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 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด และเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร  

 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยครั้งนี ้เปนผูเชีย่วชาญ จาํนวน 8 คน โดยการเลอืกกลุมแบบเจาะจง  

และกลุมผูใช เปนนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 

โรงเรียนบานกุงประชาสรรค สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จํานวน 40 คน 

โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรยีนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร สถิติทีใ่ชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบวา ไดบทเรยีนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียน 

ชวงชัน้ที ่3 ทีม่ีคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่ออยูในระดับดี สวนผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร พบวา

ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 77.50 ของนกัเรียนทั้งหมด 
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The research aims to assess a developed computer instruction on Geometric  

Transformation for  the third  level students to reach a provided criteria, and to assess the results 

of the use of computer instruction. 

 The sample groups for this research are 8 experts in content and techniques by 

using purposive sampling and the user group, they are 40 students in Matthayomsuksa 2 of 

the third  level students from Bankung Prachasun school during the second semester of 2010 

academic year by using simple random sampling.  The instruments  were the computer 

instruction on Geometric Transformation, learning achievement tests and quality evaluation forms 

for experts. The statistics used for data analysis included  mean, percentage and standard 

deviation.  

The analytical research results revealed that the content quality and media technology of the 

computer instruction on Geometric Transformation for  the third  level students, evaluated by 8 

experts was rated as “good”. The results of the use of computer instruction revealed a learning 

achievement of students were at good level that the percentage was 77.50. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารยเกษม บุญสง 

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และประธานสอบสารนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานิช 

กรรมการสอบสารนพินธ  และผูชวยศาสตราจารยชาญชยั  อินทรสนุานนท กรรมการสอบสารนพินธ ที่ได

กรุณาใหคําปรึกษาแนะนาํ และตรวจแกขอบกพรองตาง ๆ จนแลวเสรจ็ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง

มา ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช 

ผูชวยศาสตราจารยชาญชยั อินทรสนุานนท ผูชวยศาสตราจารยสุชนิ นธิิไชโย และอาจารยสิริพร  อินทสนธิ ์

ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชีย่วชาญในการประเมนิคุณภาพดานเทคนคิการผลิตสื่อ รวมทัง้ใหคําแนะนาํ

อันเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงแกไขจนบทเรียนคอมพิวเตอร มคีวามสมบูรณข้ึน 

ขอขอบพระคุณอาจารยสมคิด ชวงเปย  อาจารยสุดาพร เชยีงเถียร และอาจารยภคมณ วกัจนัทร 

ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการประเมินคณุภาพดานเนือ้หาวิชาการแปลงทางเรขาคณิต  

รวมทัง้ใหคําแนะนําอนัเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงแกไขจนบทเรียนคอมพวิเตอรมีความสมบูรณข้ึน  

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  บุญสง ที่กรุณาใหคําแนะนาํในดานสถิติ  และ

การวิเคราะหขอมูล 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ และอาจารยโรงเรียนบานกุงประชาสรรคทุกทานที่ใหความอนุเคราะห

ดานสถานที่ และใหความรวมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในการวิจัยครัง้นี ้ 

ทายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณทุกทาน และเพื่อน ๆ ทุกคนโดยเฉพาะ  

คุณวรรณยา เฉลยปราชญ ที่คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา และเปนกาํลังใจที่ดีตลอดระยะเวลาทีศ่ึกษา 

และทํางานวิจยั   อันสงผลใหสารนพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดตามวัตถปุระสงค  ประโยชน และคุณคา

ของสารนพินธฉบับนี้ ขอมอบแดพระคุณบิดา มารดา บพุการ ีครูอาจารย และผูมพีระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพ ใน

การพัฒนาสังคมใหเปนสงัคมแหงการเรียนรู อันเปนเงือ่นไขในการพฒันาเศรษฐกจิ และประเทศชาติ

ใหเจริญกาวหนา จากกระแสของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง  

สงผลใหเกิดปญหา และวิกฤตการณตาง ๆ อยางมากมาย จงึตองมกีารพัฒนาการเรียนรู และคุณภาพ

ชีวิตไปอยางตอเนื่อง เพื่อนาํประเทศใหอยูรอดจากระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่ผันแปรอยูตลอดเวลา 

โดยการจัดการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนน

ผูเรียนเปนสวนสาํคัญที่สุด ที่จะสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาต ิ และเต็มตามศกัยภาพ 

 พระราชบัญญตัิการศึกษา พุทธศกัราช 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู 

ไดกําหนดใหมกีารจัดทาํหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการ 

คิดเปน ทําเปน อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู 

 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 เปนหลกัสูตรแกนกลางของประเทศที่ม ี

มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม 

จริยธรรม และคานยิม โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคณุภาพ

ชีวิตที่ด ี มีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริม และเพิม่พูนศกัยภาพของ

ผูเรียนใหสูงขึน้ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย และความเปนสากล 

รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณ

ไดอยางถีถ่วนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถกูตอง และ

เหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ คณติศาสตรจึงมปีระโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชวีิตใหดีข้ึน นอกจากนี้

คณิตศาสตร ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทัง้ทางรางกายจิตใจ สติปญญา และ

อารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวชิาการ.  2545: 1-2) 

 การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนการศึกษา

ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้

เพื่อให เยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนาํความรู ทักษะ 
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และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนาํไปเปน

เครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ การจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสม

แกผูเรียนแตละคน ทัง้นี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรูทีก่ําหนดไว ในปจจุบนัการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดพัฒนาเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร ต่ํากวากลุมวิชาอื่น ๆ และยงัไมบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กาํหนดไว นักเรียนยงัไมผาน

จุดประสงคการเรียนรู พบวาคาเฉลี่ยยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืน ๆ 

ที่เกีย่วของดวย (กรมวชิาการ. 2544: คํานาํ)  

 จากการสังเกตการณสอน และจากผลสมัฤทธิ์ในสาระการเรียนรูคณติศาสตร เร่ือง การแปลง

ทางเรขาคณิตของนักเรียนโรงเรียนบานกุงประชาสรรค ผูวิจัยพบวาสาเหตุหนึ่งของการมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา คือ ผูเรียนไมสามารถมองเห็นภาพในเนื้อหาวิชาไดอยางชัดเจนเมื่อจัดการเรียนการ

สอนแบบอธิบาย และแสดงเหตุผล ดังที ่ ยุพนิ พิพธิกุล (2527: 122-123) ไดกลาวถึง การสอนแบบ

อธิบาย และแสดงเหตุผลวา เปนการสอนที่ผูสอนเปนผูบอกให ผูเรียนคิดตาม เมื่อผูสอนตองการให

ผูเรียนเขาใจเรื่องใด ก็จะอธิบาย และแสดงเหตุผลในขณะที่ผูสอนอธิบายนั้น ผูสอนจะพยายามวิเคราะห

ชี้แจงตีความใหผูเรียนเขาใจ และผูสอนจะสรุปดวยตนเองผูเรียนจะเปนผูฟงเสียสวนใหญ กิจกรรมการ

เรียนการสอนเนนผูสอนเปนสําคัญ ผูเรียนไมคอยมีโอกาสรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากนกั จึง

เปนการยากทีจ่ะทาํใหนักเรยีนทุกคนบรรลุจุดประสงคของการเรียนการสอนตามเกณฑทีก่ําหนดไวได 

ดังนั้นการที่จะทาํใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาํเร็จ ครูควรให

ความสนใจแสวงหาความคิดใหม ๆ หรือนาํความคิดใหม ๆ ทางการศึกษามารวมผสมผสานกบัเทคโนโลยี

เพื่อใชในการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพื่อชวยแบงเบาภาระดานการสอนของครู และชวยพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรูความสามารถสูงสุดชวยใหศึกษาวิชาการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคล และชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนมากขึ้น ทาํให

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น และอาจเปลี่ยนเจตคตขิองนักเรียนทีม่ีตอวิชาคณิตศาสตร 

ใหเปนเจตคติทางบวกได 

 ปจจุบัน คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก เนื่องจาก

คอมพิวเตอรสามารถ นําเสนอสิ่งตาง ๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

ทําใหสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้นได และจากการศึกษา

งานวิจยัตาง ๆ พบวาบทเรยีนคอมพวิเตอรเปนสื่อการเรียนการสอนทีน่ับวามาชวยแกปญหาในการเรียน

การสอนที่ดีอยางหนึง่ เพราะบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยในเรื่องการเรยีนรูของผูเรียนในวชิาคณิตศาสตรได 

เนื่องจาก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่คอนขางเปนนามธรรม และมีความลึกซึง้ในการจะทาํความ
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เขาใจ แมเนื้อหาจะเปนรูปธรรมทั้งยังเปนการยากที่จะอธิบายใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหา ดังในเรื่อง 

การแปลงทางเรขาคณิต ซึ้งมีการเคลื่อนที ่ การหมุน การสะทอน ซึ่งสือ่จะตองสามารถแสดงสิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ ถาผูเรียนสามารถมองเหน็ภาพการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนทีจ่ะทาํใหเกิดการเรียนรูและเขาใจ

ในเนื้อหาไดดยีิ่งขึ้น ซึง่ความตองการอนันี้ก็ตรงกับคุณสมบัติของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร ดังงานวิจัย

ทั้งใน และตางประเทศที่เกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน เชน อําพา รัตตโอภาส 

(2538: บทคดัยอ) ไดศึกษาทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง เมตริกซ

และดีเทอรมินนัต สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจยัพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวา

นักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนปกติ ซึ่งสอดคลองกับที่ โอเดน (Oden. 1982: 355-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอร และเรียนจากการสอนแบบบรรยายปรากฏวานกัเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวาที่เรียนแบบบรรยาย นอกจากนี้ คอมพวิเตอร

ยังสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดดวย ดงัที่ อรพนัธุ ประสิทธิ์รัตน (2530: 3) 

ไดกลาวถงึบทเรียนคอมพวิเตอรไววา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเปน

รายบุคคลตามความพรอมของแตละบุคคล และยังสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได

เปนอยางดี นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรยังสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนได เนื่องจาก

คอมพิวเตอร สามารถบนัทกึคะแนน และใหผลปอนกลบัในการตอบสนองผูเรียนไดอยางรวดเรว็ มีแสง 

เสียง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถขจัดปญหาผูเรียนที่แอบดูคําตอบกอนที่จะตอบคําถามในบทเรียน 

และคอมพิวเตอรยังมีการเสริมแรงที่เปนระบบ ผูเรียนสามารถเลือกเรยีนในเวลาใดก็ไดผูเรียนแตละคนจะ

เรียนชาหรือเรว็ ไดตามความสามารถของตนไมตองรอกนั เชนเดียวกบัที่ ทกัษิณา สวนานนท (2530: 

78) ไดกลาวไววา นักเรยีนที่เรียนเกงอาจจะเลือกบทเรียนสงู ๆ ข้ึนไปโดยไมจําเปนตองซ้ําซากอยูกับ

บทเรียนที่ตนเองเขาใจเปนอยางดีแลว สวนนกัเรียนที่เรียนออนในเรื่องนัน้ ๆ ก็จะไดทบทวนซ้าํ ๆ จน

สามารถเรียนรูไดทันคนอืน่ ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของโจนสและเบอรเกอร (Jones; & Berger. 1995: 

125-130) พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยแกปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน เร่ืองความแตกตาง

ระหวางบุคคลในการรับรู และเรียนรู เนือ่งจากผูเรียนสามารถเรยีนไดตามความตองการ ชาหรือเร็ว 

จะเดินหนาหรอืถอยหลังในการเรียนเนื้อหาหรือจะเรียนซ้ํากี่คร้ังก็ได เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ 

กับบทเรียนคอมพิวเตอรโดยตรง มีการใหเนื้อหา แบบฝกหัด แบบทดสอบ การเสริมแรง และใหขอมูล

ยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 จากคุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรดังกลาว ผูวิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยัเกี่ยวกับ

การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร ในวชิาคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้
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ที ่ 3 ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 2 เพื่อใชเปนสื่อสําหรับการเรียนรู และผูเรยีนสามารถศึกษาดวยตนเอง ทั้งยงั

สามารถนําผลการพัฒนาอยางเปนระบบมาเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ใหมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

 2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรบันักเรียน 

ชวงชัน้ที ่3  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

  

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีคุณภาพ ไวใชในการเรียนการสอน 

 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในสาขาวิชาอื่น ๆ ตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวจิัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้คือ กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานเนือ้หา ผูเชี่ยวชาญ

ดานสื่อ และกลุมผูใชเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 

โรงเรียนบานกงุประชาสรรค อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 หอง รวมทั้งสิน้ 85 คน 

    
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
  กลุมตัวอยางจําแนกเปนสองกลุม ดังนี ้

  กลุมตัวอยางแรก เปนกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวนทั้งหมด 8 คน โดยแบงผูประเมนิบทเรียนเปน 2 รอบ ดังนี ้

  รอบที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จํานวน 3 คน 

  รอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จํานวน 5 คน 

  กลุมตัวอยางที่สอง เปนนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ป

การศึกษา 2553 โรงเรียนบานกงุประชาสรรค อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1 หอง รวม

ทั้งสิน้ 40 คน 
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 3.  เนื้อหาวิชาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาวิชาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับ

นักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย 3 เร่ือง  

   เร่ืองที่ 1 การเลื่อนขนาน 

   เร่ืองที่ 2 การสะทอน 

   เร่ืองที่ 3 การหมุน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โดยบทเรียนจะนําเสนอขอมูลหรือเนื้อหาของบทเรียน 

ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปของขอความ 

ภาพ (ภาพนิ่ง และภาพเคลือ่นไหว) และเสียง (เสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสยีงเอฟเฟคท) ผาน

คอมพิวเตอรไปสูผูเรียน ซึง่ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง และโตตอบกับคอมพวิเตอรได 

 2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร หมายถงึ การวางแผนและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 

เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต ดวยโปรแกรม  Macromedia Authorware 7.0 และโปรแกรมอื่น ๆ แลว

นําบทเรียนที่สรางขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา   และผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อ

เทคโนโลยีการศึกษาอยางนอย 2 รอบ แลวนาํบทเรยีนคอมพิวเตอรมาปรับปรุงแกไขจนมีคุณภาพตาม

เกณฑที่กาํหนด 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียน

คอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับชวงชั้นที่ 3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจยัสรางขึน้ และหาคุณภาพ

แลว  

 4.  คุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร หมายถงึ ผลการประเมนิบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง 

การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ โดยเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป  

 5.  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร หมายถงึ  จํานวนนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สําหรับชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  โดยมีเกณฑการประเมินเพื่อจําแนกระดับผลการเรียน ดงันี ้
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ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน การแปลความหมาย 
80 ข้ึนไป 4 

70 - 79 3 
ผลการเรียนอยูในระดับดี 

60 - 69 2 

50 – 59 1 
ผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

ต่ํากวา 50 0 ตองปรับปรุง 
 
 6.  ผูเชีย่วชาญ  หมายถงึ บุคคลที่มีความรูความสามารถโดยแบงเปน 2 กลุม คือ 

      6.1  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา บุคคลที่มีความรูความสามารถในดานเนื้อหาวชิาเรื่องการแปลง 

ทางเรขาคณิต  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

       6.2  ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ คือ บคุคลที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยกีารศึกษา  

สามารถใหคําปรึกษา การออกแบบบทเรยีน จัดรูปแบบการแสดงผล การเลือกใชกราฟก หรือส่ือตาง ๆ 

และสามารถวเิคราะหขอบกพรอง และสามารถแกไขขอบกพรองของสือ่ได 

 โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 กลุม จะตองเปนผูมวีุฒิการศึกษา และประสบการณตามทีก่ําหนดคือ 

      - จบการศกึษาระดับปริญญาตรี   มีประสบการณในการทํางาน ไมนอยกวา 6 ป 

      - จบการศกึษาระดับปริญญาโท   มีประสบการณในการทํางาน ไมนอยกวา 3 ป 

      - จบการศกึษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการทํางาน 1 ปข้ึนไป  

   

 
 

 
 
 
 
 

 



บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียน

ชวงชัน้ที ่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของ โดยแบงเปนหวัขอ 

ดังตอไปนี้ 

 1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  1.1 ความหมายของการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา 

  1.2 การดําเนนิการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับบทเรียนคอมพวิเตอร 

  2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร 

  2.2 องคประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร 

  2.3 อุปกรณและซอฟแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร 

  2.4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 

  2.5 จิตวทิยาการศึกษากับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 3.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการเรียนรูดวยตนเอง 

 4.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 5.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับเนือ้หาวิชา เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา (Education research and development) เปนการ

วิจัยทางการศกึษาประเภทหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการใหความหมายไวดงันี ้

  เกย (Gay. 1992: 10) ใหความหมายการวิจัยและการพัฒนา หมายถงึ การพัฒนา

องคประกอบที่เปนผลผลิตที่ใชในการศึกษาซึ่งผลผลิตทางการศึกษา ไดแก อุปกรณที่ใชในการสอน  

ส่ือการเรียนรู จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอนประเภทตาง ๆ และการจัดระบบ การวิจัยและพัฒนา

จะตองประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ เชน วัตถุประสงค บุคลากร และเวลาในการทําใหสมบูรณ  

ผลของการพฒันาจะทาํใหไดมาเพื่อตอบสนองตอความตองการ และรายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจง และ

จะสมบูรณแบบเมื่อผลผลิตถกูนาํไปทดลองภาคสนาม และหาประสทิธิภาพใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน 
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  การวิจยัและพฒันา หมายถงึ กระบวนการในการพฒันา และพิสูจนผลผลิตวาสามารถ

ใชไดจริงในการศึกษา  ทั้งในรูปแบบของตํารา  หนังสือแบบเรียน  ฟลม  และซอฟทแวรคอมพิวเตอร  

รวมทัง้วิธกีาร วิธีสอน และชดุการเรียนตาง ๆ (Gay. 1992: 10-11) 

  บอรกและกอลล (Borg; & Gall.  1979: 589) ใหความหมายของคําวา การวิจยัและพฒันา

การศึกษา วาเปนกระบวนการพัฒนา และผลผลิตทางการศึกษาใหดีข้ึน โดยผลผลิตไมไดหมายความวา

ส่ิงตาง ๆ เทานั้น จะรวมถึงหนังสือ ตํารา ฟลม ที่ใชในการเรียนการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอรรวมทัง้

วิธีการดวย ซึง่วิธกีารคือ การสอน และโปรแกรมตาง ๆ ในการสอน เชน โปรแกรมการศึกษาเรือ่งยา 

หรือโปรแกรมการพัฒนา จดุสําคัญในการวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน ที่ปรากฏเปนการพัฒนาขั้นพืน้ฐาน 

โปรแกรมในระบบการเรียนที่ซับซอนรวมถึงการพัฒนาวัสดุ และการอบรมใหกับบุคลากรในการทํางาน 

  อภิชาต วรรณวัลย (2549: 7) กลาววา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการ พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพและผลิตภณัฑทางการศกึษา เชน หนงัสือ แบบเรียน ฟลม 

สไลด แถบบันทึกเสยีง เทป โทรทัศน คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมทัง้วิธกีาร และโปรแกรม

ทางการศึกษา การพัฒนาอปุกรณ และการฝกอบรมบคุลากร โดยอาศัยหลกัเหตผุล และตรรกวิทยา 

เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดเอาไว 

  สุขเกษม   อุยโต (2540: 8-9) กลาววาการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจาก

การวิจยัทางการศึกษาใน  2 ประการ คือ 

     1.  เปาหมาย  การวิจัยทางการศึกษา มุงที่จะคนควาหาความรูใหม  โดยการวิจัยพื้นฐาน

หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานโดยการวิจยัประยุกต  แตการวิจัยและการพฒันาทางการศึกษา

มุงทีจ่ะพฒันา และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศกึษา เชน การวิจัยเปรียบเทยีบประสิทธิผลของ

การสอนแตละแบบ แตละผลผลิตเหลานัน้ใชไดสําหรับการตั้งสมมุตฐิานของการวจิัยในแตละครั้งนัน้ ๆ

เทานัน้ ไมไดมกีารพัฒนาเพือ่นําไปสูการใชโดยทัว่ ๆ ไป 

     2.  การนําไปใช การวิจยัทางการศึกษามีชองวางที่เกิดขึน้ในระหวางผลการวิจยักับการนํา

ผลการวิจัยไปใชไดจริง ผลการวิจัยจํานวนมากไมไดนาํไปใช นักการศึกษา และนกัวิจัยจงึหาทางลด

ชองวางดวยวิธีการที่เรียกวา “การวิจัยและการพัฒนา” แตถึงกระนั้นก็ตาม การวิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษาก็ไมสามารถทดแทนการวิจัยทางการศึกษาได เพียงแตสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของ 

การวิจยัทางการศึกษาใหมีผลดีข้ึนตอการจัดการศึกษา  เปนตวัเชื่อมเพื่อนาํผลผลิตทางการศึกษาที่ได

ใหสามารถนาํไปใชประโยชนในสถานศึกษาจริง การใชยุทธวิธีการวิจัยและการพฒันาทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการศกึษาใหดีข้ึน จงึเปนผลโดยตรงจากการวิจยัทางการศึกษา ไมวาจะเปนการ

วิจัยในระดับการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกตก็ตาม จะใหประโยชนไดมากยิ่งขึน้ 
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  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอรคร้ังนี ้  เปนการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษาโดยมีข้ันตอน

การสรางบทเรยีนคอมพิวเตอร และการปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพ ผูวจิัยได

สรุปความหมายของการวิจยัและพัฒนาไวดังนี ้  

  การวิจยัและพฒันา หมายถงึ กระบวนการพัฒนาทางการศึกษา เปนวธิีการ และเทคนิค

ตาง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทีใ่ชในการศึกษา อยางเปนระบบหรอืข้ันตอน เพื่อใหผลผลิตที่

ไดสามารถตอบสนองความตองการทางการศึกษา นาํไปใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 1.2 การดําเนนิการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  บอรกและกอลล (Borg; & Gall.  1979: 222-223) ไดสรุปข้ันตอนสําคัญของการวิจัยและ

พัฒนา 10 ข้ันตอน ดังนี ้

  1. กําหนดผลผลติทางการศึกษาทีจ่ะทาํการพัฒนา 

   ข้ันตอนแรกทีจ่ําเปนที่สุด คอื ตองกาํหนดใหชัดวาผลผลติทางการศึกษาทีจ่ะวิจยัและ

พัฒนาคืออะไร โดยกําหนด (1) ลักษณะทั่วไป (2) รายละเอียดของการใช  และ (3) วัตถุประสงคของ

การใชเกณฑ ในการเลือกกาํหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาอาจมี 4 ข้ันตอน คือ 

   1.1 ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

         1.2 ความกาวหนาทางวิชาการมีพอเพียงในการที่จะพัฒนาผลผลิตที่กาํหนดหรือไม 

   1.3 บุคลากรทีม่ีอยูมีทกัษะความรู และประสบการณทีจ่าํเปนตอการวจิัยและพัฒนา 

นั้นหรือไม 

   1.4 ผลผลิตนัน้จะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 

  2. รวบรวมขอมูลและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

              คือ การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกตภาคสนามซึ่งเกี่ยวของกบัการใช ผลผลิต

การศึกษาทีก่าํหนด  ถามีความจาํเปนผูทาํการวิจัยและพัฒนาอาจตองทาํการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก เพื่อ

หาคําตอบซึง่งานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบได  กอนที่จะเร่ิมทําการพัฒนาตอไป 

  3. วางแผนการวจิัยและพัฒนา  ประกอบดวย 

   3.1 กําหนดวตัถุประสงคของการใชผลผลิต 

   3.2 ประมาณการคาใชจายกําลงัคน และระยะเวลาที่ตองใชเพื่อศึกษาความเปนไป

ไดพิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 

  4. พัฒนารูปแบบขั้นตนของผลผลิต 

   ข้ันนี้เปนการออกแบบและจัดทําผลผลิตการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปนโครงการ 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตรเตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือฝกอบรม 

เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการประเมินผล 
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  5. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 

   โดยการนําผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 4 ไปทดลองใชเพื่อทดสอบ

คุณภาพขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียน จํานวน 1–3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 6-12 คน 

ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสงัเกต  และการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมลูมาวิเคราะห 

  6. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 

   นําขอมูลและผลจาการทดลองใชจากขัน้ที ่5 มาพิจารณาปรับปรุง 

  7. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่  2 

   ข้ันนีน้ําผลผลติที่ปรับปรุงไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานผลผลิต โดยใช 

ตามลําพังในโรงเรียน 5-10 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30-100 คน ประเมนิผลประมาณในลกัษณะ  

Pre-test กับ Post-test นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิตอาจมีกลุมควบคมุกลุม

ทดลองถาจําเปน 

  8. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่  2 

   นําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 7 มาพิจารณาปรับปรุง 

  9. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่  3  

   ข้ันนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานผลผลิตโดยใช

ตามลําพังในโรงเรียน 5-10 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40–200 คน  ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม 

การสังเกตและการสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

  10. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3  

   นําขอมูลจากการทดลองขัน้ที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุง เพื่อผลผลิตและเผยแพรตอไป  

   ในการเผยแพรทําไดโดยการเสนอรายงานเกีย่วกับผลการวิจัยและพฒันาผลผลิตในที่

ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือดานวิชาชพี  สงไปลงเผยแพรในทางวารสารทางวิชาการ และติดตอกับ

หนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทาํผลผลิตทางการศกึษา เผยแพรไปใชในโรงเรยีนตาง ๆ หรือติดตอบริษัท

เพื่อผลิตจําหนายตอไป 

 สรุปไดวา การวิจัยและพัฒนา เปนกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาซึ่งชวยแกไขปญหา

ทางการศึกษาเพื่อนาํไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพ อันเปนผลงานวิจัยที่มีประโยชน

และมีคุณคายิง่ ที่จะทาํใหการศึกษาไทยเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ดงันัน้หนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับ

การศึกษา ควรหันมาใหความสนใจ เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพงาน และสงเสริมบุคลากรใหผลิตผลงานวิจยั

เพิ่มมากขึ้น 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร 
 2.1 ความหมายของบทเรยีนคอมพิวเตอร 
  ขนิษฐา ชานนท (2532: 8) ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอรไววา เปนการ

นําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนโดยทีเ่นื้อหาวชิา แบบฝกหดั และการทดสอบ

จะถูกพัฒนาขึน้ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเรียนจะเรียนจากคอมพวิเตอร โดยคอมพิวเตอร

สามารถเสนอเนื้อหาวิชาที่อาจจะเปนทัง้รูป ตัวหนงัสือ และภาพกราฟก สามารถถามคาํถาม รับ

คําตอบจากผูเรียน ตรวจคาํตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมลูยอนกลับใหกับนักเรียน  

  ยืน ภูวรวรรณ (2539: 271) กลาววา บทเรียนคอมพวิเตอร เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

ไดนําเนื้อหาวชิา และลําดับวิธีการสอนมาบันทกึเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรยีนที่เตรียมไวอยาง

เปนระบบ มาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนแตละคน 

  กิดานนัท มลิทอง (2543: 227) ใหความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอรไววา เปนการ

สอนโดยใชคอมพิวเตอรมาเปนสื่อในการเรียนการสอน มีการโตตอบกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่อง

คอมพิวเตอร เชนเดียวกบัการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกต ิ นอกจากนี้

คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดในทันที ซึ่งเปนการชวย

เสริมแรงใหแกผูเรียน 

  จากความหมายทีก่ลาวขางตน พอสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร เปนบทเรียนทีม่ีการ

นําเสนอเนื้อหาในการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค และวิธีการจากเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการ

ออกแบบ และสรางบทเรียนใหมีความนาสนใจ ประกอบดวย ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เสียง  และตัวหนงัสือ 

โดยสามารถตอบสนองตอผูเรียน และแสดงผลในรูปของขอมูลยอนกลบัใหกับนักเรียน เปนการโตตอบ

ระหวางผูเรียน และบทเรียนดวย 
 2.2 องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร ประกอบดวย ขอความ ภาพ (ภาพนิง่ และ

ภาพเคลื่อนไหว) และเสียง (เสียงดนตรี เสยีงบรรยาย และเสียงเอฟเฟคท) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.2.1 ขอความ (Text) 

      ขอความเปนองคประกอบพื้นฐานในบทเรียนคอมพวิเตอร หลักการใชขอความม ี 2 

อยางคือ เพื่อนําเสนอ ทัง้นีเ้นื่องจากขอความอานงายและออกแบบไดดี ซึ่งรวมถึงรูปแบบ สี ขนาด 

และอีกอยางหนึ่งคือ เพื่อการทําไฮเปอรล้ิงคหรือการใหความหมายขอความเพิ่มเตมิ ซึง่อาจอยูในรูป

ขอความ ภาพถาย วีดทิัศน หรือเสียง (Tway. 1995: 4) 

  2.2.2 เสียง (Sound) 

      เสยีงจะมีความหมายรวมถึงเสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงเอฟเฟคท ซึ่งเมื่อ 
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รวมกันอยางเหมาะสมแลว จะทาํใหโปรแกรมมัลติมีเดยีในบทเรียนคอมพิวเตอรมีความยิ่งใหญเพิม่ข้ึน  

(Tway. 1995: 5)  

  2.2.3 ภาพ (Picture) 

      ภาพประกอบใชในบทเรียนคอมพวิเตอร แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

    1) ภาพนิ่ง (Still Picture) ภาพประกอบใชในบทเรียนคอมพวิเตอรสามารถ

เลือกใชทัง้แบบบิตแมต (Bitmap) และเวกเตอรกราฟก (Vector Graphic) 

    ก.  ภาพบิตแมพ คือ ภาพประกอบเกิดจากกลุมของบติที่ใชแทนภาพ และสี ใน

แตละโปรแกรมจะมีภาพตาง ๆ เก็บไวใหนาํออกมาใชหรือดัดแปลงแกไขได เพื่อความสะดวก และ

รวดเร็ว (Rosenborg; et al. 1993: 93) หรือผูใชสามารถสแกนภาพประกอบไดจากแหลงตาง ๆ เชน 

ภาพถาย สไลด ดวยเครื่องสแกนเนอร 

    ข.  ภาพเวกเตอรกราฟก คือ ภาพประกอบเก็บองคประกอบของภาพสาํหรับการ

สรางแบบแปลน โดยจะใชการแบงหรือขนาดของภาพในการสราง มสีเกลละเอียด และเที่ยงตรง โดย

เหมาะกับการวาดภาพโครงสรางหรือรายละเอียดอุปกรณตาง ๆ (Rosenborg; et al. 1993: 40-41) 

     2) ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการนาํภาพนิ่งที่

ตอเนื่องกนัมาแสดงติดตอกนั ดวยความเรว็มากพอที่สายตาไมสามารถจับได และเหน็เปนการเคลือ่นไหว

ตอเนื่อง ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ภาพอนเิมชั่น (Animation) และ ภาพวีดิทัศน (Video) 

    ก.  ภาพอนิเมชั่น คือ ภาพประกอบถูกสรางขึ้นจากคอมพิวเตอร ซึง่อาศัยเทคนิค

ของการนาํภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาตอกนัเพื่อใหเกิดภาพเคลือ่นไหวในเทคนิคเดียวกบัการทาํภาพยนตร 

ภาพเคลื่อนไหวที่สรางขึ้น จะมีการเคลื่อนไหวในแตละเฟรม (Frame) ซึ่งแตละเฟรมจะมีลักษณะ

แตกตางกัน แสดงถึงลําดับกอนหลังของการเคลื่อนไหว ซึ่งออกแบบใหมีความสัมพันธกัน (Rosenborg; 

et al. 1993: 41) 

    ข.  ภาพวีดิทศัน โดยการถายภาพดวยกลองวีดิทัศนแลวนาํมาแปลงขอมูลในเนื้อ

เทปใหเปนดิจทิัล โดยการบบีสัญญาณภาพวีดิทัศนใหมจีํานวนไบตนอยลงตามมาตรฐานการบีบสญัญาณ

วีดทิัศน (Video Compression) คือ MPEG ซึ่งสามารถบีบอัดไดทั้งภาพและเสียง ใชวิธีการจับสัญญาณ

ความแตกตางระหวางภาพกอนหนากับภาพถัดไปเปนหลักแลวมาประมวลผลตามขัน้ตอนทําใหไมตอง

เก็บขอมูลใหมทั้งหมด สวนใดที่เหมือนเดิมจะเอาภาพเกาที่เก็บไวมาใช ขอมูลภาพใหมจะเปนคาแสดง

ความแตกตางกับภาพกอนหนาเทานั้น การบีบอัด และการขยายบิตใหเทาเดิมนี้ทําดวยความเร็ว

ประมาณ 1.2-1.5 เมกกะไบตตอวินาท ี(2000(นามแฝง).  2539: 25) 
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 2.3 อุปกรณและซอฟทแวรสาํหรับบทเรียนคอมพิวเตอร 
  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร ไดรับการพัฒนามากขึน้ จะตองใชอุปกรณหรือ Hardware 

และโปรแกรม หรือ ซอฟทแวร (พินิจ ปฏิสังข. 2539: 47-48) ดังนี ้

  อุปกรณ (Hardware) ที่ใชผลิตมัลติมีเดีย 

  1.  เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง สวนประกอบภายในกลองประมวลผลกลาง ซึ่งมี

ความสาํคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร ไดแก 

   - หนวยความจํา (RAM) เครื่องคอมพิวเตอรที่มีจํานวนหนวยความจาํมากขึ้น 

สามารถที่จะประมวลผลไดเร็วขึ้น อยางนอย 32 เมกะไบต 

   - อารดดิสก ควรมีความจุ 2 จิกะไบต 

   - การดควบคมุการแสดงผลของจอภาพ (VGA CARD) ขนาด 24 บิต 

   - การดเสียง (Sound Card) เปนวงจรขยายเสียงสาํหรับตอลําโพงหรือสัญญาณ

นําเขาจาก   ไมโครโพน 

   - ลําโพงขนาด 12 W 

  2.  จอภาพ (Monitor) จอภาพนับเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรที่มีความสําคัญโดยแสดงผล

เปนภาพหรือตัวอักษรที่เกิดจากการประมวลผลของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จอที่ไดรับความนิยม

คือ จอสีภาพประเภท SVGA เนื่องจากปจจุบันแอพพลิเคชั่นซอฟทแวรสวนใหญออกแบบใหใชประโยชน

จากคอมพิวเตอรมากขึ้น เชน งานทางดานระบบมัลติมเีดีย 

  3.  แผนซีดีรอม (CD ROM ยอมาจาก Compact Disk Read Only Memory) เปนสื่อ

สําหรับบันทึกขอมูลชนิดหนึ่ง ลักษณะเปนแผนจานกลมคลายแผนเสียงหรือแผนซีดีเพลงทั่ว ๆ ไป 

ซีดีรอม 1 แผน สามารถเกบ็ขอมูลเทียบเทากบัแผนดิสกเก็ตขนาดความจุ 1.44 MB 600 แผน หรือ

กลาวไดวาปรมิาณการเก็บขอมูลของซีดีรอม เทากับฮารดดิสกขนาดความจ ุ600 เมกะไบต 

  4.  เครื่องสแกนเนอร และ กลองดิจิตอบ (Scanner and Digital Camera) เปนอปุกรณ

ในการนําภาพนิ่ง (Image) มาแปลงเปนสญัญาณคอมพิวเตอรเพื่อใชในบทเรยีนคอมพิวเตอร หรืองาน

อ่ืน ๆ Scanner จะชวยแปลงสัญญาณภาพนิ่งที่ถายสาํเร็จไวแลวเพือ่นําเขาสูคอมพิวเตอร สวนกลอง

ดิจิตอลมีลักษณะการใชเหมอืนกลองถายรูปทั่วไปแตบันทึกภาพตาง ๆ ในรูปสัญญาณดิจิตอล แลว

นําไปถายโอนจัดเก็บลงในเครื่องคอมพิวเตอรดวยแผนดิสกโดยไมตองใชฟลม  

  5.  เครื่องขบัซีดีรอม (CD-ROM Writer) เปนเครื่องมือสําหรับอานขอมูลจากแผนซีดี

ภายในหนวยขับ CD-ROM ประกอบดวยหวัอานแสง (Optical Head) แทนวงกลมวางแผนซดีี ตัว

ควบคุมระบบประมวลสัญญาณ (กิดานนัท มลิทอง. 2535: 16) 
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 โปรแกรม (Software) สําหรบัสรางมัลติมีเดีย 

  1.  กลุมการจัดการภาพ และระบายส ีสําหรับใชสรางและตกแตงภาพ เชน Adobe 

Photoshop  

  2.  กลุมวาดภาพกราฟก ใชสําหรับวาดภาพลายเสน หรือ Vector Graphic เชน Adibe 

Illustrator 

  3.  กลุมสรางภาพ สามมิติ และภาพเคลื่อนไหว เชน 3D Studio 

  4.  กลุมจัดการเสียง เปนซอฟทแวรที่ใชสําหรับบันทึกเสยีงดนตรี เสยีงบรรยายใหอยูใน

รูปแบบ    ดิจทิัล เชน Sound Edit 

  5.  กลุมตัดตอภาพยนตร เปนซอฟทแวรสําหรับนําภาพยนตรมาตัดตอใหกระชับ และใส

เทคนิคพิเศษเพื่อใหนาสนใจ เชน Adobe Premiere 

  6.  กลุมผลิต และการจัดการมีเดีย มีคุณสมบัติที่อํานวยความสะดวกในการจัดการขอมูล 

เชน การเขียนคําสั่ง การสรางภาพเคลื่อนไหว การจัดการฐานขอมูล การสนับสนุน ภาพยนตรและเสียง 

(เกล็ดแกว อันตนนา. 2543: 19) 
 2.4 การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร 
  ลําดับข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร แบงได 3 ข้ันตอนใหญ ๆ (พิทกัษ ศีลรัตนา. 

2531: 20-25)  

   1.  ข้ันการออกแบบ (Instructional Design)  

    เปนการกําหนดคุณลักษณะ และรูปแบบการทาํงานของโปรแกรม โดยเปนหนาที่

ของนักการศึกษา หรือครูผูสอนที่มีความรอบรูในเนื้อหา หลักจิตวิทยา วธิีการสอน การวัดผล การประเมินผล 

ซึ่งจะตองมีกิจกรรมรวมกนัพฒันา ดังนี ้

     1.1 วิเคราะหเนื้อหา ครูผูสอนจะตองประชมุปรึกษา ตกลง และทาํการเลือกสรร

เนื้อหาวิชาที่จะนํามาเปนบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดยมีขอพิจารณา ดังนี ้

      1.1.1 เนื้อหาที่มีการฝกทกัษะทาํซ้ําบอย ๆ ตองมีภาพประกอบ 

      1.1.2 เนื้อหาที่คิดวาชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากกวาวิธเีดิม 

      1.1.3 เนื้อหาบางอยางสามารถจําลองอยูในรูปของการสาธิตได โดยหาก

ทําการทดลองจริง ๆ อาจจะมีอันตราย หรือใชวัสดุส้ินเปลือง หรืออุปกรณมีราคาแพง 

     1.2 ศึกษาความเปนไปได เปนเรื่องจาํเปนที่จะตองมกีารศึกษาความเปนไป

ไดทั้งนี้ เพราะ แมวาคอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงไร แตก็มขีอจํากัดในบางเรื่อง ดังนั้น เมื่อ

ครูผูสอนไดเลือกเนื้อหา และวิเคราะหออกมาแลวเนื้อหาตอนใดที่จะทําเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร

จําเปนที่จะตองมาปรึกษากบัฝายเทคนิคหรือผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีขอพิจารณา ดังนี ้
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      1.2.1 มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทีจ่ะพัฒนาโปรแกรมบทเรียนได

ตามความตองการหรือไม 

      1.2.2 ใชในระยะเวลานาน ในการพฒันามากเกนิกวาการสอนแบบธรรมดา 

หรือพัฒนาดวยสื่อการสอนแบบอื่นหรือไม 

      1.2.3  ตองการอุปกรณพิเศษตอเพิ่มเติมจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม 

      1.2.4  มงีบประมาณเพียงพอหรือไม 

     1.3 กําหนดวตัถุประสงค เปนการกําหนดคุณสมบัติ และส่ิงที่คาดหวงัจาก

ผูเรียนกอน และหลังการใชโปรแกรม โดยระบุส่ิงตอไปนี ้

      1.3.1 กอนที่จะใชโปรแกรม ผูเรียนตองมีความรูพื้นฐานอะไรบาง 

      1.3.2 ส่ิงที่คาดหวงัจากผูเรียนวาควรจะไดรับความรูอะไรบาง หลงัจาก

การใชโปรแกรม 

     1.4 ลําดับข้ันตอนการทํางาน นาํเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห และสิง่ทีค่าดหวัง

จากผูเรียนมาผสมผสานเรียงลําดับ วางแผนการเสนอในรูปแบบ Story Board โดยเนนในเรื่องตอไปนี้ 

      1.4.1 ภาษาทีใ่ชเหมาะสมกบัผูเรียนหรือไม 

      1.4.2 ขนาดของขอความในหนึง่จอภาพ 

      1.4.3 ขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสมกับวยัของผูเรียน 

      1.4.4 การเสริมแรงตาง ๆ ในบทเรยีน 

      1.4.5 จิตวทิยาการเรียนรู การชี้แนะ 

      1.4.6 แบบฝกหัด การประเมนิผลความสนใจ 

     หลังจากทํา Story Board เสร็จแลว จงึนาํมาวิเคราะห วิจารณ เพื่อเพิ่มเติม 

แกไข หรือตัดทอน จนเกิดความพอใจจากกลุมครูผูสอน 

    2.  ข้ันการสราง (Instructional Development) 

     เปนหนาที่ของนักคอมพิวเตอร หรือครูที่มีความรูความสามารถในการเขียน

โปรแกรม โดยมีลําดับข้ันตอนการทํางานดงันี ้

      2.1 สรางโปรแกรม นําเนื้อหาที่อยูในรูปแบบของ Story Board มาสราง

บทเรียนคอมพิวเตอร โดยใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึง่ หรือโปรแกรมสําหรับการสราง

บทเรียนโดยเฉพาะ เสร็จแลวตรวจแกขอผิดพลาดที่อาจเกิดจากเหตุตอไปนี้ 

       2.1.1 รูปแบบคําสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เกิดจากการใชคําสั่งไม

ถูกตองตามขอกําหนดของภาษานั้น ๆ 
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       2.1.2 แนวคิดผิดพลาด (Logical Error) เกิดจากผูเขียนเขาใจขั้นตอน

การทาํงานคลาดเคลื่อน เชน สูตรที่กําหนดผิด 

      2.2 ทดสอบการทํางาน หลงัจากตรวจขอผิดพลาดที่เรียกวา “BUG” ใน

โปรแกรมเรียบรอยแลว นาํโปรแกรมไปใหครูผูสอนเนื้อหานั้นตรวจความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการ

แกไขโปรแกรมในบางสวน และนาํไปทดสอบกบัผูเรียนในสภาพการใชงานจรงิ เพื่อทดสอบการทาํงาน

ของโปรแกรม และหาขอบกพรองที่ผูออกแบบคาดไมถึง เพื่อนาํขอมูลเหลานี้กลับมาปรับปรุงตนฉบับ

และแกไขโปรแกรมตอไป 

      2.3 ปรับปรุงแกไข การปรับปรุงแกไขจะตองเปลี่ยนแปลงที่ตัวตนฉบับ

ของ Story Borad กอนแลวจึงคอยแกไขที่โปรแกรม และนาํไปทดสอบการทํางานใหม ถายงัพบ

ขอบกพรองกต็องนํากลับมาปรับปรุงแกไขอีก จนกวาจะไดโปรแกรมเปนที่นาพอใจของทุกฝายแลวจึง

นําไปใชงาน และเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ จงึควรมีการจัดทาํคูมือประกอบการใชโปรแกรม 

   3.  ข้ันการทดบองใช (Instructional Implementation)  

    เปนการทดลองใชในการเรยีนการสอน และประเมนิผล โดยนาํไปใหนกัคอมพิวเตอร

กับครูผูสอนจะตองประเมินผลรวมกันวา โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร 

สมควรที่จะใชงานในการเรียนการสอนหรือไม 

    3.1 ทดลองใชในหองเรียน การนาํโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอนตองทําตาม

ขอกําหนดสําหรับการใชโปรแกรม เชน 

     3.1.1 โปรแกรมที่ออกแบบสาํหรับการสาธติทดลอง ควรใหผูเรียนไดใชโปรแกรม

กอนเขาหองทดลองจริง 

     3.1.2 โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับเสริมการเรียนรู ควรจะมีชั่วโมงกิจกรรม

สําหรับการใชโปรแกรม 

     3.1.3 โปรแกรมที่ใชเปนสื่อเสริมใหผูเรียนไดเห็นทัง้ชัน้ อาจจะตองตออุปกรณ

ขยายภาพไปสูจอขนาดใหญ เพื่อใหผูเรียนไดเหน็ชัดทัว่กันทุกคน 

    3.2 การประเมนิผลเปนขัน้ตอนสุดทาย สําหรับการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ที่จะสรุปไดวา โปรแกรมที่สรางขึ้นเปนอยางไร สมควรนาํไปใชในการเรยีนการสอนหรือไม แบงออกเปน 

2 สวน คือ 

     3.2.1 การประเมินโดยใชแบบทดสอบ เพื่อประเมนิวาหลังจากใชโปรแกรมนี้

แลวผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังการเรียนเพื่อวัด

ความกาวหนาของผุเรียน วดัความเขาใจในเนื้อหา ถาผลการทดสอบติดลบหรืออัตราการผิดสูงกวา 10 
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เปอรเซ็นต กแ็สดงวาผูเรียนไมไดพัฒนาความรูเพิม่เตมิ ตองมีการปรับปรุงตนฉบับ หรือวัตถปุระสงค

ใหม 

     3.2.2 การประเมินผลโดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินผลในสวนของโปรแกรม 

และการทํางานวาการใชโปรแกรมกับเนื้อหาวิชานี้เหมาะสมหรือไม ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอมาใช

โปรแกรมเปนอยางไร วิธกีารใชโปรแกรมยากงายอยางไร วิธีการเสนอบทเรียน ความถูกตองของเนื้อหา 

เอกสารประกอบหรือคูมือ และการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนเปนอยางไร      
                  2.5  จิตวิทยาการศกึษากับการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 
  การศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย จะตอง

อาศัยทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 11-21)  ไดกลาวถงึ ทฤษฎีการเรยีนรูที่

สงผลตอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  หรือผลทางการศึกษาวา ทฤษฎีการเรียนรูเปนขอตกลงที่ไดมี

การคนควาทดลองวิจยัมาเปนอยางดี จนเปนขอสรุปวา มนษุยเราเรยีนรูไดอยางไร การจัดกลุมทฤษฎีการ

เรียนรูสามารถแบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ 

   1.  กลุมพฤติกรรม (Behaviorism หรือ Stimulus Response Association) 

   2.  กลุมความรู (Cognitive หรือ Gestalt-Field) 

ซึ่งกลุมพฤติกรรมนิยมแบงออกเปนทฤษฎยีอยดังนี ้

 1.ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Classical Conditioning Theory)  

  1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน 

       วัตสนัมีแนวคิดวา    การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค ทําใหเกิดการเรียนรู กลาวคอืการใชส่ิง

เราสองสิ่งมาคูกัน คือส่ิงเราทีว่างเงื่อนไข  กับส่ิงเราที่ไมวางเงื่อนไข  แลวทาํใหเกดิการตอบสนองอยาง

เดียวกนั  จึงสรุปไดวา พฤติกรรมนิยมของมนษุยสามารถสรางใหเกดิมีข้ึน และลบพฤติกรรมนัน้ ๆ ให

หายไปได 

  1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร (Operant Conditioning Theory) 

มีหลักการเรียนรูที่เนนการกระทําของผูเรียนมากกวาสิง่เราที่ผูสอนกําหนด คือเมื่อตองการใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูจากสิง่เราสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จะใหผูเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเอง  โดยไมบังคับหรือบอกแนว

ทางการเรียนรู  เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลวจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมนั้น ๆ ทนัท ีจงึกลาว

ไดวา ทฤษฎกีารเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทํานัน้  พฤติกรรมหรือการตอบสนองจะขึ้นอยูกับ

การเสริมแรง (Reinforcement) 

           การเสริมแรง (Reinforcement)  หมายถงึ ส่ิงเราสิ่งใดที่ทาํใหพฤติกรรมการเรยีนรู

เกิดขึ้นแลวมีแนวโนมที่จะเกดิขึ้นอีก  มีความคงทนถาวร โดยตัวเสริมแรงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforce) และตัวเสริมแรงทางลบ(Negative Reinforce) 
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  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาํของสกินเนอรสามารถนาํมาประยุกตใชในการสราง

บทเรียนโปรแกรม  บทเรียนสําเร็จรูป หรือเครื่องชวยสอน 

  1.3  ทฤษฎีความตอเนื่องของกทัธรี คือ การเรียนรูของอินทรียเกิดจากความเชื่อมโยงระหวาง

ส่ิงเรากับการตอบสนอง  โดยมีการกระทําเพียงครั้งเดียว (One Trial Learning) ไมจําเปนตองลองทําซ้ํา 

นอกจากนีก้ัทธรียังเชื่อวาการลงโทษมีผลตอการเรียนรู คือทําใหอินทรียกระทาํอยางใดอยางหนึง่ 

 2. ทฤษฎกีารเชื่อมโยงของธอรนไดค (Connectionist Theory) มีหลักการพื้นฐานวา การ

เรียนรูเกดิจากการเชื่อมโยงระหวางสิง่เรากบัการตอบสนองที่มกัจะออกมาในรูปแบบตาง ๆ หลายรปูแบบ  

โดยการลองผดิลองถูกจนกวาจะพบรูปแบบที่ดี และเหมาะสมที่สุด  ซึ่งธอรนไดคไดสรุปกฎการเรียนรู 

ดังนี ้

  (1) กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถงึ สภาพความพรอมหรือความมีวุฒิ

ภาวะของผูเรียนทั้งทางรางกาย และจิตใจ รวมทั้งประสบการณเดิม 

  (2) กฎแหงการฝกหัด (Law of Effect) การที่ผูเรียนไดฝกหัดกระทําซ้ํา ๆ ยอมทําใหเกิด

ความสมบูรณถูกตอง 

  (3) กฎแหงความพอใจ (Law of Effect) หากอนิทรียไดรับความพอใจจากผลของการกระทาํ

กิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรูทาํใหอินทรียอยากเรียนรูเพิ่มพนูมากขึ้นอกี และในทางตรงกันขาม 

หากอนิทรียไดรับผลที่ไมพอใจ ก็จะทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนาย และเปนผลเสยีตอการเรียนรู 

 3. ทฤษฎีการเสริมแรงของฮัลล (Reinforcement Theory) เชื่อวาการที่มนษุยเกิดการเรียนรู

ไดตองมีการสรางแรงขับ (Drive) ซึ่งเปนการจูงใจอยางหนึง่ และมีการเสริมแรงในทัศนะของฮัลลมี 2 

ประเภท คือ 

  (1) การเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcement) คือการใหรางวัลหรือตัวเสริมแรงที่

จะลดแรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) ซึ่งไดแกความตองการขั้นพืน้ฐาน 

  (2) การเสริมแรงทุติยภูม ิ (Second Reinforcement)  คือ การเสรมิแรงที่มีตัวเสริมแรง

ทุติยภูมิ ซึง่มคีุณสมบัติคลายกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ และเกิดขึ้นควบคูกับตัวเสริมแรงปฐมภูม ิ

 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 17 - 18) กลาวถึงการนาํทฤษฎีการเรยีนรูของกลุมพฤติกรรม

มาใชกับเทคโนโลยกีารศึกษา  ในดานการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม และเครื่อง

สอน โดยลกัษณะของบทเรียนโปรแกรม คือ จัดแบงเนื้อหาวิชาออกเปนกรอบแลวจะไดตอบคําถาม

โดยมีคําตอบที่ถูกตองใหตรวจสอบวาทีท่าํไปนั้นถูกตองหรือไม ดังนัน้ ในแตละกรอบจึงมีสวนประกอบ 

3 สวน คือ 

  สวนที่ 1 เปนเนื้อหาที่ใหผูเรียนอาน (ส่ิงเรา) 

  สวนที่ 2 เปนสวนที่เปนคําถามหรือโจทยเพือ่ใหผูเรียนตอบ (การตอบสนอง) 
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  สวนที่ 3 เปนสวนที่เปนคําเฉลย ใหผูเรียนตรวจคําตอบ (การเสริมแรง) 

 กลาวโดยสรุปแลวทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมนี้มีบทบาทสาํคัญในบทเรียนสําเร็จรูป หรอืบทเรียน

คอมพิวเตอร โดยนาํทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตใหเกิดสภาวะที่กอใหเกิดการเรียนรู 4 ประการ ไดแก 

การมีสวนรวมในการเรยีนรู  การไดรับขอมลูยอนกลับทนัที  การเสริมแรง และการเรียนรูอยางเปนขัน้ตอน 

 สําหรับทฤษฎกีลุมความรู (Cognitive หรือ Gestalt-Field) หมายถงึทฤษฎีการเรยีนรูที่เนน

กระบวนการความรู ความคดิ  และความเขาใจแบงออกเปน 

  1.  ทฤษฎีกลุมเกสตัลท (Gestalt Theory)  ซึ่งเหน็วา การเรียนรูเกิดจากการรับรูเปน 

สวนรวมมากกวาสวนยอยรวมกนั  และประสบการณกม็ีสวนในเรื่องการเรียนรูซึง่ม ี2 ลักษณะ คอื 

   1.1 การรับรู (Perception) หมายถงึ กระบวนการแปลความหมายของสิง่เราทีม่า

กระทบกับประสาทสมัผัส  โดยการแปลความหมายนั้นขึ้นอยูกับประสบการณ 

   1.2 การหยั่งเห็น (Insight) หรือการรูแจงตลอด หมายถึง การเกิดความคิดความ

เขาใจทันทีทันใด 

  2.  ทฤษฎีการเรียนรูโดยเครือ่งหมายของทอลแมน (S – S Learning หรือ Sign Learning 

Theory) การเรียนรูเปนกระบวนการคนหาสิ่งที่มุงหวัง  โดยอาศัยเครือ่งหมายบางอยางเปนแนวนาํไปสู

เปาหมายหรือเปนการเรียนรูเสนทางไปสูเปาประสงค โดยการสรางความรูความเขาใจจากความสัมพันธ

ระหวางเครื่องหมายกับเปาประสงคที่ตองการ  

  การนาํทฤษฎีกลุมความรูมาประยุกตใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คือ การใหผูเรียน

ผานประสาทสัมผัสทางตาและหู ซึง่จะทาํใหผูเรียนเกิดประสบการณ และการเรียนรู 

 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
        3.1 ความหมายของการเรยีนรูดวยตนเอง    
  จากการศึกษาคนความีนักการศึกษาไดใหความหมายการเรียนรูดวยตนเอง ไวหลาย

แนวความคิดดังนี้ 

  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 160) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล

หรือการเรียนรูดวยตนเองวา เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเอง และ

กาวไปตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอม โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนรูใหผูเรียน

ไดเรียนอยางอิสระ 

 กิดานนัท มลิทอง (2536: 164) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคล หรือ

การศึกษารายบุคคลไววา หมายถงึ การจดัการศึกษาทีพ่ิจารณาถงึลกัษณะความแตกตาง ความตองการ 

และความสามารถ เพื่อใหผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิง่ที่ตนเองสนใจไดตามกําลงั และความสามารถ
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ของตน ตามวธิีการ และสื่อการเรียนทีเ่หมาะสมเพื่อบรรลวุัตถุประสงคการเรยีนทีก่าํหนดไว 

 วิไล องคธนะสุข (2543: 80) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวา การเรียนรูดวย

ตนเองเปนรูปแบบหนึง่ของการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน หรือเลือก

เรียนตามความสามารถ  ความสนใจของตนเอง โดยคํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่ง

ไดแก ความแตกตางในดานความสามารถทางสติปญญา ความตองการ ความสนใจดานอารมณ และ

สังคม โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกนัระหวาง เทคนิค และส่ือการสอนใหสอดคลอง

กับความแตกตางระหวางบคุคล 

 อาร. ดนูน และเค. ดูนน (R. Dunn; & K. Dunn.  1975:  254) ไดใหความหมายของการเรียน

การสอนรายบคุคล หรือเรียกอีกอยางหนึง่วา การศึกษาตามเอกัตภาพ หมายถึง การเรียนการสอนที่

เนนถึงลกัษณะความแตกตางกนัของผูเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของทกัษะ ความสามารถ ความเขาใจ 

แรงจูงใจ วนิัยในตนเอง จุดมุงหมาย ความสามารถในการแกปญหา และคาดการณของผูเรียน โดยมี

ผูสอนทาํหนาที่ใหความสะดวกในการเรียน เปนผูแนะนํา ที่ปรึกษา ผูวิเคราะห และเปนผูกาํหนดเปน

แหลงการเรียน กจิกรรม การประเมินผล และการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 

 สรุปไดวาการเรียนรูดวยตนเอง หรือการเรียนการสอนรายบุคคล เปนการเรียนการสอน

รูปแบบหนึ่งที่ประยุกตรวมกันระหวางเทคนิค และส่ือการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวาง

บุคคล ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถรับรู และเรียนรูไดดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ตาม

กําลังความสามารถของตน โดยมีครูผูสอนทาํหนาที่ใหความสะดวกในการเรียน เปนผูแนะนําใหผูเรียน 

สามารถที่จะแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียนจนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนทีก่ําหนดไว 
          3.2 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ในการสรางบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมเีดยี ซึง่มีลักษณะเปนบทเรยีนที่ใชเรียนดวยตนเอง

จึงควรพิจารณาความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งนักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามาใชโดยคํานึงถึง

ความตองการความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ เอกตับุคคลมีความแตกตางกนัหลาย

ดาน กลาวคือ ความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ รางกาย อารมณ สังคม และความ

แตกตางระหวางบุคคลดานอื่น ๆ (ชม ภูมภิาค. ม.ป.ป.: 100-101) 

 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถงึการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบของบทเรียน

โมดูล (Instructional Module) มีลักษณะดังนี ้

  1.  ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง นัน่คือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวยตนเอง โดย

มีครูเปนผูคอยดูแลใหคําปรึกษาเทานัน้ 

  2.  วัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนควรจะจัดใหมีลักษณะที่ด ี เพื่อใหผูเรียนเรยีนไดดวย

ความเขาใจ และเกิดการรับรูตามลําดับ ไมสับสน และจะไดเปนการเพิ่มพูนความรูทีละนอย ๆ ตามขั้นตอน 
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  3.  จูงใจผูเรียนในทุก ๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทาํใหผูเรียนสนใจ  เรียนดวยความอยากรู

อยากเหน็ ซึง่จะเปนผลใหการเรียนนั้นมีความหมายมากขึ้นสําหรับเขา 

  4.  ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับช้ันของผูเรียน 

  5.  เนื้อหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึง่จะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไมไขวเขว 

  6.  ใหผูเรียนมพีัฒนาการหลายดานในเนื้อหาบทเรียนบางเรื่อง  บางตอน หรือบางบทอาจจะ

มีความจาํเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ มคีวามซาบซึง้ และเหน็คุณคาดวย นอกเหนือจาก

ความรูและทกัษะ 

 สรุปไดวาลักษณะและประเภทของการเรยีนรูดวยตนเองนัน้ เปนการจัดการเรียนการสอนทีม่ี

การกําหนดวัตถุประสงคทีม่ลัีกษณะที่ด ี มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน สามารถจงูใจให

ผูเรียนอยากเรยีนรูดวยตนเอง มีความสนใจในทกุ ๆ กจิกรรมการเรียนการสอน ทาํใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่ดีข้ึน เนื่องจากไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง โดยมคีรูเปนผูคอยใหคําปรึกษาเทานัน้  
        3.3 ประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง 
  กาเย และบรกิส (Gagne; & Briggs.  1979: 268-269) ไดแบงประเภทของการเรียนรู

ดวยตนเอง ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้  

  1.  แผนการเรียนอิสระ (Independent Study Plan) เปนการเรียนรูทีค่รูกับนักเรียนตกลง

กันในเรื่องของจุดมุงหมายการเรียน แลวใหผูเรียนศกึษาคนควาใหบรรลุจุดมุงหมายดวยตนเอง 

  2.  ศึกษาดวยการควบคุมตนเอง (Self-Directed Study) จะมีการตกลงในจุดมุงหมาย

เฉพาะกําหนดเอาไวแตวิธีการศึกษานัน้เปนเรื่องของนักเรียน ครูอาจแนะนาํการอาน และจัดเตรียม

วัสดุไวใหแลว ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ผูเรียนจะตองดําเนินการศึกษาคนควาดวยสื่อ

การเรียนตาง ๆ และเมื่อผานการทดสอบตามเกณฑที่ผูสอนไดวางไว ผูเรียนจะสามารถกาวเขาไป

ศึกษาในขัน้ตอนที่สูงขึ้น 

  3.  โปรแกรมผูเรียนเปนศนูยกลาง (Learner-Centered Programs) เปนโปรแกรมทีจ่ัดขึ้น

กวาง ๆ แลวเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรยีนโดยมวีิชาหลกั วิชาเสริม และวิชาเลือก 

  4.  เรียนตามอัตราความเรว็ของตน (Self-Pacing) เปนการเรียนที่ผูเรียนเรียนตามอัตรา 

ความเร็วหรือความสามารถของตนเอง  มีการกาํหนดจุดมุงหมายไว ตลอดจนเกณฑตาง ๆ ไวทุกคน

เหมือนกนัตางกันที่เวลาที่ใชในการเรียน 

  5.  การเรยีนการสอนที่ผูเรียนเลอืกตัดสนิใจดวยตนเอง (Student-Determined Instruction)  

นักเรียนเลือกจุดมุงหมายกาํหนดเอาเอง ทดสอบเอง มเีสรีที่จะทําจุดมุงหมายใดก็ได เปนการเรียนการ

สอนที่มุงใหอิสระแกผูเรียน ในการตัดสินใจเลือกองคประกอบการเรียนดวยตนเอง ลักษณะของ

องคประกอบในการเรียนไดแก 
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   1.การเลือกจุดมุงหมายของการเรียน 

   2.การเลือกรายวิชาตามความเหมาะสม 

   3.การเลือกวัสดุ และแหลงการเรียน 

   4.การใชอัตราความเร็วในการเรียนตามความสามารถของตน 

   5.การประเมนิผลตนเองตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว 

 สรุปวา การเรียนรูดวยตนเองนั้นสามารถจําแนกประเภทไดดังนี้คือ แผนการเรียนอิสระ 

(Independent Study Plan) ศึกษาดวยการควบคุมตนเอง (Self-Directed Study) โปรแกรมผูเรียน

เปนศูนยกลาง (Learner-Centered Programs) เรียนตามอัตราความเร็วของตน (Self-Pacing) และ 

การเรียนการสอนที่ผูเรียนเลอืกตัดสินใจดวยตนเอง (Student-Determined Instruction) 
        3.4 ประโยชนของการเรยีนรูดวยตนเอง    
  ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2526: 188) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรยีนการสอนแบบการเรียนรู

ดวยตนเองไวหลายประการดังนี ้

 1.  หลักสูตรหรือรายวิชาถูกจัดไวอยางมีระบบ 

 2.  ระบบการวัดผลประกอบดวยเครื่องวดัระดับความรูที่จะเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.  เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนไดอยางกวางขวางตามบุคลิกภาพของผูเรียน 

 4.  กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรในหนวยงาน 

 การเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองยงัเกื้อหนนุสภาพการเรียนรู ทาํใหการเรียนรูของผูเรียน

แตละคนเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพดังนี ้

 1.  ผูเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ 

 2.  ผูเรียนมีโอกาสรับขอมูลยอนกลับทนัท ี

 3. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงตลอดเวลา 

 4. การเรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอนอยางเหมาะสม 

  วีระ ไทยพานชิ (2529: 126) ไดกลาวถงึประโยชนของการเรียนดวยตนเองไวดงันี ้

 1.  นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของตนเอง 

 2.  เปนการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 3.  นักเรียนมอิีสระมากกวาการสอนแบบปกติ 

 4.  เปนการจูงใจนักเรียน และนักเรยีนชอบบรรยากาศในโรงเรียนมากขึน้ 

 5.  ครูมีเวลาทีจ่ะทาํงานกับนักเรียนเปนรายบุคคลเมื่อนักเรียนตองการ 
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4. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
       4.1 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544  
 หลักการของหลักสูตร 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจงึ

กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานไวดังนี ้

 1.  เปนการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกบัความเปนสากล 

 2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนที่จะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ 

เทาเทียมกนัโดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถอืผูเรียน 

มีความสาํคัญมากที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

 4.  เปนหลักสตูรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 

 5.  เปนหลักสตูรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทยีบ 

โอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 จุดหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข และมีความเปนไทย มีศกัยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จงึกาํหนดจุดหมายซึ่ง

ถือวาเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกดิคุณลักษณะอันพงึประสงค ดังตอไปนี ้

 1.  เหน็คุณคาของตนเอง มีวินยัในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพงึประสงค 

 2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 

 3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลีย่นแปลง และความเจริญกาวหนาทางวทิยาการม ี

ทักษะ และศกัยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได

เหมาะสมกับสถานการณ 

 4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทกัษะการคิด การ

สรางปญญา  และทักษะการดําเนินชีวิต 

 5. รักการออกกาํลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ด ี

 6. มีประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภค  คานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

 7. เขาใจในประวตัิศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถี

ชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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 8. มีจิตสํานกึในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กฬีา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันาสิง่แวดลอม 

 9. รักประเทศชาติ และทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงามใหสังคม 
 โครงสรางของหลักสูตร 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวให

สถานศกึษา และผูเกีย่วของมีแนวปฏบิัตใินการจัดการหลักสูตร สถานศกึษาจงึไดกําหนดโครงสราง

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดังนี ้
 1.ระดับชวงชัน้ 
 กําหนดหลักสตูรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดงันี ้

  ชวงชัน้ที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

  ชวงชัน้ที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

  ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

  ชวงชัน้ที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 2.สาระการเรียนรู 
 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึง่ประกอบไปดวยองคความรู ทกัษะ 

กระบวนการเรยีนรู และคุณลักษณะ หรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน  8   กลุมดังนี ้

 1.  ภาษาไทย 

 2.  คณิตศาสตร 

 3.  วิทยาศาสตร 

 4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5.  สุขศึกษา และพละศึกษา 

 6.  ศิลปะ 

 7.  การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

 8.  ภาษาตางประเทศ 

 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพืน้ฐานสําคัญที่ผูเรียนทกุคนตองเรยีนรูโดยอาจจดัเปน 2 

กลุม คือ กลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เปนสาระการเรยีนรูที่สถานศกึษาตองใชเปนหลกัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อสรางฐาน

การคิด  และเปนกลยทุธในการแกปญหา และวกิฤตของชาต ิ  กลุมทีส่อง  ประกอบดวยสุขศึกษาและ

พละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่

เสริมสรางพืน้ฐานความเปนมนุษยและศักยภาพในการคดิ และการทาํงานอยางสรางสรรค 
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 เร่ืองสิ่งแวดลอม ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู

ไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมวทิยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมสุขศึกษา และพลศึกษา 

 กลุมภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเรียนภาษาองักฤษทกุชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 

 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปน    

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละคนนั้น  สถานศกึษาสามารถกาํหนดเพิ่มข้ึนไดใหสอดคลอง และ

สนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 3.กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
                เปนกิจกรรมทีจ่ัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน

เพิ่มเติมจากกจิกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทัง้ 8 กลุม การเขารวม และปฏิบัติ

กิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกไดดวยตนเองตามความถนัด และ

ความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคญั ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนษุยใหครบทุก

ดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการ

สรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวม

ของความเปนมนษุยที่สมบูรณ ปลูกฝง และสรางจิตสาํนึกของการทาํประโยชนเพือ่สังคมซึง่สถานศึกษา

จะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย รูปแบบ และวธิีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 

ลักษณะ คือ 

  3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริม  และพัฒนาความสามารถของผูเรียนให

เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบ และพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสราง

ทักษะชีวิต  วฒุิภาวะทางอารมณ  การเรยีนรูในเชงิพหปุญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอน

ทุกคนตองทาํหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชวีิต การศึกษาตอ และการพัฒนาสูโลกอาชีพ และการมี

งานทาํ 

    3.2 กิจกรรมนักเรียนเปนกจิกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแต

ศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกนั

เปนกลุม  เชน ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพญ็ประโยชน  เปนตน          
 4. มาตรฐานการเรยีนรู 
          หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู  

8 กลุม ที่เปนขอกําหนด คณุภาพของผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คณุธรรม จริยธรรม  และ

คานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคกําหนดเปน  
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2 ลักษณะ คือ 

        4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

    เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

    เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียน เรียนจบในแต

ละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศกึษาปที ่3 และ6 และชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 และ 6 

  มาตรฐานการเรียนรูในหลกัสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กาํหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู  

ที่สอดคลองกบัสภาพปญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมปิญญาทองถิน่  คุณลักษณะอันพงึประสงคเพื่อ

เปนสมาชิกทีด่ีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู ทีเ่ขมขึ้น

ตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศกึษาพัฒนาเพิม่เติมได 
 5. เวลาเรยีน 
      หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว

ดังนี ้

      ชวงชัน้ที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง 

      โดยเฉลี่ยวนัละ  4 – 5 ชั่วโมง 

      ชวงชัน้ที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง 

      โดยเฉลี่ยวนัละ  4 – 5 ชั่วโมง 

     ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เวลาเรยีนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง 

      โดยเฉลี่ยวนัละ  4 – 5 ชั่วโมง 

      ชวงชัน้ที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เวลาเรยีนปละไมนอยกวา 2,000  ชั่วโมง 

      โดยเฉลี่ยวนัละไมนอยกวา  6 ชั่วโมง 
 การจัดการเรยีนรู 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝงทางดานปญญา

พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ  และยังมุง

พัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เหน็อก

เห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถกูตองเหมาะสม 
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 เกณฑการผานชวงชัน้และการจบหลกัสูตร 
การจัดการศึกษาตามหลักสตูรขั้นพื้นฐาน ซึ่งใชเวลาประมาณ 12 ป ผูเรียนสามารถจบการศึกษาได 2 

ชวง คือ จบชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ถือวาจบการศึกษาภาคบังคับ และจบชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 6 ซึ่งถือวา 

จบการศึกษาภาคพื้นฐาน 
 4.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มโีครงสรางซึง่ประกอบดวยคําอนิยาม บทนยิาม 

สัจพจน ที่เปนขอตกลงเบื้องตน จากนัน้จึงใชการใหเหตุผลที่สมเหตสุมผลสรางทฤษฎีบทตาง ๆ ข้ึน 

และนําไปใชอยางเปนระบบ คณิตศาสตรมีความถูกตองเทีย่งตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน เปน

เหตุเปนผล และมีความสมบูรณในตัวเอง 

 คณิตศาสตรเปนทัง้ศาสตร และศิลปที่ศกึษาเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพนัธ เพื่อใหได

ขอสรุป และนําไปใชประโยชน คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลทีทุ่กคนเขาใจตรงกันในการ

ส่ือสาร ส่ือความหมาย และถายทอดความรูระหวางศาสตรตาง ๆ 

 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ในการพัฒนา

ผูเรียนตามระดับพัฒนาการของผูเปนเปน 4 ชวงชัน้ คือ ชวงชัน้ที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชัน้ที ่

2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชัน้ที่ 4 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4-6 และ

กําหนดสาระการเรียนรรูที่เปนสาระหลักทีจ่ําเปนสาํหรับผูเรียนทกุคน ประกอบดวยเนื้อหาวิชา

คณิตศาสตร และ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรยีนรู 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ชวงชัน้ที ่3  

  สาระที ่1 จํานวนและการดําเนินการ 

  สาระที ่2 การวัด 

  สาระที ่3 เรขาคณิต 

  สาระที ่4 พีชคณิต 

  สาระที ่5 การวิเคราะหขอมลู และความนาจะเปน 

 สาระที ่3 เรขาคณิต มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที ่3 

  มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบาย และวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 

   1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได 

   2. สรางรูปเรขาคณิตอยางงายโดยไมเนนการพิสูจได 

   3. วิเคราะหลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติได 

  มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนึกภาพ ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ และใชแบบจําลองทาง

เรขาคณิต ในการแกปญหาได 
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   1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทกุประการ และความคลายของรูป

สามเหลี่ยม เสนขนาน ทฤษฎีบทปทาโกรัส และบทกลบั และนาํไปใชในการใหเหตุผลและแกปญหาได 

   2. เขาใจเกี่ยวกับการแปลง (Transformation) ทางเรขาคณิตในเรื่องการ เลื่อนขนาน 

(Translation) การสะทอน (Reflection) และการหมุน (Rotation) และนําไปใชได 

   3. บอกภาพทีเ่กิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนรูปตนแบบ และ

สามารถอธิบายวิธกีารที่จะไดภาพที่ปรากฏเมื่อกําหนดรปูตนแบบและภาพนัน้ให 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1. วิเคราะหและอธิบายความสัมพนัธระหวางรูปตนแบบ และรูปที่ไดจากการเลื่อนขนาน 

การสะทอน และการหมุนได 

  2. นาํสมบัติเกีย่วกับการเลื่อนขนาน การหมุน และการสะทอนไปใชได 

  3. บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การหมนุ และการสะทอน บน

ระนาบพิกัดฉากได 

 

5.  เอกสารที่เก่ียวของกับเนื้อหาวิชา เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
 การแปลงทางเรขาคณิต หมายถงึการจับคูแบบหนึ่งตอหนึง่อยางทั่วถงึระหวางจุดทีส่มนัยกัน

บนระนาบซึง่เปนจุดบนรูปตนแบบกับจุดบนภาพที่ไดจากการแปลงนัน้ หรือกลาวอกีอยางหนึ่งวา 

 การแปลงทางเรขาคณิต หมายถงึ การเปลีย่นตําแหนงของรูปเรขาคณิตที่ลักษณะและขนาด

ของรูปยังคงเดมิ ซึ่งเปนผลจากากรเลื่อนขนาน การสะทอน หรือการหมนุ โดยไมกลาวถงึสมการหรือสูตรที่

แสดงความสัมพันธในการแปลงนัน้ 

 ในทางเรขาคณิต เราเรียกรปูเรขาคณิตกอนการแปลงวา รูปตนแบบ และเรียกรูปเรขาคณิต

หลังการแปลงวา ภาพที่ไดจากการแปลง และการกําหนดจุดที่สมนยักนั ระหวาจุดทีอ่ยูบนรูปตนแบบ

และจุดที่ไดจากการแปลง หรือหมายถึงจุดที่อยูบนภาพ เชน ถา P เปนจุดที่อยูบนรูปตนแบบ จะมจีุด 

P’ เปนภาพที่ไดจากการแปลงจุด P จะไดวา จุด P และ จดุ P’ เปนจุดทีส่มนัยกัน (P’ อานวา พีไพรม) 

 ในชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 นีจ้ะศกึษาการแปลงทางเรขาคณิต 3 แบบ คือ การเลื่อน

ขนาน การสะทอน และการหมุน การแปลงทางเรขาคณติทั้งสามแบบนี้จะไดภาพทีม่ีรูปรางเหมือนกนั

และขนาดเดียวกันกับรูปตนแบบ 
 5.1 การเลื่อนขนาน 
  จุดประสงคการเรียนรู 
   1. บอกความหมายและสมบัติของการเลือ่นขนานบนระนาบได 

   2. หาภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานรูปตนแบบได 
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   3. หาเวกเตอรของการเลื่อนขนานเมื่อกาํหนดรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการเลื่อน

ขนานได 

   4. บอกพิกัดของภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานของรูปตนแบบที่กาํหนดใหได 

   5. เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตได สามารถบอกได

วารูปคูใดแสดงการเลื่อนขนาน 

   6. ใชความรูเกีย่วกับการเลื่อนขนานแกปญหาได  
  สาระการเรียนรู 
  การเลื่อนขนานบนระนาบเปนการแปลงทางเรขาคณิตทีม่ีการเลื่อนจุดทุกจดไปบนระนาบ

ตามแนวเสนตรงในทิศทางเดียวกนั และเปนระยะทางทีเ่ทากันตามทีก่าํหนด ในการบอกทิศทางและ

ระยะทางของการเลื่อนขนาน จะใชเวกเตอรเปนตัวกาํหนด เชน เวกเตอร MN อาจเขียนแทนดวย MN 

ซึ่ง MN จะมีทศิทางจากจุดเริ่มตน M ไปยงัจุดสิ้นสุด N และมีขนาดเทากับความยาวของ MN 

  การกําหนดเวกเตอรของการเลื่อนขนานอาจใหจุดเริ่มตนอยูบนรูปตนแบบหรืออยูนอกรูป

ตนแบบก็ได 
  สมบัติของการเลื่อนขนาน 
   1.  สามารถเลือ่นรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานไดสนิทโดยไมตองพลิก

รูป หรือกลาววารูปตนแบบ และภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานจะเทากนัทกุประการ 

   2.  สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบ และภาพที่ไดจากากรเลื่อนขนานของสวนของ

เสนตรงนัน้ จะขนานกนั 
 5.2 การสะทอน  
  จุดประสงคการเรียนรู 
   1. บอกความหมายและสมบัติของการสะทอนบนระนาบได 

   2. หาภาพที่ไดจากการสะทอนรูปตนแบบได 

   3. หาเสนสะทอนของการสะทอนเมื่อกาํหนดรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการสะทอนได 

   4. บอกพิกัดของภาพที่ไดจากการสะทอนของรูปตนแบบที่กาํหนดใหได 

   5. เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตได สามารถบอกได

วารูปคูใดแสดงการสะทอน 

   6. ใชความรูเกีย่วกับการสะทอนแกปญหาได  
  สาระการเรียนรู 

  การสะทอนบนระนาบเปนการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเสนตรง l  ที่ตรึงเสนหนึง่เปนเสน
สะทอน แตละจุด P บนระนาบจะมีจุด P' เปนภาพที่ไดจากการสะทอนจุด P โดยที ่

   1.  ถาจุด P ไมอยูบนเสนตรง l แลวเสนตรง l จะแบงครึ่งและตั้งฉากกบั PP' 
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   2.  ถาจุด P อยูบนเสนตรง l แลวจุด P และจุด P’ เปนจดุเดียวกนั 
  สมบัติของการสะทอน 
   1. สามารถเลือ่นรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการสะทอนไดสนิทโดยตองพลิกรูป หรือ

กลาววา รูปตนแบบและภาพที่ไดจากการสะทอนเทากนัทุกประการ 

   2.  สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการสะทอนของสวนของเสนตรง

นั้นไมจาํเปนตองขนานกนัทกุคู 

   3.  สวนของเสนตรงที่เชื่อมจุดแตละจุดบนรูปตนแบบกับจุดที่สมนยักนับนภาพที่ได

จากการสะทอนจะขนานกัน และไมจําเปนตองยาวเทากนั 
 5.3 การหมุน  
  จุดประสงคการเรียนรู 
   1. บอกความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได 

   2. หาภาพที่ไดจากการหมนุรูปตนแบบได 

   3. หาจุดหมุน ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน บอกทิศทางการหมนุเมื่อกําหนดรูป

ตนแบบและภาพที่ไดจากการหมุนได 

   4. บอกพิกัดของภาพที่ไดจากการหมุนของรูปตนแบบที่กาํหนดใหได 

   5. เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตได สามารถบอกได

วารูปคูใดแสดงการหมนุ 

   6. ใชความรูเกีย่วกับการหมนุแกปญหาได  
  สาระการเรียนรู 
  การหมนุบนระนาบเปนการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด O ที่ตรึงจุดหนึง่เปนจุดหมนุ แตละ

จุด P บนระนาบ มีจุด P’ เปนภาพที่ไดจากการหมุนจุด P รอบจุด O ตามทิศทางทีก่าํหนดดวยมมุที่มี

ขนาด k โดยที ่

   1.  ถาจุด P ไมใชจุด O แลว OP = OP' และขนาดของ POP' เทากับ k ^

   2.  ถาจุด P เปนจดุเดียวกนักับจุด O แลว P' กับ P เปนจุดเดียวกนั และเปนจุดหมนุ 
  สมบัติของการหมุน 
   1.  สามารถเลือ่นรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการหมนุไดสนิทโดยไมตองพลิกรูป หรือ

กลาววารูปตนแบบกับภาพทีไ่ดจากการหมนุเทากนัทกุประการ 

   2.  สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการหมุนสวนของเสนตรงนัน้ไม

จําเปนตองขนานกนัทุกคู 

   3.  จุดบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการหมุนจุดนัน้ แตละคูจะอยูบนวงกลมที่มีจดุ

หมุนเปนจุดศนูยกลางเดียวกัน แตวงกลมเหลานี้ไมจําเปนตองมีรัศมยีาวเทากนั 
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 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่รวบรวมไวขางตน จะเห็นไดวาเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพทางดานการศึกษา โดยการนาํเอาหลักทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาดวยตนเองมาบูรณาการให

สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล และกระบวนการวิจยัและพฒันาทางการศึกษามาใช แลวนาํมา

พัฒนาเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อ

ที่รวบรวมสือ่หลายประเภทเขาดวยกัน โดยมีคอมพวิเตอรเปนตัวควบคมุ แลวนาํเสนอดวยภาพ เสียง และ

ในรูปแบบของขอความกราฟก และภาพเคลื่อนไหว ทาํใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดอยาง

แทจริง สามารถบนัทกึผลการเรียนและประเมนิผลการเรยีนซ้าํ ๆ ไดหลายครั้งโดยไมจาํกัด สามารถศกึษา

ไดทุกเวลา ทกุสถานทีท่ี่มเีครือ่งคอมพิวเตอร  

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร จึงเปนการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองไดดี ทําใหผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหาของบทเรียน

โดยสอดคลอง กับขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 คือ ส่ือการเรียนรูที่จะ

นํามาใชในการจัดการเรยีนรูนัน้ จะตองสงเสริมการเรยีนรูไปอยางมีคุณคา  นาสนใจ ชวนคิด เขาใจไดงาย

และรวดเร็วขึน้ ตามขบวนการพัฒนาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 3 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันกระบวนการ

ทางความคิด (Idea processing) 2. ข้ันกระบวนการวางแผน (Planning) และ 3. ข้ันการผลิต 

(Production) 

 ผูวิจัยเห็นวา คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มโีครงสรางซึง่ประกอบดวยคําอนิยาม บท

นิยาม สัจพจน ที่เปนขอตกลงเบื้องตน จากนัน้จงึใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางทฤษฎีบทตาง ๆ 

ข้ึน และนาํไปใชอยางเปนระบบ คณิตศาสตรมีความถกูตองเทีย่งตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน 

เปนเหตุเปนผล และมีความสมบูรณในตัวเอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจเปนไปไดยาก 

สําหรับการทาํความเขาใจเพือ่ใหไดขอสรุป และนาํไปใชประโยชนได เพื่อใหการจัดการเรียนรูในกลุม

สาระคณิตศาสตรมีอุปกรณและส่ือที่ชวยในการเรียนการสอน จะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทํา

ใหเหน็เปนรูปธรรม งายแกการเขาใจของผูเรียน และเหน็คุณคาของการศึกษาวชิาคณิตศาสตร จึง

สนใจทาํการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต สําหรับ

นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพฒันาและหาคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรตอไป   
 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  มีข้ันตอนการดําเนินการดงันี ้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การดําเนินการวิจยั 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย    คือ    กลุมผูเชีย่วชาญทางดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 

และ กลุมผูใช เปนนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชัน้ประถมศึกษาปที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่2   ปการศึกษา 2553  

โรงเรียนบานกงุประชาสรรค  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  จํานวน 2 

หอง รวมทั้งสิน้  85 คน 
1.2 กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางจําแนกเปนสองกลุม ดังนี ้

กลุมตัวอยางแรก เปนกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวนทั้งหมด 8 คน  โดยแบงผูประเมนิบทเรียนเปน 2 รอบ ดังนี ้

        รอบที ่1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน  และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 3 คน 

        รอบที ่2 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 5 คน 

        กลุมตัวอยางที่สอง เปนนกัเรียนชวงชั้นที ่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2               

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนบานกงุประชาสรรค สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2 จํานวน 1 หอง รวมทัง้สิ้น 40 คนโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร 
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3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.1 การสรางและหาคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอร 
        การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังนี ้

 3.1.1) วิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียน 

 3.1.2) นาํเนื้อหาใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความ

ถูกตอง และความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 3.1.3) ศึกษาการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอร จากการใชโปรแกรม เอกสาร และงานวจิัยที่

เกี่ยวของ 

 3.1.4) นาํเนื้อหาเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ที่วิเคราะหไวมาจัดแบงเนื้อหาออกเปนบทตาม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาเขียนแผนภูม ิ(Flowchart) แลวเขียนบทเรือ่งของเนื้อหา (Script)  กอนที่จะ

สรางเปนบทเรยีนคอมพิวเตอร 

  3.1.5) สรางบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต   โดยใชโปรแกรม 

Macromedia Authorware 7.0 

 3.1.6) นาํบทเรียนคอมพวิเตอรที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธตรวจสอบความ

ถูกตองของรูปแบบและความครบถวนของเนื้อหาบทเรยีน แลวนาํมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของ

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ    

 3.1.7) นําบทเรียนคอมพวิเตอรที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ  
  3.2 การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       3.2.1) ศึกษาหลกัสูตร และวิเคราะหหลักสูตรแลวกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

        3.2.2) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

       3.2.3)  วิเคราะหเนื้อหา และผลการเรยีนรูที่คาดหวังของบทเรียน เพื่อสรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

  3.2.4) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเขียนเปนแบบตัวเลือกชนดิ  

4 ตัวเลือก โดยครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวงัจาํนวน 60 ขอ 

  3.2.5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถกูตอง และความสอดคลองกบัผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  3.2.6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาปรับปรุงแกไข แลวนาํมาใชกับ

นักเรียนโรงเรียนบานกุงประชาสรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
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เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 คน ที่เคยเรียนวิชานี้มากอนและไมใชกลุมตัวอยาง 

นําไปตรวจใหคะแนน ใหขอที่ถูก 1 คะแนน   สวนขอที่ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน  

       3.2.7) นาํผลคะแนนทีไ่ดไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเปนรายขอ โดยใชเทคนิค27% (ลวน สายยศ; และอังคณา 

สายยศ. 2539: 191-196) โดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ

จําแนก 0.20 ข้ึนไป โดยเปดตารางสาํเร็จของจุง เตห ฟาน และคัดเลือกขอสอบที่จะนํามาเปน

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนไว จํานวน 30 ขอ 

        3.2.8) นาํขอสอบที่ผานการคัดเลือกแลว มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์โดยใชสูตร KR-20 คูเดอร – ริชารดสัน (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 215-217) 

คุณภาพของแบบทดสอบ ดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 คาความยากงาย  คาอํานาจจาํแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 

เรื่องที่ จํานวนขอ ความยากงาย อํานาจจาํแนก ความเชื่อมั่น 

1 10 0.33 – 0.78 0.28 – 0.66 0.49 

2 10 0.36 – 0.76 0.28 – 0.62 0.60 

3 10 0.23 – 0.70 0.35 – 0.78 0.61 

รวม 30 0.23 – 0.78 0.28 – 0.78 0.80 

 
3.3 การสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

        ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยแยกออกเปน 2 ชุด คือ 

ดานเนื้อหา 1 ชุด และดานสือ่ 1 ชุด โดยเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี ้

         5 หมายถงึ    มคีุณภาพดีมาก 

         4 หมายถงึ    มคีุณภาพดี 

         3 หมายถงึ    มคีุณภาพปานกลาง 

         2 หมายถงึ    ตองปรับปรุงแกไข 

         1 หมายถงึ    ไมมีคุณภาพ 

  เกณฑในการแปลความหมายผลการประเมิน 

        4.51 – 5.00 หมายถงึ  บทเรียนคอมพวิเตอร  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

         3.51 – 4.50 หมายถงึ  บทเรียนคอมพวิเตอร  มีคุณภาพระดับ  ดี 
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         2.51 – 3.50 หมายถงึ  บทเรียนคอมพวิเตอร  มีคุณภาพระดับ  ปานกลาง 

         1.51 – 2.50 หมายถงึ  ตองปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอร   

      1.00 – 1.50 หมายถงึ  บทเรียนคอมพวิเตอร  ไมมีคุณภาพ 

  ผูวิจัยกําหนดคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ตองมีคาเฉลี่ยจากผลการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ ตัง้แต 3.51 ข้ึนไป  

 

4. การดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนในการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต กลุมสาระ

การเรียนรูคณติศาสตร สําหรับชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ดําเนนิการดังนี ้
 4.1 การพัฒนาและหาคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
         4.1.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สําหรับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางเสร็จแลว ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ และความครบถวนของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

        4.1.2 นาํบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนาํของอาจารยที่ปรึกษา

สารนิพนธ แลวนาํไปใหผูเชีย่วชาญประเมนิคุณภาพ 2 รอบ 

        รอบที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญชุดที่ 1 แบงเปน 

        ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 3 คน 

       รอบที่ 2 เปนผูเชี่ยวชาญชุดที่ 2 แบงเปน 

        ผูเชีย่วชาญดานสื่อ จาํนวน 5 คน 

         4.1.3 ใหผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลง

ทางเรขาคณิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สําหรับชวงชัน้ที ่3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบ

ประเมิน แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะ   

        4.1.4 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 

แลว นาํไปใหผูเชี่ยวชาญรอบที ่ 2 ประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สําหรบัชวงชัน้ที่ 3   ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  โดยใชแบบประเมินแลว

นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญรอบที ่ 2 จนไดคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด และ

นําไปทดลอง เพื่อศึกษาผลการใชกับนกัเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
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 4.2 การศึกษาผลการใชของนักเรียนจากบทเรยีนคอมพิวเตอร 
       4.2.1 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ปรับปรุงแกไขจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และผานตามเกณฑ 

ตั้งแต 3.51 ข้ึนไปนัน้ ไปทดลองใชกับนกัเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยทดลองแบบ 1:1 โดย

ผูเรียน 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง พรอมทั้งทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และทาํแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน จนครบทั้ง 3 เร่ือง ใชเวลาในการทดลอง 3 วนั  โดย วนัจนัทรที่ 18 มกราคม 

2554 เวลา 8.30 น. – 11.30 น.  ทดลองเรื่องที่ 1 วนัอังคารที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 12.30 น. – 

15.30 น.  ทดลองเรื่องที ่2  วันพุธที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  ทดลองเรื่องที่ 3  

        4.2.2 นาํผลการประเมินคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไป

วิเคราะหผล หาคารอยละ จาํแนกตามระดบัผลการเรียน  เพื่อมาสรุป และอภิปรายผลตอไป 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 5.1   คารอยละ (Percentage) 

 5.2   คาเฉลี่ย (Mean) 

 5.3   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4     คาระดับความยากงาย (p) หาคาอํานาจจําแนก (r)  ใชเทคนิค 27% โดยเปดตาราง

สําเร็จของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 191-196) 

 5.5    คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชสูตร KR-20 ของ  

คูเดอร – ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 215-217) 

 

 
 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร และเพื่อศึกษาผลการใช

บทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรบันักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  ผล

ของการศึกษาคนความีดงันี ้

 

บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
 บทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต เปนเนื้อหาวิชาในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ชวงชัน้ที ่ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปที่ 2 สรางโดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 

ลักษณะการนาํเสนอบทเรียนเปนแบบสอนเนื้อหาในรูปแบบของสื่อผสมที่หลากหลาย ไดแก ตัวอักษร 

ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว  และเสยีงประกอบ ผานคอมพิวเตอรไปสูผูเรียน เนนการมีปฏิสัมพนัธรวมกนั

ระหวางผูเรียนกับบทเรียน ภายในแตละหนวยประกอบดวย คําแนะนาํกอนเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

เนื้อหาบทเรียน แบบฝกหดัระหวางเรยีนเพื่อใชในการทบทวนความรูของผูเรียน และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชในการประเมนิความรูความเขาใจของผูเรียน ในบทเรยีนประกอบไปดวย 3 

เร่ือง ดงันี ้

  เร่ืองที ่1 การเลื่อนขนาน  

  เร่ืองที ่2 การหมุน 

  เร่ืองที ่3 การสะทอน 

  
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  
 ผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 เรียบรอยแลว จึงนาํบทเรียนคอมพิวเตอร ไปใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา และ

ดานสื่อ ประเมินคุณภาพของบทเรียน ผลการประเมนิดังตารางดงันี ้
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ตาราง 2 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รอบที่ 1 

 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 
1.ดานเนื้อหา 
   1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค 

   1.2 ความถกูตองของเนื้อหา 

   1.3 ลําดับข้ันในการนาํเสนอเนื้อหา 

   1.4 ปริมาณเนื้อหา 

   1.5 ความชดัเจนในการนาํเสนอเนื้อหา 

   1.6 ความเหมาะสมของเนือ้หากับระดับของผูเรียน 

   1.7 ระยะเวลาในการนาํเสนอเนื้อหา 

4.19 
4.33 

4.00 

4.33 

3.67 

4.00 

4.67 

4.33 

0.60 
0.58 

0.00 

0.58 

0.58 

1.00 

0.58 

0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

2.ดานการประเมิน 
   2.1 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียนกับจุดประสงค 

   2.2 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียนกับเนือ้หา 

   2.3 ความสอดคลองของแบบทดสอบหลงัเรยีนกับจุดประสงค 

   2.4 ความสอดคลองของแบบทดสอบหลงัเรียนกับเนื้อหา 

4.00 
3.67 

4.00 

4.33 

4.00 

0.60 
1.00 

0.00 

0.58 

0.00 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

รวมเฉลีย่ 4.12 0.60 ดี 

 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

พบวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับดี โดยมรีะดับคุณภาพ ตามรายดาน ดังนี ้

 ดานเนื้อหา พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเรื่องของความเหมาะสม

ของเนื้อหากับระดับของผูเรียนอยูในระดบัดีมาก สวนเนื้อหามีความสอดคลองกบัจุดประสงค ความ

ถูกตองของเนื้อหา ลําดับข้ันในการนําเสนอเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา 

และระยะเวลาในการนาํเสนอเนื้อหา มีคณุภาพอยูในระดับดี 

 ดานการประเมิน พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคณุภาพในเรื่องของความ

สอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียนกบัจุดประสงค ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียนกบั

เนื้อหา ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรยีนกับจุดประสงค และความสอดคลองของแบบทดสอบ

หลังเรียนกับเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดี 
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ตาราง 3 ผลการประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อ รอบที่ 1 

 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 
1.  ภาพ เสียง และการใชภาษา 
   1.1 ความสอดคลองตามเนื้อหาของภาพทีน่ําเสนอ 

   1.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 

   1.3 ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ 

   1.4 ความนาสนใจของเสยีงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน 

   1.5 ความชดัเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 

   1.6 ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน 

3.89 
4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

3.67 

3.67 

0.32 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.58 

0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2. ตัวอักษร และการเลือกใชส ี
   2.1 ความชดัเจนของรูปแบบของอักษรที่ใชนาํเสนอ 

   2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษรในการนําเสนอ 

   2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีของตัวอักษร 

   2.4 ความชดัเจนของตัวอกัษรบนพื้นหลงัสีตางๆ 

   2.5 ความเหมาะสมของสขีองพื้นหลงัของเนื้อหา 

   2.6 ความเหมาะสมจงัหวะการปรากฏตัวอักษรเพื่อการนําเสนอ 

4.00 
4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

3. การจัดบทเรียน 
   3.1 ความชดัเจนของคําอธิบายในการใชบทเรียน 

   3.2 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหาในบทเรยีน 

   3.3 ความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุม และโตตอบ  

         กับบทเรยีน เชน การใชแปนพิมพ เมาส และการหนวงเวลา 

   3.4 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียน โดย 

         ภาพรวม 

4.00 
4.00 

4.00 

4.00 

 

4.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 

รวมเฉลีย่ 3.96 0.20 ดี 

 

 จากตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ในรอบที่ 

1 พบวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร อยูในระดับดี โดยมคีุณภาพตามรายดาน ดงันี ้

 ดานภาพ เสยีง และการใชภาษา พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับด ี ในเรื่องของความสอดคลอง 

ตามเนื้อหาของภาพทีน่าํเสนอ  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย  ความเหมาะสมของการ
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จัดลําดับภาพ ความนาสนใจของเสยีงดนตรีประกอบบทเรยีน ความชัดเจนของเสยีงบรรยายประกอบ

บทเรียน  และความเหมาะสมของเสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน มีคณุภาพอยูในระดับดี  

 ดานตัวอักษร และการใชสี พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ในเรื่องความชัดเจนของ

รูปแบบของอักษรที่ใชนําเสนอ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการนําเสนอ ความเหมาะสมของ

การเลือกใชสีของตัวอักษร ความชัดเจนของตัวอักษรบนพืน้หลงัสตีางๆ ความเหมาะสมของสีของพื้น

หลงัของเนื้อหา และความเหมาะสมจงัหวะการปรากฏตวัอักษรเพือ่การนําเสนอ มีคณุภาพอยูในระดบัดี  

 ดานการจัดบทเรียน พบวาคณุภาพโดยรวมอยูในระดับดี ในเร่ืองความชัดเจนของคาํอธิบายใน

การใชบทเรียน ความตอเนื่องของการนาํเสนอเนื้อหาในบทเรียน ความเหมาะสมในการเปดโอกาสให

ผูเรียนควบคุม และโตตอบกับบทเรียน เชน การใชแปนพิมพ เมาส และการหนวงเวลา และความ

เหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยภาพรวม  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อในรอบที่ 1 พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2มี

ส่ิงที่ตองปรับปรุงดังนี ้

  1.  การแสดงตัวอักษรภาษาไทยบางสวนมีปญหา 

  2.  ควรตรวจทานคําผิดของตัวอักษร ขอความตางๆใหละเอียด 

  3.  ปุมควบคมุควรวางใหเห็น และใชงานไดงาย 

  4.  แบบฝกหัดควรมีFeed back  

 ซึ่งผูวจิัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียน

ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานสื่อ ดงันี ้

  1.  แกไข โดยตัดฟอนทตวัอกัษรภาษาไทยที่ไมสามารถแสดงผลได 

  2.  การแกไขคําผิด โดยตรวจทานคําผิด  

  3.  ปรับปุมควบคุม ใหมองเห็นและเขาใจงายขึน้ 

  4. ปรับเปลี่ยนแบบฝกหัดโดยเพิ่ม เฉลย เมือ่นักเรียนตอบผิด  

  5. เพิ่ม Feed back มีขอมูลปอนกลับ ในแบบฝกหัด โดยการเพิม่เสียงคําชมเชยเมื่อนักเรียน

ทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขอนัน้ถกู เชน ถกูตองคะ ดีมากคะ ใสคําหรือ

ขอความที่แสดงความยนิดี เชน เสียงปรบมือ เมื่อนกัเรียนเห็นผลคะแนนทีส่ามารถสรางความพงึพอใจ

ของผูเรียนไดเปนอยางด ี 

 การหาคุณภาพจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 ผลการประเมิน  

ดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง 4  ผลการประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อ รอบที่ 2 

 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 
1.  ภาพ เสียง และการใชภาษา 
   1.1 ความสอดคลองตามเนื้อหาของภาพทีน่ําเสนอ 

   1.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 

   1.3 ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ 

   1.4 ความนาสนใจของเสยีงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน 

   1.5 ความชดัเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 

   1.6 ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน 

4.10 
4.20 

4.00 

4.40 

3.80 

4.20 

4.00 

0.40 
0.45 

0.00 

0.55 

0.45 

0.45 

0.00 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2. ตัวอักษร และการเลือกใชส ี
   2.1 ความชดัเจนของรูปแบบของอักษรที่ใชนาํเสนอ 

   2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษรในการนําเสนอ 

   2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีของตัวอักษร 

   2.4 ความชดัเจนของตัวอกัษรบนพื้นหลงัสีตางๆ 

   2.5 ความเหมาะสมของสขีองพื้นหลงัของเนื้อหา 

   2.6 ความเหมาะสมจงัหวะการปรากฏตัวอักษรเพื่อการนําเสนอ 

4.10 
4.00 

4.20 

4.00 

4.00 

4.20 

4.20 

0.31 
0.00 

0.45 

0.00 

0.00 

0.45 

0.45 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

3. การจัดบทเรียน 
   3.1 ความชดัเจนของคําอธิบายในการใชบทเรียน 

   3.2 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหาในบทเรยีน 

   3.3 ความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุม และโตตอบ  

         กับบทเรยีน เชน การใชแปนพิมพ เมาส และการหนวงเวลา 

   3.4 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียน โดย 

         ภาพรวม 

4.10 
4.00 

4.40 

4.00 

 

4.00 

0.31 
0.00 

0.55 

0.00 

 

0.00 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 

รวมเฉลีย่ 4.10 0.34 ดี 

 

 จากตาราง 4 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ในรอบที่ 2 

พบวาคุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพวิเตอร อยูในระดับดี โดยมีคณุภาพตามรายดาน ดังนี ้

 ดานภาพ เสยีง และการใชภาษา พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับด ี ในเรื่องของความสอดคลอง 

ตามเนื้อหาของภาพทีน่าํเสนอ  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย  ความเหมาะสมของการ
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จัดลําดับภาพ ความนาสนใจของเสยีงดนตรีประกอบบทเรยีน ความชัดเจนของเสยีงบรรยายประกอบ

บทเรียน  และความเหมาะสมของเสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน มีคณุภาพอยูในระดับดี  

 ดานตัวอักษร และการใชสี พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ในเรื่องความชัดเจนของ

รูปแบบของอักษรที่ใชนําเสนอ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการนําเสนอ ความเหมาะสมของ

การเลือกใชสีของตัวอักษร ความชัดเจนของตัวอักษรบนพืน้หลงัสตีางๆ ความเหมาะสมของสีของพื้น

หลงัของเนื้อหา และความเหมาะสมจงัหวะการปรากฏตวัอักษรเพือ่การนําเสนอ มีคณุภาพอยูในระดบัดี  

 ดานการจัดบทเรียน พบวาคณุภาพโดยรวมอยูในระดับดี ในเร่ืองความชัดเจนของคาํอธิบายใน

การใชบทเรียน ความตอเนื่องของการนาํเสนอเนื้อหาในบทเรียน ความเหมาะสมในการเปดโอกาสให

ผูเรียนควบคุม และโตตอบกับบทเรียน เชน การใชแปนพิมพ เมาส และการหนวงเวลา และความ

เหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียนโดยภาพรวม  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานสื่อในรอบที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ืองการ

แปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 มีส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

เปนบางสวน เนื่องจากผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขคอมพิวเตอร ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และดานสื่อ ในรอบที่ 1 แลว ทําใหการตรวจประเมินรอบที่ 2  มีการปรับปรุงแกไขนอยลง ดังนี ้ 

 1.  ปรับขนาดของตัวอักษรบางสวนใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหมองเหน็ไดชัดเจน   

 2.  ปรับการวางตัวอกัษรบางสวนใหเหมาะสมกับภาพพืน้หลงั เพื่อความสะดวกในการอาน 

 3.  ปรับเทคนคิในการนาํเสนอภาพใหมีความตอเนื่องมากขึ้น  

 

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ผูวิจัยนําบทเรยีนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต ทีพ่ัฒนา และหาคุณภาพแลวโดย

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 รอบแลว ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด   แลวนาํไปทดลองกับ

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียนบานกงุประชาสรรค จํานวน 40 คน 

เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  

 การศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนกัเรียนชวงชัน้

ที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบานกงุประชาสรรค จํานวน 40 คน ผลปรากฏตามตารางดังนี ้

 

 

 

 

 

 



 43 

 

ตาราง 5  ผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร 

 

ระดับผลการเรียน 
เรื่องที ่ จํานวน 

0 1 2 3 4 

1 
จํานวนนักเรยีน 
รอยละ 

- 

- 

- 

- 

5 

12.50 

9 

22.50 

26 

65.00 

2 
จํานวนนักเรยีน 
รอยละ 

- 

- 

3 

7.50 

12 

30.00 

9 

22.50 

16 

40.00 

3 
จํานวนนักเรยีน 
รอยละ 

- 

- 

5 

12.50 

7 

17.50 

13 

32.50 

15 

37.50 

รวม 
ทั้ง 3 เรื่อง 

จํานวนนักเรยีน 
รอยละ 

- 

- 

- 

- 

9 

22.50 

22 

55.00 

9 

22.50 

รวม 
ทั้ง 3 เรื่อง 

จํานวนนักเรยีน 
รอยละ 

- 

- 

9 

22.05 

31 

77.50 

 

 จากตาราง 5 ผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียน

ชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวนทั้งหมด 30 

ขอ  ระดับผลการเรียนโดยรวม พบวาผูเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 2 จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 

22.50  ดงัแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง สวนผูเรียนที่มีผลการ

เรียนในระดับ 3 จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 55.00  และผูเรียนที่มผีลการเรียนในระดับ 4 จาํนวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 22.50  ดังแสดงใหเห็นวาผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมีจํานวน 

31 คน คิดเปนรอยละ 77.50 และเมื่อพจิารณาผลการใชบทเรียนในแตละเรื่อง  โดยแบงออกเปน 3  

เร่ือง  ผลปรากฏดังนี ้

 เร่ืองที่ 1 การเลื่อนขนาน พบวาผูเรียนที่มผีลการเรียนในระดับ 2 จํานวน  5 คน  คิดเปนรอยละ 

12.50 ดังแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง ผูเรียนทีม่ีผลการเรียน

ในระดับ 3 จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.50   และผูเรียนทีม่ีผลการเรียนในระดับ 4 จาํนวน 26 คน 

คิดเปนรอยละ 65.00 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี จํานวน 35 คน   

คิดเปนรอยละ 87.50 ดังแสดงใหเห็นวาผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  
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 เร่ืองที ่2 การหมุน  พบวาผูเรียนทีม่ีผลการเรียนในระดบั 1 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50  

สวนผูเรียนที่มผีลการเรียนในระดับ 2 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ดังแสดงใหเห็นวาผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง จาํนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 37.50 ผูเรียนที่มผีลการ

เรียนในระดับ 3 จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และผูเรียนทีม่ีผลการเรยีนในระดับ 4 จาํนวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 40.00 แสดงใหเหน็วาผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับดี จํานวน 25 คน  คิด

เปนรอยละ 62.50 ดังแสดงใหเหน็วาผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  

  เร่ืองที ่3 การสะทอน   พบวาผูเรียนทีม่ีผลการเรียนในระดับ 1 จํานวน  5 คน   คิดเปนรอยละ 

12.50 สวนผูเรียนทีม่ีผลการเรียนในระดบั 2 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ผูเรียนทีม่ีผลการเรียน

ในระดับ 3 จาํนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และผูเรียนทีม่ีผลการเรียนในระดบั 4 จาํนวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 37.50  ดังแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง จาํนวน 

12 คน คิดเปนรอยละ  30.00  และผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับดี จํานวน 28 คน  คิด

เปนรอยละ 70.00 ดังแสดงใหเหน็วาผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 2. เพือ่ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชั้น

ที่ 3 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2   ทีม่ีคุณภาพไวใชในการเรียนการสอน 

 2.  เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในสาขาวิชาอื่น ๆ ตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจยั    คือ    กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 

และกลุมผูใชเปนนกัเรียนชวงชั้นที ่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่  2  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปการศึกษา 2553  

โรงเรียนบานกุงประชาสรรค  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จํานวน 2 หอง รวม

ทั้งสิ้น  85 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางจําแนกเปนสองกลุม ดังนี ้

  กลุมตัวอยางแรก เปนกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวนทัง้หมด  8  คน โดยแบงผูประเมนิบทเรียนเปน 2 รอบ ดังนี ้

        รอบที ่1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน  และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 3 คน 

        รอบที ่2 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 5 คน 

        กลุมตัวอยางที่สอง เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2               

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนบานกุงประชาสรรค  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

จํานวน 1 หอง รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
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 เนื้อหาวิชาทีใ่ชในการวจิยั 
         เนื้อหาวิชาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับ

นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย 3 เร่ือง 

  เร่ืองที่ 1 การเลื่อนขนาน 

  เร่ืองที่ 2 การหมุน 

  เร่ืองที่ 3 การสะทอน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร 
 
การดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนในการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับ

นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดาํเนนิการดงันี ้
 1. การพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
         1.1 นาํบทเรยีนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณติ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สําหรับชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีส่รางเสร็จแลว ใหอาจารยทีป่รึกษาสารนพินธตรวจสอบความ

ถูกตองของรูปแบบ และความครบถวนของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนาํของอาจารยที่

ปรึกษาสารนพินธ 

         1.2 นาํบทเรยีนคอมพวิเตอร ที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนาํของอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธ แลวนาํไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 2 รอบ 

        รอบที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญชุดที่ 1 แบงเปน 

        ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 3 คน 

       รอบที่ 2 เปนผูเชี่ยวชาญชุดที่ 2 แบงเปน 

        ผูเชีย่วชาญดานสื่อ จาํนวน 5 คน 

  1.3 ใหผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทาง

เรขาคณิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 โดยใชแบบประเมนิ 

แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํและขอเสนอแนะ   
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  1.4 นําบทเรยีนคอมพิวเตอร ที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1  

แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 ประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับชวงชัน้ที ่ 3 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชแบบประเมนิแลวนํามา

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 จนไดคุณภาพตามเกณฑที่กาํหนด และเตรียมทดลอง

ใชตอไป 
 2. การศึกษาผลการใชของนักเรยีนจากบทเรียนคอมพิวเตอร 
          2.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงแกไขจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้งสองชุดและมี

คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด ไปทดลองใชกับนกัเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยทดลองแบบ 1:1 

โดยผูเรียน 1 คน ตอคอมพวิเตอร 1 เครื่อง พรอมทัง้ทาํแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน จนครบทั้ง 3 เร่ือง ตามเกณฑทีก่ําหนด 

        2.2 นําผลการประเมินคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไป

วิเคราะหผล หาคารอยละ จําแนกตามระดับผลการเรียน เพื่อมาสรุป และอภิปรายผลตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  สามารถสรุปผลไดดังนี ้

  1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ซึง่เปนวชิาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยมีเนื้อหาทัง้หมด 3 เร่ือง คือ 

เร่ืองที่ 1 การเลื่อนขนาน เร่ืองที ่2 การหมนุ เร่ืองที่ 3 การสะทอน   

  2.  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรเดีย เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนกัเรียน

ชวงชัน้ที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีดังนี ้

         2.1  ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหามีความเหน็วาบทเรียนคอมพิวเตอร มคีุณภาพโดยรวม

อยูในระดับดี   

         2.2  ผูเชี่ยวชาญดานสื่อมีความเหน็วาบทเรียนคอมพวิเตอร มีคุณภาพโดยรวมอยูใน

ระดับดี   

  3.  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง  พบวาโดยรวม ผูเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 77.50  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในระดับปานกลาง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.50  
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อภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่

3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ซึง่ไดคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด โดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

บทเรียนคอมพวิเตอร ที่ผูวิจยัสรางขึ้นนัน้ ผูวิจัยไดศกึษา และออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอรใหมีคณุภาพ

อยูในระดับทีด่ี โดยการศึกษาองคประกอบหลักในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  รวมทัง้เทคนิควิธีการ 

ไดแก โปรแกรมที่ใชในการผลิต การออกแบบตัวอักษร ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว การใชสี กราฟก เสียง 

เพื่อนาํมาผสมผสานกันในการนาํเสนอขอมูลและสรางบทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน และ

ตองศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของทางดานจิตวิทยา และการพัฒนาบทเรียนใหมีความนาสนใจ มี

แรงกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และมีพัฒนาการทางการเรียนรูที่ดีข้ึน  นอกจากนี้แลว

ผูวิจัยตองวางแผนขั้นตอนในการดําเนินการ และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ  โดยมีการ

ตรวจสอบและประเมิน เพื่อปรับปรุงแกไขทุกขั้นตอนตามคาํแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานสื่อ แลวนาํไปทดลองตามกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา จงึทาํ

ใหบทเรียนมีคณุภาพอยูในระดับดี และเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 

 จากการศึกษาผลการใชบทเรยีนคอมพิวเตอร จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวาโดยรวม

ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 77.50 อาจเปนผลสืบเนื่องจากบทเรียน

คอมพิวเตอร ที่สรางขึน้ไดพฒันาอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนนิการเปนไปตามลําดบัข้ันตอน  มีการจัด

เนื้อหาใหสอดคลองกับวยัของผูเรียน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผานการใหคําแนะนาํจากอาจารยที่

ปรึกษาสารนพินธ ผานการประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา  และ

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จาํนวน 2 รอบ ในแตละรอบจะมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหบทเรียน

คอมพิวเตอร มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดบัดี   

 การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรเปนทางเลือกแนวใหมสําหรับการเรียนการสอนเนื่องจาก 

บทเรียนคอมพิวเตอรเปนสือ่ประสมที่รวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟก เสียง ขอความ ตวัอักษร 

ที่ชวยใหผูเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนรู และสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนใหอยากเรียนรู รวมทัง้

สรางบรรยากาศการเรียนรู ไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายได เมื่อผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมผูเรียน ใน

ระหวางการทดลอง พบวาผูเรียนมีความกระตือรือรน และมีความตั้งใจเรียนไดเปนอยางดี เพราะ

ผูเรียนชื่นชอบกับการโตตอบ และการควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง โดยผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู

บทเรียนใดกอนก็ไดตามความสนใจ สามารถทบทวนเนื้อหาบทเรยีนไดตามความตองการ การทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนที่ผูเรยีนสามารถโตตอบและมีปฎิสัมพันธกับบทเรียนได 

รวมทัง้ผลปอนกลับ (Feed Back) ที่เปนผลคะแนน หรือคําชมเชยตาง ๆ ทั้งที่เปนเสียงหรือขอความ ที่

สรางความพงึพอใจแกผูเรียนไดเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. ในการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร ควรศึกษาหลักการในการออกแบบ และมีการ

วางแผนขั้นตอนกระบวนการผลิตใหเปนระบบ เพื่อลดขอผิดพลาด และระยะเวลาในการผลิต เพือ่ให

เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว และไดส่ือที่มีคุณภาพและคุมคาตอการผลิต 

  2.  ในการผลติบทเรียนคอมพิวเตอร ควรศึกษาโปรแกรมตาง ๆ นอกเหนือจากโปรแกรม 

Authorware ที่ใชเพื่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรแลว เพราะในแตละโปรแกรมมีคุณสมบัติ และการ

ทํางานที่แตกตางกนัไป    เพราะการสรางบทเรียนคอมพวิเตอร ใหมีคุณภาพนัน้ ควรใชโปรแกรมตาง ๆ 

มาผสมผสานกัน เชน งานกราฟก ไดแก Photoshop, Flash, SwishMax ฯลฯ  ภาพเคลื่อนไหว ควร

ศึกษาโปรแกรมที่ใชในการตดัตอวิดีโอ ไดแก Premiere, Ulead, Movie Maker ฯลฯ  หรืองานดาน

เสียง โปรแกรมตาง ๆ ที่ใชในการแปลงเสียง หรือบันทึกเสยีง ไดแก Sound Forge เปนตน รวมทัง้

โปรแกรมแปลงไฟลตาง ๆ ทั้งภาพและเสยีง เนื่องจากโปรแกรม Authorware มีขอจํากัดในเรื่องของ 

การรองรับไฟลสกุลตาง ๆ ที่ไมสามารถรองรบัไดทุกไฟล ปจจุบันมีโปรแกรมที่ใชผลิตบทเรียนคอมพวิเตอร

ที่หลากหลายประเภท จงึจาํเปนที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถเลือกใชโปรแกรมในการผลิตให

เหมาะสม และคุมคาในการใชงาน จึงตองศึกษาเรียนรูโปรแกรมที่ใชในการแปลงไฟลดวย ดังนัน้ในการ

ผลิตสื่อบทเรียนคอมพวิเตอร จึงตองมีความรูในเรื่องโปรแกรมตาง ๆ ที่สามารถนํามาพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร ใหมีคุณภาพ และมีความนาสนใจยิ่งขึน้ 

  3.  เนื่องจากคอมพิวเตอร เปนสื่อที่มทีัง้ตัวอักษร ขอความ ภาพนิง่  ภาพเคลื่อนไหว เสียง  ที่

นํามาผสมผสานกนัไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในเรื่องของการออกแบบนั้น จาํเปนที่จะตองมกีารนํา

หลักการทฤษฎีจิตวิทยา และหลักการทางศิลปะนํามาประยุกตใชในการชวยออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร

ใหมีความนาสนใจยิ่งขึน้ 

  4.  การผสมผสานเชื่อมโยง ระหวางเนื้อหาวชิาคณิตศาสตรกับบทเรียนคอมพิวเตอรทําใหการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีอุปกรณ และส่ือที่ชวยในการเรียนการสอน จะชวยดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียน ทาํใหเหน็รูปธรรม งายแกการเขาใจของผูเรียน  เกิดเจตคตทิี่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  5. บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต สามารถนําไปใชในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรทั้งในการเรียนในชั่วโมงเรียน ศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  และใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิตได 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรในรูปแบบอื่น ๆ เชน บทเรียนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต    

 



 50 

 

  2.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรู 

ในสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และในระดับชวงชัน้อื่น ๆ ตอไป 

  3.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ในกลุมสาระ 

การเรียนรูอ่ืน ๆ ตอไป 
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ภาคผนวก ก 
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมัน่ 

ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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 แบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร ทัง้ 3 เร่ือง มีคาความเชื่อมั่น 0.80 โดยสามารถแสดง

คาความเชื่อมัน่ในแตละเรื่องได ดังแสดง 

 

ตาราง 6 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมทธิ ์   

    ทางการเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต เร่ืองที่ 1 การเลื่อนขนาน 

 
 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจาํแนก 

(r) 

1 0.61 0.28 

2 0.73 0.32 

3 0.78 0.59 

4 0.41 0.56 

5 0.33 0.32 

6 0.37 0.59 

7 0.73 0.66 

8 0.37 0.59 

9 0.50 0.55 

10 0.33 0.32 

 
คาความยากงาย  0.33 – 0.78 
คาอํานาจจาํแนก 0.28 – 0.66 
คาความเชื่อมั่น   0.49 
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ตาราง 7 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมทธิ ์   

    ทางการเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต เร่ืองที่ 2 การหมนุ 

 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจาํแนก 

(r) 

1 0.39 0.28 

2 0.76 0.62 

3 0.36 0.32 

4 0.46 0.41 

5 0.72 0.57 

6 0.54 0.55 

7 0.41 0.31 

8 0.52 0.52 

9 0.75 0.38 

10 0.60 0.39 

 
     คาความยากงาย  0.36 – 0.76 
 คาอํานาจจาํแนก 0.28 – 0.62 
 คาความเชื่อมั่น   0.60 
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ตาราง 8 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมทธิ ์   

    ทางการเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต เร่ืองที่ 3 การสะทอน 

 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจาํแนก 

(r) 

1 0.59 0.56 

2 0.42 0.49 

3 0.70 0.48 

4 0.62 0.78 

5 0.64 0.47 

6 0.44 0.51 

7 0.30 0.38 

8 0.65 0.36 

9 0.65 0.56 

10 0.23 0.35 

 
คาความยากงาย  0.23 – 0.70 
คาอํานาจจาํแนก 0.35 – 0.78 
คาความเชื่อมั่น   0.61 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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เรื่องที่ 1 การเลื่อนขนาน 
2. จงหาพิกัดของจุด A (4 , -2) ที่เกิดจากการเลื่อนขนานเดียวกับการสง จุด B (-1 , 5) ไปยังจุด 

    B’ (5 , 1) 

 ก. (2 , -2)    ข. (0 , -8) 

 ค. (8 , 4)    ง. (10 , -6) 

7. จุด (5 , -1) ซึ่งอยูบนระนาบพิกัดฉาก เกดิจากการเลื่อนจุดในขอใด 

 ก. เลื่อนจุด (-2 , 7) ไปทางขวาเปนระยะ 7 หนวย และเลื่อนขึ้นเปนระยะ 8 หนวย 

 ข. เลื่อนจุด (-3 , 6) ไปทางขวาเปนระยะ 8 หนวย และเลื่อนลงเปนระยะ 7 หนวย 

 ค. เลื่อนจุด (-4 , 4) ไปทางซายเปนระยะ 9 หนวย และเลื่อนขึ้นเปนระยะ 5 หนวย 

 ง. เลื่อนจุด (-6 , 1) ไปทางซายเปนระยะ 11 หนวย และเลื่อนลงเปนระยะ 2 หนวย 

9. ถาจุด P มีพิกัด (3 , 2) เลื่อนจุด P ดวยเวกเตอร MN เมื่อ M (-7 , 3) และ N (-3 , 6)  

     จะได P’ มพีิกัดใด 

 ก. (7 , -5)    ข. (7 , 5)  

 ค. (-7 , -5)    ง. (-7 , 5) 

 
เรื่องที่ 2 การหมุน 
1. รูปสามเหลีย่ม ABC จุด A มีพิกัดเปน (3 , 0)  จุด B มีพิกัดเปน (5 , 1) และ 

   จุด C มพีิกดัเปน (2 , 3)  จงหาพกิัดของจุด C บนภาพจากการหมนุรูปสามเหลี่ยม 

   ABC โดยหมุนรอบจุดกําเนิดดวยมมุ 180° 

 ก. (-2 , -3)    ข. (2 , -3) 

 ค. (2 , 3)    ง. (-2 , 3) 

 

8. เมื่อหมุนจดุ (3 , -4) รอบจุดกําเนิดดวยมุม 180 องศา จะไดจุดใด 

 ก. (-3 , -4)     ข. (-3 , 4) 

 ค. (3 , -4)    ง. (3 , 4) 

 

10. เมื่อหมุนจดุ (3 , 0) ทวนเข็มนาฬิการอบจุด (0 , 0) ไป 180 องศา จะไดจุดใด 

 ก. (-3 , 0)     ข. (3 , 0) 

 ค. (0 , 3)    ง. (0 , -3) 
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เรื่องที่ 3 การสะทอน 
2. กาํหนด AB โดยมีแกน X เปนเสนสะทอน จุด A มีพิกดัเปน (-3 , 4) และจุด B มีพกิัดเปน 

    (4 , -2) จงหาพิกัดของจดุ A’ และ B’ 

 ก. A’ (3 , 4) , B’ (-4 , 2)  ข. A’ (3 , -4) , B’ (-4 , 2) 

 ค. A’ (-3 , -4) , B’ (4 , 2)  ง. A’ (-3 , 4) , B’ (-4 , 2) 

7. เมื่อสะทอนจุด (6 , 9) กับแกน X จะไดจดุใด 

 ก. (-6 , 9)    ข. (6 , -9) 

 ค. (-6 , -9)    ง. (6 , 9) 

10. จากรูปจงพิจารณาวาขอใดผิด  

 

 

 ก. รูป F เปนรูปสะทอนของรูป E   

 ข. รูป F เปนรูปสะทอนของรูป B 

 ค. รูป C เปนรูปที่เกิดจากการเลื่อนขนานของรูป A 

 ง. รูป D เปนรูปที่เกิดจากการหมุนรูป A โดยหมนุทวนเข็มนาฬิกาเปนมุม 180 องศา 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร (ดานเนื้อหา) 
เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 
ระดับความคิดเห็น  

รายการ ดีมาก 
 
5 

ดี 
 
4 

ปานกลาง 
 
3 

ปรับปรุง 
 
2 

ไมม ี
คุณภาพ 

1 
1. คุณภาพดานเนื้อหา 
  1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค 
  1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 
  1.3 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 
  1.4 ปริมาณเนื้อหา 
  1.5 ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา 
  1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 
  1.7 ระยะเวลาในการนําเสนอเนื้อหา 

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

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

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

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

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

2. คุณภาพดานการประเมิน 
  2.1 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียน 
       กับจุดประสงค 
  2.2 ความสอดคลองของแบบฝกหัดระหวางเรียน 
       กับเนื้อหา 
  2.3 ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับ 
       จุดประสงค 
  2.4 ความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนกับ 
       เน้ือหา 

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน 
               (.....................................................) 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร (ดานสื่อ) 
เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 
ระดับความคิดเห็น  

รายการ ดีมาก 
 
5 

ดี 
 
4 

ปานกลาง 
 
3 

ปรับปรุง 
 
2 

ไมม ี
คุณภาพ 

1 
1. คุณภาพเสียง และการใชภาษา 
  1.1 ความสอดคลองตามเนื้อหาของภาพที่นําเสนอ 
  1.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
  1.3 ความเหมาะสมของการจัดลําดับภาพ 
  1.4 ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 
        บทเรียน 
  1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน 
  1.6 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 
       บทเรียน 
 

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

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

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

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

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

 
2. ตัวอักษร และการเลือกใชสี 
  2.1 ความชัดเจนของรูปแบบของอักษรที่ใชนําเสนอ 
  2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการ 
        นําเสนอ 
  2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีของตัวอักษร 
  2.4 ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังของเน้ือหา 
  2.5 ความเหมาะสมของสีของพ้ืนหลังของเน้ือหา 
  2.6 ความเหมาะสมของจังหวะการปรากฏตัวอักษร 
       เพ่ือการนําเสนอ 

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

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

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

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

 
 
................ 
................ 
 
................ 
................ 
................ 
................ 
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ระดับความคิดเห็น  

รายการ ดีมาก 
 
5 

ดี 
 
4 

ปานกลาง 
 
3 

ปรับปรุง 
 
2 

ไมม ี
คุณภาพ 

1 
3. การจัดบทเรียน 
  3.1 ความชัดเจนของคําอธิบายในการใชบทเรียน 
  3.2 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหาใน 
       บทเรียน 
  3.3 ความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหผูเรียน 
       ควบคุมและโตตอบกับบทเรียน เชน การใช 
       แปนพิมพ เมาส และการหนวงเวลา 
  3.4 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอของ 
       บทเรียนโดยภาพรวม 
 

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

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

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

            ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน 
       (.....................................................) 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร 

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

1.  อาจารยภคมณ  วกัจันทร   อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

        โรงเรียนบานกงุประชาสรรค 

2.  อาจารยสมคิด  ชวงเปย   อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

        โรงเรียนชมุชนบานทุงโพธิ ์

3.  อาจารยสุดาพร  เชียงเถยีร   อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

        โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 93 (บานลาดตะเคียน) 

       
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 

 
1.  ผูชวยศาสตรจารยชาญชัย  อินทรสุนานนท สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร   

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2.  ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร   

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

3.  ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา  เจริญวานชิ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร   

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4.  ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  นธิิไชโย  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

คณะครุศาสตร   

        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร  

5.  อาจารยสิริพร  อินทสนธิ ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

        คณะวิทยาการจัดการ 

        มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
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ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวยุคลทิพย  ใจขํา 

วัน เดือน ป เกดิ     วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 

สถานที่เกิด      ปราจีนบุรี 
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