลื่อนไหว หองบันทึกเสียงและอุปกรณสําหรับบันทึกเสียงเปนตน
2.6.3.4 การตรวจสอบความถูกตอง (Content Correctness) สําหรับการ
ตรวจสอบความถูกตองผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนตองนําไปใหผูเชี่ยวชาญในทั้ง 2 ดาน คือ
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา เพื่ อทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
เนื้อหากับผูเรียนในแตละระดับชั้น และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของเทคนิคตางๆ ที่ใชในการจัดทําบทเรียน ทั้งรูปแบบของหนาจอ สี อักษร
การดําเนินเรื่อง เปนตน
2.6.4. การนํ า ไปทดลองใช (Implementation) ในการพั ฒ นาผู อ อกแบบและพั ฒ นา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถดําเนินการตามขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาและพัฒนา
การทดลองใช และปรั บปรุ งแก ไขสื่ อการสอนและบทเรี ยนสํ าเร็ จรู ปของ เอสพี ช และ วิ ลเลี่ ยมส
(Espish & Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและ
บทเรียนสําเร็จรูป 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบทีละคน (One to one testing)
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (Small group testing)
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนาม (Field testing)
โดยบทเรียนที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาตองมีผลการทดลองใชสูงกวาหรือ
เทากับเกณฑที่ กําหนดไว ซึ่งเกณฑมาตรฐานในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย คือ 90/90 โดย 90 ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 90
สวน 90 ตัวหลัง หมายถึงผูเรียนรอยละ 90 ของผูเรียนทั้งหมดที่ทําขอสอบขอหนึ่งๆ
2.6.5. การประเมินผลหรือการควบคุม (Evaluation or Control) เปนการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นและทดสอบจนผานเกณฑที่กําหนด ไปใชจริงกับนักเรียน
หรือกลุมตัวอยางที่กําหนดแลวนําผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาเปรียบเทียบกับการ
จั ดการเรี ยนการสอนโดยมี ค รู เ ป น ผู ส อนว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ รี ย นโดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
มัลติมีเดียดังกลาวไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดหรือไม และนําผลดังกลาวไปทํา
การปรับปรุงและพัฒนาสื่อตอไป
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2.7 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ราตรี ปนพินิจ, สุขสม สภานุชาติ และ พรเทพ จันทรพร (2537: 15) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอนวามีหลายประการ คือ
1. ผู เ รี ย นได มี ส ว นร ว มในกระบวนการเรี ย นการสอนมากขึ้ น มี ค วามสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น
2. ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบ ไมเบื่อหนาย
3. ไมเปลืองสมองในการทองจําสิ่งที่ไมควรจะจํา
4. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูเรียนแตละคน
5. ผูเรียนมีอิสระในการที่จะเลือกเวลาเรียน
6. ผู เ รี ย นสามารถสรุ ป หลั ก การเพื่ อ หาสาระของบทเรีย นแตล ะบทได ส ะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
7. ผูเรียนไดฝกความรับผิดชอบตอตนเองในการเรียน
8. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาของบริษัท IBM ที่ได
ทําการศึกษากับผูเขาฝกอบรมดวยบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอร เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม
การฝกอบรมแบบปกติเมื่อป พ.ศ. 2503 ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ของกลุมที่ใชบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอรสูงกวาอีกกลุมหนึ่ง 10 %
บุญชม ศรีสะอาด (2541: 123-12) กลาวถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดนๆ ของคอมพิวเตอร
ชวยการสอนไวอีกหลายประการ คือ
1. ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ กาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตน ผูเรียนที่มี
อัตราการเรียนรูเร็วก็ไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย รําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูเร็ว
ก็ไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย รําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูชาก็ไมประสบกับ
ปญหาตามบทเรียนไมทัน ไมวิตกตอความรูสึกของคนอื่นๆ จึงมีความสบายใจในการเรียน
2. ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามที่ตนตองการไมจําเปนที่จะตองกําหนดเวลา
ตายตัว
3. ในบทเรียนที่สรางขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มี
ความเหมาะสมกับความตองการ และสอดคลองกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอรจะจดจํา
คําตอบของผูเรียนใหคะแนนคําตอบ แลวจัดใหไดเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนคนนั้น
4. ผูเ รียนไดรับขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) ทันที เปนการย้ําความเขาใจและ
การเรียนรู
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5. สามารถใชเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจไดหลายๆ เทคนิคอยางมีประสิทธิภาพไมวา
จะใชเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกัน เชน การแสดงดวยเสนกราฟ ดนตรี การใชสีการใช
ภาพเคลื่อนไหว การใชเสียงและการพูดโตตอบกับผูเรียน เปนตน
6. สามารถกระทํากิจกรรมที่ซับซอน จําลองสถานการณ ทําใหผูเรียนไดฝกทดลองกับ
ขอมูลหลายชนิด หลายแบบ แกปญหาที่ซับซอนได คํานวณไดอยางแมนยํา จึงชวยใหเกิดการเรียนรู
อยางกวางขวางและลุมลึก
7. เหมาะสําหรับการสอนทักษะที่เปนงานเสี่ยงอันตรายในระยะตนๆ ของการฝกทักษะนั้น
เชน การควบคุมการจราจร การขับเครื่องบิน เปนตน
8. เหมาะสมที่สุดสําหรับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตจริง เชน สภาวะ
ไรน้ําหนัก ความเฉื่อย เหตุการณในประวัติศาสตร ซึ่งสามารถใชการจําลองสถานการณ
9. คอมพิวเตอรเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ ไมมีความเหน็ดเหนื่อยไมแสดง
อาการเบื่อหนาย
ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2548: 5) กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีสวนชวยงาน
ดานการศึกษาอยู 3 ลักษณะ คือ
1. ชวยปรับปรุงการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น
2. ชวยในการถายทอดความรู
3. ชวยปรับปรุงเอกสารซึ่งเดิมมีแตขอความไมมีภาพและเสียงในรูปลักษณะตางๆ
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนมัลติมีเดียในประเทศและตางประเทศ
จากประโยชนอันมากมายของมัลติมีเดีย จึงมีผูเห็นความสําคัญและไดวิจัยพัฒนาและ
ศึกษาเกี่ยวกับมัลติมีเดียไวตางๆ กัน ดังนี้
พัสตราภรณ ขวัญเพชร (2550: 56-57) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องจังหวัดสงขลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชว ง
ชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว คื อ 85/85 ผลการทดลองพบวา บทเรีย นคอมพิว เตอร
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 92.60/91.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผลการ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก
ชนินทร ฐิติเพชรกุล (2550 42) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่อง การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง การใช
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ มี คุ ณ ภาพเนื้ อ หาอยู ใ นระดั บ ดี ม ากและด า นเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ อยู ใ นระดั บ ดี ม าก และมี
ประสิทธิภาพ 87.83/88.63 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
กนกรัตน บุญไชโย (254956-57) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่ อง ทศนิ ย ม กลุม สาระการเรีย นรู ค ณิ ต ศาสตร สํ า หรับ นั ก เรี ย นช ว งชั้ นที่ 2 กลุม ตัว อย า งเป น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน
48 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 85/85 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเรื่อง ทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีคุณภาพจาก
การประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในเกณฑดี และบทเรียน
มีประสิทธิภาพ 88.25/90.40
วราวุธ หอสวางวงศ (254953-54) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเรขาคณิต สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางเปน
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นพระราม 9 กาญจนาภิ เ ษก สํ า นั ก งานเขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเรขาคณิต สําหรับนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 มีคุณภาพจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูใน
ระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 92.00/89.79
อังคณา ลิมกุล (254976) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการ
ถายภาพบุคคลในสตูดิโอ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่
2 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 48 คน โดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการถายภาพบุคคลในสตูดิโอ สําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับดี ดานเทคโนโลยีการศึกษาอยู
ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 92.22/91.11
ภาณินี ศรีกาญจน (254864-65) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
โดยใชการตูนดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องคําราชาศัพทและคําสุภาพ สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 48 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ปรากฏวา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก และจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 93.11/92.22
ฟลโป (Philpot. 1996) จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง
การออกแบบหลักสูตรทางดานสื่อ : การเตรียมตัวนักเรียนเพื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จุดประสงคของ
การศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสําหรับเทคโนโลยีสมัยใหม คือ
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การรวมหลายๆ สื่อเขาไปในเทคโนโลยีเพียงสื่อเดียว คือ คอมพิวเตอร การศึกษามุงศึกษาไปที่
ความตองการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปไดวากลุมตัวอยางมีความเขาใจ
ในขอมูลและสื่อเทคโนโลยีในสังคม อุดมคติและเทคโนโลยี เนื้อหาจะเกี่ยวกับระบบออกแบบสื่อ
พอรทเตอร (Porter. 1996) จากมหาวิทยาลัยลามาร ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ
พัฒนาและทดสอบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับใชในหลักสูตรการเรียนการจัดการผลิตโดยทดลอง
หาประสิทธิภาพกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑ คณะการจัดการและ
การตลาด มหาวิทยาลัยลามาร จากการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของการทดสอบกอนและหลังเรียนมี
รอยละ 60 – 100
เฮนนิส (Hennis. 1996) แหง University of North Carolina at Caapei Hill ได
ทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการออกเสียงเปนการศึกษาเพื่อสํารวจ
จากการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในการใชโปรแกรมออกเสียงสูงและต่ํา จากการพูดของนักเรียน
จากกลุมตัวอยางในการทดลอง จํานวน 146 คน ประกอบดวยบุคคลทั่วไปและนักเรียนในการทดลองใช
คอมพิวเตอรที่มีตัวอักษร ภาพยนตร และสื่อมัลติมีเดีย จากการทดลองพบวา 13 เปอรเซ็นต ไมรับรู
เกี่ยวกับการออกเสียง และผลจากการทดลองพบวา การใชคําพูดที่มีเสียงสูง นักเรียนสามารถ
ตอบสนองไดดีกวาการใชมัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและคําพูดที่ใชเสียงต่ํา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง
3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง
จากการศึกษาคนความีนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไว
หลายแนวความคิดดังนี้
เพ็ญสุข ภูตระกูล (2528: 17) ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววาเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งจัดขึ้นโดยเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู ตลอดจน
วิธีการบรรลุถึงวัตถุประสงคดวยตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นมุงใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ครูจะ
เปนผูแนะนํา และจัดเตรียมอุปกรณ ตลอดจนสถานที่ใหศึกษาคนควา การที่นักเรียนไดเรียนและ
ทํางานที่ใจรักกอใหเกิดแรงกระตุนในการเรียน นักเรียนจะคอยๆ พัฒนาปรับปรุงแกไขตนเองจน
สามารถศึกษาคนควาและเรียนดวยตนเองไดในที่สุด
พัชรี พลาวงศ (2526: 83) ไดใหความหมายของการเรียนดวยตนเองไววา การเรียน
ดวยตนเอง หมายถึง วิธีเรียนชนิดหนึ่งที่มีโครงสราง มีระบบที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนได
การเรียนแบบนี้ผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานที่เรียน ระยะเวลาในการเรียนแตละบท
แตจะตองอยูจํากัดภายใตโครงสรางของบทเรียนนั้นๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไว
ในคูมือ (Study Guide)
วิไ ล องคธ นะสุข (2543: 80) ไดใ หค วามหมายของการเรีย นรูดว ยตนเองไววา
การเรียนรูดวยตนเองเปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือก
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เรียนหรือเรียนตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคํานึงถึงโอกาสหลักของความแตกตาง
ระหวางบุคคลซึ่งไดแก ความแตกตางในดานความสามารถทางสติปญญา ความตองการ ความสนใจ
ดานรางกาย อารมณ และสังคม โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวางเทคนิค
และสื่อการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
กาเย (Gagne. 1974) ไดนิยามการเรียนรูไววา เปนการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ
(Capability) หรือความสามารถของมนุษยซึ่งสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบางประการที่แสดงออก
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่มนุษยไดรับประสบการณจากสภาพการณเรียนรูในระยะเวลาหนึ่ง
จะเห็นไดวาการเรียนรูดวยตนเอง มี ความสําคัญตอการเรียนการสอนและการจัด
การศึกษาดังนั้นเมื่อนํามาใชรวมกับเทคโนโลยีทางการศึกษา จะทําใหสภาพการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค และสนับสนุนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมหรือลงมือ
ปฎิบัติมีการตอบสนองหรือขอมูลยอนกลับไปในการเรียนอยางฉับพลัน มีการเสริมแรงเปนระยะทํา
ใหผูเรียนไดรับประสบการณ มีพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตามความสนใจและวุฒิภาวะของ
ตนเอง
3.2 ลักษณะและประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง
กาเย (Gagne. 1974: 187) ไดแบงประเภทของการเรียนรูดวยตนเองออกเปน 5 ประเภท
ดังนี้
1. แผนการเรียนอิสระ (Independent Study Plan) เปนการเรียนที่ครูกับนักเรียน
ตกลงกันในเรื่องของจุดมุงหมายของการเรียน แลวใหผูเรียนศึกษาคนควาใหบรรลุจุดมุงหมาย
ดวยตนเอง
2. ศึกษาดวยการควบคุมตนเอง (Self-Directed Study) จะมีการตกลงในจุดมุงหมาย
เฉพาะกําหนดเอาไวแตวิธีการศึกษานั้นเปนเรื่องของนักเรียน ครูอาจแนะนําการอานและจัดเตรียม
วัสดุไวใหแลว
3. โปรแกรมผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner - Centered Programs) เปนโปรแกรมที่
จัดขึ้นกวางๆ แลวเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนโดยมีวิชาหลัก วิชาเสริม และวิชาเลือก
4. เรียนตามความเร็วของตนเอง (Self-Pacing) เปนการเรียนที่ผูเรียนเรียนตามอัตรา
ความเร็วหรือความสามารถของตนเอง มีการกําหนดจุดมุงหมายไวตลอดจนเกณฑตางๆ ไวทุกคน
เหมือนกันตางกันที่เวลาที่ใชในการเรียน
5. การเรียนการสอนที่ผูเรียนกําหนดเอง(Student-Determined Instruction) นักเรียน
เลือกจุดมุงหมายกําหนดเอาเอง ทดสอบเอง มีเสรีที่จะทําจุดมุงหมายใดก็ได
เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบของ
บทเรียนโมดูล (Instructional Module) มีลักษณะดังนี้
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1. ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง นั่นคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวยตนเอง
โดยมีครูเปนผูคอยดูแลใหคําปรึกษาเทานั้น
2. วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจะจัดใหมีลักษณะที่ดี เพื่อใหผูเรียนเรียนได
ดวยความเขาใจ และเกิดความรูตามลําดับ ไมสับสน และจะไดเปนการเพิ่มพูนความรูทีละนอยๆ
เปนขั้นตอน
3. จูงใจผูเรียนในทุกๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสนใจ เรียนดวยความอยากรู
อยากเห็น ซึ่งจะเปนผลใหการเรียนนั้นมีความหมายมากขึ้นสําหรับเขา
4. ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นของผูเรียน
5. เนื้อหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไมไขวเขว
6. ใหผูเรียนมีพัฒนาการหลายดานในเนื้อหาบทเรียนบางเรื่อง บางตอน หรือบางบท
อาจจะมีความจําเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ มีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาดวย
นอกเหนือจากความรูและทักษะ
3.3 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 188) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูดวยตนเองไวหลายประการ ดังนี้
1. การเรียนรูดวยตนเองชวยใหเกิดการจัดหลักสูตรหรือรายวิชาการเรียนรูอยางถูกตอง
และเปนระบบ
2. การเรียนรูดวยตนเองชวยใหเกิดการจัดกระบวนการวัดผลที่ประกอบดวยเครื่องวัด
ระดับความรูที่จะเรียนหรือการสอบกอนเรียน และการทดสอบหลังการเรียนรู
3. การเรียนรูดวยตนเองเอื้อประโยชนดานบุคลิกภาพใหแกผูเรียน
4. การเรียนรูดวยตนเองมีกระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรหลากหลายลักษณะ
ในหนวยงาน
5. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมทางการเรียนได
ตามความสนใจ
6. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนรับขอมูลยอนกลับของการเรียนโดยทันที เพื่อให
ผูเรียนเกิดความสนใจในการหาความรูเพิ่มเติม
7. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงตลอดเวลา
8. การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนการสอนที่เปนขั้นตอน
วีระ ไทยพานิช (2529: 126) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนดวยตนเองไวดังนี้
1. การเรี ย นรู ด ว ยตนเองช ว ยให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ไ ด ต ามความสามารถ
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง
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2. การเรี ย นรู ด ว ยตนเองเป น กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ต อบสนองต อ
ความแตกตางระหวางบุคคล
3. การเรียนรูดวยตนเองชวยใหผูเรียนมีอิสระทางการเรียนมากกวาการสอนแบบปกติ
ที่มีครูเปนผูสอน
4. การเรียนรูดวยตนเองชวยใหครูมีเวลาที่จะทํางานหรือภาระกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับผูเรียนรายบุคคล
สรุปการเรียนรูดวยตนเองมีประโยชนตอผูเรียน ผูสอน และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนสําหรับผูเรียน การเรียนรูดวยตนเองสนองตอความแตกตางทางดานความถนัด ความสนใจ
ความสามารถทางการเรียน สําหรับผูสอนการเรียนรูดวยตนเองชวยใหผูสอนมีเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจดานการศึกษาอื่นๆ มากขึ้น และกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรูดวยตนเองชวย
ใหเกิดการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล เกิดการ
จัดระบบการเรียนการสอน และสาระวิชาตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถคนควาหรือศึกษาไดอยางงาย
ได ทั้งยังเปนการเพิ่มระเบียบวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนและผูสอนมีวิธีการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นการเรียนรูดวยตนเองจึงมีความสําคัญในการจัดการศึกษา เมื่อนําวิธีการ
เรียนรูดวยตนเองมาใชรวมกับเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงทําใหรูปแบบของสื่อการศึกษามีการพัฒนา
เพื่อสนองตอตนเอง โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งเปนการสื่อ
การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ทั้งยังสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู ดวยวิธีการ
หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบมีขั้นตอนผูเรียนจึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ทางการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สําคัญใน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นักการศึกษาไดนําหลักการทางจิตวิทยาทางการเรียน
การสอนมาใชโดยคํานึงถึงความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียน
สามารถมีสวนรวมในการตอบสนองกลับในขณะเรียนไดโดยทันที ทั้งยังไดรับแรงเสริมจากบทเรียน
เปนระยะๆ ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่ดีตลอดเวลาในการเรียนรูและเกิดการพัฒนาทางการเรียน
อยางตอเนื่องตามวุฒิภาวะของผูเรียน

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรู
หลักการทางดานจิตวิทยาการเรียนรู
ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547: 20-21) ไดกลาวถึงหลักการทางดานจิตวิทยาการเรียนรูที่นํามา
ประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังนี้
1. หลักการรับรู (Perception) เกิดจากการกระตุนของสิ่งเราที่เหมาะสมกับมนุษยในการเลือก
รับรูในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ดังนั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองใชสิ่งเราใหเหมาะสมกับ เพศ
วัย สติปญญา ความพรอม ความสามารถ และความสนใจ
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2. หลัก การจํา (Memory) การที่ม นุษ ยจ ะสามารถเรีย นรูสิ่ง ใดแลว จะสามารถจํา และ
สามารถนําไปปฏิบัติได ผูเรียนจะตองจัดเก็บความรูนั้นไวเปนระบบระเบียบ และการที่ผูเรียนทําได
ซ้ําๆ ก็จะชวยใหจําและทําได
3. หลักการมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูเกิดจากการทํา ดังนั้นการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองออกแบบใหสามารถมีการตอบโตได
4. หลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) การสรางแรงจูงใจทําใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น
เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน โดยแรงจูงใจสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจ
ภายนอก เชน คา จา ง รางวัล ติช ม และแรงจูง ใจภายใน เชน ความสนใจ อยากรู อยากเรีย น
จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจที่ชวยใหผูเรียน เรียนอยางสนุก มีความสุข
ดังนั้น การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรที่สามารถสรางแรงจูงใจ คือ การมีกิจกรรมที่ทาทาย
การใหผูเ รียนรูเ ปาหมายของการเรียน การใหผูเ รีย นสามารถควบคุมการเรียนดว ยตนเองเปน
การเสริมแรงอยางหนึ่ง หรือการนําเสนอสิ่งแปลกใหมก็เปนการสรางแรงจูงใจใหอยากรูอยากเห็น
5. หลักการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
สามารถถายโอนการเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนบทเรียนที่มีความใกลเคียงหรือเหมือนจริงกับสถานการณ
ในชีวิตจริงมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผูสรางจะตองศึกษาสภาพความเปนจริง
จตุรงค ขันทเขตต (2549: 20-23) ไดสรุปหลักการทางดานจิตวิทยาการเรียนรูไวดังนี้
1. วุฒิภาวะ (Maturation) สรุปเปนกฎของการเรียนการสอนไวดังนี้
กฎของการเรียน: ผูเรียนมีความเจริญเติบโตทางดานวุฒิภาวะ อันไดแก รางกาย และ
สติปญญาสูงขึ้นยอมสามารถเรียนรูไดมากขึ้น
กฎของการสอน: ในการสอนครูตองคํานึงถึงความเจริญเติบโตทางดานรางกายและ
สมองของผูเรียน เชน การที่ผูเรียนจะสามารถอานหนังสือไดตองมีความพรอมทางดานรางกาย
สมอง อารมณ และความสนใจ ในการอานและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ
2. ความพรอม (Readiness) สรุปเปนกฎของการเรียนการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: ผูเ รี ยนตองมีวุฒิภาวะและพื้นฐานทางการเรี ยนที่พรอมกอนจึ งจะ
สามารถเรียนรูจากประสบการณใหมๆ ไปสูประสบการณที่สูงขึ้น
กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดียิ่งขึ้นถาครูคาดคะเนความพรอมของผูเรียนไว
ลวงหนา และจัดประสบการณใหผูเรียนทดลองทํา ครูคอยสังเกตดู และเมื่อเห็นวาผลการคาดคะเน
ไวไมถูกตอง ครูตองปรับปรุงโครงการสอนเสียใหม โครงการสอนจะใชไดผลดีที่สุดเมื่อครูปรับปรุงให
สัมพันธกับลักษณะของผูเรียนแตละคน
3. ผลตอการกระทํา (Effect) สรุปเปนการเรียนการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: เมื่อผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดวยวิธีการหนึ่งและวิธีการ
นั้นทําใหไดรับผลที่ผูเรียนพึงพอใจภายหลังการกระทําโดยทันที หรือไดรับผลเปนที่หนาพอใจใน
ขณะที่ทํางาน และถาผูเรียนพบสถานการณนั้นเขาก็จะแสดงปฏิกิริยาแบบเดียวกัน
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กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีเมื่อครูแสดงใหผูเรียนเห็นผลของการกระทําโดยทันที
ซึ่งการตอบสนองการกระทําตองเปนการตอบสนองที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคนจึงจะสามารถชวย
ใหผูเ รีย นเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด การตอบสนองที่เ ปน การสง เสริ ม จะใช ไ ด ผ ลดี ส ว นการตอบสนอง
โดยการหามอาจจะไดผลเมื่อยังอยูภายใตการควบคุม
4. การฝกหัด (Exercise) สรุปเปนกฎของการเรียนและกฎของการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: สิ่งที่ผูเรียนไดกระทําบอยๆ ซ้ําๆ หรือมีการฝกอยูเสมอ ผูเรียนยอม
กระทําสิ่งนั้นไดดี และสิ่งใดที่ไมไดกระทํานานๆ ยอมทําสิ่งนั้นไดไมเหมือนเดิม
กฎของการสอน: ในการเรียนการสอนวิชาทักษะควรมีการใหผูเรียนไดกระทําซ้ําๆ และ
ฝกบอยๆ เชน การเรียนภาษาอังกฤษ ดนตรี เทนนิส และวิชาศิลปะ ซึ่งพาฟลอฟ (Pavlov) ไดกลาววา
การทําซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง จะเปนผลดีตอการเรียนรู ชวยสรางเจตคติที่ดี และนิสัยที่ดีของผูเรียน
5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) สรุปเปนกฎของการเรียนและ
กฎของการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: ผูเรียนแตละคนใชเวลาในการเรียนรูสิ่งเดียวกันดวยเวลาที่ไมเทากัน
ผูเรียนคนเดียวก็มีความสามารถในการเรียนเนื้อหาวิชาตางกันดวยระยะเวลาที่ไมเทากัน
กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีถาครูพยายามหาสาเหตุที่ทําใหผูเรียนแสดงปฏิกิริยา
ไมดี และหาสาเหตุที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดกันมาหาทางแกไข ผูสอนตองศึกษาความแตกตางของ
ผูเรียนโดยจัดระดับของผูเรียนตามความแตกตางทีละกลุม เชน ทําใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียน
ไดทันผูเรียนที่เรียนไดปานกลางมากขึ้น และไมแสดงใหผูเรียนรูวาตนแตกตางจากผูอื่น
6. การจูงใจ (Motivation) สรุปเปนกฎของการเรียนและกฎของการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: การเรียนจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน
มีจุดประสงคในการเรียน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีเมื่อครูใชหลักการจูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการ
ที่จะเรียนรู ทั้งวิธีการจูงใจภายใน ไดแก ความสนใจ ความตองการ และเจตคติ และวิธีการจูงใจ
ภายนอก ไดแก บุคลิกภาพของครู วิธีสอนที่ทําใหผูเรียนมองเห็นวัตถุประสงคของการเรียน การชมเชย
การใหรางวัล การใหคะแนน การลงโทษ เปนสาเหตุใหเกิดการเรียนรู ครูตองรูจักใชการจูงใจที่เหมาะสม
ในการเรียนการสอน การใชวิธีการจูงใจจากภายในของผูเรียนยอมไดผลดีกวา การใชวิธีการจูงใจ
จากภายนอก ซึ่งการจูงใจภายนอกจะไดผลก็ตอเมื่อผูสอนชวยใหผูเรียนเห็นวัตถุประสงคและคุณคา
ที่แทจริงของการเรียน หรือกลาวไดวาการจูงใจในดานบวก (Positive Motivation) การจูงใจในดานลบ
(Negative Motivation)
7. กิจกรรมและประสบการณ (Activities and Experiences) สรุปเปนกฎของการเรียนและ
กฎของการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยเริ่มจากการกระทํา ที่เปน
ทางการ หรือการคิดไตรตรอง โดยกระทําอยางมีวัตถุประสงควาทําเพื่อใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง
และทําสิ่งนั้นตอไปอีกตามที่ตนตองการจนไดผลสมบูรณ
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กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีครูตองชวยใหผูเรียนคนพบความตองการที่เห็นถึง
ความสําคัญบางอยาง เพื่อใหผูเรียนรูวาเมื่อเกิดความตองการเชนนั้นควรกระทําอะไรบางใหไดตาม
ความมุงหมาย ถาทํากิจกรรมใดลงไปแลวไมไดผลตามที่มุงหวัง ก็ใหผูเรียนดัดแปลงกิจกรรมนั้น
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามตองการ ใหผูเรียนรูวาเขาไดเรียนรู
8. การเรียนรูผานประสาทสัมผัสหลายดาน สรุปเปนกฎของการเรียนและกฎของการสอน
ไดดังนี้
กฎของการเรียน: ประสบการณการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ ประสบการณที่ทําใหผูเรียนตอง
ใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกัน หรือใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม
กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีเมื่อครูทําการสอนโดยกอใหเกิดความประทับใจ
โดยผานประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน จะชวยใหการสอนไดผลดียิ่งขึ้น
9. การเรียนการสอนแบบรวม – แยก – รวม (Whole-part-Whole-Learning) สรุปเปนกฎ
ของการเรียนและกฎของการสอนไดดังนี้
กฎของการเรียน: การเรียนที่ทําใหผูเรียนมองเห็นสวนใหญทั้งหมด จะทําใหผูเรียนมี
ผลการเรี ยนได ดีกว าการเรี ยนจากสว นยอยของสิ่งนั้นทีละสวน เพราะการไดมองเห็นสวนใหญ
ทั้งหมด ชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยเหลานั้น
กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดียิ่งขึ้นถาแสดงสิ่งที่ตองการสอนนั้นเปนสวนรวม
ใหผูเรียนเห็นและเขาใจความสัมพันธระหวางสวนยอยแตละสวนในสวนรวมนั้น เพราะวาสิ่งตางๆ ที่
มีความสัมพันธกัน ครูที่สอนโดยการแยกเนื้อหาที่มีความสัมพันธกันออกจากกันจะทําใหผูเรียนไม
สามารถเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอย
สรุปผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจําเปนตองคํานึงถึงหลักการ
ทางดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษยมารวมกับหลักการและทฤษฎีทางโสตทัศนะ
โดยปราณี สนธิรัตน (2539: 143) ไดกลาวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับประสาทการรับรูของมนุษย
พบวา มนุษยเรียนรูจากการรับรูผานทางสายตา 75% ทางหู 13% ทางการจมูกสัมผัส 3% ทางกาย
สัมผัส 6% และทางลิ้นสัมผัส 3% ซึ่งหมายความวาในการรับรูดวยการมองเห็นจะทําใหมนุษย
สามารถเรียนรูและจดจําสิ่งตางๆ ไดสูงกวาสัมผัสดานอื่นๆ การรับรูมีบทบาทมากตอการศึกษา
พฤติกรรมและการเรียนรูของมนุษย เพราะฉะนั้นการที่ใหความสนใจกับสิ่งเราและการรับรูสิ่งเราตางๆ
อยางถูกตองมนุษยก็จะเกิดการเรียนรู หากใชสิ่งเรากับผูเรียนหลายตัวพรอมกันมนุษยก็จะไมสามารถ
เรียนรูได บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ดีจึงตองไดรับการออกแบบใหเกิดการับรูที่งายและ
เที่ยงตรงที่สุด โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอการรับรู ไดแก รายละเอียดและความเหมือนจริง ในการใช
สื่อและเทคนิคพิเศษทางภาพตางๆ เขามาชวยเสริม หรือเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจไมวา
จะเปนการใชเสียง การใชภาพนิ่ง การใชภาพเคลื่อนไหว การออกแบบหนาจอ การวางตําแหนงของ
สื่อตางๆ บนหนาจอ รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของตัวอักษรและสีที่ใชในการออกแบบคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ลวนมีผลตอการรับรูและความสนใจของผูเรียนทั้งสิ้น
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เพราะฉะนั้นในการผลิตสื่อเพื่อนําเสนอในการเรียนการสอนจึงจําเปนตองเนนความสําคัญ
กับการสื่อสารดวยการมองเห็น เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูและจดจําสิ่งที่พบเห็นไดเปน
ระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ในการออกแบบสื่อยังตองประกอบดวยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูอีก
หลายๆ หลักการ ไดแก การเสริมแรง การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติบอยๆ ซ้ําๆ การใหผูเรียนไดเห็น
องครวมของบทเรียน การใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายในการเรียน เปนตน โดยหลักการทางดาน
จิตวิทยาการเรียนรูที่นํามาใชในการออกแบบตองมีความเหมาะสมกับผูเรียน เนื้อหา ระดับสติปญญา
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรู
ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547: 21-24) ไดกลาวถึงทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรูที่นํามา
ประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้
1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ผูเรียนยอมมีความแตกตางกัน
ไมวาจะเปนดานความเชื่อ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ อารมณ สติปญญา ผูเรียนแตละคน
จึงสามารถเรียนรูแตกตางกัน วิธีการเรียนรูของแตละคนก็แตกตางกัน ดังนั้น การออกแบบคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียตองมีความยืดหยุน มีระดับของความยากงาย เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล
ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลักษณะที่สามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปน
อยางดี
2. ทฤษฎีแผนภูมิมโนทัศน (Concept Mapping) ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ควรจัดใหเปนระบบระเบียบ นอกจากนั้นบทเรียนตองออกแบบใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและปฏิบัติ
ยอยๆ เพื่อใหเกิดทักษะและจําไดตามทฤษฎีการฝกและการทําซ้ํา (Law of Practice and Repetition)
3. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เปนทฤษฎีที่เกิดจากความเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นจาก
การเรียนรูและการเสริมแรงจะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ นักจิตวิทยาที่ไดรับ
การยอมรับในทฤษฎีนี้ คือ Watson ซึ่งถือวาเปนบิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และ Skinner ไดนํา
ทฤษฎีนี้ไปประยุกตใชเพื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะทฤษฎีการเสริมแรง
การเสริมแรงเปนการทําใหผูถูกเสริมแรงมีความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จใน
การเรียนหรือทํากิจกรรม เชน การใหรางวัลทั้งในรูปแบบของสิ่งของ การพูดชม หรืออยางอื่นที่ผูถูก
เสริมแรงพึงพอใจ ซึ่ง Skinner เชื่อวาการเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการเรีย น อันนําไปสูการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรค หลักการดั งกลาวไดมี
ผูนําไปใชพัฒนาการสอนแบบโปรแกรมซึ่งมีลักษณะดังนี้
3.1 แบงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแตละบทออกเปนสวนยอยที่เรียกวาเฟรม
ในแตละเฟรมประกอบไปดวยเนื้อหาหรือมีภาพประกอบ
3.2 เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก
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3.3 ผูเรียนตองเขาใจและสามารถตอบคําถามในแตละเฟรมไดอยางถูกตองกอนศึกษา
เนื้อหาในเฟรมตอๆ ไป
3.4 การเสริมแรงจะทําทุกครั้งที่ผูเรียนตอบคําถาม
3.5 ไมมีการกําหนดเวลาในการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูเรียนเปนสําคัญ
จากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมดังกลาวขางตน สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังนี้
1. การออกแบบบทเรียนควรแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ และบอกเปาหมายและ
วัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียนรูอะไร
2. การออกแบบควรมีการนําเสนอเนื้อหาเปนขั้นตอนจากเนื้อหาที่งายคอยๆ ไปสู
เนื้อหาที่ยาก โดยผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนตามความเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง
3. บทเรียนคอมพิวเตอรตองมีเกณฑการวัดผลที่ชัดเจนและตรวจสอบไดวาผูเรียนมี
ความสามารถอยูในระดับใด
4. บทเรียนตองสามารถโตตอบกับผูเรียนและแสดงผลทันทีทันใดเมื่อผูเรียนสงงาน
หรือใชบทเรียน
5. บทเรียนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในการใชงาน ตลอดจนสามารถสนอง
ความคิด จินตนาการและความอยากรูอยากเห็นของผูเรียนได
6. บทเรียนตองมีการออกแบบที่นําภาพ เสียง ตัวอักษร สถานการณ และวิธีการอื่นๆ
มากระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น และมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น และมีการเสริมแรงทันที
เมื่อมีการคนพบ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนเนื้อหาตอๆ ไปจนจบบทเรียน
7. ควรมี การแทรกคําถามในบทเรีย นเปนระยะๆ เพื่อกระตุนใหผู เ รียนคิด อยากรู
อยากเห็น และคนหาคําตอบอยางตอเนื่อง
8. ไมควรมีกฏ ระเบียบ หรือขอบังคับในการใชบทเรียนมากจนทําใหผูเรียนเกิดความ
อึดอัดและไมสะดวกในการใช
4. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข เปนทฤษฎีพื้นฐานของการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ซึ่งทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ สกินเนอร (Skinner) คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทํา
(Operant Conditioning) หรือเรียกวา ทฤษฎีการเสริมแรงซึ่งเปนทฤษฎีแมบทในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากการทดลองของสกินเนอรสามารถสรุปการเรียนรูตามแนวคิดนี้ไดวา
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการกระทําที่ไดรับแรงเสริมกําลังโดยอาศัยหลักการใหแรงเสริม
กําลังแกผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการกระทําพฤติกรรมที่ถูกตองได
สกินเนอรไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัติซึ่งเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการกระทํา
ของผูเรียนเอง เนื่องจากพฤติกรรมของคนสวนใหญจะเปนการเรียนรูแบบกระทําและการเสริมแรง
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ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคนแสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยอาศัยสิ่งเราภายในมาเปนตัวกระตุนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอรสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการเรียนการสอน
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งอาจจะใหแรงเสริมในรูปของคําชม หรือใหรางวัลอยางอื่น
นํามาซึ่งความพอใจใหกับผูเรียนและเมื่อใดที่ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองไมถูกวิธีก็จะงดรางวัล
การกระทําเชนนี้จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวาสิ่งที่กระทํานั้นเปนการกระทําที่ถูกตองและจะปฏิบัติ
เปนนิสัยตอไป ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนหนึ่งในนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใชในการออกแบบและสรางขึ้น
ดังนั้นในการเรียนรู ผูเรียนจะตองแสดงปฏิกิริยาตามเงื่อนไขไปกอน จึงจะไดแรงเสริม
กําลังและแรงเสริมกําลังนี้จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวาสิ่งที่ตนกระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเมื่อใดที่ตก
อยูในสภาวะที่เปนปญหาอีก ก็จะทําพฤติกรรมที่ทําใหตนไดรับแรงเสริมกําลังนั้นอีกและแรงเสริมนี้
จะมีอิทธิพลตอการเรียนรูไดมากที่สุด ถาระยะเวลาระหวางกระทําพฤติกรรมที่ถูกตองและการไดรับ
แรงเสริมกําลังใกลเคียงกันมากที่สุด
5. ทฤษฎีปญญานิยม เกิดจากแนวความคิดของ ชอมสกี้ (Chomsky) เชื่อวาพฤติกรรม
มนุษยเกิดขึ้นจากจิตใจ ความคิด และความรูสึกที่แตกตางกัน พฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษยมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งความเขาใจ การรับรู การระลึก ประสบการณ การคิดอยางมีเหตุผล การตัดสินใจ
การแกปญหา การสรางจินตนาการ การจัดกลุมสิ่งของ และการตีค วาม ซึ่งแนวคิด ตามทฤษฎี
ปญญานิยมตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่เชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเกิดจากการเรียนรู และการเสริมแรง
ชวยใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรตามทฤษฎีปญญานิยมตองคํานึงถึงความแตกตาง
ทางดานความคิด ความรูสึก และโครงสรางการรับรู การเรียนจึงเปนการผสมผสานขอมูลเดิมกับ
ขอมูลใหมเขาดวยกัน ผูเ รียนที่มีขอมูลเดิมอยูแลวจะสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลใหมหรือทําใหการรับรู
เพื่อการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็วกวาผูเรียนที่ไมมีขอมูลเดิมอยูเลย ดังนั้นผูเรียนจึงมีรูปแบบ
วิธีการเรียนและความตองการวิธีการสอนที่มีรูปแบบแตกตางกัน
เพียรเจ (Piaget) เปนนักจิตวิทยาในกลุมทฤษฎีปญญานิยมที่ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการ
รับรูข องเด็กและไดสรางทฤษฎีพัฒนาการของปญญาขึ้น โดยเชื่อวามนุษยจะคอยๆ พัฒนาสติปญ
 ญา
จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยยึด
ทฤษฎีปญญานิยมนี้จะตองมีการออกแบบที่คาํ นึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน การเลือก
เนื้อหา การเลือกกิจกรรมการเรียน การควบคุมการเรียน การใชภาษา การใชภาพ ตองมีความเหมาะสม
กับเพศ วัย ความสามารถทางสติปญญา ประสบการณและอื่นๆ ของผูเรียน รูปแบบของบทเรียน
เปนการจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดคดิ และคนพบดวยตนเอง บรูเนอร (Bruner) เรียกวิธีการเรียน
การสอนแบบนี้วา การเรียนโดยการคนพบ และตอมาไดแตกแขนงไปเปนทฤษฎี Constructivists
6. ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่อยูภายใตทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดที่
เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูที่มนุษยมีอยูนั้นจะมีกลุมที่มีการเชื่อมโยงกัน โดยมนุษยจะสามารถ
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เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่เรียน รูเมลฮารและออโทนี่ (Rumalhart and Ortony) ไดนิยาม
ความหมายของคําวาโครงสรางความรูวา เปนโครงสรางของขอมูลภายในสมองของมนุษย ซึ่งรวบรวม
ความรูเกี่ยวกับวัตถุลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรมตางๆ เอาไว หนาที่ของโครงสรางความรู คือ
การนําไปสูการรับรูขอมูล การรับรูขอมูลนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาดโครงสรางความรู ทั้งนี้
เพราะการรับรูขอมูลเปนการสรางความหมาย โดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยู
และจากการกระตุนโดยเหตุการณหนึ่งๆ ที่ชวยใหเกิดความเชื่อมโยงความรูนั้นเขาดวยกัน การรับรู
เป นสิ่งสําคั ญที่ ทําใหเ กิดการเรียนรู เนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการรับ รู
นอกจากโครงสรางความรูจะชวยในการเรียนรู การรับรู และการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมา
7. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา เปนแนวคิดที่เชื่อวาความรูแตละองคความรูมีโครงสราง
ที่แนชัดและสลับซับซอนมากนอยแตกตางกัน โดยองคความรูบางประเภท เชน คณิตศาสตร หรือ
วิทยาศาสตร ถือเปนองคความรูที่มีโครงสรางตายตัว ไมสลับซับซอน เพราะมีความเปนเหตุเปนผล
ที่แนนอน ในขณะเดียวกันองคความรูบางประเภท เชน จิตวิทยา ถือวาเปนองคความรูที่ไมมีโครงสราง
ตายตัวและสลับซับซอน เพราะเปนเหตุเปนผลของธรรมชาติขององคความรูตามประเภทของวิชา
ไมสามารถรวมทั้งองคความรูในวิชาไดทั้งหมด บางสวนขององคความรูบางประเภทที่มีโครงสราง
ตายตัวก็สามารถจะเปนองคความรูประเภทที่ไมมีโครงสรางตายตัวได แนวคิดในเรื่องความยืดหยุน
ทางปญญาสงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา เพื่อตอบสนอง
ตอโครงสรางขององคความรูที่แตกตางกันไดแก แนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียน
ทฤษฎีโครงสรางความรูและทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญาสงผลตอการออกแบบ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาและสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงสรางการ
นําเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อหลายมิติที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของมนุษย ในความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี ซึ่งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู
นอกจากนี้ การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะหลายมิติสามารถที่จะตอบสนองความแตกตางของโครงสราง
ขององคความรูที่ไมชัดเจนหรือมีความสลับซับซอน ซึ่งเปนแนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุนทาง
ปญญาดว ย โดยการจัดระเบีย บโครงสรา งการนํา เสนอในลัก ษณะเนื้อหาหลายมิติจะทํา ใหผูใ ช
สามารถที่จะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
พื้นฐานความรูของตนไดอยางเต็มที่ มัลติมีเดียทางการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี
ทั้งสองนี้ จะมีโครงสรางของมัลติมีเดียแบบสื่อหลายมิติ ในลักษณะโยงใยผูใชจะไดรับการเสนอเนื้อหา
ในลําดับที่ไมเหมือนกันและไมตายตัว โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอจะขึ้นอยูกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจเปนสําคัญ
สรุป คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองอาศัยหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูเปนพื้นฐาน
ในการออกแบบ เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาได ผูพัฒนาสื่อตองคนควาหาแนวคิด
เทคนิควิธีที่จะนําไปชวยใหขบวนการเรียนการสอนประสบผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด
ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู ความเขาใจในการเรียนรูของมนุษย ดังนั้น
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ดีตองออกแบบใหสนองความตองการ ความคิดสรางสรรค
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ความแตกตางระหวางบุคคล และจูงใจใหผูเรียนรูสึกวาอยากเขาเรียน เมื่อเขาไปเรียนแลวผูเรียน
ตองเกิดความอยากรูอยากเห็นอีกดวย เชน การออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรเลือกเนื้อหาที่
ไมยาก และไมซับซอนเกินไป ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง การออกแบบตองมีความเหมาะสม
กับทักษะและความสามารถของผูเรียน เนื้อหาควรจะเริ่มจากงายๆ และเพิ่มใหยากขึ้นเรื่อยๆ มีเกณฑ
การประเมินผลของการเรียนที่ชัดเจน ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนได การสราง
แรงจูงใจจึงชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเพื่อทําคะแนนใหสูงขึ้น

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา
5.1 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 5 สาระ 6 มาตรฐานการเรียน 108
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และกําหนดสาระการเรียนรูชวงชั้นไว ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ( ป.1 – 3)
22 ขอ
ชวงชั้นที่ 2 ( ป.4 – 6)
29 ขอ
ชวงชั้นที่ 3 ( ม.1 – 3)
29 ขอ
ชวงชั้นที่ 4 ( ม.4 – 6)
28 ขอ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนตัวบงชี้การเรียนรูที่หลักสูตรคาดหวังจะใหเกิดกับตัวผูเรียน
เมื่อเรียนจบในแตละชวงชั้นองคประกอบที่สําคัญอยูในมาตรฐานชวงชั้นมี 3 สวน คือทักษะกระบวนการ
ที่บงบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) และความรู (Knowledge) รวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดังนั้น มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จึงเปนสิ่งที่บอกใหรูวา
นักเรียนทุกคนควรรูอะไร สามารถทําอะไรได มีเจตคติ และคานิยมในเรื่องนั้นๆ อยางไร ซึ่งเปน
รายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุระดับคุณภาพดังที่กําหนดไวใน
หลักสูตรอยางตอเนื่อง ซึ่งจํานวนมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นในแตละชวงชั้นจะมีจํานวนไมเทากัน
สําหรับชวงชั้นที่ 2 ไดกําหนดไว ดังนี้
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. เขาใจการทํางานของระบบอวัยวะที่มีผลตอสุขภาพสมรรถภาพ การเจริญเติบโต
และการพัฒนาการ
2. เขาใจการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและจิตวิญญาณ
ในวัยแรกรุน และวัยรุน
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สาระที่ 2 ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะใน
การดํารงชีวิต
1. เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย
2. ภูมิใจและเห็นคุณคาในความเปนเพศหญิง เพศชายและปฏิบัติบทบาทตามเพศได
อยางเหมาะสม
3. เขาใจสุขอนามัยทางเพศและปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม
4. เขาใจพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธกับการตั้งครรภ
5. ตัดสินและแกไขปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา
1. แสดงการควบคุมตนเองเมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได
ตามลําดับ ทั้งแบบอยูกับที่ เคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของ
2. จําแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง ความสมดุล
3. รูจักใชขอมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
การเลนเกม กีฬา
มาตรฐาน พ.3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกมและการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
1. ออกกําลังกาย เลนเกม และกีฬาที่ตนเองชื่นชอบเปนประจํา
2. มีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย การเลนเกม กีฬา ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
3. ปฏิบัติกิจกรรมทางกายดวยความตระหนักในคุณคาที่มีตอสุขภาพและสมรรถภาพ
ดวยความรับผิดชอบจนประสบผลสําเร็จ
4. จําแนกกฎ กติกาและขั้นตอนการปฏิบัติในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
การเลนเกมและกีฬาและสามารถนําไปใชเพื่อความปลอดภัย
5. จําแนกกลวิธีการรุก การปองกัน และการใหความรวมมือในการเขารวมการเลนเกม
และกีฬาที่เลือกไดอยางมีน้ําใจนักกีฬา
6. แสดงการพัฒนาการของการเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลและสิทธิผูอื่นใน
การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
7. แสดงความรั บผิ ดชอบต อการกระทํ าของตนเองในการเข าร วมกิ จกรรมทางกาย
การเลนเกมและการเลนกีฬาประเภททีม
8. รูแพ รูชนะ รูอภัย ในการเขารวมกิจกรรมสุขภาพการออกกําลังกาย การเลนและ
การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
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สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
มาตรฐาน พ.4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ
การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
1. วิเคราะหผลของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
2. วิเคราะหผลกระทบของพฤติกรรมที่มีตอการดํารงสุขภาพ และการปองกันโรค
3. สามารถเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ขอมูลขาวสารและบริการสุขภาพ
4. สามารถจัดการกับอารมณและความเครียดเมื่อประสบปญหา
5. การออกกําลังกาย พักผอน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเลือกใชแหลงบริการ
สุขภาพที่เหมาะสม
6. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพดวยวิธีงายๆ
7. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความแตกตาง
และความตองการของแตละคน
8. ปรับปรุงระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดดวยวิธีงายๆ
สาระที่ 5 ปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง
1. วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปลอดภัย และไมปลอดภัย เลือกปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
2. ผลกระทบของการใชยา บุหรี่ สารเสพติด ภัยอันตราย และความรุนแรงที่มีตอ
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสามารถหลีกเลี่ยงได
3. สามารถปฐมพยาบาลและดูแลเบื้องตน เมื่อเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย
5.2 มาตรฐานการเรียนรู
การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู (Standard) ในแตละชั้นปอาจจะเรียกวาผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (Learning Outcome) ซึ่งสามารถใชทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีของบลูม (Bloom) ทฤษฎี
ของซิงเกอร และดิก (Singer and Dick) ทฤษฎีของแครโทล (Krathwohl) ทฤษฎีของคอรบิน (Corbin)
ทฤษฎีของวรศักดิ์ เพียรชอบ เปนตน มาใชในการจัดระดับผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือพฤติกรรม
ผูเรียน ดังนี้
1. ความรู (Bloom)
- ความรู
- เขาใจ
- ประยุกต
- วิเคราะห
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- สังเคราะห
- ประเมินผล
2. เจตคติ (Singer and Dick)
- เห็นคุณคา (เลือก ยอมรับ)
- ซาบซึ้ง (ประเมิน รูจักเลือก)
- สนใจ
Krathwohl
- ยอมรับ
- ตอบสนอง
- รูคุณคา
- จัดรวบรวม
- เกิดคุณลักษณะคานิยมชั้นสูง
3. ทักษะ (Corbin)
- รูคําศัพท
- เคลื่อนไหวไมเคลื่อนที่
- เคลื่อนไหวดวยการ เคลื่อนที่
- เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ
- จัดรูปแบบ
- เคลื่อนไหวรวมกับผูอื่น
- แกปญหา
4. สมรรถภาพทางกาย
- รูคําศัพท
- ออกกําลังกาย
- มีสมรรถภาพ
- กําหนดรูปแบบการออกกําลังกายเปนประจํา
- ประเมิน
- แกปญหา
5. สังคม
- ปฏิบัติตน
- มีอารมณมั่นคง
- มีความสัมพันธกับผูอื่น
- กระทําใหประสบความสําเร็จตามตองการ
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5.3 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
การเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มุงเนนการพัฒนาผูเรียน
ดานปญญา พัฒนาระบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจและการแกปญหา โดยการใหผูเรียน
เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เขาใจธรรมชาติและชีวิต รูจักและเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
รักการออกกําลังกายและเลนกีฬา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติตน
ไดถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการปองกัน การสงเสริมและการดํารงไว ซึ่งสุขภาพที่ดีอยางถาวร
ทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เพื่อวางรากฐานของสุขภาพใหเขมแข็ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันปญหาสุขภาพ
ตั้งแตเริ่มแรก ใหสามารถเผชิญสถานการณที่คุกคามสุขภาพไดตลอดไป นําไปสูการพัฒนาสุขภาพ
ที่ยั่งยืนตรงตามเปาหมาย
5.4 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติ
ของชีวิตซึ่งทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติ
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลให
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน
สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน
พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
และกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
5.5 คุณภาพผูเรียน
เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาผูเ รียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายวา เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาแลว ผูเรียนจะมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดี ในเรื่อง
ธรรมชาติ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลัง
กาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรคและความ
ปลอดภัยในชีวิต มีทักษะดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย

48
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 มีความรู และเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน
 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก
สวนของรางกาย การเลนและการออกกําลังกาย
 ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมิดทางเพศ
และรูจักปฏิเสธในเรื่องที่ไมเหมาะสม
 ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของตนเองได ต ามพั ฒ นาการในแต ล ะช ว งอายุ มี ทั ก ษะ
การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพและเกม ไดอยางสนุกสนานและปลอดภัย
 มี ทัก ษะในการเลื อกบริ โ ภคอาหาร ของเล น ของใช ที่ มีผลดีต อสุ ข ภาพ หลี ก เลี่ย ง
และปองกันตนเองจากอุบัติเหตุได
 ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณและปญหาสุขภาพ
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบขอตกลง คําแนะนํา และขั้นตอนตางๆ และใหความรวมมือ
กับผูอื่นดวยความเต็มใจจนงานประสบความสําเร็จ
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่นื ในการเลนเปนกลุม
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
 เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆ ของรางกายและรูจักดูแล
อวัยวะที่สําคัญของระบบนั้น ๆ
 เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แรงขับทางเพศ
ของชายหญิง เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม
 เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน และเปนสุข
 ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม
 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ
ความรุนแรง สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
 รู ห ลั ก การเคลื่ อ นไหวและสามารถเลื อ กเข า ร ว มกิ จ กรรมทางกาย เกม การละเล น
พื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ
กติกา สิทธิ และหนาที่ของตนเองจนงานสําเร็จลุลวง
 วางแผนและปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางกาย กิ จ กรรมสร า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายเพื่ อ
สุขภาพไดตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจํา
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 จัดการกับอารมณ ความเครียด และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม
 มีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ

5.6 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูล ขอปฏิบัติตางๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคําตอบ
อธิบาย แลกเปลี่ยนขอมูล คิดวิเคราะหเกี่ยวกับตนและผลกระทบที่มีตอสุขภาพ คิดอยางมีวิจารณญาณ
และสรางสรรคเกี่ยวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเปนจริงเกี่ยวกับเรื่องโครงสรางและหนาที่การทํางาน
ของระบบตางๆ ของรางกาย การปองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบตางๆ สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน ภัยธรรมชาติ การใชยาผิด สารพิษ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรและหลีกเลี่ยงปญหาการตั้งครรภ เลือกออกกําลังกาย พักผอน ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนกําหนดแนวปฏิบัติของตนในการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
การดําเนินชีวิตเปนผูมีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสํานึกในการดูแล และรับผิดชอบตอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัวและสวนรวม เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ จัดการกับความขัดแยง
ความเครียดและปญหาทางอารมณ มีการแสวงหา เลือกและใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพ นําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันมีคุณธรรมจริยธรรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวพบวา กระบวนการจัดการเรียนรูที่จะไดผล
สมบูรณไดนั้น ประกอบดวยปจจัยตางๆ หลายประการ โดยเฉพาะตัวครูผูสอนที่จะตองมีความรู
ความเขาใจทั้งในหลักสูตร เนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน ตลอดจน
เทคโนโลยีที่จําเปน และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็ม
ตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเปนสําคัญ

6. การสุมกลุมตัวอยาง
มยุรี ศรีชัย (2538: 10-86) ไดอธิบายเทคนิคการสุมตัวอยาง ไวดังนี้
6.1 การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) เปนวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางแบบหนึ่งที่กลุมตัวอยางขนาดตามที่กําหนด (n) แตละกลุมมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กัน ซึ่ง
วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย อาจทําไดดังนี้
6.1.1 ใชวิธีจับฉลาก
6.1.2 ใชตารางเลขสุม (Table of random number)
6.2 การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) เปนการสุมตัวอยางที่อาศัย
ชวงระยะหางเปนหลักในการสุม เชน การสุมตัวอยางไดสมาชิกหนวยที่ 5, 10 , 15, 20, 25, 30,
35,…... หรือ กลุมตัวอยางที่ประกอบดวยสมาชิกหนวยที่ 3, 13, 23, 33, 43, 53,......เรื่อยไปจนครบ
จํานวนตามที่ตองการสุม
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6.3 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ใชสุมในกรณีที่
ประชากรมีลักษณะแตกตางกันมาก การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น มีหลักการดังนี้
6.3.1 แบงประชากรออกเปนกลุมยอยหรือเปนชั้น (Strata) ตามลักษณะตางๆ โดยให
แตละชั้นมีลักษณะภายในคลายๆ กัน แตระหวางชั้นมีลักษณะแตกตางกัน
6.3.2 สมาชิกแตละหนวยของประชากรจะตองอยูในชั้นใดชั้นหนึ่งเทานั้น จะอยูคาบ
เกี่ยวกันไมได
6.3.3 การสุมตัวอยางแตละชั้นจะตองเปนอิสระจากกัน (Independent Samples)
กลาวคือ การสุมในชั้นหนึ่งจะไมมีผลกระทบตอการสุมชั้นอื่นๆ

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้คือ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
4. วิธีดําเนินการทดลอง
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมงคล
วราราม (สมพรพสกสรรค) สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2553 จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ที่ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน
50 คน ดังนี้
1. จับสลากครั้งที่ 1 สําหรับการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 5 คน
2. จับสลากครั้งที่ 2 สําหรับการทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน
3. จับสลากครั้งที่ 3 สําหรับการทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัล ติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนัก เรียนชว งชั้นที่ 2
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
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3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 2 ฉบับ คือ
3.1 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งร า งกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
3.2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งร า งกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

การสรางและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมงคลวราราม กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใหเขาใจโครงสรางของเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผลและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.2 ศึกษาเอกสารขอบขายเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
รางกายของเรา
1.3 วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนจากคําอธิบายหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องรางกายของเรา เพื่อให
กิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรตองการ
1.4 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตร
1.5 วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนแลวแบงเนื้อหาออกเปนเรื่องๆ ใหสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 5 เรื่อง แตละเรื่องแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
ตอนที่ 1 อวัยวะในระบบประสาท
ตอนที่ 2 หนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบประสาท
ตอนที่ 3 การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
ตอนที 1 อวัยวะในระบบหายใจ
ตอนที่ 2 หนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบหายใจ
ตอนที่ 3 การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
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เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
ตอนที่ 1 อวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิต
ตอนที่ 2 หนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิต
ตอนที่ 3 การดูแลรักษาอวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิต
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
ตอนที่ 1 อวัยวะในระบบตอมไรทอ
ตอนที่ 2 หนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบตอมไรทอ
ตอนที่ 3 การดูแลรักษาอวัยวะในระบบตอมไรทอ
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
ตอนที่ 1 อวัยวะในระบบสืบพันธุ
ตอนที่ 2 หนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบสืบพันธุ
ตอนที 3 การดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ
1.6 นําเนื้อหาของบทเรียนไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
แลวนํามาปรับปรุงแกไข กอนจะนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอไป
1.7 ศึกษาหลักการ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตางๆ
1.8 สรางแบบฝกหัดระหวางเรียน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
125 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา
1.9 นําแบบฝกหัดที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองดานเนื้อหา ดานภาพ ดานการใชภาษาและดานแบบทดสอบ
1.10 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยเขียน Flowchart (ภาคผนวก ค
หนา 96) และ Script ใหตรงกับเนื้อหาที่กําหนด
1.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยเสนออาจารยที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและเนื้อหา
ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขดานภาษา เชน คําผิด คําเชื่อมประโยค การเวนวรรค
ความชัดเจนของคําถาม
1.12 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามที่ออกแบบไว
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1.13 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยเสนออาจารยที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้
1.13.1 ดานภาพ ภาษา และเสียง เชน เสียงปุมดังเกินไป เสียงบรรยายของ
บทเรียนไมมี ภาพประกอบมีนอย
1.13.2 ดานตัวอักษรและสี เชน ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป
1.13.3 ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน หนาจอในการนําเสนอบทเรียนเล็ก
เกินไป
1.13.4 เชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนไปยังแหลงการเรียนรูอื่น เชน เว็บไซตตางๆ
บนอินเทอรเน็ต
1.14 นํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ แ ก ไ ขแล ว ไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2553
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาเนื้อหาและวิธีการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบและการวิเคราะห
ขอสอบ เพื่อใชเปนแบบฝกหัดวัดผลทางการเรียนดานเนื้อหาในแตละเรื่อง และแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูทายบทเรียน ภายหลังจากที่ไดเรียนแลว
2.2 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
2.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย เปนขอสอบแบบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว ใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 เรื่อง รวม 125 ขอ
2.4 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความถูกตอง
2.5 นํา แบบทดสอบไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย น
วั ด ไทร (ถาวรพรหมมานุ กู ล ) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาวิชานีม้ าแลว
จํานวน 100 คน และตรวจใหคะแนนแบบ 0 – 1 (Zero-One Method) ใหขอทีต่ อบถูก 1 คะแนน
สวนขอทีต่ อบผิด หรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ได 0 คะแนน
2.6 นําคาคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)
แลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.20 ขึ้นไป (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 209-210) และเลือกขอสอบที่ครอบคลุมผล
การเรียนรูที่คาดหวังไวเรื่องละ 15 ขอ รวม 75 ขอ
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2.7 นําแบบทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูต ร KR. – 20 ของKuder Richardson (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 215- 217)
ตาราง 1 สรุปคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อมั่น (KR - 20) ของ
แบบทดสอบ

เรื่องที่
1. ระบบประสาท
2. ระบบหายใจ
3. ระบบไหลเวียนโลหิต
4. ระบบตอมไรทอ
5. ระบบสืบพันธุ
รวม

จํานวนขอ
15
15
15
15
15
75

คาความยาก
งาย
0.40 - 0.80
0.40 - 0.71
0.40 - 0.71
0.37 - 0.68
0.42 - 0.79
0.37-0.80

คาอํานาจ
จําแนก
0.37- 0.70
0.37 - 0.63
0.41 - 0.60
0.37 - 0.65
0.37 - 0.81
0.37-0.81

คาความ
เชื่อมั่น
0.83
0.75
0.84
0.87
0.82
0.82

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 75 ขอ มีคาความยาก
งาย 0.37-0.80 คาอํานาจจําแนก 0.37-0.81คาความเชื่อมั่น 0.82 และเมื่อศึกษาในแตละบทสรุปได
ดังนี้
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงาย 0.40-0.80 คาอํานาจ
จําแนก 0.37-0.70 คาความเชื่อมั่น 0.83
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงาย 0.40-0.71 คาอํานาจจําแนก
0.37-0.63 คาความเชื่อมั่น 0.75
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงาย 0.40-0.71 คาอํานาจ
จําแนก 0.41-0.60 คาความเชื่อมั่น 0.84
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงาย 0.37-0.68 คาอํานาจ
จําแนก 0.37-0.65 คาความเชื่อมั่น 0.87
เรื่ องที่ 5 ระบบสืบพันธุ จํานวน 15 ขอ มีค าความยากงาย 0.42-0.79 คาอํ านาจ
จําแนก 0.37-0.81 คาความเชื่อมั่น 0.82
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3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ
3.1 การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ
โดยแบงการประเมินออกเปน 2
ดาน คือ ดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช
ระดับ 1 หมายถึง ตองปรับปรุง
โดยไดกําหนดหัวขอและรายละเอียดในการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ดังนี้
3.1.1 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ด า นเนื้ อ หา
ประกอบดวย
3.1.1.1 ดานเนื้อหา
- ความสอดคลองของวัตถุประสงคและเนื้อหา
- ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา
- ความถูกตองของเนื้อหาบทเรียน
- ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
- ปริมาณของเนื้อหาในแตละตอน
3.1.1.2 ดานภาพและการใชภาษา
- การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน
- ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน
- ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา
- การใชภาษาในการบรรยายภาพ
3.1.1.3 ดานแบบทดสอบ
- ความชัดเจนของคําถาม
- ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ
3.1.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคโนโลยี
การศึกษา ประกอบดวย
3.1.2.1 ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
- ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง
- ลําดับในการดําเนินเนื้อหา
- ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง
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3.1.2.2 ดานภาพ ภาษา และเสียง
- ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา
- ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา
- ความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน
- ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ
3.1.2.3 ดานตัวอักษร และสี
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
- ความเหมาะสมของการเลือกใชตัวอักษร
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
3.1.2.4 เทคนิคการนําเสนอบทเรียน
- ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา
- ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ
- การควบคุมบทเรียน เชน การใชเมาส
- ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลัก และเมนูยอย
3.2 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษา
3.3 นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนคาเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
คะแนนคาเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี
คะแนนคาเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนคาเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช
คะแนนคาเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองปรับปรุง
ผูวิจัยกําหนดใหคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะตองมีคะแนนคาเฉลี่ยจาก
การประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป

วิธีการดําเนินการทดลอง
หลังจากที่ไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิท ธิภาพบทเรียนคอมพิว เตอรมัลติมีเ ดีย
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

58
การทดลองครั้งที่ 1
มีวิธีการดําเนินการคือ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา ที่ได
สรางขึ้นตามกระบวนการไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน โดยใหศึกษาบทเรียนที่สรางขึ้น
จากเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง แลวใหศึกษาบทเรียนวันละ 1 เรื่อง โดยเริ่มจากเรื่องที่ 1
ระหวางเรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อศึกษาจบแลวใหทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากนั้นจึงเรียนเรื่องที่ 2และปฏิบัติเชนเดียวกันจนครบ 5 เรื่อง ผูวิจัยเก็บขอมูลโดย
การสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน และการสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียน สัมภาษณหลังการเรียน
เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองในดานคุณภาพของบทเรียนและการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 2 ตอไป
การทดลองครั้งที่ 2
มีวิธีดําเนินการคือ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา ที่ไดปรับปรุง
แกไขจากการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน จากเครื่องคอมพิวเตอร
1 คน ตอ 1 เครื่อง โดยใหศึกษาบทเรียนวันละ 1 เรื่อง โดยเริ่มเรียนเรื่องที่ 1 และใหทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน เมื่อเรียนจบบทเรียนแลวใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวจึงศึกษา
เรื่องที่ 2 และปฏิบัติเชนเดียวกันนี้จนครบทั้ง 5 เรื่อง นําขอมูลจากแบบฝกหัดและผลการทดสอบไป
วิ เ คราะห ห าแนวโน ม ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย โดยใช สู ต ร E 1 / E 2
จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไข เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 3 ตอไป
การทดลองครั้งที่ 3
มีวิธีดําเนินการคือ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา ที่ไดทํา
การปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง โดยใหศึกษาบทเรียนวันละ 1 เรื่อง เริ่มเรียนเรื่องที่ 1 ระหวางเรียน
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อเรียนจบแลวใหทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แลวจึงศึกษาเรื่องที่ 2 และปฏิบัติเชนเดียวกันจนครบ 5 เรื่องนําขอมูลจากแบบฝกหัดและผลการ
ทดสอบไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. สถิติที่ใชในการหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอของ
จุง – เตฟาน (Chung - Teh Fan) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 217-218)
2. สถิติที่ใชหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคํานวณ
จากสูตร KR – 20 Kuder – Richardson (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 197-199)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 73)
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2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คํานวณจากสูตร E1 / E2
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 284)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยแบงเนื้อหาออกเปน
5 เรื่อง ไดแก
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
ในเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) แตละบทจะมีเนื้อหายอยและแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อเรียนจบ
บทเรีย นแตล ะเรื่อ งจะมีแบบทดสอบหลังเรียน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ
และโตต อบกับ บทเรีย นได บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย หนาตางตอนรับเขาสู
บทเรี ยน หน าเมนู หลั ก ปุ มแนะนํ าการใช บทเรี ยน ปุ มผู จั ดทํ า ปุ มค นคว าเพิ่ มเติ มจากเครื อข าย
อินเตอรเน็ต ปุมออกจากบทเรียน หนาตางบทเรียน ปุมเขาสูบทเรียน หนาตางจุดประสงคการเรียนรู
ปุมแบบฝกหัดระหวางเรียน ปุมแบบทดสอบหลังเรียน แจงผลการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน
ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเราเปนเนื้อหาที่เรียบเรียงขึ้นใหม โดยให
คณะผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ และเหมาะสมดานเนื้อหา ภาพ และภาษา รวมถึงแบบทดสอบ
ซึ่งไดนําขอบกพรองที่ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น และไดนําแบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาหาคาเฉลี่ย ดังแสดงในตาราง 2 และ 3
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1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3
ทาน ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
1.1 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา
1.2 ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา
1.3 ความถูกตองของเนือ้ หาบทเรียน
1.4 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
1.5 ปริมาณของเนื้อหาในแตละตอน
2. ดานภาพและการใชภาษา
2.1 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน
2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน
2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา
2.4 การใชภาษาในการบรรยายภาพ
3. ดานแบบทดสอบ
3.1 ความชัดเจนของคําถาม
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ
เฉลี่ยโดยรวม



4.87
5.00
5.00
5.00
4.67
4.67
4.84
4.67
5.00
4.67
5.00
5.00
5.00
5.00
4.88

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกาย
ของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3
ทานพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดในทุกขอ และเมื่อ
วิเคราะหรายดานสรุปไดดังนี้
ดานเนื้อหา ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา ความเหมาะสมของการลําดับขั้นใน
การนําเสนอเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหาบทเรียน ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ปริมาณ
ของเนื้อหาในแตละตอน มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
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ดานภาพ และการใชภาษา การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน ความเหมาะสมของ
การออกแบบบทเรียน การใชภาษาในการบรรยายภาพ ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา มีคุณภาพ
อยูในระดับดีมาก
ดา นแบบทดสอบ ความชัดเจนของคําถาม อยูใ นระดับ ดีม ากและความเหมาะสมของ
จํานวนแบบทดสอบ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
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2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน 3 ทาน ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง
1.2 ลําดับในการดําเนินเนื้อหา
1.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง
2. ดานภาพ ภาษา และเสียง
2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา
2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน
2.4 ความนาสนใจของเสียงดนตรีทใี่ ชประกอบ
3. ดานตัวอักษร และสี
3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชตวั อักษร
3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน
4.1 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนือ้ หา
4.2 ความเหมาะสมของการอออกแบบหนาจอ
4.3 การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาส
4.4 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน
4.5 ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลัก และเมนูยอย
เฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
4.27
4.00
4.40
4.40
4.35
4.70
4.70
4.40
3.60

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

4.85
5.00
5.00
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.57

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกาย
ของเราสํา หรับ นัก เรีย นชว งชั้น ที่ 2 (ชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6) โดยผูเ ชี่ ย วชาญดา นเทคโนโลยี
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การศึก ษา พบว า บทเรี ย นคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และเมื่อ
วิเคราะหรายดานสรุปไดดังนี้
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง ลําดับในการดําเนินเนื้อหา
ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับดี ในทุกขอ
ดานภาพ ภาษา และเสียง ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา ความเหมาะสมของปริมาณ
ภาพกั บ เนื้อ หา มี คุณ ภาพอยู ใ นระดับ ดีม าก สว นความชัด เจนของเสี ย งบรรยายของบทเรี ย น
ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ มีคุณภาพอยูในระดับดี
ดานตัว อัก ษร และสี ความเหมาะสมของรูป แบบตัว อักษร ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร ความเหมาะสมของการเลือกใชตัวอักษร ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง คุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก ในทุกขอ
เทคนิคการนําเสนอบทเรียน ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา ความเหมาะสมของ
การออกแบบหนาจอ การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาส ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน
ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลัก และเมนูยอย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ในทุกขอ

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 และสรุปผลการทดลองไดดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1
เปนการตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่สรางขึ้นโดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
กลุมที่ 1 จํานวน 5 คน กําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใชวิธีการเก็บขอมูล
เพื่อหาขอบกพรองตางๆ ดวยการสังเกต สัมภาษณ สอบถามผูเรียน และจดบันทึกปญหาจากการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ผลการสังเกต สัมภาษณ และสอบถามผูเรียน เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) พบวา ผูเรียนมี
ความสนใจ และกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี ในสวนของแบบฝกหัดผูเรียนมีความพึงพอใจที่
สามารถโตตอบกับบทเรียนได ซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนมากขึ้น ซึ่ง
ในการทดลองครั้งที่ 1 มีปญหาและขอบกพรองที่ตองปรับปรุง ดังนี้คือ
1. คําแนะนําการใชงานอธิบายมากไป
2. ไมมีเสียงบรรยาย เมื่อเขาสูหนาบทเรียน
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ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้
1. ปรับปรุงคําแนะนําการใชงานใหกระชับ และเขาใจงาย
2. ใสเสียงบรรยายประกอบในทุกบทเรียน
ผูวิจัยไดรวบรวมปญหาที่พบรวมถึงขอบกพรองตางๆ ของบทเรียนนํามาปรับปรุงแกไข
บทเรียนใหเหมาะสมแลวนําไปทดลองในครั้งตอไป
การทดลองครั้งที่ 2
เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่ไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองในครั้งที่ 1 แลว ไปทดลองใชเพื่อหาแนวโนม
ของประสิทธิภาพบทเรียนกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 15 คน โดยใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ
นักเรียน 1 คน โดยใหนักเรียนเริ่มเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนควบคูไปในแตละเรื่อง และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เมื่อ
เรียนจบเนื้อหาในแตละบท ทําเชนนี้จนครบ 3 บท แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของแตละบท มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑ
85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการทดลองครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
แบบฝกหัด
เรื่อง
ที่ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
1
15
13.67
2
15
13.53
3
15
13.93
4
15
13.87
5
15
13.40
รวม
75
13.68

E1
91.11
90.22
92.88
92.44
89.33
91.19

แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
15
14.60
15
14.07
15
14.80
15
14.33
15
14.53
75
14.47

E2
97.33
93.77
98.66
95.55
96.88
96.44

ประสิทธิภาพ
E1/E2
91.11/97.33
90.22/93.77
92.88/98.66
92.44/95.55
89.33/96.88
91.19/96.44

จากตาราง 4 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกาย
ของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ในการทดลองครั้งที่ 2 พบวา บทเรียน
ทั้ง 5 เรื่อง มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัด ระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรีย นโดยรวมเปน
91.19/96.44 โดยเรื่อ งที่ 1 ระบบประสาท มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
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แบบทดสอบหลังเรียนเปน 91.11/97.33 เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวาง
เรี ย น และแบบทดสอบหลั ง เรี ย นเป น 90.22/93.77 เรื ่อ งที ่ 3
ระบบไหลเวีย นโลหิต มี
ประสิทธิภาพ ของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 92.88/98.66 เรื่องที่ 4
ระบบต อ มไร ท อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก หั ด ระหว า งเรี ย น และแบบทดสอบหลั ง เรี ย นเป น
92.44/95.55 เรื่ อ งที่ 5
ระบบสื บ พั นธุ มี ป ระสิท ธิ ภ าพของแบบฝก หัด ระหวา งเรีย น และ
แบบทดสอบหลัง เรีย นเปน 89.33/96.88 ซึ ่ง แสดงวา บทเรีย นคอมพิว เตอรม ัล ติม ีเ ดีย เรื ่อ ง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) เรื่องที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปนไปตามเกณฑ 85/85
ผูวิจัยไดรวบรวบขอมูลที่เปนขอบกพรองและปญหาตางๆ ในการทดลอง ครั้งที่ 2 ซึ่งมีปญหาที่พบ
และสิ่งที่ตองปรับปรุงมีดังนี้
1. ปรับขนาดหนาบทเรียนใหมีขนาดใหญขึ้น
2. ปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาดที่ใหญและอานงายขึ้น
3. เพิ่มรูปภาพประกอบใหมากขึ้น
การทดลองครั้งที่ 3
เปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ที่ไดปรับปรุงแลวในครั้งที่ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 จํานวน 30 คน โดยใช
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอนักเรียน 1 คน แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลัง เรีย นของแตล ะบท มาวิเ คราะหห าประสิท ธิภ าพของบทเรีย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
แบบฝกหัด
เรื่อง
ที่ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
1
15
14.00
2
15
13.70
3
15
14.00
4
15
13.57
5
15
13.83
รวม
75
13.82

E1
93.33
91.33
93.33
90.44
92.22
92.13

แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
15
14.60
15
13.97
15
14.73
15
14.33
15
14.53
75
14.31

E2
97.33
93.11
98.22
95.55
96.88
96.21

ประสิทธิภาพ
E1/E2
93.33/97.33
91.33/93.11
93.33/98.22
90.44/95.55
92.22/96.88
92.13/96.21
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จากตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องรางกาย
ของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ในการทดลองครั้งที่ 3 พบวา บทเรียน
ทั้ง 5 เรื่อง มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเปน
92.13/96.21 โดยเรื่องที่ 1 ระบบประสาท มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนเปน 93.33/97.33 เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ มีประสิทธิภาพของ
แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 91.33/93.11 เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 93.33/98.22 เรื่องที่ 4
ระบบต อมไร ท อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ กหั ด ระหว า งเรี ย น และแบบทดสอบหลั ง เรี ย นเป น
90.44/95.55
เรื่ อ งที่ 5 ระบบสื บ พัน ธุ มี ป ระสิท ธิ ภาพของแบบฝก หัด ระหวา งเรีย น และ
แบบทดสอบหลัง เรีย นเปน 92.22/96.88 ซึ่ง แสดงวา บทเรีย นคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย เรื่อ ง
รา งกายของเรา สํา หรับ นัก เรีย นชว งชั้น ที่ 2 (ชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6) เรื่อ งที่ 1,2,3,4 และ 5
มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปนไปตามเกณฑ 85/85

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษาและพลศึก ษา เรื่อ งรา งกายของเรา สํา หรับ นั ก เรีย นชว งชั้น ที่ 2
(ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6) ใหไดตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ ดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่
2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว

สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 5 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
2. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6) จากการทดลองกับ กลุมตัวอยางพบวา บทเรียนคอมพิ วเตอร
คอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ส ร า งขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมคื อ 92.13/96.21 และทั้ ง 5 เรื่ อ ง
มีประสิทธิภาพดังนี้
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
มีประสิทธิภาพ 93.33/97.33
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
มีประสิทธิภาพ 91.33/93.11
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต มีประสิทธิภาพ 93.33/98.22
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
มีประสิทธิภาพ 90.44/95.55
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
มีประสิทธิภาพ 92.22/96.88
3. คุณภาพของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) มีคุณภาพดังนี้
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3.1 คุณภาพจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
3.2 คุณภาพจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก

อภิปรายผล
จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา กลุมสาระการเรียนรู
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 2 (ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6) พบว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 92.13/96.21 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
คือ 85/85 ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก
และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานสื่ออยูในระดับดีมาก
จึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ซึ่งมี
ประสิท ธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากบทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย ไดผา นขั้น ตอน
การสรา งและพัฒ นาอยา งเปน ระบบไดรับ การตรวจสอบแกไ ขตามขอ เสนอแนะของอาจารยที่
ปรึก ษาสารนิพ นธ ผา นการประเมิน คุณ ภาพทั้ง ดา นเนื้อ หาและดา นเทคโนโลยีก ารศึก ษา
รวมถึงการทดลองตามกระบวนการวิจัย และพัฒนา นอกจากนี้บ ทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย
ยัง เปน สื ่อ ที ่ส ามารถเรีย นรู ไ ดด ว ยตนเอง โดยยึด ผู เ รีย นเปน สํ า คัญ มีก ารนํ า เสนอเนื ้อ หา
บทเรีย นที่ห ลากหลายรูป แบบ โดยมีทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และ
การโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นํามาผสมผสานเขาดวยกันใหเกิดความนาสนใจ
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังเชื่อมต อแหลงคนควาเพิ่มเติมไปยังเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต เพื่อใหผู เรียน
สามารถศึ ก ษาค น คว า เพิ่ ม เติ ม ได อี ก นอกเหนื อ จากที่ เ รี ย นในบทเรี ย น จะเห็ น ได ว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชวยชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่สรางและพัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นตอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดจริง
ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้สอดคลองกับผลวิจัยของ พัส ตราภรณ ขวัญ เพชร
(2550: 56-57) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องจังหวัดสงขลา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ
85/85 ผลการทดลองพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม
92.60/91.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรัตน บุญไชโย
(254956-57) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ทศนิยม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
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บานสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 48 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑ 85/85 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ทศนิยม กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีประสิทธิภาพ 88.25/90.40 และงานวิจัยของ
วราวุธ หอสวางวงศ (254953-54) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเรขาคณิต สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สํานักงานเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
จํ า นวน 48 คน โดยใช วิ ธี ก ารสุ มแบบหลายขั้นตอน ผลการศึก ษาพบวา บทเรียนคอมพิว เตอร
มัล ติมี เ ดี ย กลุม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เรื่ อ งเรขาคณิ ต สํ า หรับ นั ก เรีย นระดั บ ชว งชั้ นที่ 2
มีประสิทธิภาพ 92.00/89.79 และงานวิจัยของ ภาณินี ศรีกาญจน (254864-65) ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชการตูนดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องคํา
ราชาศัพทและคําสุภาพ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 48 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย ผลการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพ 93.11/92.22
2. ในดานการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดดําเนินการวางแผนพัฒนาอยางเปน
ระบบ และเปนไปตามลําดับขั้นตอน มีการปรับปรุงแกไขทุกขั้นตอน ผานการตรวจสอบ และการประเมิน
คุณ ภาพของบทเรีย นคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย โดยผูเ ชี่ย วชาญดา นเนื้อ หา และผูเ ชี่ย วชาญดา น
เทคโนโลยีทางการศึกษา ผลการประเมิน พบวาบทเรียนทั้ง 5 เรื่อง มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก
จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา ไปทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรีย น ตามกระบวนการของการศึก ษา และพัฒ นา จํ า นวน 3 ครั้ง และแตล ะครั้ง จะมีก าร
ปรับ ปรุง แกไ ขขอบกพรองตางๆ โดย ครั้งที่ 1 เปนการทดลองรายบุคคลเพื่อตรวจสอบขั้นตน กับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ครั้งที่ 2 เปนการทดลองกลุมยอยกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน
15 คน เพื่อตรวจสอบหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และครั้งที่ 3 เปน
การทดลองภาคสนามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลทาง
สถิ ติ เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรีย นคอมพิว เตอรม ัล ติม ีเ ดีย ตามเกณฑ 85/85 ซึ ่ง
ประสิท ธิภ าพโดยรวมของบทเรีย นคอมพิ ว เตอร มัล ติ มี เ ดีย ที่ ไ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่
กําหนดไว
จากผลการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) พบวา การทดลองครั้งที่ 2 ใน
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
เป น 92.44/95.55 และการทดลองครั้ ง ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก หั ด ระหว า งเรี ย น และ
แบบทดสอบหลังเรียน เปน 90.44/95.55 ผูวิจัยไดวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นลดลง สาเหตุ ม าจากการทดลองมี เ วลาน อ ยเกิ น ไป เนื่ อ งจากทางโรงเรี ย นมี
กิจกรรมสอดแทรก ทําใหผูเรียนมีเวลาเรียนไมเต็มตามเวลาที่กําหนด
3. จากการสัง เกตระหวา งการทดลองทั ้ง 3 ครั ้ง พบวา นัก เรีย นมีค วามสนใจและ
กระตือรือรนในการศึกษาบทเรียน มีความรูสึกตื่นเตน โดยสังเกตวานักเรียนไมแสดงอาการเบื่อ
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หนายในระหวางการศึกษาบทเรียน ซึ่งสาเหตุสวนใหญนาจะมาจากความสนใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนซึ่งเปนสิ่งที่แปลกใหม รวมถึงวีการนําเสนอที่หลากหลายรูปแบบ เชน ภาพเคลื่อนไหว
เสียงดนตรี และขอความตางๆ ในชวงการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบนักเรียนจะตั้งใจทําและ
คอยสังเกตวาคําตอบที่ตนเองเลือกจะถูกตองหรือไม ถาถูกตองนักเรียนจะมีความมั่นใจในการทํา
แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบขอตอไป แตถาตอบผิดนักเรียนจะพยายามใชสมาธิมากขึ้นในการทําขอ
ตอไป นอกจากนี้เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบเรื่องหนึ่งแลวจะเรียกหาบทเรียนตอไปทันที แสดงให
เห็นวานักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชุดนี้เปน
อยางมาก และผูวิจัยยังพบวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถชวยลดเวลาในการเรียน
ไดอีกดวย
สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทัว่ ไปดังนี้
1. การที่ จ ะเรี ย นรู บ ทเรี ย นคอมพิว เตอรมั ล ติมี เ ดีย เรื่อ งร า งกายของเรา ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ผูเรียนควรมีพื้นฐานและทักษะเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอรมากอน ฉะนั้นกอนที่
จะทําการศึกษาบทเรียน ผูเรียนจึงควรศึกษาคําแนะนําการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีอยู
ในหนาเมนูหลักเสียกอนเพราะเมื่อผูเรียนมีความเขาใจวิธีการใชบทเรียนเปนอยางดีแลว จะทําใหใช
งานในบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนุกกับการเรียนรูบทเรียนมากขึ้น
2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีจุดประสงคหลักเพื่อตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง
ดังนั้นการออกแบบบทเรียนจึงควรคํานึงถึงการนําไปใชตองสะดวก ไมซับซอน รวมถึงการเขาสู
เนื้อหาบทเรียน การคนควาเพิ่มเติม แบบฝกหัด แบบทดสอบ ออกจากโปรแกรม ตองมีขั้นตอนที่
ชัดเจน ดังที่ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรานี้ อีกทั้ง
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีความเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ ผูออกแบบจึงควรสนใจศึกษาหา
ความรูอยูเสมอ เพื่อจะนําเอาโปรแกรมหรือวิธีการใหมๆ มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ใหมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้นเปนผลใหผูเ รียนสามารถนําไปใชไดอยางสะดวก เพราะความสามารถ
ในการเรี ย นรู ข องแต ล ะบุ ค คลแตกต า งกั น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถศึ ก ษาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
มัลติมีเดียไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
3. ควรสนั บ สนุ น ให มี ก ารนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ผู วิ จั ย ทดลองไปใช ใ น
สถานศึกษา เพื่อเปนการเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการ
สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอีกดวย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในกลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและ
พลศึ ก ษา ในเรื่ องอื่ นๆ เพราะบทเรียนคอมพิว เตอรมัล ติมีเ ดีย ที่มีทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อ นไหว
เสียงบรรยาย และการโตตอบกับบทเรียน มีความเหมาะสมกับนักเรียน ในระดับชวงชั้นที่ 2 กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งสามารถตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี
2. ควรมี ก ารพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ ว เตอร ที่ส ามารถเรี ย นรู ไ ดด ว ยตนเองไดอ ย า ง
สะดวก และสามารถทบทวนการเรียนไดนอกหองเรียนในลักษณะการเรียนผานอินเทอรเน็ต ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. ควรมีการวิจัยทางดานการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู เชน วัสดุ
อุปกรณ สถานที่ สภาพแสง เสียง และระยะเวลาในการเรียน
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คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก
และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบหลังเรียน
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
ทั้ง 5 เรื่อง มีคาความเชื่อมั่น 0.86 ดังแสดงในตาราง
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
ขอที่
1

คาความยากงาย (p)
0.58

คาอํานาจจําแนก (r)
0.43

2

0.66

0.37

3

0.46

0.41

4

0.70

0.53

5

0.67

0.46

6

0.53

0.70

7

0.63

0.60

8

0.70

0.46

9

0.55

0.37

10

0.63

0.56

11

0.40

0.70

12

0.80

0.37

13

0.43

0.46

14

0.65

0.52

15

0.69

0.44

คา p และ r
คาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 1

0.40 - 0.80

0.37- 0.70

0.83
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
ขอที่
1

คาความยากงาย (p)
0.40

คาอํานาจจําแนก (r)
0.46

2

0.46

0.63

3

0.54

0.44

4

0.53

0.50

5

0.63

0.51

6

0.43

0.37

7

0.51

0.50

8

0.42

0.37

9

0.46

0.48

10

0.71

0.56

11

0.70

0.53

12

0.64

0.44

13

0.51

0.56

14

0.61

0.44

15

0.69

0.52

คา p และ r
คาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 2

0.40 - 0.71

0.37 - 0.63

0.75
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
ขอที่
1

คาความยากงาย (p)
0.50

คาอํานาจจําแนก (r)
0.43

2

0.46

0.60

3

0.55

0.41

4

0.40

0.46

5

0.53

0.50

6

0.44

0.46

7

0.50

0.60

8

0.63

0.43

9

0.40

0.46

10

0.63

0.50

11

0.43

0.46

12

0.48

0.41

13

0.71

0.46

14

0.50

0.50

15

0.64

0.56

คา p และ r
คาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 3

0.40 - 0.71

0.41 - 0.60

0.84
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
ขอที่
1

คาความยากงาย (p)
0.37

คาอํานาจจําแนก (r)
0.41

2

0.68

0.37

3

0.47

0.44

4

0.63

0.48

5

0.43

0.44

6

0.55

0.39

7

0.66

0.37

8

0.42

0.48

9

0.44

0.41

10

0.43

0.44

11

0.43

0.37

12

0.64

0.59

13

0.52

0.65

14

0.44

0.50

15

0.55

0.65

คา p และ r
คาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 4

0.37 - 0.68

0.37 - 0.65

0.87

84
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
ขอที่
1

คาความยากงาย (p)
0.64

คาอํานาจจําแนก (r)
0.81

2

0.58

0.37

3

0.56

0.37

4

0.53

0.67

5

0.69

0.52

6

0.79

0.41

7

0.71

0.52

8

0.69

0.59

9

0.69

0.43

10

0.75

0.48

11

0.49

0.52

12

0.42

0.44

13

0.54

0.59

14

0.70

0.53

15

0.74

0.59

คา p และ r
คาความเชื่อมั่น
เรื่องที่ 5

0.42 - 0.79

0.37 - 0.81

0.82
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เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
เรื่องที่ 1 ระบบประสาท
1. สว นที ่ต อ จากสมองลงมาตามชอ งของ
กระดูกสันหลัง หมายถึงขอใด
ก. ประสาทรับสัมผัส
ข. เสนใยประสาท
ค. ไขสันหลัง
ง. แขนขา
2. อวัยวะในขอใดที่ ไมอยู ในระบบประสาท
ก. หัวใจ
ข. สมอง
ค. ไขสันหลัง
ง. เสนใยประสาท
3. เปน เยื ่อ เหนีย วบางๆ อ ยู ร อบๆ สมอง
หมายถึงขอใด
ก. เยื่อหุมหัวใจ
ข. เยื่อหุมสมอง
ค. ไขสันหลัง
ง. กะบังลม
4. กิจ กรรมใดเปน การสง เสริม พัฒ นาการของ
สมองไดดีที่สุด
ก. ตกปลา
ข. เดินเลน
ค. เลนลิงชิงบอล
ง. เลนหมากฮอรส

5 . กีฬ า ช นิด ใ ด ที ่อ า จ สง ผ ล เ สีย ตอ ร ะ บ บ
ประสาท
ก. กีฬาฟุตบอล
ข. กีฬามวยสากล
ค. กีฬาวอลเลยบอล
ง. กีฬาบาสเกตบอล
6. ศูน ยก ลางที่ค วบคุม การทํา งานของระบบ
ตางๆ ในรางกายคือขอใด
ก. สมอง
ข. ไขสันหลัง
ค. เสนประสาท
ง. หัวใจ
7. อวัย วะใดทํา หนา ที่เ ปน ทางเดิน ของกระแส
ประสาทไปสูสวนตางๆ ของรางกาย
ก. สมอง
ข. ไขสันหลัง
ค. เสนประสาท
ง. หัวใจ
8. ขอ ใดเปน ผลจากการทํา งานของประสาท
อัตโนมัติ
ก. ยกของ
ข. เดินเลน
ค. หัวใจเตน
ง. รับประทานอาหาร
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9. สิ่งใดทําหนาที่หลอเลี้ยงสมอง
ก. เลือดและออกซิเจน
ข. เลือดและอาหาร
ค. น้ําและอาหาร
ง. น้ําและเลือด
10. อวัยวะใด ไมใช อวัยวะรับสัมผัส
ก. หู
ข. ตา
ค. จมูก
ง. หัวใจ
11. การกระทําในขอใดที่อาจเปนอันตรายตอ
ระบบประสาท
ก. เลนกีฬาฟุตบอล
ข. เลนหมากฮอรส
ค. เลนกระดานลื่น
ง. ปนปายในที่สูง
12. “อวัยวะภายในรางกายทํางานไดเปนอิสระ
นอกเหนือจากการควบคุมของจิตใจ” หมายถึง
ก. ระบบประสาทสัมผัส
ข. ระบบประสาทสวนกลาง
ค. ระบบประสาทอัตโนมัติ
ง. ระบบประสาทรับความรูสึก

13. อวัยวะใดอยูในระบบประสาท
ก. อวัยวะรับสัมผัส
ข. ตอมใตสมอง
ค. ลําไสเล็ก
ง. ตับออน
14. ขอใดเปนการดูแลปองกันระบบประสาท
ก. กินอาหารที่มีไขมัน
ข. อยูในที่ๆ มีควันบุหรี่
ค. ทําจิตใจใหราเริงแจมใส
ง. นอนในหองที่มีอากาศถายเท
15. โรคในขอ ใดที ่เ กิด จากความผิด ปกติข อง
สมอง
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคความจําเสื่อม
ค. โรคพยาธิใบไมในตับ
ง. โรคไขมันในเสนเลือด
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เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
1. มีลัก ษณะเปน เยื่อ เหนีย วบางๆ อยูรอบปอด
หมายถึงขอใด
ก. เยื่อหุมหัวใจ
ข. เยื่อหุมถุงลม
ค. เยื่อหุมปอด
ง. กะบังลม
2. “ปอดขา งซา ยถูก เบีย ดแทรกดว ยหัว ใจ” ขอ
ใดกลาวไดถูกตอง
ก. ปอดซายเล็กกวาปอดขวา
ข. ปอดขวาเล็กกวาปอดซาย
ค. ปอดทั ้ง สองขา งมีข นาดเทา กัน
ง. หัวใจซอนอยูภายในปอดขางซาย
3. อวัยวะในขอใด ไมอยู ในระบบหายใจ
ก. หลอดลม
ข. ถุงลม
ค. ปอด
ง. ตับ
4. คารบอนไดออกไซดจากถุงลมปอดจะไปที่ใด
ก. ออกจากรา งกายเมื ่อ หายใจออก
ข. เขาสูรางกายเมื่อหายใจเขา
ค. ไปกับเสนเลือดแดง
ง. ไปกับเสนเลือดดํา

5. เมื่ออยูในที่ๆ มีฝุนและควัน ควรทําอยางไร
ก. หายใจทางปาก
ข. ใชผาปดจมูก
ค. หายใจปกติ
ง. กลั้นหายใจ
6. โดยปกติเนื้อปอดของเราจะมีสีอะไร
ก. แดง
ข. ชมพู
ค. ขาว
ง. ดํา
7. กลามเนื้อที่กั้นระหวางชองอกกับชองทองคือ
กลามเนื้อใด
ก. กลามเนื้อปอด
ข. กลามเนื้อหนาอก
ค. กลามเนื้อหนาทอง
ง. กลามเนื้อกะบังลม
8. กาซชนิดใดที่มาจากกระบวนการทางเคมี
ของรางกาย
ก. ออกซิเจน
ข. ไนโตรเจน
ค. คารบอนไดออกไซด
ง. คารบอนมอนอกไซด
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9. ขณะหายใจออกกาซชนิดใดมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ก. คารบอนไดออกไซด
ข. คารบอนมอนอกไซด
ค. ออกซิเจน
ง. ไนโตรเจน
10. กา ซชนิดใดมาจากไอเสียรถยนต และเปน
อันตรายตอรางกาย
ก. ออกซิเจน
ข. ไนโตรเจน
ค. คารบอนไดออกไซด
ง. คารบอนมอนอกไซด
11. การแลกเปลี่ยนกาซจะเกิดขึ้นที่ใด
ก. จมูก
ข. ถุงลมปอด
ค. หลอดลม
ง. ขั้วปอด
12. ระบบใดในรา งกายที ่ทํ า งานสัม พัน ธก ับ
ระบบหายใจมากที่สุด
ก. ระบบสืบพันธุ
ข. ระบบตอมไรทอ
ค. ระบบยอยอาหาร
ง. ระบบไหลเวียนโลหิต

13. โรคที่เกิดกับปอดคือโรคใด
ก. ความดันโลหิตสูง
ข. ไขมันในเสนเลือด
ค. ถุงลมโปงพอง
ง. หลอดลมอักเสบ
14. ลักษณะของปอดคลายกับสิ่งใด
ก. สําลี
ข. ลูกโปง
ค. ลูกบอล
ง. ฟองน้ํา
15. การอยูในที่ๆ มีอากาศบริสุทธิ์ชวยเสริมสราง
ระบบหายใจได เพราะอะไร
ก. เพราะมีกาซไนโตรเจนอยูมาก
ข. เพราะมีกาซออกซิเจนอยูมาก
ค. เพราะมีกาซคารบอนไดออกไซดมาก
ง. เพราะมีกาซคารบอนมอนอกไซดมาก
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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
1. เสนเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุด คือขอใด
ก. เสนเลือดเอ-ออรตา
ข. เสนเลือดแดง
ค. เสนเลือดฝอย
ง. เสนเลือดดํา
2. กั้น ระหวา งหัว ใจหอ งบนกับ หัว ใจหอ งลา ง
หมายถึงขอใด
ก. เยื่อหุมหัวใจ
ข. หองหัวใจ
ค. กะบังลม
ง. ลิ้นหัวใจ
3. กิจ กรรมใดที ่ส ง ผลดีต อ ระบบไหลเวีย น
โลหิต
ก. ยืนกระโดดไกล
ข. เตนแอรโรบิก
ค. เลนหมากรุก
ง. เลนปาเปา
4. เมื่อ เกิด แผลถลอกและมีเ ลือ ดออกควรทํา
อยางไร เปนอันแรก
ก. ลา งใหส ะอาดและเช็ด ใหแ หง
ข. ปดแผลดวยพลาสเตอร
ค. ใสยาสําหรับแผลสด
ง. ทาดวยยาฆาเชื้อโรค

5. อาหารประเภทใด ที่เ ปน อัน ตรายตอ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต
ก. คารโบไฮเดรท
ข. ผัก ผลไม
ค. โปรตีน
ง. ไขมัน
6. เสนเลือดแดงที่มีขนาดใหญที่สุดคือ
ก. เอ-ออรตา
ข. อารเทอรี่
ค. เสนเลือดเวน
ง. เสนเลือดฝอย
7. เลือดดําจากสวนตางๆ ของรางกายจะไหล
กลับเขาสูหัวใจหองใด
ก. หัวใจหองบนซาย
ข. หัวใจหองบนขวา
ค. หัวใจหองลางซาย
ง. หัวใจหองลางขวา
8. หัว ใจหอ งใดที ่บ ีบ ตัว สง เลือ ดดํ า ไปฟอกที่
ปอด
ก. หัวใจหองบนซาย
ข. หัวใจหองบนขวา
ค. หัวใจหองลางซาย
ง. หัวใจหองลางขวา
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9. เลือดที่ฟอกแลวจะกลับสูหัวใจหองใด
ก. หัวใจหองบนซาย
ข. หัวใจหองบนขวา
ค. หัวใจหองลางซาย
ง. หัวใจหองลางขวา
10.
เลือ ดแดงที่ไ ปเลี้ย งสว นตา ง ๆ ของ
รางกายถูกสงมาจากหัวใจหองใด
ก. หัวใจหองบนซาย
ข. หัวใจหองบนขวา
ค. หัวใจหองลางซาย
ง. หัวใจหองลางขวา
11. เม็ดเลือดชนิดใดที่มีปริมาณมากที่สุด
ก. เม็ดเลือดดํา
ข. เม็ดเลือดแดง
ค. เม็ดเลือดขาว
ง. เกล็ดเลือด
12. มีหนาที่ทําใหเลือดแข็งตัว หมายถึงขอใด
ก. เม็ดเลือดดํา
ข. เม็ดเลือดแดง
ค. เม็ดเลือดขาว
ง. เกล็ดเลือด

13. ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานสัมพันธกับระบบ
ใดมากที่สุด
ก. ระบบหายใจ
ข. ระบบประสาท
ค. ระบบตอมไรทอ
ง. ระบบยอยอาหาร
14. การกระทําในขอใดเปนอันตรายตอหัวใจ
ก. พักผอนอยางเพียงพอ
ข. นอนหลับวันละ 3-4 ชั่วโมง
ค. ทองเที่ยวตามชายทะเล
ง. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
15. สารในขอใดทําใหเสนเลือดอุดตัน
ก. แคลเซียม
ข. โปรแทสเซียม
ค. คอเลสเตอรอล
ง. คารโบไฮเดรท
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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ
1. ตอมเพศ ในผูชายหมายถึงขอใด
ก. อัณฑะ
ข. มดลูก
ค. ตับออน
ง. ลูกกระเดือก
2. ตอมเพศ ในผูหญิงหมายถึงขอใด
ก. ปกมดลูก
ข. อัณฑะ
ค. มดลูก
ง. รังไข
3. ตอมหมวกไตมีลักษณะคลายกับสิ่งใด
ก. สามเหลี่ยม
ข. สี่เหลี่ยม
ค. วงกลม
ง. วงรี
4. การดื ่ม สุร าจะสง ผลเสีย ตอ อวัย วะใด
ในระบบตอมไรทอ
ก. ตอมใตสมอง
ข. ตับออน
ค. ตอมหมวกไต
ง. ไต

5. เมื ่อ เกิด อาการผิด ปกติก ับ ระบบตอ มไรท อ
ไมควร ทําตามขอใด
ก. ปรึกษาครู
ข. ไปพบแพทย
ค. ปรึกษาพอ แม
ง. ซื้อยามากินเอง
6.
ฮอรโ มนไทรอกซิน มีส ารชนิด ใดเปน
สวนประกอบ
ก. ฟอสฟอรัส
ข. แคลเซียม
ค. ไอโอดีน
ง. โปรแทสเซียม
7. ระบบตอมไรทอทํางานสัมพันธกับระบบใดมาก
ที่สุด
ก. ระบบยอยอาหาร
ข. ระบบไหลเวียนโลหิต
ค. ระบบขับถายปสสาวะ
ง. ระบบหายใจ
8. สารชนิด ใด ไมเ กี่ย วขอ ง กับ การเจริญ เติบ โต
ของกระดูก
ก. ไอโอดีน
ข. แคลเซียม
ค. ฟอสฟอรัส
ง. โปรแทสเซียม
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9. ฮอรโมนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเสนเลือด
ถูกผลิตมาจากอวัยวะใด
ก. มาม
ข. ตับออน
ค. ตอมเพศ
ง. ตอมใตสมอง
10. ขอใดไมใชประโยชนของตอมไรทอ
ก. ทําใหรางกายทํางานประสานกัน
ข. ทําหนาที่สรางเซลลสืบพันธุ
ค. ชวยใหรางกายเจริญเติบโต
ง. ชวยใหมีบุคลิกภาพที่ดี
11. การกระทําในขอใดเปนอันตรายตอตับ
ก. เคี้ยวหมากฝรั่ง
ข. ดื่มน้ําอัดลม
ค. ดื่มเหลา
ง. สูบบุหรี่
12. ตอมเพศมีหนาที่อะไร
ก. สรางฮอรโมนและเซลลสืบพันธุ
ข. ควบคุมปริมาณของปสสาวะ
ค. ชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย
ง. ควบคุมปริมาณน้ําตาลในเสนเลือด

13. ตอมไทรอยดอยูบริเวณสวนใดของ
รางกาย
ก. ตับ
ข. ใตสมอง
ค. ใตลูกกระเดือก
ง. กระเพาะปสสาวะ
14. ฮอรโมนจากตอมไรทอ จะไปสูสวนตางๆ
ของรางกายโดยอาศัยการทํางานของระบบ
ใด
ก. ระบบไหลเวียนเลือด
ข. ระบบยอยอาหาร
ค. ระบบประสาท
ง. ระบบสืบพันธุ
15. แคลเซียมและฟอสฟอรัสชวยในการเจริญ
เติบโตของอวัยวะใดในรางกาย
ก. กลามเนื้อ
ข. ตับออน
ค. กระดูก
ง. สมอง
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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ
1. อวัยวะใดที่อยูในระบบสืบพันธุเพศชาย
ก. รังไข
ข. ทออสุจิ
ค. ชองคลอด
ง. ปากมดลูก
2. อวัยวะในขอใดที่อยูในระบบสืบพันธุเพศหญิง
ก. ตอมลูกหมาก
ข. ลูกอัณฑะ
ค. ทออสุจิ
ง. มดลูก
3. อวัยวะในขอใด ทําหนาที่ผลิตอสุจิ
ก. หลอดสรางอสุจิ
ข. ลูกอัณฑะ
ค. ปกมดลูก
ง. ทอนําไข
4. อวัยวะใด มีลักษณะเปนกลามเนื้อ
ก. อัณฑะ
ข. ถุงอัณฑะ
ค. ชองคลอด
ง. อวัยวะเพศชาย
5. ทํ า หนา ที ่ส รา งอาหารใหแ กตัว อสุจ ิ หมายถึง
อวัยวะในขอใด
ก. อัณฑะ
ข. หลอดสรางตัวอสุจิ
ค. ตอมสรางน้ําเลี้ยงอสุจิ
ง. ตอมลูกหมาก

6. ระบบสืบพันธุทํางานประสานกับระบบใดมาก
ที่สุด
ก. ระบบหายใจ
ข. ระบบตอมไรทอ
ค. ระบบยอยอาหาร
ง. ระบบไหลเวียนโลหิต
7. ขอ ใดเปน ลัก ษณะของการเขา สูวัย เจริญ พัน ธุ
ของเพศหญิง
ก. มีหนาอก
ข. มีประจําเดือน
ค. มีขนหนาแขง
ง. เสียงแตก
8. โรคที่เกิดกับระบบสืบพันธุ ติดตอไดโดยวิธีใด
ก. รับประทานอาหารรวมกับผูปวย
ข. การมีเพศสัมพันธกับผูปวย
ค. การใชสิ่งของรวมกับผูปวย
ง. การคลุกคลีกับผูปวย
9. เมื่อยางเขาสูวัยรุน ควรระมัดระวังในขอใด
ก. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร
ข. หลีกเลี่ยงการเที่ยวหางสรรพสินคา
ค. หลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่น
ง. หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนตางเพศ
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10. ขอใดควรปฏิบัติเมื่อยางเขาสูวัยรุน
ก. การพบปะในหมูวัยรุน
ข. การแตงกายตามแฟชั่น
ค. การคบหาเพื่อนตางเพศ
ง. การดูแลสุอนามัยของตนเอง
11. การตกไขในแตละครั้งของผูหญิงจะใชระยะ
เวลาเทาใด
ก. 28 วัน
ข. 28 สัปดาห
ค. 28 เดือน
ง. 28 ป
12. ประจําเดือนหมายถึงขอใด
ก. เลือดเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
ข. ไขที่ไมไดรับการผสมจากอสุจิ
ค. ตัวอสุจิที่หมดอายุ
ง. ไขที่ไมสมบูรณ

13. ระบบสืบพันธุเพศหญิงจะสิ้นสุดเมื่อใด
ก. หลังตั้งครรภ
ข. หลังมีประจําเดือน
ค. รังไขหยุดทํางาน
ง. เมื่อเสียชีวิต
14. เมื่อใดที่ตองรีบไปพบแพทย
ก. ทั้งผูชายและผูหญิงเมื่อเริ่มเขาสู
วัยรุน
ข. เด็กผูหญิงเริ่มมีประจําเดือน
ค. อวัยวะเพศมีหนองและมีกลิ่น
เหม็น
ง. เด็กผูชายเริ่มมีหนวดขึ้น
15. การปฏิบัติตนอยางไร เปนการดูแลอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ
ก. ทําความสะอาดอวัยวะเพศขณะ
อาบน้ํา
ข. รับประทานอาหารที่สุก สะอาด
ค. สวมใสเสื้อผาที่มีราคาแพง
ง. รับประทานผักและผลไม
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ภาคผนวก ค
FLOW CHART บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
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FLOW CHART
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่อง ร่างกายของเรา
สําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
ไตเติ้ล

ชื่อบทเรียน

เข้ารหัส

เมนูหลัก

แนะนํา
บทเรียน

ผู้จัดทํา

กลับ
เมนูหลัก

กลับ
เมนูหลัก

บทที่ 1

บทที่ 2

เข้าสู่
บทเรียน

ค้นคว้า
เพิ่มเติม

ออกจาก
บทเรียน

กลับ
เมนูหลัก

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5
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FLOW CHART
แสดงบทเรียนเรื่องที่ 1 ระบบประสาท

เรื่องที่ 1 ระบบประสาท

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อวัยวะ
ที่สําคัญ

หน้าที่
การทํางาน

การดูแล
และรักษา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

กลับเมนูหลัก

แบบทดสอบ

กลับ
เมนูหลัก
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FLOW CHART
แสดงบทเรียนเรื่องที่ 2 ระบบหายใจ

เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อวัยวะ
ที่สําคัญ

หน้าที่
การทํางาน

การดูแล
และรักษา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

กลับเมนูหลัก

แบบทดสอบ

กลับ
เมนูหลัก

100

FLOW CHART
แสดงบทเรียนเรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต

เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อวัยวะ
ที่สําคัญ

หน้าที่
การทํางาน

การดูแล
และรักษา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

กลับเมนูหลัก

แบบทดสอบ

กลับ
เมนูหลัก

101

FLOW CHART
แสดงบทเรียนเรื่องที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ

เรื่องที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อวัยวะ
ที่สําคัญ

หน้าที่
การทํางาน

การดูแล
และรักษา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

กลับเมนูหลัก

แบบทดสอบ

กลับ
เมนูหลัก

102

FLOW CHART
แสดงบทเรียนเรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์

เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อวัยวะ
ที่สําคัญ

หน้าที่
การทํางาน

การดูแล
และรักษา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

กลับเมนูหลัก

แบบทดสอบ

กลับ
เมนูหลัก
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FLOW CHART
แสดงการทําแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด

ข้อมูลย้อนกลับ

คําถาม

ข้อมูลย้อนกลับ

คําถามถัดไป

FLOW CHART
แสดงการออกจากบทเรียน
ออกจากบทเรียน

เลือก

เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม

104

ภาคผนวก ง
ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

105
หนาเมนูหลัก

เขารหัส

106
หนาแนะนําบทเรียน

ผูจัดทํา

107
หนาเลือกบทเรียน

คนควาเพิ่มเติม

108
ผลการเรียนรูที่คาดหวังแตละเรื่อง

ตอนที่ 1

109
หนาเขาทําแบบฝกหัดระหวางเรียน

แบบฝกหัด

110
เฉลย

ตอนที่ 2

111
แบบฝกหัด

เฉลย

112
แจงผลการทําแบบฝกหัด

ตอนที่ 3

113
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบ

114
เลือกเนื้อหา เรื่องที่ 2

ตอนที่ 1

115
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

116
เลือกเนื้อหา เรื่องที่ 3

ตอนที่ 1

117
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

118
เลือกเนื้อหา เรื่องที่ 4

ตอนที่ 1

119
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

120
เลือกเนื้อหา เรื่องที่ 5

ตอนที่ 1

121
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

122
หนาเขาทําแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

123
เฉลยแบบทดสอบ

รายงานผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน

124
ยืนยันการออกจากบทเรียน

หนาโปรแกรมมัลติมีเดีย

125

ภาคผนวก จ
แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ

126
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเทคโนโลยีการศึกษา)
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
ชื่อผูประเมิน...................................................ตําแหนง..............................................................
หนวยงาน....................................................................................................................................
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ระดับประมาณคาของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดความหมายของคะแนน
เปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายการประเมิน
1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 ปริมาณเนื้อหาในแตละเรื่อง
1.2 ลําดับในการดําเนินเนื้อหา
1.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง
2. ดานภาพ ภาษา และเสียง
2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา
2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน
2.4 ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ
3. ดานตัวอักษร และสี
3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตี ัวอักษร
3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ตองปรับปรุง
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

รายการประเมิน (ตอ)
4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน
4.1 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา
4.2 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ
4.3 การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาส
4.4 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน
4.5 ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลักและเมนูยอย
รวม

ขอเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................(ผูประเมิน)
(
)
วันที่.......... / ................... / .................
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา)
เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
ชื่อผูประเมิน......................................................ตําแหนง...........................................................
หนวยงาน...................................................................................................................................
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ระดับประมาณคาของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดความหมายของคะแนน
เปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
1.1 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา
1.2 ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา
1.3 ความถูกตองของเนือ้ หาบทเรียน
1.4 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
1.5 ปริมาณของเนื้อหาในแตละตอน
2. ดานภาพ และการใชภาษา
2.1 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน
2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน
2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา
2.4 การใชภาษาในการบรรยายภาพ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ตองปรับปรุง
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

รายการประเมิน (ตอ)
3. ดานแบบทดสอบ
3.1 ความชัดเจนของคําถาม
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ
รวม

ขอเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................(ผูประเมิน)
(
)
วันที่............ / ................... / .................

130

ภาคผนวก ฉ
หนังสือเรียนเชิญเปนผูเชีย่ วชาญ

131

132

133

134

ภาคผนวก ช
รายนามของผูเชี่ยวชาญ

135

รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องรางกายของเรา
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
1. อาจารยจําลอง ฉิมคลาย
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนวัดไทร สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
2. อาจารยชนัท โกมลเสน
ครู วิทยฐานะชํานาญการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาครืน สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. อาจารยเตชินทร หาญสิทธานนท
ครู วิทยฐานะชํานาญการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัตยิ อ ผูท าํ สารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป จ จุบนั
ตําแหนงหนาทีก่ ารงานปจจุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2554

นายณัฐฐากรณ นิลขํา
13 สิงหาคม 2507
จังหวัดอุบลราชธานี
29 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชาํ นาญการ
โรงเรียนวัดมงคลวราราม แขวงบางคอ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 7
จากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จ. อุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปท่ี 3
จากโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปท่ี 5
จากโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
ประกาศณียบัตรการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง) พลศึกษา
จากวิทยาลัยพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) พลศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา กรุงเทพมหานคร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

