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งาย (Simple Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือรอยละและคาเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง รางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 มีคุณภาพทั้งในดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพ 92.13/96.21 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 
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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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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารย  
ทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหกับผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพยิ่ง 
และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนม่ิง 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 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนที่ได
เปนกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา (นายเซ็น นางเสถียร นิลขํา) และสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนที่เปนแรงบันดาลใจ และเปนกําลังใจในการทําสาระนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 คุณคาและประโยชนที่พึงมีของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความเจริญของสังคมในปจจุบันนั้น สวนหนึ่งเปนผลเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา
ทางการศึกษา ความตองการทางการศึกษาไมวาจะเปนความตองการของแตละบุคคล หรือความตองการ
โดยสวนรวมของประเทศ ไดถูกกําหนดใหเปนความสําคัญในระดับตนๆ ของแผนพัฒนาประเทศ  
ซึ่งปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง เพราะการวิจัยเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคน อันเปน
ทรัพยากรที่สําคัญ ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิจัยเปนการพัฒนาความรู ความคิด ทักษะ ประสบการณ และ
ทัศนคติของคน โดยเฉพาะการวิจัยในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการวางพื้นฐานการศึกษาที่สําคัญ
เพ่ือการกาวสูการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 
 คุณภาพของประชากร ในประเทศเปนตัวบงชี้ ที่สําคัญอยางยิ่งวาประเทศใด มีความเจริญ  
กาวหนาเพียงใด ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทางดานเทคโนโลยี ซึ่งสงผลกระทบใหการดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ยุงยากและซับซอนมากขึ้น การตอสูด้ินรน การแขงขันกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหประชาชน
เจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากปจจัย สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม เชน โรคเครียด โรคอวน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็งและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ เปนตน ความสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ในลักษณะเชนน้ี ปรากฏชัดเจนตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 4 มาตราที่ 22 วา “การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน โดยใหเรียนจากประสบการณจริง การฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการแกปญหา การผสมผสานความรูตางๆ อยางสมดุล” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: คํานํา) 
 สุขศึกษาและพลศึกษาเปนสาระหนึ่งใน 8 สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนกลุม
สาระการเรียนรูที่มีความหมายและมีความสําคัญย่ิง ตอการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนโดยตรงเพราะครอบคลุม เรื่องสุขภาพที่เปนพ้ืนฐานจําเปนตอชีวิต ความเปนอยูของผูเรียน
แตละคน โดยมุงพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดานการสรางเจตคติและคานิยมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การเคารพสิทธิของผูอ่ืน
และกฎกติกาของสังคม เปนตน ดานทักษะกระบวนการ การปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1)  
 การเรียนสุขศึกษามุงเนนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม
คานิยมและการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคูไปดวย ในการเรียนรูสุขศึกษาผูเรียนจะไดรับการ
กระตุนและจูงใจใหกําหนดเปาหมายที่เปนจริง และมีคุณคาในการพัฒนารูปแบบของวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี พัฒนาทักษะการเขารวมกิจกรรมทางสังคม รู จักการสรางความรับผิดชอบ และ
สัมพันธภาพท่ีดีกับคนอ่ืนๆ ทั้งในสถานศึกษา ที่บาน และในชุมชน รวมทั้งชุมชนที่ตนเองอยูอาศัย
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หรือชุมชนอ่ืนๆ ที่แตกตางกันออกไป ไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตที่แตกตางกันและยอมรับในความแตกตางน้ัน 
เกิดการพัฒนาความสามารถ ในการเผชิญกับปญหาทาทาย ความเครียด ความกดดัน ความขัดแยง
และการสรางเสริมสุขภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 7) สุขศึกษาเปนวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาหนึ่งซ่ึงวาดวยความสัมพันธระหวางสิ่งที่คนพบทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพกับการนําเอา
ไปใชในชีวิตประจําวัน สุขศึกษาจะชวยเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่รูกับการนําเอาไปปฏิบัติ (สุชาติ 
โสมประยูร. 2526: 7)  ซึ่งจุดมุงหมายสุดยอดของการสุขศึกษา คือ เพ่ือใหบุคคลและชุมชนมีสุขภาพ
ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได (สมศักด์ิ สินธุรเวชญ. 2526: 1) สุขศึกษาจึงเปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะที่
เก่ียวโยงกับงานวิจัย และการนําขอมูลทางวิทยาศาสตรและทางการแพทยมาใช เพ่ือใหเกิดความรู
เก่ียวกับสุขภาพ 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 โดยรูปแบบของเทคโนโลยี  
จะมีทั้งในรูปแบบสื่อการศึกษา สื่อการเรียน สื่อการสอน ที่ใชดวยตัวเองไดโดยตรง หรือใชผาน
ตัวกลางอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายชนิดผสมผสานกัน   การใชสื่อในการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จะ
สามารถชวยฝกทักษะกระบวนการคิด และการประยุกตใชความรูในผูเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เปนการใชนวัตกรรมใหมๆ เขามาผสมผสานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบทเรียน และสามารถนํามาใชประโยชนตอการเรียนการสอนมากมาย ผูเรียนสามารถที่
จะแสวงหาความรูจากส่ือการเรียนการสอนนี้ดวยตนเองไดตลอดชีวิต 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา เปนวิชาที่มีเน้ือหาตางจากวิชาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
เรื่องรางกายของเรา ที่ตองกลาวถึงระบบตางๆ ของรางกาย จากการเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ในสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย เร่ืองรางกายของเรา ต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจากเน้ือหาบทเรียนเขาใจยาก ขาดความนาสนใจ สื่อการสอนไม
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 เพ่ือถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือ องคความรูใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อการวิจัยที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบบรรยาย นอกจากน้ีการนําเสนอเนื้อหาโดยใชคอมพิวเตอร
ยังชวยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้น  
 เน่ืองจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธพรอมทั้งการไดรับผลยอนกลับ (Feedback) อยางสมํ่าเสมอกับ
เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน นอกจากน้ี
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังเปนสื่อที่ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้ง
สามารถประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่
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 เน่ืองจากเห็นวา
การนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาใชเปนสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะเกิดประโยชน ตอการสอน
เปนอยางมาก สามารถนํามาใชสอนเปนรายบุคคล และนําเสนอเนื้อหาไดหลากหลายรูปแบบ เชน 
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ สามารถปฏิสัมพันธ
กับบทเรียน กระตุนใหผูเรียนศึกษาไดตามความสามารถและพื้นฐานความรูตนเอง จะเรียนซ้ําก่ีคร้ัง
ก็ได จนเขาใจบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงจัดวาเปนสื่อที่มีศักยภาพสูง สามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนําความรูที่
ไดรับจากการศึกษา ไปฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการวิจัย       
พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไววา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี     
เพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําไดเพ่ือใหมีความรู 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 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้น 
ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ซึ่งเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพสําหรับไวใชในการเรียนดวยตนเอง 
 2.  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับเน้ือหาเรื่องอ่ืนๆ 
ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสําหรับเนื้อหาในวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค) สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร         
มีนักเรียนรวม 3 หองเรียน จํานวน 89 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2             
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ที่ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยจับสลากเพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 
50 คน ดังนี้ 
  1. จับสลากครั้งที่ 1  สําหรับการทดลองคร้ังที่  1  จํานวน  5  คน 
  2. จับสลากครั้งที่ 2  สําหรับการทดลองคร้ังที่  2  จํานวน 15  คน 
  3. จับสลากครั้งที่ 3  สําหรับการทดลองคร้ังที่  3  จํานวน 30  คน 
 3.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
      เนื้อหาวิชาที่ใชในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา 
เปนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 โดยแบงเน้ือหาออกเปน 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 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งมี
ลักษณะการนําเสนอที่เปน เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) 
สื่อขอความและภาพกราฟกมาสมผสานอยางมีระบบ และมีการโตตอบระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรมี
แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบหรือประเมินความรูความเขาใจ 
 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง  กระบวนการผลิต
บทเรียนคอมพิว เตอรมัลติมีเดีย เร่ือง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2               
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)  ในสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เม่ือสรางเสร็จแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีทางการ
วิจัยประเมินคุณภาพ เม่ือปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป โดยทําการ
ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 85/85 หมายถึง ผลการเรียนรูจาก
การเรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)  ในสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใชเกณฑ 85 / 85 
  เกณฑ 85 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคาเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของ
ผูเรียน 
  เกณฑ 85 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคาเฉลี ่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 4. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยแบงเปน 2 กลุมไดแก  
  4.1  ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานสุขศึกษา 
จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณในการ
ทํางาน 10 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณในการทํางาน 5 ป หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทํางาน 3 ป 
  4.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
ประสบการณในการทํางาน 10 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณในการ
ทํางาน 5 ป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทํางาน 3 ป 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับการศึกษาและพัฒนา 

1.1 ความหมายของการศึกษาและพัฒนา 
1.2 หลักการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษา 
1.3 ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยการสอน 
1.4 การทดลองใชและปรบัปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน 

 2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย 
2.2 องคประกอบของระบบมัลติมีเดีย 
2.3 สื่อที่ใชในมัลติมีเดีย 
2.4 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย 
2.6 ขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบ 
2.7 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.8 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.9 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับบทเรียนมัลตมีิเดียในประเทศและตางประเทศ 

 3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
3.1 ความหมายของการเรยีนรูดวยตนเอง 
3.2 ลักษณะและประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง 
3.3 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 

 4. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักการและทฤษฎีทางดานจิตวทิยาการเรียนรู 
     4.1 หลักการทางจิตวทิยาการเรียนรู 
     4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู 
 5. หลักสูตรและการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. การสุมกลุมตัวอยาง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาและพัฒนา 
 1.1 ความหมายของการศึกษาและพัฒนา 
       เปรื่อง กุมุท (2536: 2) ไดใหความหมายของการศึกษาและการพัฒนาวา เปนสิ่ง
สรางสรรคผลิตผลและกระบวนการบางสิ่งบางตามหลักการเฉพาะ และตามระเบียบวิธีการศึกษาที่
สามารถรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลผลิตและกระบวนการเม่ือนําผลผลิตนั้นไปใช ซึ่งรูปแบบ
การศึกษาและพัฒนาเปนการแกปญหาที่ผูศึกษาตองการออกแบบ สรางสรรค และพัฒนาผลผลิต
ดวยการทดลอง ประเมินผล และปอนขอมูลยอนกลับ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตนั้นใหพัฒนาขึ้นทั้งดาน
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  บอรก และ กอลล (Borg; & Gall. 1989: 782) ใหความหมายของการศึกษาและพัฒนาวา 
การศึกษาและพัฒนา หมายถึง กระบวนการท่ีนํามาเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตผล
ทางการศึกษาซึ่งคําวาผลิตผลในที่นี้ไมไดหมายถึงสิ่งที่อยูในหนังสือ ในภาพยนตรประกอบการสอน
และในคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการ เชน ระเบียบวิธีการในการสอนหรือ
โปรแกรมการสอน เปนตน 
  สรุปการศึกษาและพัฒนา เปนวิธีการพัฒนาผลผลิตสื่อ กระบวนการหรือเทคนิควิธีที่
เก่ียวของกับการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการที่คาดวาจะสามารถนํามาใชเพ่ือการพัฒนาหรือแกไขปญหาได
อยางมีเหตุผล โดยในการศึกษาและพัฒนาตองดําเนินไปตามขั้นตอน หรือมีกระบวนการของ
ระเบียบวิธีการศึกษาและการพัฒนาท่ีเปนระบบ ซึ่งเปนขั้นตอนที่เปนไปตามหลักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวย การตั้งปญหา การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล   
ซึ่งการดําเนินการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษาสามารถดําเนินการเพ่ือใหผลงานหรือวิธีการที่มีอยู
เดิม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเพ่ือใหไดผลลัพธ วิธีการใหมๆ ที่สามารถนํามาใชใน
การแกไขปญหาไดดีกวาวิธีการเดิมๆ ที่ใชอยู หรือเปนผลลัพธหรือวิธีการที่สามารถใชในการแกไข
ปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้น 
 
  1.2 หลักการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษา 
  การศึกษาและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการศึกษาทางการศึกษาใน 2 
ประการ คือ   
  1.2.1. เปาประสงค (Goal) การศึกษาทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดย
การศึกษาพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการศึกษาประยุกต แตการศึกษา
และพัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา แมวา
การศึกษาประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการก็มีการพัฒนาทางการศึกษา เชน การศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอนหรืออุปกรณการสอน ผูศึกษาอาจพัฒนาส่ือหรือผลผลิตทาง
การศึกษาสําหรับการสอน แตละแบบ แตละผลผลิตเหลาน้ีไดใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาแตละครั้งเทาน้ัน ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 
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  1.2.2. การนําไปใช การศึกษาทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการศึกษากับ
การนําไปใชจริงอยางกวางขวาง กลาวคือ ผลการศึกษาทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตู ไมไดรับ
การพิจารณานําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา 
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาที่จะเพ่ิมศักยภาพของการศึกษาใหมีผลการจัดการทางการศึกษา เพ่ือ
ใชประโยชนไดจริงในการศึกษา ดังนั้นการใชการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษาก็มีจุดหมายเพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาจึงเปนการใชผลการศึกษาทางการศึกษา (ไมวาจะเปนการศึกษา
พ้ืนฐานหรือการศึกษาประยุกต) ใหเปนโยชนมากย่ิงขึ้น สามารถสรุปความสัมพันธและความ
แตกตาง      ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการศึกษาทางการศึกษากบั 
 การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา 
 
  การดําเนินการศึกษาและพัฒนา 
  ขั้นตอนสาํคัญในการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษามี 10 ขัน้ตอน (Borg; & Gall. 1989: 
784-785) คือ 
       ขั้นที่ 1 กําหนดผลผลติทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา 
  เปนขั้นตอนแรกที่จําเปนที่สุด คือ ตองกําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัย
และพัฒนาคืออะไร โดยตองกําหนด (1) ลักษณะทั่วไป (2) รายละเอียดของการใช และ (3) วัตถุประสงค
ของการใชเกณฑในการเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนามี 4 ขอ คือ 
  1.  ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
  2.  ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะพัฒนาผลผลติที่กําหนดหรือไม  
  3.  บุคลากรที่มีอยูมีทักษะความรูและประสบการณที่จําเปนตอการศึกษา และพัฒนาน้ัน
หรือไม 
  4.  ผลผลิตของการศึกษานั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 
 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ความรูพื้นฐาน 
- ทฤษฎีการเรียนรู 
- ทฤษฎีการส่ือสาร ฯลฯ 
 

การศึกษาประยุกต 
  - ความรูประยุกตบางสวน 
  - เคร่ืองมือทดสอบ 
  - วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร ฯลฯ 
 

การศึกษาข้ันและพัฒนา 
นวัตกรรมที่ผานการทดลองใหใช
ไดผลดี 
- ทฤษฎีการเรียนรู 
- ทฤษฎีการส่ือสาร ฯลฯ 
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  ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลผลิตทาง
การศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการศึกษาและพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก
เพ่ือหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบไดกอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป 
  ขั้นที่ 3 วางแผนการศึกษาและพัฒนา ประกอบดวย 
  1.  กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิตทางการศึกษา 
  2.  ประมาณการคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาที่ตองใชเพ่ือศึกษาความเปนไปได 
  3.  พิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลผลิตทางการศึกษา 
  ขั้นที่ 4 พัฒนารูปแบบขั้นตอนผลผลิต 
  ขั้นนี้เปนการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปนโครงการ
ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุ หลักสูตรคูมือ    
ผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการประเมิน 
  ขั้นที่ 5 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 1 
  โดยการนําผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 4 ไปทดลองใชเพ่ือทดสอบคุณภาพ
ขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน 1-3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 6-12 คนประเมินผลโดย
การใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
  ขั้นที่ 6 ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 1 
  โดยนําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไข 
  ขั้นที่ 7 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 2 
  ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ตามวัตถุประสงคใน
โรงเรียนจํานวน 5 -15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30 -100 คน ประเมินเชิงปริมาณในลักษณะ Pre-test 
กับ Post-test นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิต อาจมีกลุมควบคุม กลุมทดลอง 
ถาจําเปน 
  ขั้นที่ 8 ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 2 
  โดยนําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 7 มาพิจารณาปรับปรุง 
  ขั้นที่ 9 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 3  
  ในขั้นน้ีจะนําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต
โดยใชตามลําพังในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40-200 คน ประเมินผลโดยการใช
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
  ขั้นที่ 10 ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 3 
  นําขอมูลและผลการทดลองขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือผลิตและเผยแพรตอไปโดย
อาจจะเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาและพัฒนาผลผลิตในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ หรือสงไปลงเผยแพรในวารสารทางวิชาการและติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทํา
ผลผลิตทางการศึกษาเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษัทเพ่ือผลิตจําหนายตอไป 
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 การศึกษาและพัฒนามุงพัฒนาการสรางและตรวจสอบผลผลิตทางการศึกษาใหตรงกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา โดยนําทฤษฎีและหลักการที่เคยมีผูศึกษามาแลวประยุกตใหเปนรูป
ผลผลิตทางการศึกษา 
 
        1.3 ข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน เปนการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษา
แบบหน่ึง ซึ่งเปนการบูรณาการศาสตรหลายศาสตรเขาดวยกัน เชน การพัฒนาการสอนจิตวิทยา
การเรียนรู การส่ือสาร บทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร
เปนตน (ยืน ภูวรวรรณ. 2538: 123-124) ก็คือ พ้ืนฐานของเทคโนโลยีการศึกษาน่ันเอง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบการสอนโดยใชหลักการ
ของวิธีระบบเปนแนวทาง มีผูกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนไวดังน้ี 
คือ 
  เคมพ (Kemp. 1985: 248) ไดสรุปขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนเปน 8 ขั้นตอนดังน้ี 
  1.  จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณที่จะใช 
  2.  ออกแบบและเขียนผังงาน (Flow chart) ตามลําดับขั้นของกระบวนการสอน 
  3.  พัฒนาคําถามที่จะใชสําหรับทบทวนและเสนอแนะ 
  4.  วางแนวคิดที่จะเสนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร 
  5.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  6.  เพ่ิมความสนใจใหแกบทเรียนโดยใชเทคนิคดานภาพและเสียง 
  7.  จัดเตรียมวัสดุสิ่งพิมพที่ใชประกอบบทเรียน 
  8.  ทดสอบและปรับปรุงบทเรียน 
  รอมมิสซอวสกี (Romiszowski. 1985: 271-272) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยการสอนไว 7 ขั้นตอน คือ 
  1.  การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ 
  2. วิเคราะหพฤติกรรมเปาหมายของผูเรียนที่ตองการและกฎเกณฑ เพ่ือสรางรูปแบบ
บทเรียน 
  3. ออกแบบบทเรียน 
  4. สรางบทเรียนตามที่ออกแบบไว 
  5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาที่เหมาะสม 
  6. ทําการทดลองเพ่ือพัฒนาบทเรียน 
  7. ประเมินผลความเที่ยงตรงทั้งทางดานเทคนิคคอมพิวเตอรและดานการสอน 
  ดังนั้นสามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนได           
6 ขั้นตอนดังน้ี คือ 
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  1. วิเคราะหผูเรียน 
  2. ออกแบบบทเรียน 
  3. สรางบทเรียนตามที่ออกแบบไว 
  4. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  5. ทําการทดลองเพ่ือพัฒนาบทเรียน 
  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   
เพ่ือการตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็น 
    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 มีจุดมุงหมายเพ่ือการตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อจากการทดลองใชใน
สถานการณจริง กลาวคือ การทดลองใชสื่อขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย แตจะอาศัย
ผูประสานงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ดําเนินการแทน ขอมูลที่รวบรวมไดจะไดรับการวิเคราะหเพ่ือหาขอบกพรอง
ที่จะปรับปรุงแกไขเปนคร้ังสุดทายกอนที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนจริงตอไป 
  เมเยอร (Mayer. 1984: 305-344) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไข
ชุดฝกดวยตนเองไว 3 ขั้นตอนดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาจากกลุมเพื่อน (Judgment by pears) โดยใหศึกษา
ชุดฝกทีละชุด หลังการศึกษาผูพัฒนาชุดฝกจะสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับชุดฝก จากนั้น 
จึงรวมกันพิจารณาขอบกพรองเปนรายหนาและหลังจากน้ันใหผูศึกษาชุดฝกตอบแบบสอบถามแบบ
ประมาณคา และแบบปลายเปด เพ่ือนําไปวิเคราะหขอบกพรองตอไปอีก 
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   ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (Trial with small group) จากอาสาสมัคร
ประมาณ 3-5 คน มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน
ระหวางเรียน หลังจากศึกษาเสร็จผูศึกษาชุดฝกจะรวมกันอภิปรายชี้แจงถึงขอบกพรองของชุดฝก
เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 
   ขั้นตอนที่ 3 การทดลองกับชั้นเรียนที่เปนตัวแทน(Trial with representative class 
or classes) ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 2 คือใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเนื่องจาก
การทดลองใชสื่อในขั้นตอนนี้ใชกับกลุมตัวอยางจํานวนมาก ไมสะดวกตอการสัมภาษณหรืออภิปราย
แบบเดิม ขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและจากแบบสอบถาม จะไดรับการวิเคราะห
เพ่ือหาขอบกพรองของสื่อที่จะตองทําการปรับปรุงแกไขตอไป 
  เอสพีช และ วิลเลี่ยมส (Espish; & Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการทดลอง
ใชและปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูป 3 ขั้นตอนดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบทีละคน (One to one testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผล
การเรียนระดับต่ํากวาปานกลางเล็กนอยจํานวน 2-3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้นหลังจาก
การศึกษาผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อจากกลุมตัวอยางนั้น 
   ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (Small group testing) ใชกลุมตัวอยาง 5 – 8 คน 
ดําเนินการคลายขั้นตอนที่ 1 ใหแตละกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย 
เพื่อนําผลไปวิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 85/85 โดยตัวแรก  
หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมด เม่ือคิดเปนรอยละแลวได 85 หรือสูงกวาหากผลวิเคราะห
เปนไปตามเกณฑดังกลาวก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่บกพรอง เพ่ือนําไปทดลองใชในตอนที่ 3 ตอไป 
หากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวก็ดําเนินการดวยวิธีการเดิมกับกลุมตัวอยางใหม
จนกวาจะไดผลตามเกณฑที่กําหนด 
   ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนาม (Field testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากร
เปาหมายจริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเก่ียวของกับการทดลองดวยแตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทน 
โดยใชวิธีดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 
  จากขั้นตอนทั้งหมดที่กลาวมา อาจจะพอสรุปไดวาการทดลองใชและปรับปรุงแกไข
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนควรจะทํา 3 ขั้นตอนดวยกันคือ 
   ขั้นตอนที่ 1 ทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
   ขั้นตอนที่ 2 ทดลองเปนกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข 
   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองกับหองเรียนจริงและปรับปรุงแกไข 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย 
  มัลติมีเดียเขามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม สวนในวงการศึกษา
มัลติมีเดียไดนํามาใชเพ่ือการเรียนการสอนในลักษณะแผนซีดีรอม ซึ่งอาจกลาวไดวา มัลติมีเดียจะ
กลายมาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญทางการศึกษาในอนาคต ทั้งน้ีเพราะวามัลติมีเดียสามารถที่จะนําเสนอ
ไดทั้งเสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน คําวามัลติมีเดียมีผูใหความหมายไวดังตอไปน้ี 
  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 เคร่ืองเลน CD – ROM เคร่ือง Audio - Digital เคร่ืองเลน Laser disc ฯลฯ มาใช
รวมกันเพ่ือเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร 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
การเสนอสื่อในลักษณะการส่ือสารสองทาง โดยผูใชจะมีปฎิสัมพันธกับคอมพิวเตอรและสามารถ
โตตอบกันได 
  พรทิพย อัจจิมารังษี (2536: 21) กลาววา มัลติมีเดีย คือ สื่อหลายๆ สื่อเอามา
ผสมผสานกัน วิธีผสมผสานสื่อหลายสื่อน้ันทําไดหลายวิธี โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนตัวจัดการให 
  มนตชัย เทียนทอง (2539: 24) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไวดังน้ี คือ การนําเอา
คอมพิวเตอรมาควบคุมส่ือตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยางเปนระบบ 
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 และอ่ืนๆ อีกที่นํามาประยุกตรวมกัน 
  ทเวย (Tway. 1995: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไววา คือ การใชตัวหนังสือ
ภาพกราฟก การใชเสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอหรือมากกวาน้ี ซึ่งสวนประกอบตางๆ จะทํางาน
รวมกัน ซึ่งจะชวยทําใหผูใชสามารถควบคุมและโตตอบกับโปรแกรมได 
  เจฟฟโคท (Jeffcoate. 1995) มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลายชนิด
โดยผานสื่อทางคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพเสียง และ     
วีดีทัศน 
  ฮอลล (Hall. 1996) มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนส่ือใน
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 
                      ฮารดแวรที่เก่ียวของกับมัลติมีเดียแยกเปนสวนที่ใชทํางาน สวนที่ใชทดสอบและ
สวนที่ใชแสดงงาน สําหรับสวนที่ใชทดสอบน้ัน สามารถทําการทดสอบกับเคร่ืองที่ใชแสดงงานได  
ดังนั้นจึงขอแบงฮารดแวรมัลติมีเดียออกเปน 2 แบบ คือ 
         1.1 ฮารดแวรที่ใชสรางงานจะตองประกอบดวยอุปกรณเหลาน้ี 
    -  คอมพิวเตอร (Computer) 
    -  เคร่ืองอานแผนซีดีรอมความเร็วสูง (CD – ROM drive) 
    -  เคร่ืองนําเขาภาพนิ่ง (Scanner) 
    -  อุปกรณนําเขาเสียง (Audio Player) 
    -  อุปกรณนําเขาวิดีโอ (Video Player) 
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    -  อุปกรณแสดงผล (Monitor) 
    -  สื่อบันทึกขอมูลสํารอง (Disk, CD – ROM) 
                     1.2  ฮารดแวรที่ใชแสดงงานจะตองมีอุปกรณเหลาน้ี 
    - คอมพิวเตอร 
    - อุปกรณโตตอบแบบตัวชี้ 
    - เคร่ืองอานแผนซีดีรอม 
    - อุปกรณสงเสียง 
    - อุปกรณแสดงผล 
     2. ซอฟตแวร 
       2.1 ซอฟตแวร  สวนที่ทําหนาที่เปนซอฟตแวรระบบและสภาพแวดลอมที่ใชเปน
พ้ืนฐาน 
    - ซอฟตแวรที่ใหบริการตางๆ รวมถึงไดรเวอรของอุปกรณทุกชนิด 
    - ซอฟตแวรจําพวกที่ใชเชื่อมโยงกับระบบ (Application Program Interface) 
    - คลังภาพ  เสียง  และวิดีโอ 
   2.2 ซอฟตแวรกอนการออโธร่ิง 
    ซอฟตแวรกอนการออโธร่ิงแบงตามหนาที่เปน 2 กลุมคือ กลุมแรก คือกลุมที่
ใชควบคุมอุปกรณพิเศษ ไดแก ซอฟตแวรที่มากับฮารดแวร มักทําหนาที่หลักในการเปลี่ยนอนาล็อก
ไปเปนดิจิตอล สวนใหญจะมีฟงกชั่นการทํางานเกี่ยวกับการปรับอุปกรณ กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ใช
ปรับแตงแกไข ซึ่งบางสวนแถมมาจากฮารดแวรแตสวนใหญเปนซอฟตแวรอิสระไมขึ้นกับฮารดแวร
ใดเปนพิเศษ คุณสมบัติบางประการในการปรับแตงน้ีอาจรวมอยูในประเภทแรกดวย ซึ่งหัวขอที่จะ
กลาวถึงซอฟตแวรประเภทนี้ แบงตามลักษณะงานไดเปน 5 ประเภท คือ 
    - ซอฟตแวรจัดการเก่ียวกับภาพนิ่ง 
    - ซอฟตแวรจัดการเก่ียวกับตัวอักษร 
    - ซอฟตแวรจัดการเก่ียวกับวิดีโอ 
    - ซอฟตแวรจัดการเก่ียวกับแอนนิเมชัน 
    - ซอฟตแวรจัดการเก่ียวกับแสง 
   2.3 ซอฟตแวรออโธร่ิง 
                           คือ ซอฟตแวรประยุกตที่ใชสรางมัลติมีเดียที่นํามาเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะจะตอง
มีสาระสําคญั 2 ประการคือ ประการแรก ตองใชกับฮารดแวรไดหลายอุปกรณ และหลากหลายรูปแบบ
ของไฟล สามารถสรางงานที่ซับซอนที่รวบรวมเอากราฟก อักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ประการที่
สองที่สําคัญพอกันก็คือ จะตองมีการสรางขายเชื่อมโยงประกอบเหลาน้ันดวยความสามารถในการรวม
สวนยอยๆ มาเปนพรีเซนเทชั่น (Presentation) จะตองมีความสามารถในการดําเนินโครงสรางที่
ซับซอนดวยเง่ือนไขตางๆ ลูป (Loop) สาขาตรรกะ อันจะทําใหมัลติมีเดียโตตอบได ควบคุมความสัมพันธ
ของสารสนเทศได สามารถไปยังทุกจุดทีต่องการตามคาํส่ังที่รับมาจากหนวยนําเขา 
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  ซอฟตแวรที่ใชในการสรางมัลติมีเดีย มีหลายโปรแกรมดวยกัน ตวัอยางเชน   
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 เพ่ือกําหนดการทํางานหรือการแสดงผล 
  -  โปรแกรม Toolbook เปนโปรแกรมสรางบทเรียนที่เปนตัวอักษรภาพวาดหรือภาพ
ที่ไดจากการสแกน ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบในรูปแบบของมัลติมีเดียหรือสื่อประสม 
แนวความคิดของโปรแกรมนี้มาจากการสรางงานบนสมุดหรือหนังสือ และ Pages เหมือนกับสมุด
หรือหนังสือโดยทั่วไป คือ ตัวสมุดหรือ Books และภายในสมุดมีหนาหนังสือที่เรียกวา Pages 
สามารถเปลี่ยนไปมาได หนาจอที่เห็นก็จะเปลี่ยนไปดวย Tool book เปนโปรแกรมที่ทํางานบน 
Windows 
  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญในระบบมัลติมีเดีย จะตองประกอบไป
ดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 องคประกอบ คือ ฮารดแวรและซอฟตแวร ที่มีสวนสําคัญในการสราง
งานใหมีความหลากหลาย  
 
 2.3 สื่อที่ใชในมัลติมีเดีย 
  ทเวย (Tway. 1995: 4) ไดกลาวถึงสื่อที่ใชในมัลติมีเดียไววาประสิทธิภาพของมัลติมีเดีย
คือ การพยายามที่จะรวมสื่อตางๆ อยางหลากหลายเขาไวดวยกัน ซึ่งไมใชการนําขอมูลอยาง
ละเอียดในหนังสือมาลงในวิดีโอและภาพกราฟกเทาน้ัน แตเปนการใหเห็นรายละเอียดอยางคราวๆ 
หนาที่การออกแบบและขอกําหนดพ้ืนฐานในสวนของซอฟตแวรและฮารดแวรรายละเอียดที่จะแนะ
แนวทางเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการพัฒนามัลติมีเดีย เพ่ือใหเขาใจถึงความหลากหลายของสื่อที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งในโปรแกรมเพ่ือที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเรียนสื่อตางๆ นั้น ไดแก 
  2.3.1.  ตัวหนังสือ (Text) 
         ตัวหนังสือหรือขอความ เปนสวนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียทั่วไป
นักพัฒนาไดเสนอไวใน 2 ลักษณะคือ 
          - เปนหนทางที่จะนําเสนอตัวหนังสือและขอความไปสูผูใช  เพราะมันจะทําให
งายตอการอาน เม่ือมีการออกแบบที่ดีโดยการออกแบบตัวอักษร (Font) สี (Color) ขนาดตัวอักษร  
(Size) เวนเสียแตเปนแบบที่อางอิงใหใชแบบเดิม (เชน วงจรไฟฟาในสารานุกรม) ตัวหนังสือที่เล็ก
เกินไปจะทําใหผูใชมองไมเห็น ซึ่งไมมีรูปแบบที่แนนอนในการนําเสนออักขระแตการใชตัวอักษรและ
ขอความสําหรับผูใชควรเปนขอความสั้นๆ และสรุปเน้ือหา 
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          - การใชตัวอักษรโตตอบเชื่อมโยงกับผูใช ผูใชสามารถไดรับขาวสารขอมูลได
เพ่ิมมากขึ้น เม่ือคลิกเขาไปในอักษรน้ัน นี่คือไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) หรือฮอทเท็กซ (Hot text) 
คือเม่ือคลิกเขาไปจะไดขอมูลเกี่ยวกับการอธิบายดวยตัวหนังสือ ภาพถาย วิดีโอหรือเสียง 
   บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538: 25-30) ไดกลาวถึงเรื่องการใชอักขระเพื่อส่ือความหมาย
กับผูใชบทเรียนควรมีหลักการใชในกรณีตางๆ ดังนี้ 
   -  สื่อความใหชัดเจน ขอความตางๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสิ่ง
สําคัญในการสื่อความหมายกับผูใชบทเรียน การออกแบบสรางปายแสดงหัวขอเร่ือง เมนูและปุมบน
จอภาพนั้น ควรจะตองใหความสําคัญในการเลือกขอความคําพูด พยายามใชขอความที่มีน้ําหนัก
กระชับ กะทัดรัด และใหความหมายที่ชัดเจนไมคลุมเครือเชน“กลับไปที่เดิม”แทน คําวา“กอนหนาน้ี” 
“เลิก” แทนคําวา “ปด”  และ “ดีมาก” แทนคําวา “คําตอบถูกตอง” เปนตน 
   -  ใชอักขระแทนเมนูสําหรับนําทางเดิน การใชเมนูสําหรับนําทางเดินน้ัน ผูใชบทเรียน
มีปฎิสัมพันธกับบทเรียนโดยการกดปุมบนแปนพิมพ คลิกเมาส หรือแตะหนาจอสัมผัสเมนูที่สราง 
อาจจะเปนเมนูแบบงายๆ ประกอบดวยรายชื่อบทเรียนในรูปแบบเดียวกับหนาสารบัญของหนังสือ 
แลวใหผูใชบทเรียนคลิกเลือกบทเรียนที่ตองการ รูปแบบการคลิกแลวแสดงผลน้ีเปนที่เขาใจกันอยาง
กวางขวางในกลุมผูใชคอมพิวเตอร สวนใหญรายการเมนูจะมีกรอบลอมรอบหรือสรางใหคลายเปนปุม
สําหรับเลือกคลิกไดอยางสะดวกและเพ่ือเปนการประหยัดพ้ืนที่ควรเลือกคําที่สั้นและใหความชัดเจน
แกผูใช 
   - ปุมอักขระบนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียปุมบนจอภาพเปน
เสมือนวัตถุที่เมื่อคลิกก็จะมีการแสดงผลอยางใดอยางหนึ่ง ปุมบนจอภาพที่สรางอาจเปนปุมที่มี
รูปแบบอักขระ เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ (Symbol) ปรากฏอยู ปุมเหลาน้ีอาจมีรูปแบบหลากหลาย 
การเลือกปุมใดที่เหมาะสมขึ้นกับการทดลองดูวารูปแบบอักขระ เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ การเวน
วรรค และการใชสีแบบใดที่ดูแลวมีความเหมาะสม 
   - เน้ือหายาวไมควรอานจากจอคอมพิวเตอร การอานขอความที่ยาวมากๆ จาก
จอคอมพิวเตอรเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะขอความยาวๆ บนจอคอมพิวเตอรนั้นอานยากและจะ
อานไดชากวาการอานจากเอกสาร ยกเวนในกรณีที่บทเรียนใชอักขระขนาดใหญและนําเสนอไมก่ี 
ยอหนา และควรเลือกใชรูปแบบอักขระที่เรียบงายแทนรูปแบบอักขระที่มีลวดลายและอานยาก 
   - ควรใชหนาตางเม่ือเน้ือหายาวเกินหนาจอ ถาเน้ือหาน้ันยาวมากเกินกวาหน่ึง
หนาจอ ควรใชวิธีใสขอความไวหนาตางและใชปุมเลื่อนหนาตางขยับขอความในหนาตางขึ้นลงเพื่อ
อานเน้ือความในหนาตางนั้นหรือใชวิธีแบงเนื้อหาออกเปนแตละหนา และสรางปุมสําหรับพลิกหนา
ใหกลับไปกลับมาได 
   -  สรางชีวิตชีวาและการเคลื่อนไหวใหอักขระ เม่ือใชอักขระแสดงอาจสรางความ
สนใจใหกับผูใชบทเรียนไดหลายวิธี เชน ใหอักขระเคลื่อนที่ในลักษณะบินหรือคอยๆ ปรากฏทีละตัว
หรือทีละหัวขอใหอักขระกระพริบ ใหอักขระจางหายไปทีละตัว ใหอักขระหมุนเอียงในแนวตางๆ หรือ 
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ใหอักขระหมุนรอบแกน เปนตน สิ่งสําคัญที่ตองระวังคือ ไมควรใชเอฟเฟคเหลานี้มากเกินไปจน     
นาเบื่อและนารําคาญ 
   - ตองใชเวลาคุนเคยกับเคร่ืองหมายและสัญลักษณ เคร่ืองหมายและสัญลักษณนั้น
จัดเปนอักขระในรูปกราฟกที่ใหความหมายในตัว มักเรียกเครื่องหมายและสัญลักษณ เหลาน้ีวา
สัญลักษณภาพ สัญลักษณภาพใชเปนสื่อกลางที่สําคัญในการติดตอกับผูเรียนในบทเรียนมัลติมีเดีย
ที่มีปฎิสัมพันธ อยางไรก็ดีบางครั้งตองใชเวลากวาจะคุนเคยกับสัญลักษณและเครื่องหมายนั้นๆ  
เพ่ือทําใหผูใชบทเรียนเขาใจในความหมาย ตางจากการใชคําที่เปนที่รู จักกันดีอยูแลวและมี
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
เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะเสนอความคิดและขาวสารขอมูลและมีราคาถูกเม่ือเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 
 
    2.3.3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation and Morphing) 
        บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 27) ไดใหความหมายของภาพเคลื่อนไหวไววา 
เปนการแสดงแสงสี การลบภาพโดยทําใหภาพคอยๆ เลือนจางหาย หรือทําใหภาพคอยๆ ปรากฏ
ขึ้นในรูปแบบตางๆ กัน จัดเปนภาพเคลื่อนไหวแบบพ้ืนฐาน และรวมถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมือน
ในจอภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะเปนการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะหมุนหรือเคลื่อนที่ไปตามเสนทาง 
โดยขอเท็จจริงแลวภาพเคลื่อนไหวเปนกระบวนการของการสรางภาพกราฟกใหเปนกรอบชุดและ
ลําดับแสดงภาพอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับ
การสรางภาพการตูน 
       ภาพเคลื่อนไหวเปนภาพที่ดึงดูดสายตาผูใชบทเรียนและเชนเดียวกับเสียง ถา
ใชไมเหมาะสมก็จะทําใหนาเบื่อไดเชนกัน 
 
  2.3.4.  วีดิทัศน (Video) 
        บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 26) ไดกลาวถึงวีดิทัศนวาเปนสวนประกอบ
ของมัลติมีเดียที่สรางความเราใจแกสายตาผูใชบทเรียนและทําใหมัลติมีเดียนาดูและนาสนใจขึ้น คือ
ภาพจากวีดิทัศน เมื่อภาพวีดิทัศนเขามามีบทบาทในบทเรียนมัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธจึงมีสวน
ทําใหภาพเคลื่อนไหวลดความสําคัญลงไป 
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          การนําภาพวีดิทัศนมาประกอบในมัลติมีเดียตองมีอุปกรณสําคัญคือ Digital 
Video Card การทํางานในระบบวินโดวส ภาพวีดิทัศนจะถูกเก็บไวในไฟล AVI (Audio Video 
Interleave) ที่แมคุณภาพของภาพจะสูภาพวีดิทัศนที่ไดจากเครื่องเลนแถบวีดิทัศนโดยตรงไมไดแต
ก็มีขอดีนํากลับมาเลนไดโดยไมตองมี Digital Video Adapter หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ AVI เปน
สวนหนึ่งของซอฟตแวรซึ่งนํามาใชแสดงภาพ AVI 
          การถายภาพจากกลองวีดิทัศนเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยตรงทําไดโดยใช
กลองถายวีดิทัศนคูกับ Video Capture Card ในระบบคอมพิวเตอรดวย 
          ภาพจากวีดิทัศนเปนภาพที่ใชพ้ืนที่เก็บมากกวาสวนประกอบของมัลติมีเดีย
อ่ืนๆ 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) 
ที่กลาววาเสียงเปนส่ือชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดดีขึ้น เสียงอาจจะอยูในรูปของ
เสียงดนตรี เสียงสังเคราะหปรุงแตงหรือเสียงประกอบฉากที่มีผลตอการสรางอารมณดังน้ันการรูจัก
ใชเสียงไดอยางถูกตอง จะสามารถสรางความสนุกเราใจทําใหบทเรียนในรูปมัลติมีเดียที่มีปฎิสัมพันธ
นั้นนาสนใจและนาติดตามเปนพิเศษ 
        การใชเสียงในมัลติมีเดียน้ัน ผูสรางบทเรียนควรจะตองเรียนรูวาจะสรางเสียง
ในบทเรียนอยางไรจะบันทึกและปรับแตงเสียงอยางไร 
        เสียงในมัลติมีเดียเปนไดทั้งเสียงที่อัดจากเสียงธรรมชาติหรืออัดจากเคร่ือง
เสียงตางๆ โดยตรง เชน เคร่ืองเลนวิทยุ 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 ทําใหพ้ืนที่ในการเก็บไฟลสูงมาก ไฟล MIDI (Musical Digital Interface) เปนไฟลที่
เก็บเสียงจากอุปกรณ MIDI ที่เปนที่นิยมกันคือเคร่ือง Synthesizer และแมจะไมมีอุปกรณ MIDI แต
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ถามีการติดตั้งซอฟตแวรที่ใชประโยชนจาก MIDI ได โดยใชคียบอรดของคอมพิวเตอรสราง
เสียงดนตรีที่ตองการได 
 
   2.3.6. ปฏิสัมพันธในมัลติมีเดีย 
     ทเวย (Tway. 1995: 4) ไดกลาวถึง ปฎิสัมพันธในมัลติมีเดียไววาเปนกุญแจ
สําคัญของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของมัลติมีเดีย โดยการออกแบบการมีปฎิสัมพันธที่ดีซึ่งจะทํา
ใหผูใชสามารถควบคุมโปรแกรมไดตามที่เขาตองการ ซึ่งจะทําใหผูใชรูสึกวาเปนสวนตัว 
     บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538: 30) ไดแบงรูปแบบการมีปฏิสัมพันธอาจอยูในรูปใด
รูปหน่ึงตอไปน้ี 
     - การใชเมนู (Menu Driven) ลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปของการใชเมนูคือ 
การจัดลําดับหัวขอบทเรียนทําใหผูใชบทเรียนเลือกขาวสารไดตามที่ตองการและสนใจ การใชเมนู
ประกอบดวยเมนูหลัก (Main Menu) ซึ่งแสดงหัวขอหลักใหเลือกและเม่ือไปยังแตละหัวขอหลักก็จะ
ประกอบดวยเมนูยอยที่มีหัวขออ่ืนใหเลือกอีกหรือแยกไปยังเน้ือหาหรือสวนนั้นๆ เลยทันที เชนแยก
ไปยังสวนของแบบฝกหัดหรือวีดิทัศน เปนตน 
     - การใชแบบฝกหัด (Exercise Driven) การใชแบบฝกหัดมักใชกับ
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกฝนและฝกหัดและการสอบ (Testing) ลักษณะทั่วไปของกิจกรรม
ลักษณะนี้คือ ผูใชบทเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกขาวสารขอมูล เพ่ือแสดงสมรรถนะของผูใชบทเรียนใน
เน้ือหาวิชานั้นๆ ลําดับเสนทางจะเปนแบบเสนตรง (Linear) ในลักษณะทีละกาวทีละขั้น 
     - การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปนรูปแบบ         
ปฎิสัมพันธที่ใหผูใชบทเรียนเลือกไปตามเสนทางที่เชื่อมคําสําคัญซ่ึงอาจเปนคํา ขอความ เสียง หรือ
ภาพน้ันๆ คําสําคัญเหลาน้ีเชื่อมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหนา และ
ถอยหลังได 
      - การใชสถานการณจําลอง ปฏิสัมพันธในรูปแบบนี้ทําใหผูใชบทเรียนไดมีสวน
รวมในการทดลอง หรือศึกษาจากส่ิงจําลองที่จะปรากฎเปนจริงในสถานการณที่เปนจริงโดย
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 เม่ือ
ผูเรียนใหคําตอบนั้นจะไดรับการวิเคราะหเพ่ือใหขอมูลปอนกลับทันทีแตถาผูเรียนตอบคําถามนั้นซํ้า



 21

และยังผิดอีก ก็จะมีการใหเน้ือหาเพ่ือทบทวนใหมจนกวาผูเรียนจะตอบถูก แลวจึงใหตัดสินใจวาจะ
ยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีกหรือจะเรียนในบทใหมตอไป บทเรียนในการสอนแบบน้ีนับวาเปน
บทเรียนขั้นพ้ืนฐานของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยที่เสนอบทเรียนในการสอนแบบน้ีนับวาเปน
บทเรียนขั้นพ้ืนฐานของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่เสนอบทเรียนในรูปแบบของบทเรียน
โปรแกรมแบบสาขา โดยสามารถใชสอนไดในแทบทุกสาขาวิชา นับตั้งแตดานมนุษยศาสตรไปจนถึง
วิทยาศาสตรและเปนบทเรียนที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาขอมูลที่เก่ียวกับขอเท็จจริง เพ่ือการเรียนรู
ทางดานกฎเกณฑ หรือทางดานวิธีการแกปญหาตางๆ ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนเพ่ือการสอน 

 
  2.  การฝกหัด 
                      บทเรียนในการฝกหัดจะเปนโปรแกรมที่ไมมีการเสนอเนื้อหาความรูแกผูเรียนกอน 
แตจะมีการใหคําถามหรือปญหาที่ไดคัดเลือกมาจากการสุมหรือออกแบบมาโดยเฉพาะโดยการ
นําเสนอคําถามหรือปญหานั้นซํ้าแลวซ้ําเลาเพ่ือใหผูเรียนตอบแลวมีการใหคําตอบที่ถูกตอง เพ่ือการ
ตรวจสอบยืนยันหรือแกไข และพรอมกับใหคําถามหรือปญหาตอไปอีกจนกวาผูเรียนจะสามารถตอบ
คําถามหรือแกปญหานั้นจนถึงระดับเปนที่นาพอใจ ดังน้ันในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการฝกหัดนี้
ผูเรียนจึงจําเปนตองมีความคิดรวบยอดและมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและกฎเกณฑเก่ียวกับ
เร่ืองนั้นๆ เปนอยางดีมากอนแลวจึงจะสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาไดโปรแกรมบทเรียนใน
การฝกหัดน้ีจะสามารถใชไดหลายสาขาวิชาทั้งทางดานคณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  
วิทยาศาสตร การเรียนคําศัพท และการแปลภาษา เปนตน ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 

จบบทเรยีน ใหขอมูลยอนกลับ
หรือแกไข 

ตัดสินคําตอบ 

คําถามและบทนํา เสนอเน้ือหา
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ภาพประกอบ 3  รูปแบบโปรแกรมบทเรียนการฝกหัด 

 
  3.  การจําลอง 
     การสรางโปรแกรมบทเรียนที่เปนการจําลองเพ่ือใชในการเรียนการสอนซึ่งจําลอง
ความเปนจริงโดยตัดรายละเอียดตางๆ หรือนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาใหผูเรียนได
ศึกษานั้น เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพ่ือการฝกทักษะและ
การเรียนรูไดโดยไมตองเส่ียงภัยหรือเสียคาใชจายมากนัก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนการจําลอง
อาจจะประกอบดวยการเสนอความรูขอมูล การแนะนํา ผูเรียนเกี่ยวกับทักษะ การฝกปฏิบัติเพ่ือ
เพ่ิมพูนความชํานาญ ความคลองแคลวและการใหเขาถึงซึ่งการเรียนรูตางๆ ในบทเรียนจะ
ประกอบดวยสิ่งทั้งหมดเหลาน้ีมีเพียงอยางหนึ่งอยางใดก็ได ในโปรแกรมบทเรียนการจําลองนี้จะมี
โปรแกรมบทเรียนยอยแทรกอยูดวยไดแก โปรแกรมการสาธิต โปรแกรมนี้มิใชเปนการสอน
เหมือนกับโปรแกรมการสอนแบบธรรมดาซึ่งเปนการสอนเนื้อหาความรู แลวจึงใหผูเรียนทํากิจกรรม 
แตโปรแกรมการสาธิตเปนเพียงการแสดงใหผูเรียนไดชมเทาน้ัน เชน ในการเสนอการจําลองของ
ระบบสุริยะจักรวาลวามีดาวนพเคราะหอะไรบางที่โคจรรอบดวงอาทิตย ในโปรแกรมนี้อาจมีการ
สาธิตการหมุนรอบตัวเองของดาวนพเคราะหเหลาน้ันและการหมุนรอบดวงอาทิตยใหชมดวย       
ดังแสดงในภาพประกอบ  4 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4  รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบการจําลอง 
 

บทนํา 

จบบทเรยีน ใหขอมูล
ยอนกลับ 

ตัดสินคําตอบ 

คําถามและ
คําตอบ 

เลือกคําตอบหรือ
แกปญหา 

บทนํา 

จบบทเรยีน ปรับระบบ การกระทําของ
ผูเรียน 

การกระทําที่
ตองการ 

เสนอ
สถานการณ 



 23

การกระทํา 
ของผูแขงขัน 

การกระทํา 
ของผูเรียน 

  4.  เกมเพ่ือการสอน 
                      การใชเกมเพื่อการเรียนการสอนกําลังเปนที่นิยมกันมาก เน่ืองจากเปนสิ่งที่
สามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรูไดโดยงาย เราสามารถใชเกมในการสอนและเปนส่ือ
ที่จะใหความรูแกผูเรียนไดเชนกันในเรื่องของกฎเกณฑ แบบแผนของระบบกระบวนการ ทัศนคติ
ตลอดจนทักษะตางๆ นอกจากน้ีการใชเกมยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้น และชวยมิให
ผูเรียนเกิดอาการเหมอลอยหรือฝนกลางวันซ่ึงเปนอุปสรรคในการเรียนเน่ืองจากมีการแขงขันกันจึง
ทําใหผูเรียนตองมีการตื่นตัวอยูเสมอ รูปแบบโปรแกรมบทเรียนของเกมเพ่ือการสอนคลายคลึงกับ
โปรแกรมบทเรียนการจําลอง แตแตกตางกันโดยการเพิ่มบทบาทของผูแขงขันเขาไปดวย ดังแสดง
ในภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5  รูปแบบโปรแกรมเกมเพื่อการสอน 
 
  5.  การคนพบ (Discovery) 
    การคนพบเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณของตนเอง
ใหมากที่สุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูกหรือโดยวิธีการจัดระบบเขา
มาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะไดขอมูลแกผูเรียนเพ่ือชวยในการคนพบน้ันจนกวาจะไดขอสรุปที่ดี
ที่สุด ตัวอยางเชน นักขายที่มีความสนใจจะขายสินคาเพ่ือชวยในการคนพบน้ันจนกวาจะไดขอสรุปที่
ดีที่สุด ตัวอยางเชน นักขายที่มีความสนใจจะขายสินคาเพ่ือเอาชนะคูแขง โปรแกรมจะจัดใหมีสินคา
มากมายหลายประเภท เพ่ือใหนักขายทดลองจัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา และเลือก
วิธีการใด จึงจะทําใหลูกคาซ้ือสินคาของตนเอง เพ่ือนําไปสูขอสรุปวาควรจะมีวิธีการขายอยางไรที่จะ
สามารถเอาชนะคูแขงได 
 
 

จบบทเรยีน ปรับระบบ 

บทนํา เสนอเหตุการณ 
หรือเกม 

การกระทํา 
ที่ตองการ 
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  6.  การแกปญหา 
    เปนการใหผูเรียนฝกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการกําหนดเกณฑใหแลวใหผูเรียน
พิจารณาไปตามเกณฑนั้น โปรแกรมเพื่อการแกปญหาแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ใหผูเรียน
เขียนเอง และโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลวเพ่ือชวยผูเรียนในการแกปญหาถาเปนโปรแกรมที่ผูเรียน
เขียนเอง ผูเรียนจะเปนผูกําหนดปญหาและเขียนโปรแกรมสําหรับแกปญหาน้ัน โดยที่คอมพิวเตอร
จะชวยในการคิดคํานวณหาคําตอบที่ถูกตองให ในกรณีนี้คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องชวยเพื่อใหผูเรียน
บรรลุถึงทักษะของการแกปญหาโดยการคํานวณขอมูลและจัดการส่ิงที่ยุงยากซับซอนให แตถาเปน
การแกปญหาโดยใชโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลว คอมพิวเตอรจะทําการคํานวณในขณะที่ผูเรียนจะ
คํานวณหาพื้นที่ไดเทาไหร แตขึ้นอยูกับวาจะจัดการหาพ้ืนที่ไดอยางไรเสียกอน  ดังนี้ เปนตน   
  7. การทดสอบ 
    การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการทดสอบ มิใชเปนการใชเพียงเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเรียนเทาน้ัน แตยังชวยใหผูสอนมีความรูสึกที่เปนอิสระ
จากการผูกมัดทางดานกฎเกณฑตางๆ เก่ียวกับการทดสอบไดอีกดวย เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร
จะสามารถชวยเปลี่ยนแปลงการทดสอบจากแบบแผนเกาๆ ของปรนัยหรือคําถามจากบทเรียนมาเปน
การทดสอบแบบที่มีปฎิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียนหรือผูที่ไดรับการทดสอบซ่ึงเปนที่นา
สนุกและนาสนใจกวา พรอมกันนั้นก็อาจเปนการสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนที่จะนําความรู
ตางๆ มาใชในการตอบไดอีกดวย 
   

 2.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีอยูดวยกันหลายวิธี  หลายรูปแบบ  
แลวแตผูออกแบบจะยึดเปนหลัก  มีรายละเอียดตางๆดังตอไปน้ี  (ฤทธิชัย ออนม่ิง. ม.ป.ป.: 12-13) 

  2.5.1 ดานบุคลากรที่เกี่ยวของในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 

       ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น  จําเปนตองรอบคอบในการสราง
บทเรียน เพราะผูเรียนจะตองเผชิญกับผูสอนในลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  จึงตองสรางใหมีความยืดหยุนมากที่สุด       
ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนจึงตองเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย ดังน้ี (ฤทธิชัย ออนม่ิง. 
ม.ป.ป.: 12-13) 

  2.5.2 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและเน้ือหา บุคลากรดานนี้จะเปนผูมีความรูและ
ประสบการณทางดานการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงการกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางของหลักสูตร วัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน ขอบขายของเน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน ขอบขายรายละเอียดคําอธิบายของเน้ือหาวิชา ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลของ
หลักสูตร บุคคลกลุมน้ีเปนผูที่สามารถใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาไดเปนอยางดี 

  2.5.3 ผูเชี่ยวชาญดานการสอน  บุคคลกลุมนี้  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอ
เน้ือหาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  ซึ่งเปนผูที่มีความชํานาญมีประสบการณและประสบความสําเร็จ
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ในดานการเรียนการสอนมาเปนอยางดี  มีความรูในเนื้อหาอยางลึกซ้ึง  สามารถจัดลําดับความยาก
งาย  ความสัมพันธและความตอเน่ืองของเนื้อหา  รูเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหา  การออกแบบและ
สรางบทเรียน  ตลอดจนวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูมาเปนอยางดี  บุคคลกลุมน้ีจะเปนผูชวยที่
ทําใหการออกแบบบทเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  และนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

  2.5.4 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอน  จะชวยทําหนาที่ในการออกแบบ  และใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานการวางแผน  การออกแบบบทเรียน  อันประกอบดวยเรื่องการออกแบบ  การจัดวาง
รูปแบบ  การออกแบบหนาจอหรือเฟรมตางๆ  การเลือกและวิธีการใชตัวอักษรเสน  รูปทรง  
กราฟก  แผนภาพ  แผนภูมิ  รูปภาพ  สี  แสง  เสียง  การจัดรายงานและสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ  
ที่จะชวยทําใหบทเรียนมีความสวยงาม  และนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

  2.5.5 ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก ผูที่ทํางานทางดานคอมพิวเตอร 
หรือทางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับ
โปรแกรมที่ชวยในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  
 2.6 ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
      การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีขั้นตอนในการออกแบบ
และพัฒนาที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี คือ 
  2.6.1. การวิเคราะห (Analysis) ชวยใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งส่ิงที่ควรวิเคราะหในการนํามา
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนไดแก 
      2.6.1.1 วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Content and 
Objective) เพ่ือวางแผนในการดําเนินเนื้อหา เขียนบท ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2.6.1.2 วิเคราะหปญหาในการเรียนการสอน (Problem of Learning and 
Studying) วิเคราะหปญหาในการเรียนการสอน เชน วิธีการสอน สภาพแวดลอมในการเรียนรู เพ่ือ
หาแนวทางการแกปญหาโดยการออกแบบและพัฒนาการสอนหรือส่ือใหเหมาะสม 
       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 เหลาน้ีควรนํามาจัดการเรียนการสอนอยางไร เปนตน 
  2.6.2.  การออกแบบ (Design) สิ่งที่ผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียควรออกแบบไดแก    
        2.6.2.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Instructional Design) ควร
คํานึงถึงหลักการหรือระบบการจัดการเรียนการสอนของนักการศึกษามาใชในการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน เชน เทคนิคการออกแบบส่ือการสอน 9 ขั้นของ การเย (Gagne) 
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       2.6.2.1.1. เราความสนใจ  
         ออกแบบหนาจอแรกใหมีการเคลื่อนไหวท่ีนาสนใจ และมี
เสียงเพลงที่เราใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเขาสู
บทเรียน 
       2.6.2.1.2. บอกวัตถุประสงคการเรียน  
         กําหนดจุดประสงคในการเรียนในแตละเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน
ทราบเปาหมายในการเรียน 
       2.6.2.1.3. ทบทวนความรูเดิม  
         ออกแบบการสอนใหมีการทบทวนความรูเดิม เชน การถาม
คําถามเปนระยะกอนเขาเนื้อหา หรือมีการทดสอบกอนเรียนเพ่ือเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรู
เดิม 
       2.6.2.1.4. ใหความรูเน้ือหาใหม 
         ออกแบบการสอนใหมีการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
เน้ือหา โดยใชสื่อที่เปนทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือชวยใหการเรียนการสอนมีความเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
       2.6.2.1.5. ชี้แนวทางการเรียนรู 
         ออกแบบบทเรียนใหมีสวนของการแนะนําการใชบทเรียนและ
แนวทางการเรียน เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การชี้แนะในการเรียนตองแตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชาและความสามารถของผูเรียน  
       2.6.2.1.6. กระตุนผูเรียนใหแสดงความรู 
         ออกแบบการสอนใหมีปุม รูปภาพ หรือขอความซึ่งเม่ือคลิก
แลวเชื่อมโยงไปสูการอธิบายความหมายหรืออธิบายเน้ือหา มีการตั้งคําถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือใหผูเรียนตอบคําถามสั้นๆ ระหวางที่เรียน เพ่ือกระตุนความรูสึกและใหมีโอกาสตรวจสอบความ
เขาใจของตนเอง 
       2.6.2.1.7. ใหผลปอนกลับ 
         ออกแบบการสอนใหมีขอมูลยอนกลับ เชน เม่ือตอบคําถาม
ถูก มีการใหรางวัลหรือคําชมเชย หรือเม่ือตอบผิดก็มีคําอธิบายในสิ่งที่ถูก บอกระดับความถูกตอง
ของคําตอบ เพ่ือใหผูเรียนรูความสามารถของตนเอง 
       2.6.2.1.8. ทดสอบความรู 
         ออกแบบการสอนใหมีการประเมินความรูระหวางเรียนและ
ภายหลังการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
ดังนั้นการออกขอสอบตองใหครอบคลุมวัตถุประสงคทางการเรียนทั้งหมด 
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       2.6.2.1.9. การจําและนําไปใช 
         ออกแบบการสอนใหมีการสรุปเน้ือหา ทําใหผูเรียนตระหนัก
วาขอมูลความรูที่ไดรับนั้น มีประโยชนตอผูเรียน และมีการช้ีใหเห็นการนําความรู 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) สีของพ้ืนหลัง (Background) รูปภาพ องคประกอบ (Composition) เสียง (Sound) และ
เทคนิคตางๆ โดยการออกแบบหนาจอน้ีควรคํานึงถึงการควบคุมที่งาย สอดคลองกับกิจกรรม และ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
       2.6.2.4 การออกแบบการประเมินผล (Evaluation Design) ผูออกแบบและพัฒนา
บทเรียนตองทําการออกแบบการประเมินผลบทเรียนสําหรับบุคคล 2 กลุม คือ 
        2.6.2.4.1 การประเมินโดยผู เชี่ยวชาญ ซึ่งแบงแบบการประเมิน
ออกเปนสองชุด คือ การออกแบบการประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และการออกแบบ
การประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        2.6.2.4.2 การประเมินโดยผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนประเมินคุณภาพของ
บทเรียนที่สรางขึ้นวามีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนหรือไม 
  2.6.3.  การพัฒนาหรือการผลิต (Development or Production) ประกอบดวยการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนหรือระบบการสอน และการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน หรือการ
สรางสื่อประกอบการเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยเปนสื่อที่สนองตอปญหาท่ีพบในการวิเคราะห
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 คือขั้นตอนในการนําส่ิงที่เก่ียวของกับการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทั้งหมดมาจัดทําหรือสรางเปนบทเรียนตามรูปแบบตางๆ เชน รูปแบบ
เสนตรง รูปแบบอิสระ รูปแบบวงกลม รูปแบบฐานขอมูล และรูปแบบผสม โดยมีองคประกอบตาม 
Story board ที่ไดวางไว 
       2.6.3.3. การพัฒนาบทเรียน (Development) เปนการเลือกเคร่ืองมือและลงมือ
สรางบทเรียน โดยการนําสวนประกอบตางๆ มาจัดทําเปนบทเรียน   
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         โปรแกรมที ่ใชออกแบบแบงเปนโปรแกรมหลักและโปรแกรมตกแตง 
ไดแกMacromedia Authorware, Macromedia Dreamweaver, Tool book, Director, 
Macromedia Flash, 3 D Studio Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เปนตน การเลือกใช
โปรแกรมสวนใหญจะขึ้นอยูกับความถนัดของผูสรางบทเรียน โดยสวนใหญมักจะใชโปรแกรมหลัก
เพียงโปรแกรมเดียว แตสําหรับการตกแตงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความสวยงาม และ
การทําเทคนิคตางๆ ผูสรางอาจตองใชโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมรวมกัน นอกจากน้ียังตองอาศัย
เครื่องมืออ่ืนๆ อีกมากมาย เชน กลองโทรทัศน กลองถายภาพนิ่ง เครื่องตัดตอ หรือโปรแกรมที่
ใชในการตัดตอเพ่ือสรางภาพเคลื่อนไหว หองบันทึกเสียงและอุปกรณสําหรับบันทึกเสียงเปนตน 
        2.6.3.4 การตรวจสอบความถูกตอง (Content Correctness) สําหรับการ
ตรวจสอบความถูกตองผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนตองนําไปใหผูเชี่ยวชาญในท้ัง 2 ดาน คือ 
ผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา ความเหมาะสมของ
เน้ือหากับผูเรียนในแตละระดับชั้น และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของเทคนิคตางๆ ที่ใชในการจัดทําบทเรียน ทั้งรูปแบบของหนาจอ สี อักษร 
การดําเนินเรื่อง เปนตน 
  2.6.4. การนําไปทดลองใช (Implementation) ในการพัฒนาผูออกแบบและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถดําเนินการตามขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาและพัฒนา 
การทดลองใชและปรับปรุงแกไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูปของ เอสพีช และ วิลเลี่ยมส   
(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
เทากับเกณฑที่กําหนดไว 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
จัดการเรียนการสอนโดยมีครูเปนผูสอนวา กลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียดังกลาวไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดหรือไม และนําผลดังกลาวไปทํา
การปรับปรุงและพัฒนาสื่อตอไป 
 



 29

 2.7 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ราตรี ปนพินิจ, สุขสม สภานุชาติ และ พรเทพ จันทรพร (2537: 15) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอนวามีหลายประการ คือ 
  1. ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น มีความสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น 
  2. ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบ ไมเบื่อหนาย 
  3.  ไมเปลืองสมองในการทองจําส่ิงที่ไมควรจะจํา 
  4.  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูเรียนแตละคน 
  5.  ผูเรียนมีอิสระในการที่จะเลือกเวลาเรียน 
  6.  ผูเรียนสามารถสรุปหลักการเพ่ือหาสาระของบทเรียนแตละบทไดสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 
  7.  ผูเรียนไดฝกความรับผิดชอบตอตนเองในการเรียน 
  8.  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาของบริษัท IBM ที่ได
ทําการศึกษากับผูเขาฝกอบรมดวยบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอร เม่ือเปรียบเทียบกับโปรแกรม
การฝกอบรมแบบปกติเม่ือป พ.ศ. 2503 ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ของกลุมที่ใชบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอรสูงกวาอีกกลุมหน่ึง 10 % 
 
  บุญชม ศรีสะอาด (2541: 123-12) กลาวถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดนๆ ของคอมพิวเตอร
ชวยการสอนไวอีกหลายประการ คือ 
  1.  ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ กาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตน ผูเรียนที่มี
อัตราการเรียนรูเร็วก็ไมตองรอคนอ่ืนดวยความเบื่อหนาย รําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูเร็ว
ก็ไมตองรอคนอ่ืนดวยความเบื่อหนาย รําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูชาก็ไมประสบกับ
ปญหาตามบทเรียนไมทัน ไมวิตกตอความรูสึกของคนอ่ืนๆ จึงมีความสบายใจในการเรียน 
  2.  ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามที่ตนตองการไมจําเปนที่จะตองกําหนดเวลา
ตายตัว 
  3.  ในบทเรียนที่สรางขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มี
ความเหมาะสมกับความตองการ และสอดคลองกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอรจะจดจํา
คําตอบของผูเรียนใหคะแนนคําตอบ แลวจัดใหไดเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนคนนั้น 
  4.  ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับ (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 ของการฝกทักษะน้ัน 
เชน การควบคุมการจราจร การขับเคร่ืองบิน เปนตน 
  8.  เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตจริง เชน สภาวะ
ไรน้ําหนัก ความเฉื่อย เหตุการณในประวัติศาสตร  ซึ่งสามารถใชการจําลองสถานการณ 
  9.  คอมพิวเตอรเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ ไมมีความเหน็ดเหนื่อยไมแสดง
อาการเบื่อหนาย 
  ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2548: 5) กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีสวนชวยงาน
ดานการศึกษาอยู 3 ลักษณะ คือ 
  1.  ชวยปรับปรุงการส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 
  2.  ชวยในการถายทอดความรู 
  3.  ชวยปรับปรุงเอกสารซ่ึงเดิมมีแตขอความไมมีภาพและเสียงในรูปลักษณะตางๆ 
 
 2.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนมัลติมีเดียในประเทศและตางประเทศ 
  จากประโยชนอันมากมายของมัลติมีเดีย จึงมีผูเห็นความสําคัญและไดวิจัยพัฒนาและ
ศึกษาเก่ียวกับมัลติมีเดียไวตางๆ กัน ดังนี้ 
  พัสตราภรณ  ขวัญเพชร (2550: 56-57) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ืองจังหวัดสงขลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 ผลการทดลองพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 92.60/91.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผลการ
ประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก 
  ชนินทร  ฐิติเพชรกุล (2550 42) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เร่ือง การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบส่ือมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง การใช
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบส่ือมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ที่ มีคุณภาพเน้ือหาอยู ในระดับดีมากและดานเทคนิคการผลิตสื่ออยู ในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพ 87.83/88.63  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
  กนกรัตน  บุญไชโย (254956-57) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เร่ือง ทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 
48 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 85/85  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเรื่อง ทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีคุณภาพจาก
การประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้งดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในเกณฑดี และบทเรียน
มีประสิทธิภาพ 88.25/90.40 
  วราวุธ  หอสวางวงศ (254953-54) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองเรขาคณิต สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สํานักงานเขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองเรขาคณิต สําหรับนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 มีคุณภาพจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูใน
ระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 92.00/89.79 
  อังคณา  ลิมกุล (254976) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการ
ถายภาพบุคคลในสตูดิโอ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 
2  คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 48 คน โดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการถายภาพบุคคลในสตูดิโอ 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
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก และจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 93.11/92.22 
  ฟลโป (Philpot. 1996) จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง  
การออกแบบหลักสูตรทางดานส่ือ : การเตรียมตัวนักเรียนเพ่ือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จุดประสงคของ
การศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสําหรับเทคโนโลยีสมัยใหม คือ    
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การรวมหลายๆ สื่อเขาไปในเทคโนโลยีเพียงสื่อเดียว คือ คอมพิวเตอร การศึกษามุงศึกษาไปที่
ความตองการความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปไดวากลุมตัวอยางมีความเขาใจ
ในขอมูลและสื่อเทคโนโลยีในสังคม อุดมคติและเทคโนโลยี เน้ือหาจะเก่ียวกับระบบออกแบบสื่อ  
  พอรทเตอร (Porter. 1996) จากมหาวิทยาลัยลามาร ไดทําการศึกษาวิจัยเพ่ือออกแบบ
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. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
                  จากการศึกษาคนความีนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไว
หลายแนวความคิดดังน้ี 
  เพ็ญสุข ภูตระกูล (2528: 17) ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววาเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งจัดขึ้นโดยเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู ตลอดจน
วิธีการบรรลุถึงวัตถุประสงคดวยตนเอง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมุงใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ครูจะ
เปนผูแนะนํา และจัดเตรียมอุปกรณ ตลอดจนสถานที่ใหศึกษาคนควา การท่ีนักเรียนไดเรียนและ
ทํางานที่ใจรักกอใหเกิดแรงกระตุนในการเรียน นักเรียนจะคอยๆ พัฒนาปรับปรุงแกไขตนเองจน
สามารถศึกษาคนควาและเรียนดวยตนเองไดในที่สุด 
  พัชรี พลาวงศ (2526: 83) ไดใหความหมายของการเรียนดวยตนเองไววา การเรียน
ดวยตนเอง หมายถึง วิธีเรียนชนิดหน่ึงที่มีโครงสราง มีระบบที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนได 
การเรียนแบบน้ีผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานที่เรียน ระยะเวลาในการเรียนแตละบท 
แตจะตองอยูจํากัดภายใตโครงสรางของบทเรียนน้ันๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไว
ในคูมือ (Study Guide) 
  วิไล องคธนะสุข (2543: 80) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา 
การเรียนรูดวยตนเองเปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือก
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เรียนหรือเรียนตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยคํานึงถึงโอกาสหลักของความแตกตาง
ระหวางบุคคลซ่ึงไดแก ความแตกตางในดานความสามารถทางสติปญญา ความตองการ ความสนใจ 
ดานรางกาย อารมณ และสังคม โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวางเทคนิค
และสื่อการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
  กาเย (Gagne. 1974) ไดนิยามการเรียนรูไววา เปนการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ 
(Capability) หรือความสามารถของมนุษยซึ่งสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบางประการที่แสดงออก 
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการท่ีมนุษยไดรับประสบการณจากสภาพการณเรียนรูในระยะเวลาหนึ่ง 
  จะเห็นไดวาการเรียนรูดวยตนเอง มีความสําคัญตอการเรียนการสอนและการจัด
การศึกษาดังน้ันเม่ือนํามาใชรวมกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 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
โดยมีครูเปนผูคอยดูแลใหคําปรึกษาเทาน้ัน 
  2.  วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจะจัดใหมีลักษณะที่ดี เพ่ือใหผูเรียนเรียนได
ดวยความเขาใจ และเกิดความรูตามลําดับ ไมสับสน และจะไดเปนการเพ่ิมพูนความรูทีละนอยๆ 
เปนขั้นตอน 
  3.  จูงใจผูเรียนในทุกๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสนใจ เรียนดวยความอยากรู
อยากเห็น ซึ่งจะเปนผลใหการเรียนน้ันมีความหมายมากขึ้นสําหรับเขา 
  4.  ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นของผูเรียน 
  5.  เน้ือหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไมไขวเขว 
  6.  ใหผูเรียนมีพัฒนาการหลายดานในเน้ือหาบทเรียนบางเรื่อง บางตอน หรือบางบท  
อาจจะมีความจําเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ มีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาดวย 
นอกเหนือจากความรูและทักษะ 
 
 3.3 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 188) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูดวยตนเองไวหลายประการ ดังนี้ 
  1. การเรียนรูดวยตนเองชวยใหเกิดการจัดหลักสูตรหรือรายวิชาการเรียนรูอยางถูกตอง
และเปนระบบ 
  2.  การเรียนรูดวยตนเองชวยใหเกิดการจัดกระบวนการวัดผลท่ีประกอบดวยเคร่ืองวัด
ระดับความรูที่จะเรียนหรือการสอบกอนเรียน และการทดสอบหลังการเรียนรู 
  3.  การเรียนรูดวยตนเองเอื้อประโยชนดานบุคลิกภาพใหแกผูเรียน 
  4.  การเรียนรูดวยตนเองมีกระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรหลากหลายลักษณะ
ในหนวยงาน 
  5.  การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมทางการเรียนได
ตามความสนใจ 
  6.  การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนรับขอมูลยอนกลับของการเรียนโดยทันที เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความสนใจในการหาความรูเพ่ิมเติม 
  7.  การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงตลอดเวลา 
  8.  การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนการสอนที่เปนขั้นตอน 
  วีระ  ไทยพานิช (2529: 126) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนดวยตนเองไวดังนี้ 
  1.  การเรียนรูดวยตนเองชวยใหผู เรียนสามารถเรียนรู ไดตามความสามารถ        
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 



 35

  2.  การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอ        
ความแตกตางระหวางบุคคล 
  3.  การเรียนรูดวยตนเองชวยใหผูเรียนมีอิสระทางการเรียนมากกวาการสอนแบบปกติ
ที่มีครูเปนผูสอน 

 4. การเรียนรูดวยตนเองชวยใหครูมีเวลาที่จะทํางานหรือภาระกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับผูเรียนรายบุคคล 
   สรุปการเรียนรูดวยตนเองมีประโยชนตอผูเรียน ผูสอน และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนสําหรับผูเรียน การเรียนรูดวยตนเองสนองตอความแตกตางทางดานความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถทางการเรียน สําหรับผูสอนการเรียนรูดวยตนเองชวยใหผูสอนมีเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจดานการศึกษาอ่ืนๆ มากขึ้น และกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรูดวยตนเองชวย
ใหเกิดการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล เกิดการ
จัดระบบการเรียนการสอน และสาระวิชาตางๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถคนควาหรือศึกษาไดอยางงาย
ได ทั้งยังเปนการเพ่ิมระเบียบวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนและผูสอนมีวิธีการเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น 
   เพราะฉะนั้นการเรียนรูดวยตนเองจึงมีความสําคัญในการจัดการศึกษา เม่ือนําวิธีการ
เรียนรูดวยตนเองมาใชรวมกับเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงทําใหรูปแบบของสื่อการศึกษามีการพัฒนา
เพ่ือสนองตอตนเอง โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซ่ึงเปนการสื่อ
การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ทั้งยังสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู ดวยวิธีการ
หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบมีขั้นตอนผูเรียนจึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ทางการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สําคัญใน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นักการศึกษาไดนําหลักการทางจิตวิทยาทางการเรียน  
การสอนมาใชโดยคํานึงถึงความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียน
สามารถมีสวนรวมในการตอบสนองกลับในขณะเรียนไดโดยทันที ทั้งยังไดรับแรงเสริมจากบทเรียน
เปนระยะๆ ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่ดีตลอดเวลาในการเรียนรูและเกิดการพัฒนาทางการเรียน
อยางตอเน่ืองตามวุฒิภาวะของผูเรียน 
 
4. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักการและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรู 
 หลักการทางดานจิตวิทยาการเรียนรู 
 ฤทธิชัย ออนม่ิง (2547: 20-21) ไดกลาวถึงหลักการทางดานจิตวิทยาการเรียนรูที่นํามา
ประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังน้ี 
 1. หลักการรับรู (Perception) เกิดจากการกระตุนของสิ่งเราที่เหมาะสมกับมนุษยในการเลือก
รับรูในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ดังน้ันการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองใชสิ่งเราใหเหมาะสมกับ เพศ 
วัย สติปญญา ความพรอม ความสามารถ และความสนใจ 
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 2. หลักการจํา (Memory) การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูสิ่งใดแลวจะสามารถจําและ
สามารถนําไปปฏิบัติได ผูเรียนจะตองจัดเก็บความรูนั้นไวเปนระบบระเบียบ และการที่ผูเรียนทําได
ซ้ําๆ ก็จะชวยใหจําและทําได 
 3. หลักการมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูเกิดจากการทํา ดังน้ันการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองออกแบบใหสามารถมีการตอบโตได 
 4. หลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) การสรางแรงจูงใจทําใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น 
เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน โดยแรงจูงใจสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจ
ภายนอก เชน คาจาง รางวัล ติชม และแรงจูงใจภายใน เชน ความสนใจ อยากรู อยากเรียน 
จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจที่ชวยใหผูเรียน เรียนอยางสนุก มีความสุข 
 ดังนั้น การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรที่สามารถสรางแรงจูงใจ คือ การมีกิจกรรมที่ทาทาย 
การใหผูเรียนรูเปาหมายของการเรียน การใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองเปน     
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 การท่ีผูเรียนจะสามารถอานหนังสือไดตองมีความพรอมทางดานรางกาย 
สมอง อารมณ และความสนใจ ในการอานและทําความเขาใจในเนื้อหาน้ันๆ 
 2.  ความพรอม (Readiness) สรุปเปนกฎของการเรียนการสอนไดดังนี้ 
  กฎของการเรียน: ผูเรียนตองมีวุฒิภาวะและพ้ืนฐานทางการเรียนที่พรอมกอนจึงจะ
สามารถเรียนรูจากประสบการณใหมๆ ไปสูประสบการณที่สูงขึ้น   
  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดียิ่งขึ้นถาครูคาดคะเนความพรอมของผูเรียนไว
ลวงหนา และจัดประสบการณใหผูเรียนทดลองทํา ครูคอยสังเกตดู และเม่ือเห็นวาผลการคาดคะเน
ไวไมถูกตอง ครูตองปรับปรุงโครงการสอนเสียใหม โครงการสอนจะใชไดผลดีที่สุดเม่ือครูปรับปรุงให
สัมพันธกับลักษณะของผูเรียนแตละคน 
 3.  ผลตอการกระทํา (Effect) สรุปเปนการเรียนการสอนไดดังนี้ 
  กฎของการเรียน: เม่ือผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ดวยวิธีการหนึ่งและวิธีการ
นั้นทําใหไดรับผลที่ผูเรียนพึงพอใจภายหลังการกระทําโดยทันที หรือไดรับผลเปนที่หนาพอใจใน
ขณะที่ทํางาน และถาผูเรียนพบสถานการณนั้นเขาก็จะแสดงปฏิกิริยาแบบเดียวกัน 
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  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีเม่ือครูแสดงใหผูเรียนเห็นผลของการกระทําโดยทันที 
ซึ่งการตอบสนองการกระทําตองเปนการตอบสนองที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคนจึงจะสามารถชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได การตอบสนองที่เปนการสงเสริมจะใชไดผลดี สวนการตอบสนอง      
โดยการหามอาจจะไดผลเม่ือยังอยูภายใตการควบคุม 
 4.  การฝกหัด (Exercise) สรุปเปนกฎของการเรียนและกฎของการสอนไดดังนี้ 
  กฎของการเรียน: สิ่งที่ผูเรียนไดกระทําบอยๆ ซ้ําๆ หรือมีการฝกอยูเสมอ ผูเรียนยอม
กระทําส่ิงนั้นไดดี และสิ่งใดที่ไมไดกระทํานานๆ ยอมทําส่ิงนั้นไดไมเหมือนเดิม 
  กฎของการสอน: ในการเรียนการสอนวิชาทักษะควรมีการใหผูเรียนไดกระทําซํ้าๆ และ
ฝกบอยๆ เชน การเรียนภาษาอังกฤษ ดนตรี เทนนิส และวิชาศิลปะ ซึ่งพาฟลอฟ (Pavlov) ไดกลาววา
การทําซํ้าๆ หลายๆ คร้ัง จะเปนผลดีตอการเรียนรู ชวยสรางเจตคติที่ดี และนิสัยที่ดีของผูเรียน 
 5.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) สรุปเปนกฎของการเรียนและ
กฎของการสอนไดดังน้ี 
  กฎของการเรียน: ผูเรียนแตละคนใชเวลาในการเรียนรูสิ่งเดียวกันดวยเวลาท่ีไมเทากัน 
ผูเรียนคนเดียวก็มีความสามารถในการเรียนเน้ือหาวิชาตางกันดวยระยะเวลาที่ไมเทากัน 
  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีถาครูพยายามหาสาเหตุที่ทําใหผูเรียนแสดงปฏิกิริยา
ไมดี และหาสาเหตุที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดกันมาหาทางแกไข ผูสอนตองศึกษาความแตกตางของ
ผูเรียนโดยจัดระดับของผูเรียนตามความแตกตางทีละกลุม เชน ทําใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียน
ไดทันผูเรียนที่เรียนไดปานกลางมากขึ้น และไมแสดงใหผูเรียนรูวาตนแตกตางจากผูอ่ืน 
     6.  การจูงใจ (Motivation) สรุปเปนกฎของการเรียนและกฎของการสอนไดดังนี้ 
  กฎของการเรียน: การเรียนจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน       
มีจุดประสงคในการเรียน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีเม่ือครูใชหลักการจูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการ
ที่จะเรียนรู ทั้งวิธีการจูงใจภายใน ไดแก ความสนใจ ความตองการ และเจตคติ และวิธีการจูงใจ
ภายนอก ไดแก บุคลิกภาพของครู วิธีสอนที่ทําใหผูเรียนมองเห็นวัตถุประสงคของการเรียน การชมเชย 
การใหรางวัล การใหคะแนน การลงโทษ เปนสาเหตุใหเกิดการเรียนรู ครูตองรูจักใชการจูงใจที่เหมาะสม
ในการเรียนการสอน การใชวิธีการจูงใจจากภายในของผูเรียนยอมไดผลดีกวา การใชวิธีการจูงใจ
จากภายนอก ซึ่งการจูงใจภายนอกจะไดผลก็ตอเม่ือผูสอนชวยใหผูเรียนเห็นวัตถุประสงคและคุณคา
ที่แทจริงของการเรียน หรือกลาวไดวาการจูงใจในดานบวก (Positive Motivation) การจูงใจในดานลบ 
(Negative Motivation) 
 7. กิจกรรมและประสบการณ (Activities and Experiences) สรุปเปนกฎของการเรียนและ
กฎของการสอนไดดังน้ี 
  กฎของการเรียน: ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยเริ่มจากการกระทํา ที่เปน
ทางการ หรือการคิดไตรตรอง โดยกระทําอยางมีวัตถุประสงควาทําเพ่ือใหเกิดผลอยางใดอยางหน่ึง 
และทําสิ่งนั้นตอไปอีกตามที่ตนตองการจนไดผลสมบูรณ 
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  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีครูตองชวยใหผูเรียนคนพบความตองการที่เห็นถึง
ความสําคัญบางอยาง เพ่ือใหผูเรียนรูวาเม่ือเกิดความตองการเชนน้ันควรกระทําอะไรบางใหไดตาม
ความมุงหมาย ถาทํากิจกรรมใดลงไปแลวไมไดผลตามที่มุงหวัง ก็ใหผูเรียนดัดแปลงกิจกรรมน้ัน 
เพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามตองการ ใหผูเรียนรูวาเขาไดเรียนรู 
 8. การเรียนรูผานประสาทสัมผัสหลายดาน สรุปเปนกฎของการเรียนและกฎของการสอน
ไดดังนี้ 
  กฎของการเรียน: ประสบการณการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ ประสบการณที่ทําใหผูเรียนตอง
ใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกัน หรือใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม 
  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดีเม่ือครูทําการสอนโดยกอใหเกิดความประทับใจ 
โดยผานประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน จะชวยใหการสอนไดผลดียิ่งขึ้น 
 9.  การเรียนการสอนแบบรวม – แยก – รวม (Whole-part-Whole-Learning) สรุปเปนกฎ
ของการเรียนและกฎของการสอนไดดังนี้ 
  กฎของการเรียน: การเรียนที่ทําใหผูเรียนมองเห็นสวนใหญทั้งหมด จะทําใหผูเรียนมี
ผลการเรียนไดดีกวาการเรียนจากสวนยอยของสิ่งนั้นทีละสวน เพราะการไดมองเห็นสวนใหญ
ทั้งหมด ชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยเหลาน้ัน 
  กฎของการสอน: การสอนจะไดผลดียิ่งขึ้นถาแสดงสิ่งที่ตองการสอนน้ันเปนสวนรวม 
ใหผูเรียนเห็นและเขาใจความสัมพันธระหวางสวนยอยแตละสวนในสวนรวมนั้น เพราะวาส่ิงตางๆ ที่
มีความสัมพันธกัน ครูที่สอนโดยการแยกเน้ือหาที่มีความสัมพันธกันออกจากกันจะทําใหผูเรียนไม
สามารถเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอย 
  สรุปผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจําเปนตองคํานึงถึงหลักการ
ทางดานจิตวิทยาที่เก่ียวของกับการเรียนรูของมนุษยมารวมกับหลักการและทฤษฎีทางโสตทัศนะ 
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 หรือเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจไมวา
จะเปนการใชเสียง การใชภาพนิ่ง การใชภาพเคลื่อนไหว การออกแบบหนาจอ การวางตําแหนงของ
สื่อตางๆ บนหนาจอ รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของตัวอักษรและสีที่ใชในการออกแบบคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ลวนมีผลตอการรับรูและความสนใจของผูเรียนทั้งสิ้น 
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  เพราะฉะนั้นในการผลิตสื่อเพ่ือนําเสนอในการเรียนการสอนจึงจําเปนตองเนนความสาํคญั
กับการสื่อสารดวยการมองเห็น เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูและจดจําสิ่งที่พบเห็นไดเปน
ระยะเวลายาวนาน ทั้งน้ีในการออกแบบสื่อยังตองประกอบดวยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูอีก
หลายๆ หลักการ ไดแก การเสริมแรง การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติบอยๆ ซ้ําๆ การใหผูเรียนไดเห็น
องครวมของบทเรียน การใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายในการเรียน เปนตน โดยหลักการทางดาน
จิตวิทยาการเรียนรูที่นํามาใชในการออกแบบตองมีความเหมาะสมกับผูเรียน เนื้อหา ระดับสติปญญา 
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 
 ทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรู 
 ฤทธิชัย ออนม่ิง (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 เพ่ือใหเกิดทักษะและจําไดตามทฤษฎีการฝกและการทําซํ้า (Law of Practice and Repetition) 
 3. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เปนทฤษฎีที่เกิดจากความเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นจาก
การเรียนรูและการเสริมแรงจะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ นักจิตวิทยาที่ไดรับ       
การยอมรับในทฤษฎีนี้ คือ Watson ซึ่งถือวาเปนบิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และ Skinner ไดนํา
ทฤษฎีนี้ไปประยุกตใชเพ่ือการเรียนการสอน โดยเฉพาะทฤษฎีการเสริมแรง 
  การเสริมแรงเปนการทําใหผูถูกเสริมแรงมีความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จใน
การเรียนหรือทํากิจกรรม เชน การใหรางวัลทั้งในรูปแบบของสิ่งของ การพูดชม หรืออยางอ่ืนที่ผูถูก
เสริมแรงพึงพอใจ ซึ่ง Skinner เชื่อวาการเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการเรียน อันนําไปสูการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรค หลักการดังกลาวไดมี
ผูนําไปใชพัฒนาการสอนแบบโปรแกรมซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  3.1 แบงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแตละบทออกเปนสวนยอยที่เรียกวาเฟรม    
ในแตละเฟรมประกอบไปดวยเน้ือหาหรือมีภาพประกอบ 
  3.2 เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 
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  3.3  ผูเรียนตองเขาใจและสามารถตอบคําถามในแตละเฟรมไดอยางถูกตองกอนศึกษา
เน้ือหาในเฟรมตอๆ ไป 
  3.4 การเสริมแรงจะทําทุกคร้ังที่ผูเรียนตอบคําถาม 
  3.5  ไมมีการกําหนดเวลาในการศึกษา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูเรียนเปนสําคัญ 
 
  จากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมดังกลาวขางตน สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือการออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังนี้ 
  1. การออกแบบบทเรียนควรแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ และบอกเปาหมายและ
วัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียนรูอะไร 
  2. การออกแบบควรมีการนําเสนอเนื้อหาเปนขั้นตอนจากเนื้อหาที่งายคอยๆ ไปสู
เน้ือหาที่ยาก โดยผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนตามความเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง 
  3. บทเรียนคอมพิวเตอรตองมีเกณฑการวัดผลที่ชัดเจนและตรวจสอบไดวาผูเรียนมี
ความสามารถอยูในระดับใด 
  4.  บทเรียนตองสามารถโตตอบกับผูเรียนและแสดงผลทันทีทันใดเม่ือผูเรียนสงงาน
หรือใชบทเรียน 
  5.  บทเรียนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในการใชงาน ตลอดจนสามารถสนอง
ความคิด จินตนาการและความอยากรูอยากเห็นของผูเรียนได 
  6.  บทเรียนตองมีการออกแบบท่ีนําภาพ เสียง ตัวอักษร สถานการณ และวิธีการอ่ืนๆ 
มากระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น และมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน และมีการเสริมแรงทันที
เม่ือมีการคนพบ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนเนื้อหาตอๆ ไปจนจบบทเรียน 
  7.  ควรมีการแทรกคําถามในบทเรียนเปนระยะๆ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิด อยากรู 
อยากเห็น และคนหาคําตอบอยางตอเน่ือง 
  8.  ไมควรมีกฏ ระเบียบ หรือขอบังคับในการใชบทเรียนมากจนทําใหผูเรียนเกิดความ
อึดอัดและไมสะดวกในการใช 
 4. ทฤษฎีการวางเง่ือนไข เปนทฤษฎีพ้ืนฐานของการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ซึ่งทฤษฎีการวางเง่ือนไขของ สกินเนอร (Skinner) คือ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบลงมือกระทํา 
(Operant Conditioning) หรือเรียกวา ทฤษฎีการเสริมแรงซึ่งเปนทฤษฎีแมบทในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากการทดลองของสกินเนอรสามารถสรุปการเรียนรูตามแนวคิดน้ีไดวา 
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการกระทําที่ไดรับแรงเสริมกําลังโดยอาศัยหลักการใหแรงเสริม
กําลังแกผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการกระทําพฤติกรรมที่ถูกตองได 
  สกินเนอรไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูแบบปฏิบัติซึ่งเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการกระทํา
ของผูเรียนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมของคนสวนใหญจะเปนการเรียนรูแบบกระทําและการเสริมแรง 
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ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคนแสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยอาศัยส่ิงเราภายในมาเปนตัวกระตุนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเอง 
  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขของสกินเนอรสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการเรียนการสอน
เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งอาจจะใหแรงเสริมในรูปของคําชม หรือใหรางวัลอยางอ่ืน
นํามาซึ่งความพอใจใหกับผูเรียนและเม่ือใดที่ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองไมถูกวิธีก็จะงดรางวัล 
การกระทําเชนน้ีจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวาส่ิงที่กระทําน้ันเปนการกระทําที่ถูกตองและจะปฏิบัติ
เปนนิสัยตอไป ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนหนึ่งในนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชในการออกแบบและสรางขึ้น 
  ดังน้ันในการเรียนรู ผูเรียนจะตองแสดงปฏิกิริยาตามเงื่อนไขไปกอน จึงจะไดแรงเสริม
กําลังและแรงเสริมกําลังน้ีจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวาสิ่งที่ตนกระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเม่ือใดที่ตก
อยูในสภาวะที่เปนปญหาอีก ก็จะทําพฤติกรรมที่ทําใหตนไดรับแรงเสริมกําลังน้ันอีกและแรงเสริมนี้
จะมีอิทธิพลตอการเรียนรูไดมากที่สุด ถาระยะเวลาระหวางกระทําพฤติกรรมที่ถูกตองและการไดรับ
แรงเสริมกําลังใกลเคียงกันมากที่สุด 
 5.  ทฤษฎีปญญานิยม เกิดจากแนวความคิดของ ชอมสกี้ (Chomsky) เชื่อวาพฤติกรรม
มนุษยเกิดขึ้นจากจิตใจ ความคิด และความรูสึกที่แตกตางกัน พฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษยมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งความเขาใจ การรับรู การระลึก ประสบการณ การคิดอยางมีเหตุผล การตัดสินใจ 
การแกปญหา การสรางจินตนาการ การจัดกลุมสิ่งของ และการตีความ ซึ่งแนวคิดตามทฤษฎี 
ปญญานิยมตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่เชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเกิดจากการเรียนรู และการเสริมแรง
ชวยใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรตามทฤษฎีปญญานิยมตองคํานึงถึงความแตกตาง
ทางดานความคิด ความรูสึก และโครงสรางการรับรู การเรียนจึงเปนการผสมผสานขอมูลเดิมกับ
ขอมูลใหมเขาดวยกัน ผูเรียนที่มีขอมูลเดิมอยูแลวจะสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลใหมหรือทําใหการรับรู
เพ่ือการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็วกวาผูเรียนที่ไมมีขอมูลเดิมอยูเลย ดังน้ันผูเรียนจึงมีรูปแบบ
วิธีการเรียนและความตองการวิธีการสอนที่มีรูปแบบแตกตางกัน 
  เพียรเจ (Piaget) เปนนักจิตวิทยาในกลุมทฤษฎีปญญานิยมที่ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการ
รับรูของเด็กและไดสรางทฤษฎีพัฒนาการของปญญาขึ้น โดยเชื่อวามนุษยจะคอยๆ พัฒนาสติปญญา
จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังน้ันการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยยึด
ทฤษฎีปญญานิยมนี้จะตองมีการออกแบบท่ีคาํนึงถงึความแตกตางระหวางบคุคลของผูเรียน การเลือก
เนื้อหา การเลือกกิจกรรมการเรียน การควบคุมการเรียน การใชภาษา การใชภาพ ตองมีความเหมาะสม
กับเพศ วัย ความสามารถทางสติปญญา ประสบการณและอ่ืนๆ ของผูเรียน รูปแบบของบทเรียน
เปนการจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดคดิและคนพบดวยตนเอง บรูเนอร (Bruner) เรียกวธิีการเรียน
การสอนแบบนี้วา การเรียนโดยการคนพบ และตอมาไดแตกแขนงไปเปนทฤษฎี Constructivists  
 6.  ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่อยูภายใตทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดที่
เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูที่มนุษยมีอยูนั้นจะมีกลุมที่มีการเชื่อมโยงกัน โดยมนุษยจะสามารถ
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เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่เรียน รูเมลฮารและออโทน่ี (Rumalhart and Ortony) ไดนิยาม
ความหมายของคําวาโครงสรางความรูวา เปนโครงสรางของขอมูลภายในสมองของมนุษย ซึ่งรวบรวม
ความรูเก่ียวกับวัตถุลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรมตางๆ เอาไว หนาที่ของโครงสรางความรู คือ 
การนําไปสูการรับรูขอมูล การรับรูขอมูลนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาดโครงสรางความรู ทั้งน้ี
เพราะการรับรูขอมูลเปนการสรางความหมาย โดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยู
และจากการกระตุนโดยเหตุการณหน่ึงๆ ที่ชวยใหเกิดความเชื่อมโยงความรูนั้นเขาดวยกัน การรับรู
เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูเนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการรับรู 
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 เพ่ือตอบสนอง
ตอโครงสรางขององคความรูที่แตกตางกันไดแก แนวคิดในเร่ืองการออกแบบบทเรียน  
  ทฤษฎีโครงสรางความรูและทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญาสงผลตอการออกแบบ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาและสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงสรางการ
นําเสนอเน้ือหาในลักษณะสื่อหลายมิติที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของมนุษย ในความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี ซึ่งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู 
นอกจากน้ี การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะหลายมิติสามารถที่จะตอบสนองความแตกตางของโครงสราง
ขององคความรูที่ไมชัดเจนหรือมีความสลับซับซอน ซึ่งเปนแนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุนทาง
ปญญาดวย โดยการจัดระเบียบโครงสรางการนําเสนอในลักษณะเนื้อหาหลายมิติจะทําใหผูใช
สามารถที่จะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ 
พื้นฐานความรูของตนไดอยางเต็มที่ มัลติมีเดียทางการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี       
ทั้งสองนี้ จะมีโครงสรางของมัลติมีเดียแบบส่ือหลายมิติ ในลักษณะโยงใยผูใชจะไดรับการเสนอเน้ือหา
ในลําดับที่ไมเหมือนกันและไมตายตัว โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอจะขึ้นอยูกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจเปนสําคัญ 
 สรุป คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองอาศัยหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูเปนพ้ืนฐาน
ในการออกแบบ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาได ผูพัฒนาสื่อตองคนควาหาแนวคิด 
เทคนิควิธีที่จะนําไปชวยใหขบวนการเรียนการสอนประสบผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูมีเน้ือหาเก่ียวกับพฤติกรรม ความรู ความเขาใจในการเรียนรูของมนุษย ดังน้ัน
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ดีตองออกแบบใหสนองความตองการ ความคิดสรางสรรค 
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ความแตกตางระหวางบุคคล และจูงใจใหผูเรียนรูสึกวาอยากเขาเรียน เมื่อเขาไปเรียนแลวผูเรียน
ตองเกิดความอยากรูอยากเห็นอีกดวย เชน การออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรเลือกเน้ือหาท่ี
ไมยาก และไมซับซอนเกินไป ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง การออกแบบตองมีความเหมาะสม
กับทักษะและความสามารถของผูเรียน เน้ือหาควรจะเริ่มจากงายๆ และเพ่ิมใหยากขึ้นเรื่อยๆ มีเกณฑ
การประเมินผลของการเรียนที่ชัดเจน ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนได การสราง
แรงจูงใจจึงชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเพ่ือทําคะแนนใหสูงขึ้น 
 
5. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 
 5.1 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา       
   โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 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 
เม่ือเรียนจบในแตละชวงชั้นองคประกอบที่สําคัญอยูในมาตรฐานชวงชั้นมี 3 สวน คือทักษะกระบวนการ 
ที่บงบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) และความรู (Knowledge) รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดังนั้น มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จึงเปนสิ่งที่บอกใหรูวา
นักเรียนทุกคนควรรูอะไร สามารถทําอะไรได มีเจตคติ และคานิยมในเรื่องนั้นๆ อยางไร ซึ่งเปน
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุระดับคุณภาพดังที่กําหนดไวใน
หลักสูตรอยางตอเน่ือง 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 ชวีติและครอบครัว 
  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 มีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา 
  1.  แสดงการควบคุมตนเองเมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได
ตามลําดับ ทั้งแบบอยูกับที่ เคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของ 
  2.  จําแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง ความสมดุล 
  3.  รูจักใชขอมูลเพ่ือเพ่ิมทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 
การเลนเกม กีฬา 
  มาตรฐาน พ.3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกมและการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสมํ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชม          
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
  1.  ออกกําลังกาย เลนเกม และกีฬาที่ตนเองชื่นชอบเปนประจํา 
  2.  มีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย การเลนเกม กีฬา ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
  3.  ปฏิบัติกิจกรรมทางกายดวยความตระหนักในคุณคาที่มีตอสุขภาพและสมรรถภาพ
ดวยความรับผิดชอบจนประสบผลสําเร็จ 
  4.  จําแนกกฎ กติกาและขั้นตอนการปฏิบัติในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย  
การเลนเกมและกีฬาและสามารถนําไปใชเพ่ือความปลอดภัย 
  5.  จําแนกกลวิธีการรุก การปองกัน และการใหความรวมมือในการเขารวมการเลนเกม
และกีฬาที่เลือกไดอยางมีน้ําใจนักกีฬา 
  6.  แสดงการพัฒนาการของการเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลและสิทธิผูอ่ืนใน
การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
  7.  แสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองในการเขารวมกิจกรรมทางกาย         
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.  สามารถจัดการกับอารมณและความเครียดเม่ือประสบปญหา 
  5.  การออกกําลังกาย พักผอน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเลือกใชแหลงบริการ
สุขภาพที่เหมาะสม 
  6.  ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพดวยวิธีงายๆ 
  7.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความแตกตาง 
และความตองการของแตละคน 
  8.  ปรับปรุงระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดดวยวิธีงายๆ 
 สาระที่ 5 ปลอดภัยในชีวิต  
  มาตรฐาน 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเส่ียง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ         
การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง 
  1.  วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปลอดภัย และไมปลอดภัย เลือกปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต 
   2.  ผลกระทบของการใชยา บุหร่ี สารเสพติด ภัยอันตราย และความรุนแรงที่มีตอ
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสามารถหลีกเลี่ยงได 
   3.  สามารถปฐมพยาบาลและดูแลเบื้องตน เม่ือเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย 
  
 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) 
    -  ซาบซ้ึง (ประเมิน รูจักเลือก) 
    -  สนใจ 
    Krathwohl 
    -  ยอมรับ 
    -  ตอบสนอง 
    -  รูคุณคา 
    -  จัดรวบรวม 
    -  เกิดคุณลักษณะคานิยมชั้นสูง 
 
  3.  ทักษะ (Corbin) 
    -  รูคําศัพท 
    -  เคลื่อนไหวไมเคลื่อนที่ 
    -  เคลื่อนไหวดวยการ เคลื่อนที่ 
    -  เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ 
    -  จัดรูปแบบ 
    -  เคลื่อนไหวรวมกับผูอ่ืน 
    -  แกปญหา 
  4.  สมรรถภาพทางกาย 
    -  รูคําศัพท 
    -  ออกกําลังกาย 
    -  มีสมรรถภาพ 
    -  กําหนดรูปแบบการออกกําลังกายเปนประจํา 
    -  ประเมิน 
    -  แกปญหา 
  5.  สังคม 
    -  ปฏิบัติตน 
    -  มีอารมณม่ันคง 
    -  มีความสัมพันธกับผูอ่ืน 
    -  กระทําใหประสบความสําเร็จตามตองการ 
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 5.3 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
  การเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มุงเนนการพัฒนาผูเรียน 
ดานปญญา พัฒนาระบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจและการแกปญหา โดยการใหผูเรียน
เรียนรูเก่ียวกับตนเอง เขาใจธรรมชาติและชีวิต รูจักและเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  
รักการออกกําลังกายและเลนกีฬา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตน
ไดถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการปองกัน การสงเสริมและการดํารงไว ซึ่งสุขภาพที่ดีอยางถาวร 
ทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการสอน  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
เพื่อวางรากฐานของสุขภาพใหเขมแข็ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันปญหาสุขภาพ
ตั้งแตเร่ิมแรก ใหสามารถเผชิญสถานการณที่คุกคามสุขภาพไดตลอดไป นําไปสูการพัฒนาสุขภาพ
ที่ยั่งยืนตรงตามเปาหมาย  
 
 5.4 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติ
ของชีวิตซึ่งทุกคนควรจะไดเรียนรูเร่ืองสุขภาพ เพ่ือจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติ 
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลให
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพ่ือการดํารงสุขภาพ       
การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 
  สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม           
และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน  
  พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม      
และกีฬา เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา 
 
 5.5 คุณภาพผูเรียน 
  เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาผูเรยีน       
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายวา เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรู 
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 วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพ่ือน 

 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก
สวนของรางกาย การเลนและการออกกําลังกาย 

 ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมิดทางเพศ     
และรูจักปฏิเสธในเรื่องที่ไมเหมาะสม 

 ควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในแตละชวงอายุ มีทักษะ              
การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  
เพ่ือสุขภาพและเกม ไดอยางสนุกสนานและปลอดภัย 

 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลน ของใช ที่มีผลดีตอสุขภาพ หลีกเลี่ยง        
และปองกันตนเองจากอุบัติเหตุได 

 ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเม่ือมีปญหาทางอารมณและปญหาสุขภาพ 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบขอตกลง คําแนะนํา และขั้นตอนตางๆ และใหความรวมมือ

กับผูอ่ืนดวยความเต็มใจจนงานประสบความสําเร็จ 
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ืนในการเลนเปนกลุม 

 
 จบชั้นประถมศึกษาปที่  6 

 เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆ ของรางกายและรูจักดูแล
อวัยวะที่สําคัญของระบบนั้น ๆ 

 เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แรงขับทางเพศ
ของชายหญิง เม่ือยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม 

 เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน และเปนสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม 
 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
 รูหลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลน

พ้ืนเมือง  กีฬาไทย กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ 
กติกา สิทธิ  และหนาที่ของตนเองจนงานสําเร็จลุลวง 

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพไดตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจํา 
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 จัดการกับอารมณ ความเครียด และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 
 มีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ 

 
 5.6 คําอธิบายรายวิชา                                                                         
   ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูล ขอปฏิบัติตางๆ อภิปราย ซักถาม บันทึก หาคําตอบ 
อธิบาย แลกเปลี่ยนขอมูล คิดวิเคราะหเก่ียวกับตนและผลกระทบที่มีตอสุขภาพ คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และสรางสรรคเก่ียวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเปนจริงเก่ียวกับเรื่องโครงสรางและหนาที่การทาํงาน
ของระบบตางๆ ของรางกาย การปองกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบตางๆ สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  
โรคติดตอสําคัญที่ระบาดในปจจุบัน ภัยธรรมชาติ การใชยาผิด สารพิษ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรและหลีกเลี่ยงปญหาการตั้งครรภ เลือกออกกําลังกาย พักผอน ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนกําหนดแนวปฏิบัติของตนในการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
การดําเนินชีวิตเปนผูมีสุขบัญญัติที่ดี มีจิตสํานึกในการดูแล และรับผิดชอบตอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัวและสวนรวม เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ จัดการกับความขัดแยง 
ความเครียดและปญหาทางอารมณ มีการแสวงหา เลือกและใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพ นําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันมีคุณธรรมจริยธรรม  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวพบวา กระบวนการจัดการเรียนรูที่จะไดผล
สมบูรณไดนั้น ประกอบดวยปจจัยตางๆ หลายประการ โดยเฉพาะตัวครูผูสอนที่จะตองมีความรู 
ความเขาใจทั้งในหลักสูตร เน้ือหาวิชา เทคนิควิธีการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน ตลอดจน
เทคโนโลยีที่จําเปน และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็ม
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,......เร่ือยไปจนครบ
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 สมาชิกแตละหนวยของประชากรจะตองอยูในชั้นใดชั้นหนึ่งเทาน้ัน จะอยูคาบ
เก่ียวกันไมได 
  6.3.3 การสุมตัวอยางแตละชั้นจะตองเปนอิสระจากกัน (Independent Samples) 
กลาวคือ การสุมในชั้นหน่ึงจะไมมีผลกระทบตอการสุมชั้นอ่ืนๆ  
   

 

  
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการ 

 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา คร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้คือ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
 4. วิธีดําเนินการทดลอง 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมงคล 
วราราม (สมพรพสกสรรค) สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2553 จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2             
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ที่ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยจับสลากเพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 
50 คน ดังนี้ 
  1. จับสลากครั้งที่ 1  สําหรับการทดลองคร้ังที่  1  จํานวน  5  คน 
  2. จับสลากครั้งที่ 2  สําหรับการทดลองคร้ังที่  2  จํานวน 15  คน 
  3. จับสลากครั้งที่ 3  สําหรับการทดลองคร้ังที่  3  จํานวน 30  คน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ือง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)    
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 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 2 ฉบับ คือ 
  3.1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  
  3.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา 
สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
  
การสรางและการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
     1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมงคลวราราม กลุมสาระการเรียนรู     
สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใหเขาใจโครงสรางของเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผลและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1.2 ศึกษาเอกสารขอบขายเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง
รางกายของเรา  
  1.3 วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนจากคําอธิบายหลักสูตร เพ่ือเปนแนวทางในการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ืองรางกายของเรา เพ่ือให
กิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรตองการ 
  1.4 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตร 
  1.5 วิเคราะหเน้ือหาบทเรียนแลวแบงเน้ือหาออกเปนเร่ืองๆ  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 นําเน้ือหาของบทเรียนไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
แลวนํามาปรับปรุงแกไข กอนจะนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอไป  
  1.7 ศึกษาหลักการ วิธีการและรายละเอียดเก่ียวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตางๆ   
  1.8 สรางแบบฝกหัดระหวางเรียน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
125 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหา 
  1.9 นําแบบฝกหัดที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองดานเน้ือหา ดานภาพ ดานการใชภาษาและดานแบบทดสอบ  
  1.10 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยเขียน Flowchart (ภาคผนวก ค 
หนา 96) และ Script ใหตรงกับเนื้อหาที่กําหนด 
  1.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยเสนออาจารยที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและเนื้อหา 
ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขดานภาษา เชน คําผิด คําเชื่อมประโยค การเวนวรรค 
ความชัดเจนของคําถาม  
  1.12 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามที่ออกแบบไว  
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  1.13 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยเสนออาจารยที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน
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 เชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนไปยังแหลงการเรียนรูอ่ืน เชน เว็บไซตตางๆ 
บนอินเทอรเน็ต 
  1.14 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่แกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา 2553  
 
 2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเนื้อหาและวิธีการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบและการวิเคราะห
ขอสอบ เพ่ือใชเปนแบบฝกหัดวัดผลทางการเรียนดานเนื้อหาในแตละเรื่อง และแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูทายบทเรียน ภายหลังจากที่ไดเรียนแลว 
  2.2 วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
  2.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย เปนขอสอบแบบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว ใหครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 เรื่อง รวม 125 ขอ   
  2.4 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตอง 
  2.5 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน    
วัดไทร (ถาวรพรหมมานุกูล) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเรียนเน้ือหาวิชานีม้าแลว 
จํานวน 100 คน และตรวจใหคะแนนแบบ 0 – 1 (Zero-One Method) ใหขอทีต่อบถูก 1 คะแนน 
สวนขอทีต่อบผิด หรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตวัเลือก 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 โดยใชสูตร KR. – 20 ของKuder - 
Richardson (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 215- 217)  
 

ตาราง 1 สรุปคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อม่ัน (KR - 20) ของ    
        แบบทดสอบ 

 

เรื่องที่ จํานวนขอ 
คาความยาก

งาย 
คาอํานาจ
จําแนก 

คาความ
เชื่อม่ัน 

1. ระบบประสาท 15 0.40 - 0.80 0.37- 0.70 0.83 

2. ระบบหายใจ 15 0.40 - 0.71 0.37 - 0.63 0.75 

3. ระบบไหลเวียนโลหิต 15 0.40 - 0.71 0.41 - 0.60 0.84 

4. ระบบตอมไรทอ 15 0.37 - 0.68 0.37 - 0.65 0.87 

5. ระบบสบืพนัธุ 15 0.42 - 0.79 0.37 - 0.81 0.82 

รวม 75 0.37-0.80 0.37-0.81 0.82 

 

 จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 75 ขอ มีคาความยาก
งาย 0.37-0.80 คาอํานาจจําแนก 0.37-0.81คาความเชื่อม่ัน 0.82 และเมื่อศึกษาในแตละบทสรุปได
ดังนี้ 
 เรื่องที่ 1 ระบบประสาท  จํานวน  15  ขอ  มีคาความยากงาย 0.40-0.80  คาอํานาจ
จําแนก 0.37-0.70  คาความเชื่อม่ัน 0.83 
 เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ  จํานวน  15  ขอ  มีคาความยากงาย 0.40-0.71  คาอํานาจจําแนก 
0.37-0.63  คาความเชื่อม่ัน 0.75 
 เรื่องที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต  จํานวน  15  ขอ  มีคาความยากงาย 0.40-0.71 คาอํานาจ
จําแนก 0.41-0.60  คาความเชื่อม่ัน 0.84  
 เร่ืองที่ 4 ระบบตอมไรทอ  จํานวน  15  ขอ  มีคาความยากงาย 0.37-0.68  คาอํานาจ
จําแนก 0.37-0.65  คาความเชื่อม่ัน 0.87 
 เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ  จํานวน  15  ขอ  มีคาความยากงาย 0.42-0.79  คาอํานาจ
จําแนก 0.37-0.81  คาความเชื่อม่ัน 0.82 
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 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
     3.1 การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ
โดยแบงการประเมินออกเปน 2 ดาน คือ ดานเน้ือหา 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 ดังน้ี 
   3.1.1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเนื้อหา
ประกอบดวย 
    3.1.1.1 ดานเน้ือหา 
     - ความสอดคลองของวัตถปุระสงคและเนื้อหา 
     - ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา 
     - ความถูกตองของเนื้อหาบทเรียน 
     - ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
     - ปริมาณของเน้ือหาในแตละตอน 
    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 ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
     - 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 
     - ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 
    3.1.2.4 เทคนิคการนําเสนอบทเรียน 
     - ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา 
     - ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ 
     - การควบคุมบทเรียน เชน การใชเมาส 
     - ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลัก และเมนูยอย 
 
     3.2 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเน้ือหา  
และดานเทคโนโลยีการศึกษา 
     3.3 นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพ่ือใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ
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 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
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 การทดลองครั้งที่  1 
  มีวิธีการดําเนินการคือ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง รางกายของเรา ที่ได
สรางขึ้นตามกระบวนการไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน โดยใหศึกษาบทเรียนที่สรางขึ้น
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง แลวใหศึกษาบทเรียนวันละ 1 เร่ือง โดยเร่ิมจากเร่ืองที่ 1 
ระหวางเรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เม่ือศึกษาจบแลวใหทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากน้ันจึงเรียนเรื่องที่ 2และปฏิบัติเชนเดียวกันจนครบ 5 เรื่อง ผูวิจัยเก็บขอมูลโดย
การสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน และการสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียน สัมภาษณหลังการเรียน 
เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองในดานคุณภาพของบทเรียนและการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากน้ันนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่ 2 ตอไป 
 การทดลองครั้งที่  2           
  มีวิธีดําเนินการคือ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา ที่ไดปรับปรุง
แกไขจากการทดลองคร้ังที่ 1 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน จากเคร่ืองคอมพิวเตอร  
1 คน ตอ 1 เคร่ือง โดยใหศึกษาบทเรียนวันละ 1 เร่ือง โดยเร่ิมเรียนเรื่องที่ 1 และใหทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวจึงศึกษา
เร่ืองที่ 2 และปฏิบัติเชนเดียวกันน้ีจนครบทั้ง 5 เร่ือง นําขอมูลจากแบบฝกหัดและผลการทดสอบไป
วิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชสูตร E1 / E2 
จากน้ันนําไปปรับปรุงแกไข เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่ 3 ตอไป 
 การทดลองครั้งที่  3           
  มีวิธีดําเนินการคือ นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง รางกายของเรา ที่ไดทํา
การปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากเคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง โดยใหศึกษาบทเรียนวันละ 1 เรื่อง เริ่มเรียนเรื่องที่ 1 ระหวางเรียน
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เม่ือเรียนจบแลวใหทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แลวจึงศึกษาเรื่องที่ 2 และปฏิบัติเชนเดียวกันจนครบ 5 เร่ืองนําขอมูลจากแบบฝกหัดและผลการ
ทดสอบไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอของ 
จุง – เตฟาน (Chung - Teh Fan) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 217-218)   
 2.  สถิติที่ใชหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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 คาํนวณจากสูตร E1 / E2 
(เสาวณีย สิกขาบัณฑติ. 2528: 284)   

   
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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
บทเรียนแตละเรื่องจะมีแบบทดสอบหลังเรียน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ 
และโตตอบกับบทเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย หนาตางตอนรับเขาสู
บทเรียน หนาเมนูหลัก ปุมแนะนําการใชบทเรียน ปุมผูจัดทํา ปุมคนควาเพ่ิมเติมจากเครือขาย
อินเตอรเน็ต ปุมออกจากบทเรียน หนาตางบทเรียน ปุมเขาสูบทเรียน หนาตางจุดประสงคการเรียนรู 
ปุมแบบฝกหัดระหวางเรียน ปุมแบบทดสอบหลังเรียน แจงผลการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 

 ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ดังนี้ 

 

ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเราเปนเนื้อหาที่เรียบเรียงขึ้นใหม โดยให
คณะผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ และเหมาะสมดานเน้ือหา ภาพ และภาษา รวมถึงแบบทดสอบ 
ซึ่งไดนําขอบกพรองที่ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น และไดนําแบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาหาคาเฉลี่ย ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
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 1.  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 
ทาน ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง รางกายของเรา   
        สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  
 

รายการประเมิน   ระดับคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.87 ดีมาก 
    1.1 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา 5.00 ดีมาก 
    1.2 ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา 5.00 ดีมาก 
    1.3 ความถูกตองของเนือ้หาบทเรียน 5.00 ดีมาก 
    1.4 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.67 ดีมาก 
    1.5 ปริมาณของเน้ือหาในแตละตอน 4.67 ดีมาก 
2. ดานภาพและการใชภาษา 4.84 ดีมาก 
    2.1 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรยีน 4.67 ดีมาก 
    2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน 5.00 ดีมาก 
    2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา 4.67 ดีมาก 
    2.4 การใชภาษาในการบรรยายภาพ 5.00 ดีมาก 
3. ดานแบบทดสอบ 5.00 ดีมาก 
    3.1 ความชัดเจนของคําถาม 5.00 ดีมาก 
    3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.88 ดีมาก 

 

 จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกาย
ของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 
ทานพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดในทุกขอ และเม่ือ
วิเคราะหรายดานสรุปไดดังนี้  

 ดานเน้ือหา ความสอดคลองของจุดประสงคกับเน้ือหา ความเหมาะสมของการลําดับขั้นใน
การนําเสนอเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหาบทเรียน ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ปริมาณ
ของเน้ือหาในแตละตอน มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  
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 ดานภาพ และการใชภาษา การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน ความเหมาะสมของ 
การออกแบบบทเรียน การใชภาษาในการบรรยายภาพ ความเหมาะสมของรูปภาพกับเน้ือหา มีคุณภาพ
อยูในระดับดีมาก 
 ดานแบบทดสอบ ความชัดเจนของคําถาม อยูในระดับดีมากและความเหมาะสมของ
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 คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.27 ดี 
    1.1 ปริมาณเนื้อหาในแตละเร่ือง 4.00 ดี 
    1.2 ลําดับในการดําเนินเนื้อหา 4.40 ดี 
    1.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 4.40 ดี 
2. ดานภาพ ภาษา และเสยีง 4.35 ดี 
    2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 4.70 ดีมาก 
    2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 4.70 ดีมาก 
    2.3 ความชัดเจนของเสยีงบรรยายของบทเรียน 4.40 ดี 
    2.4 ความนาสนใจของเสียงดนตรีทีใ่ชประกอบ 3.60 ดี 

3. ดานตัวอักษร และสี 4.85 ดีมาก 
    3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษร 5.00 ดีมาก 
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดตวัอักษร 5.00 ดีมาก 
    3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชตวัอักษร 4.70 ดีมาก 
    3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 4.70 ดีมาก 
4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน 4.70 ดีมาก 
    4.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา 4.70 ดีมาก 
    4.2 ความเหมาะสมของการอออกแบบหนาจอ 4.70 ดีมาก 
    4.3 การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาส 4.70 ดีมาก 
    4.4 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน 4.70 ดีมาก 
    4.5 ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลัก และเมนูยอย 4.70 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.57 ดีมาก 

 

 จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกาย
ของเราสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
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การศึกษา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และเม่ือ
วิเคราะหรายดานสรุปไดดังนี้  

 ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ปริมาณเน้ือหาในแตละเรื่อง ลําดับในการดําเนินเนื้อหา 
ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับดี ในทุกขอ 

 ดานภาพ ภาษา และเสียง ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา ความเหมาะสมของปริมาณ
ภาพกับเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน    
ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ มีคุณภาพอยูในระดับดี  

  ดานตัวอักษร และสี ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร ความเหมาะสมของการเลือกใชตัวอักษร ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง คุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก ในทุกขอ 

  เทคนิคการนําเสนอบทเรียน ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา ความเหมาะสมของ
การออกแบบหนาจอ การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาส  ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน 
ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลัก และเมนูยอย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ในทุกขอ 

 

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 และสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่ 1 

 เปนการตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่สรางขึ้นโดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
กลุมที่ 1 จํานวน 5 คน กําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใชวิธีการเก็บขอมูล
เพ่ือหาขอบกพรองตางๆ ดวยการสังเกต สัมภาษณ สอบถามผูเรียน และจดบันทึกปญหาจากการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลวนํามาปรับปรุงแกไข   

 ผลการสังเกต สัมภาษณ และสอบถามผูเรียน เพ่ือหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) พบวา ผูเรียนมี
ความสนใจ และกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี ในสวนของแบบฝกหัดผูเรียนมีความพึงพอใจที่
สามารถโตตอบกับบทเรียนได ซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนมากขึ้น ซึ่ง
ในการทดลองคร้ังที่ 1 มีปญหาและขอบกพรองที่ตองปรับปรุง ดังนี้คือ 

 1.  คําแนะนําการใชงานอธิบายมากไป 

 2. ไมมีเสียงบรรยาย เม่ือเขาสูหนาบทเรียน 
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 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้ 

 1.  ปรับปรุงคําแนะนําการใชงานใหกระชับ และเขาใจงาย 

 2.  ใสเสียงบรรยายประกอบในทุกบทเรียน 

 ผูวิจัยไดรวบรวมปญหาท่ีพบรวมถึงขอบกพรองตางๆ ของบทเรียนนํามาปรับปรุงแกไข
บทเรียนใหเหมาะสมแลวนําไปทดลองในคร้ังตอไป 

 การทดลองครั้งที่ 2  

 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่ไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองในคร้ังที่ 1 แลว ไปทดลองใชเพ่ือหาแนวโนม
ของประสิทธิภาพบทเรียนกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 15 คน โดยใชคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ตอ
นักเรียน 1 คน โดยใหนักเรียนเริ่มเรียนเน้ือหาเร่ืองที่ 1 ในขณะที่เรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนควบคูไปในแตละเร่ือง และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เม่ือ
เรียนจบเน้ือหาในแตละบท ทําเชนน้ีจนครบ 3 บท แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของแตละบท มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง 4 ผลการทดลองคร้ังท่ี 2 เพ่ือหาแนวโนมประสทิธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

  เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)  

 

เร่ือง
ที่ 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1/E2 

1 15 13.67 91.11 15 14.60 97.33 91.11/97.33 

2 15 13.53 90.22 15 14.07 93.77 90.22/93.77 
3 15 13.93 92.88 15 14.80 98.66 92.88/98.66 
4 15 13.87 92.44 15 14.33 95.55 92.44/95.55 
5 15 13.40 89.33 15 14.53 96.88 89.33/96.88 

รวม 75 13.68 91.19 75 14.47 96.44 91.19/96.44 

 

 จากตาราง 4 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกาย
ของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ในการทดลองครั้งที่ 2 พบวา บทเรียน
ทั้ง 5 เรื่อง มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเปน 
91.19/96.44 โดยเรื่องที่ 1 ระบบประสาท มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
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แบบทดสอบหลังเรียนเปน 91.11/97.33 เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวาง
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 90.22/93.77 เรื ่องที ่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต มี
ประสิทธิภาพ ของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 92.88/98.66 เร่ืองที่ 4 
ระบบตอมไรทอ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 
92.44/95.55 เร่ืองที่ 5 ระบบสืบพันธุ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนเปน 89.33/96.88 ซึ ่งแสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื ่อง
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.  เพ่ิมรูปภาพประกอบใหมากขึ้น 

 การทดลองครั้งที่ 3 

 เปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ที่ไดปรับปรุงแลวในครั้งที่ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 จํานวน 30 คน โดยใช
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอนักเรียน 1 คน แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของแตละบท มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 5 
 

ตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เรื่อง รางกายของเรา  

            สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 

 

เร่ือง
ที่ 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1/E2 

1 15 14.00 93.33 15 14.60 97.33 93.33/97.33 

2 15 13.70 91.33 15 13.97 93.11 91.33/93.11 
3 15 14.00 93.33 15 14.73 98.22 93.33/98.22 
4 15 13.57 90.44 15 14.33 95.55 90.44/95.55 
5 15 13.83 92.22 15 14.53 96.88 92.22/96.88 

รวม 75 13.82 92.13 75 14.31 96.21 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 เร่ืองที่ 2 ระบบหายใจ มีประสิทธิภาพของ
แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 91.33/93.11 เร่ืองที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต 
มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 93.33/98.22 เรื่องที่ 4 
ระบบตอมไรทอ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 
90.44/95.55 เร่ืองที่ 5 ระบบสืบพันธุ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนเปน 92.22/96.88 ซึ่งแสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) เรื่องที่ 1,2,3,4 และ 5          
มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปนไปตามเกณฑ 85/85 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2       
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ใหไดตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง
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 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)  จากการทดลองกับกลุมตัวอยางพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นประสิทธิภาพโดยรวมคือ 92.13/96.21 และทั้ง 5 เรื่อง              
มีประสิทธิภาพดังน้ี 
  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 เร่ืองรางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) มีคุณภาพดังน้ี 
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  3.1  คุณภาพจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
  3.2  คุณภาพจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
     
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) พบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 92.13/96.21 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
คือ 85/85 ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก 
และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานสื่ออยูในระดับดีมาก 
จึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองรางกายของเรา กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดผานขั้นตอน
การสรางและพัฒนาอยางเปนระบบไดรับการตรวจสอบแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ ผานการประเมินคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมถึงการทดลองตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ยังเปนสื ่อที ่สามารถเรียนรู ไดดวยตนเอง โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการนําเสนอเนื ้อหา
บทเรียนที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และ
การโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นํามาผสมผสานเขาดวยกันใหเกิดความนาสนใจ 
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังเชื่อมตอแหลงคนควาเพ่ิมเติมไปยังเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูเรียน
สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมไดอีกนอกเหนือจากท่ีเรียนในบทเรียน จะเห็นไดวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชวยชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)  ที่สรางและพัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นตอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดจริง  
     ผลจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสอดคลองกับผลวิจัยของ  พัสตราภรณ   ขว ัญ เพชร 
(2550: 56-57) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองจังหวัดสงขลา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 
85/85 ผลการทดลองพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 
92.60/91.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรัตน  บุญไชโย 
(254956-57) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง ทศนิยม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
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บานสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 48 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑ 85/85  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง 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 
จํานวน 48 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองเรขาคณิต สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2        
มีประสิทธิภาพ 92.00/89.79  และงานวิจัยของ ภาณินี  ศรีกาญจน (254864-65) ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชการตูนดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองคํา
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
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ผลการประเมิน พบวาบทเรียนทั้ง 5 เร่ือง มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก 
จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา ไปทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน ตามกระบวนการของการศึกษา และพัฒนา จํานวน 3 ครั้ง และแตละครั ้งจะมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ โดย คร้ังที่ 1 เปนการทดลองรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบขั้นตน กับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน คร้ังที่ 2 เปนการทดลองกลุมยอยกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 
15 คน เพ่ือตรวจสอบหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และคร้ังที่ 3 เปน
การทดลองภาคสนามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลทาง
สถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเร ียนคอมพิว เตอร ม ัลต ิม ีเ ด ียตามเกณฑ 85 /85  ซึ ่ง
ประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ได มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว 
 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มี เ ดียเ ร่ือง          
รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) พบวา การทดลองคร้ังที่ 2 ใน
เรื่องที่ 4 ระบบตอมไรทอ มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
เปน 92.44/95.55 และการทดลองครั้งที่ 3 มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน เปน 90.44/95.55 ผูวิจัยไดวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนลดลง สาเหตุมาจากการทดลองมีเวลานอยเกินไป เน่ืองจากทางโรงเรียนมี
กิจกรรมสอดแทรก ทําใหผูเรียนมีเวลาเรียนไมเต็มตามเวลาที่กําหนด     
 3.  จากการสังเกตระหวางการทดลองทั ้ง 3 ครั้ง  พบวา นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการศึกษาบทเรียน มีความรูสึกตื่นเตน โดยสังเกตวานักเรียนไมแสดงอาการเบื่อ
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หนายในระหวางการศึกษาบทเรียน ซึ่งสาเหตุสวนใหญนาจะมาจากความสนใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนซ่ึงเปนสิ่งที่แปลกใหม รวมถึงวีการนําเสนอที่หลากหลายรูปแบบ เชน ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงดนตรี และขอความตางๆ  ในชวงการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบนักเรียนจะตั้งใจทําและ
คอยสังเกตวาคําตอบที่ตนเองเลือกจะถูกตองหรือไม ถาถูกตองนักเรียนจะมีความม่ันใจในการทํา
แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบขอตอไป แตถาตอบผิดนักเรียนจะพยายามใชสมาธิมากขึ้นในการทําขอ
ตอไป นอกจากน้ีเม่ือนักเรียนศึกษาบทเรียนจบเร่ืองหนึ่งแลวจะเรียกหาบทเรียนตอไปทันที แสดงให
เห็นวานักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชุดน้ีเปน
อยางมาก และผูวิจัยยังพบวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถชวยลดเวลาในการเรียน
ไดอีกดวย 
 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทัว่ไปดังนี้ 
 1.  การที่จะเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน ผูเรียนควรมีพ้ืนฐานและทักษะเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอรมากอน ฉะน้ันกอนที่
จะทําการศึกษาบทเรียน ผูเรียนจึงควรศึกษาคําแนะนําการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีอยู
ในหนาเมนูหลักเสียกอนเพราะเม่ือผูเรียนมีความเขาใจวิธีการใชบทเรียนเปนอยางดีแลว จะทําใหใช
งานในบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนุกกับการเรียนรูบทเรียนมากขึ้น 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีจุดประสงคหลักเพ่ือตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง 
ดังน้ันการออกแบบบทเรียนจึงควรคํานึงถึงการนําไปใชตองสะดวก ไมซับซอน รวมถึงการเขาสู
เนื้อหาบทเรียน การคนควาเพิ่มเติม แบบฝกหัด แบบทดสอบ ออกจากโปรแกรม ตองมีขั้นตอนที่
ชัดเจน ดังที่ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องรางกายของเรานี้ อีกทั้ง
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีความเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ ผูออกแบบจึงควรสนใจศึกษาหา
ความรูอยูเสมอ เพ่ือจะนําเอาโปรแกรมหรือวิธีการใหมๆ มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปนผลใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางสะดวก เพราะความสามารถ
ในการเรียนรูของแตละบุคคลแตกตางกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.  ควรสนับสนุนใหมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยทดลองไปใชใน
สถานศึกษา เพ่ือเปนการเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการ
สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอีกดวย  
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 
 1.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในกลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ในเร่ืองอ่ืนๆ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว    
เสียงบรรยาย และการโตตอบกับบทเรียน มีความเหมาะสมกับนักเรียน ในระดับชวงชั้นที่ 2 กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งสามารถตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี 
 2.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองไดอยาง
สะดวก และสามารถทบทวนการเรียนไดนอกหองเรียนในลักษณะการเรียนผานอินเทอรเน็ต ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. ควรมีการวิจัยทางดานการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน วัสดุ 
อุปกรณ สถานที่ สภาพแสง เสียง และระยะเวลาในการเรียน 
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ภาคผนวก ก 
คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก   
และคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบ 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบหลังเรียน
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2             
ทั้ง 5 เร่ือง มีคาความเชื่อม่ัน 0.86  ดังแสดงในตาราง 
  

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 1 ระบบประสาท 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.58 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 0.40 - 0.80 0.37- 0.70 
คาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 1 
0.83 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 2 ระบบหายใจ 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.40 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 0.40 - 0.71 0.37 - 0.63 
คาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 2 
0.75 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 3 ระบบไหลเวยีนโลหิต 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.50 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 0.40 - 0.71 0.41 - 0.60 
คาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 3 
0.84 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 4 ระบบตอมไรทอ 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.37 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 0.37 - 0.68 0.37 - 0.65 
คาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 4 
0.87 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 5 ระบบสืบพันธุ 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.64 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 0.42 - 0.79 0.37 - 0.81 
คาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 5 
0.82 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 

เร่ืองที่ 1 ระบบประสาท 
 

1 .  ส วนที ่ต อจากสมองลงมาตามช องของ
กระดูกสันหลัง หมายถึงขอใด 
 ก.   ประสาทรับสัมผัส   
 ข.   เสนใยประสาท 
 ค.   ไขสันหลัง    
 ง.   แขนขา 
2. อวัยวะในขอใดที่ ไมอยู ในระบบประสาท 
 ก.   หัวใจ    
 ข.   สมอง 
 ค.   ไขสันหลัง    
 ง.   เสนใยประสาท 
3 .  เ ป น เ ยื ่อ เ หน ีย วบางๆ  อยู ร อบๆ  สมอง 
หมายถึงขอใด 
 ก.   เยื่อหุมหัวใจ   
 ข.   เยื่อหุมสมอง 
      ค.   ไขสันหลัง    
 ง.   กะบังลม 
4. กิจกรรมใดเปนการสงเสริมพัฒนาการของ
สมองไดดีที่สุด 
 ก.   ตกปลา    
 ข.   เดินเลน 
      ค.   เลนลิงชิงบอล   
 ง.   เลนหมากฮอรส  
 

5 .  ก ีฬ าชน ิด ใดที ่อ า จส ง ผล เ ส ีย ต อ ร ะบบ
ประสาท 
      ก.   กีฬาฟุตบอล   
 ข.   กีฬามวยสากล 
      ค.   กีฬาวอลเลยบอล   
 ง.   กีฬาบาสเกตบอล 
6. ศูนยกลางที่ควบคุมการทํางานของระบบ
ตางๆ  ในรางกายคือขอใด 
 ก.   สมอง    
 ข.   ไขสันหลัง 
 ค.   เสนประสาท   
 ง.   หัวใจ 
7. อวัยวะใดทําหนาที่เปนทางเดินของกระแส
ประสาทไปสูสวนตางๆ  ของรางกาย 
 ก.   สมอง    
 ข.   ไขสันหลัง 
 ค.   เสนประสาท   
 ง.   หัวใจ 
8. ขอใดเปนผลจากการทํางานของประสาท
อัตโนมัติ 
 ก.   ยกของ    
 ข.   เดินเลน 
 ค.   หัวใจเตน    
 ง.   รับประทานอาหาร 
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9. ส่ิงใดทําหนาที่หลอเลี้ยงสมอง 
 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.   เลนกระดานล่ืน   
 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 มีควันบุหร่ี 
 ค.   ทําจิตใจใหราเริงแจมใส    
 ง.   นอนในหองที่มีอากาศถายเท 
15. โรคในขอใดที ่เกิดจากความผิดปกติของ
สมอง 
 ก.   โรคหัวใจ     
 ข.   โรคความจําเส่ือม 
 ค.   โรคพยาธิใบไมในตับ   
 ง.   โรคไขมันในเสนเลือด 
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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 

เร่ืองที่ 2 ระบบหายใจ 
 

1. มีลักษณะเปนเยื่อเหนียวบางๆ อยูรอบปอด 
หมายถึงขอใด 
 ก.   เยื่อหุมหัวใจ  
 ข.   เยื่อหุมถุงลม 
      ค.   เยื่อหุมปอด  
 ง.   กะบังลม 
2. “ปอดขางซายถูกเบียดแทรกดวยหัวใจ” ขอ
ใดกลาวไดถูกตอง 
 ก.   ปอดซายเล็กกวาปอดขวา 
 ข.   ปอดขวาเล็กกวาปอดซาย      
    ค .    ปอดทั ้งสองขางมีขนาดเทาก ัน
 ง.   หัวใจซอนอยูภายในปอดขางซาย 
3. อวัยวะในขอใด ไมอยู ในระบบหายใจ 
 ก.   หลอดลม    
 ข.   ถุงลม 
      ค.   ปอด  
 ง.   ตับ  
4. คารบอนไดออกไซดจากถุงลมปอดจะไปที่ใด 
      ก .  ออกจากรางกายเมื ่อหายใจออก
 ข.   เขาสูรางกายเมื่อหายใจเขา 
      ค.   ไปกับเสนเลือดแดง   
 ง.   ไปกับเสนเลือดดํา    
 

5. เม่ืออยูในที่ๆ มีฝุนและควัน ควรทําอยางไร 
 ก.   หายใจทางปาก  
 ข.   ใชผาปดจมูก 
 ค.   หายใจปกติ   
 ง.   กล้ันหายใจ 
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. ขณะหายใจออกกาซชนิดใดมีปริมาณเพิ่มข้ึน 
 ก.   คารบอนไดออกไซด     
 ข.   คารบอนมอนอกไซด  

 ค.   ออกซิเจน    
 ง.   ไนโตรเจน 

10. กาซชนิดใดมาจากไอเสียรถยนต และเปน
อันตรายตอรางกาย 
 ก.   ออกซิเจน    
 ข.   ไนโตรเจน 
  ค.   คารบอนไดออกไซด  
  ง.   คารบอนมอนอกไซด 
11. การแลกเปล่ียนกาซจะเกิดข้ึนที่ใด 
 ก.   จมูก                          
 ข.   ถุงลมปอด 

 ค.   หลอดลม                   
 ง.   ข้ัวปอด 

12.  ระบบใดในรางกายที ่ทํางานสัมพันธ ก ับ
ระบบหายใจมากที่สุด 
           ก.   ระบบสืบพันธุ  
          ข.   ระบบตอมไรทอ 
           ค.   ระบบยอยอาหาร  
          ง.   ระบบไหลเวียนโลหิต 
 

13. โรคที่เกิดกับปอดคือโรคใด 
 ก.   ความดันโลหิตสูง  
           ข.   ไขมันในเสนเลือด 

ค.   ถุงลมโปงพอง  
           ง.   หลอดลมอักเสบ 
14. ลักษณะของปอดคลายกับส่ิงใด 
 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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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 

เร่ืองที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต 
 

1. เสนเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุด คือขอใด 
 ก.   เสนเลือดเอ-ออรตา  
 ข.   เสนเลือดแดง 
 ค.   เสนเลือดฝอย  
 ง.   เสนเลือดดํา 
2. กั้นระหวางหัวใจหองบนกับหัวใจหองลาง 
หมายถึงขอใด 
 ก.   เยื่อหุมหัวใจ  
 ข.   หองหัวใจ 
 ค.   กะบังลม    
 ง.   ลิ้นหัวใจ 
3.  กิจกรรมใดที ่ส งผลดีต อระบบไหลเว ียน
โลหิต 
 ก.   ยืนกระโดดไกล  
 ข.   เตนแอรโรบิก 
 ค.   เลนหมากรุก  
 ง.   เลนปาเปา 
4. เมื่อเกิดแผลถลอกและมีเลือดออกควรทํา
อยางไร เปนอันแรก 

 ก .    ลางให สะอาดและเช ็ดให แห ง
 ข.   ปดแผลดวยพลาสเตอร 
 ค.   ใสยาสําหรับแผลสด 
 ง.   ทาดวยยาฆาเช้ือโรค 
 

5. อาหารประเภทใด ที่เปนอันตรายตอระบบ
ไหลเวียนโลหิต 
 ก.   คารโบไฮเดรท  
 ข.   ผัก ผลไม 

 ค.   โปรตีน   
 ง.   ไขมัน 

6. เสนเลือดแดงท่ีมีขนาดใหญที่สุดคือ 
 ก.   เอ-ออรตา                       
 ข.   อารเทอร่ี 
 ค.   เสนเลือดเวน  
 ง.   เสนเลือดฝอย 
7. เลือดดําจากสวนตางๆ ของรางกายจะไหล
กลับเขาสูหัวใจหองใด 
 ก.   หัวใจหองบนซาย  
 ข.   หัวใจหองบนขวา 

ค.   หัวใจหองลางซาย   
ง.   หัวใจหองลางขวา 

8. หัวใจหองใดที ่บีบตัวสงเลือดดําไปฟอกที่
ปอด 
 ก.   หัวใจหองบนซาย  
 ข.   หัวใจหองบนขวา 

ค.   หัวใจหองลางซาย   
ง.   หัวใจหองลางขวา 
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9. เลือดที่ฟอกแลวจะกลับสูหัวใจหองใด 
 ก.   หัวใจหองบนซาย  
 ข.   หัวใจหองบนขวา 

ค.   หัวใจหองลางซาย   
ง.   หัวใจหองลางขวา 

10. เลือดแดงที่ไปเลี้ยงสวนตาง 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92

 แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 

เร่ืองที่ 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. ตอมหมวกไตมีลักษณะคลายกับส่ิงใด 
 ก.   สามเหล่ียม    
 ข.   ส่ีเหล่ียม 
 ค.   วงกลม   
 ง.   วงรี 
4 .  การ ดื ่มส ุราจะส งผล เส ียต ออว ัยวะใด  
ในระบบตอมไรทอ 
 ก.   ตอมใตสมอง  
 ข.   ตับออน    
 ค.   ตอมหมวกไต  
 ง.   ไต  
  
 
 
 
 

5.  เมื ่อ เก ิดอาการผิดปกติก ับระบบตอมไร ท อ  
ไมควร ทําตามขอใด 
 ก.   ปรึกษาครู    
 ข.   ไปพบแพทย 
 ค.   ปรึกษาพอ แม  
 ง.   ซื้อยามากินเอง 
6. ฮอรโมนไทรอกซิน  มีสารชนิดใดเปน
สวนประกอบ 
            ก.   ฟอสฟอรัส  
            ข.   แคลเซียม 
            ค.   ไอโอดีน  
 ง.   โปรแทสเซียม 
7. ระบบตอมไรทอทํางานสัมพันธกับระบบใดมาก
ที่สุด 
          ก.   ระบบยอยอาหาร  
 ข.   ระบบไหลเวียนโลหิต  
          ค.   ระบบขับถายปสสาวะ  
          ง.   ระบบหายใจ 
8. สารชนิดใด ไมเกี ่ยวของ กับการเจริญเติบโต
ของกระดูก 
           ก.   ไอโอดีน  
           ข.   แคลเซียม  
           ค.   ฟอสฟอรัส  
 ง.   โปรแทสเซียม 

 



 93

 9. ฮอรโมนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเสนเลือด  
ถูกผลิตมาจากอวัยวะใด 
           ก.   มาม  
 ข.   ตับออน 
 ค.   ตอมเพศ   
           ง.   ตอมใตสมอง 
10. ขอใดไมใชประโยชนของตอมไรทอ 
           ก. ทําใหรางกายทาํงานประสานกัน  
 ข.   ทาํหนาที่สรางเซลลสืบพันธุ 
 ค.   ชวยใหรางกายเจริญเติบโต  
 ง.   ชวยใหมีบุคลิกภาพที่ดี                   
11. การกระทาํในขอใดเปนอันตรายตอตับ 
            ก.   เค้ียวหมากฝร่ัง   
  ข.   ด่ืมน้ําอัดลม 
            ค.   ด่ืมเหลา  
  ง.   สูบบุหร่ี 
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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แบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 

เร่ืองที่ 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. ทําหนาที ่สรางอาหารใหแกตัวอสุจิ หมายถึง
อวัยวะในขอใด 
 ก.   อัณฑะ   
 ข.   หลอดสรางตัวอสุจิ 
 ค.   ตอมสรางน้ําเล้ียงอสุจิ 
 ง.   ตอมลูกหมาก 

 6. ระบบสืบพันธุทํางานประสานกับระบบใดมาก 
  ที่สุด 
 ก.   ระบบหายใจ    
 ข.   ระบบตอมไรทอ 
 ค.   ระบบยอยอาหาร    
 ง.   ระบบไหลเวียนโลหิต 
7. ขอใดเปนลักษณะของการเขาสูวัยเจริญพันธุ
ของเพศหญิง 

ก.   มีหนาอก   
ข.   มีประจําเดือน 
ค.   มีขนหนาแขง  
ง.   เสียงแตก 

8. โรคที่เกิดกับระบบสืบพันธุ ติดตอไดโดยวิธีใด 
ก.   รับประทานอาหารรวมกับผูปวย  
ข.   การมีเพศสัมพันธกับผูปวย 
ค.   การใชส่ิงของรวมกับผูปวย  
ง.   การคลุกคลีกับผูปวย 

9. เม่ือยางเขาสูวัยรุน ควรระมัดระวังในขอใด 
ก.  หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควร 
ข.   หลีกเล่ียงการเที่ยวหางสรรพสินคา 
ค.  หลีกเล่ียงการพบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 
ง.   หลีกเล่ียงการคบเพื่อนตางเพศ 
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10. ขอใดควรปฏิบัติเม่ือยางเขาสูวัยรุน 

ก.  การพบปะในหมูวัยรุน  
ข.  การแตงกายตามแฟช่ัน 
ค.  การคบหาเพื่อนตางเพศ  
ง.  การดูแลสุอนามัยของตนเอง 

11. การตกไขในแตละคร้ังของผูหญิงจะใชระยะ  
เวลาเทาใด 

ก.   28  วัน   
ข.   28  สัปดาห 
ค.   28  เดือน         
ง.   28  ป 

12. ประจําเดือนหมายถึงขอใด 
ก.   เลือดเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ   
ข.   ไขที่ไมไดรับการผสมจากอสุจิ  
ค.   ตัวอสุจิที่หมดอายุ   
ง.   ไขที่ไมสมบูรณ       

 

13. ระบบสืบพันธุเพศหญิงจะส้ินสุดเมื่อใด 
ก.   หลังต้ังครรภ   
ข.   หลังมีประจําเดือน      
ค.   รังไขหยุดทํางาน   
ง.   เม่ือเสียชีวิต 

14. เม่ือใดที่ตองรีบไปพบแพทย 
ก.   ทั้งผูชายและผูหญิงเมื่อเร่ิมเขาสู 

วัยรุน 
ข.   เด็กผูหญิงเร่ิมมีประจําเดือน 
ค.   อวัยวะเพศมีหนองและมีกล่ิน 

เหม็น  
ง.   เด็กผูชายเร่ิมมีหนวดขึ้น 

15. การปฏิบัติตนอยางไร เปนการดูแลอวัยวะใน 
ระบบสืบพันธุ 

ก.   ทําความสะอาดอวัยวะเพศขณะ 
อาบน้ํา  

ข.   รับประทานอาหารที่สุก สะอาด   
ค.   สวมใสเส้ือผาที่มีราคาแพง       
ง.   รับประทานผักและผลไม 
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ภาคผนวก ค 
FLOW CHART บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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FLOW CHART 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เรื่อง ร่างกายของเรา 
สําหรับนักเรยีนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ชื่อบทเรียน 

เข้ารหัส 

เมนูหลัก 

เข้าสู่
บทเรียน 

ผู้จัดทํา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม 

แนะนํา 

บทเรียน 

ออกจาก 

บทเรียน 

บทท่ี 3 บทท่ี 2 บทท่ี 4 บทท่ี 1 บทท่ี 5 

กลับ 

เมนูหลัก 

 

กลับ 

เมนูหลัก 

กลับ 

เมนูหลัก 

 

ไตเต้ิล 
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FLOW CHART 
แสดงบทเรียนเรื่องท่ี 1 ระบบประสาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เรื่องท่ี 1 ระบบประสาท 

หน้าท่ี 

การทํางาน 

การดูแล 

และรักษา 

อวัยวะ 

ที่สําคัญ 

กลับ 

เมนูหลัก 

แบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

 

แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กลับเมนูหลัก 
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FLOW CHART 
แสดงบทเรียนเรื่องท่ี 2 ระบบหายใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรื่องท่ี 2 ระบบหายใจ 

หน้าท่ี 

การทํางาน 

การดูแล 

และรักษา 

อวัยวะ 

ที่สําคัญ 

กลับ 

เมนูหลัก 

แบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

 

แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กลับเมนูหลัก 
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FLOW CHART 
แสดงบทเรียนเรื่องท่ี 3 ระบบไหลเวียนโลหิต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 3 ระบบไหลเวียนโลหิต 

หน้าท่ี 

การทํางาน 

การดูแล 

และรักษา 

อวัยวะ 

ที่สําคัญ 

กลับ 

เมนูหลัก 

แบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

 

แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กลับเมนูหลัก 
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FLOW CHART 
แสดงบทเรียนเรื่องท่ี 4 ระบบต่อมไรท่้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรื่องท่ี 4 ระบบต่อมไร้ท่อ 

หน้าท่ี 

การทํางาน 

การดูแล 

และรักษา 

อวัยวะ 

ที่สําคัญ 

กลับ 

เมนูหลัก 

แบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

 

แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กลับเมนูหลัก 
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FLOW CHART 
แสดงบทเรียนเรื่องท่ี 5 ระบบสบืพันธ์ุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรื่องท่ี 5 ระบบสืบพันธ์ุ 

หน้าท่ี 

การทํางาน 

การดูแล 

และรักษา 

อวัยวะ 

ที่สําคัญ 

กลับ 

เมนูหลัก 

แบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

 

แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กลับเมนูหลัก 
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FLOW CHART 
แสดงการทําแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLOW CHART 

แสดงการออกจากบทเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฝึกหัด 

ข้อมูลย้อนกลับ 

คําถาม 

คําถามถัดไป 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ออกจากบทเรียน 

เมนูหลัก 

เลือก ออกจากโปรแกรม 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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หนาเมนูหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขารหัส 
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หนาแนะนําบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูจัดทํา 
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หนาเลือกบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนควาเพิ่มเติม 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังแตละเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 
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หนาเขาทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฝกหัด 
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เฉลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 2 
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แบบฝกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
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แจงผลการทาํแบบฝกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบ 
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เลือกเน้ือหา เร่ืองที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 
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ตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
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เลือกเน้ือหา เร่ืองที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 
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ตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 3 
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เลือกเน้ือหา เร่ืองที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 
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ตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
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เลือกเน้ือหา เร่ืองที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 1 
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ตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
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หนาเขาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการทําแบบทดสอบหลังเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 124

ยืนยันการออกจากบทเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนาโปรแกรมมัลติมีเดีย 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 
เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

 
ชื่อผูประเมิน...................................................ตําแหนง.............................................................. 
หนวยงาน.................................................................................................................................... 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ระดับประมาณคาของเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดความหมายของคะแนน
เปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 5 หมายถึง   ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง   ดี 
ระดับ 3 หมายถึง   ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง   พอใช 
ระดับ 1 หมายถึง   ตองปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง      

    1.1 ปริมาณเนื้อหาในแตละเร่ือง      
    1.2 ลําดับในการดําเนินเนื้อหา      
    1.3 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      
2. ดานภาพ ภาษา และเสยีง      
    2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา      
    2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา      
    2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยายของบทเรียน      
    2.4 ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ      
3. ดานตัวอักษร และสี      
    3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
    3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร      
    3.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง      
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รายการประเมิน (ตอ) 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. เทคนิคการนําเสนอบทเรียน      
    4.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา      
    4.2 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ      
    4.3 การควบคุมบทเรียน เชนการใชเมาส      
    4.4 ความนาสนใจของการโตตอบบทเรียน      
    4.5 ความสะดวกในการใชงานหนาเมนูหลักและเมนูยอย      

รวม      
 
 
ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
                                                         ลงชื่อ......................................................(ผูประเมิน) 
                                                               (                                           ) 
                                                              วันที่.......... / ................... / ................. 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเน้ือหา) 

เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
 

ชื่อผูประเมิน......................................................ตําแหนง........................................................... 
หนวยงาน................................................................................................................................... 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ระดับประมาณคาของเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยกําหนดความหมายของคะแนน
เปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 5 หมายถึง   ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง   ดี 
ระดับ 3 หมายถึง   ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง   พอใช 
ระดับ 1 หมายถึง   ตองปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ดานเน้ือหา      
    1.1 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา      
    1.2 ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา      
    1.3 ความถูกตองของเนือ้หาบทเรียน      
    1.4 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
    1.5 ปริมาณของเน้ือหาในแตละตอน      
2. ดานภาพ และการใชภาษา      
    2.1 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรยีน      
    2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน      

    2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา      

    2.4 การใชภาษาในการบรรยายภาพ      
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รายการประเมิน (ตอ) 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ดานแบบทดสอบ      
    3.1 ความชัดเจนของคําถาม      
    3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ      

รวม      
 
ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
                                                         ลงชื่อ.....................................................(ผูประเมิน) 
                                                                (                                                  ) 
                                                                   วันที่............ / ................... / .................  
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเรียนเชิญเปนผูเชีย่วชาญ 
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ภาคผนวก ช 
รายนามของผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ืองรางกายของเรา 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์   คงคาเพ็ชร 
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
 2. ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา   เจริญวานิช  
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
 3. ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท 
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
  
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 1. อาจารยจําลอง ฉิมคลาย    
    ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
    โรงเรียนวัดไทร สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 2. อาจารยชนัท โกมลเสน  
    ครู วิทยฐานะชํานาญการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศกึษา 

   โรงเรียนวัดศาลาครืน สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 3. อาจารยเตชินทร หาญสิทธานนท 
    ครู วิทยฐานะชํานาญการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศกึษา 

   โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
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