
บทที่  1 
 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามหลักสูตรขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงปการศึกษา 2557 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปน

เกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน เนนการสอนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเหตุน้ีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดนํา

แนวคิดดังกลาวมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทําเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี โดยกําหนดคุณภาพของผูเรียนในแตละชวงช้ันไวอยางชัดเจนตามโครงสรางของหลักสูตร (โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558) 

ปญหาสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทําคุกก้ีเบ้ืองตน คือ 

การขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผูเรียนทักษะการฝกปฏิบัติใน

เน้ือหาในรายวิชาตางๆ (กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี, 2558) 

 การเรียนรูยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกหน

ทุกแหง โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มีการสื่อสารแบบไรสายเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยการ

เรียนการสอนน้ันจะตองตระหนักถึงบริบทของผูเรียนเปนสําคัญ (S. Yahya, E. Ahmad, and K. Jalil, 2010) 

ซึ่งการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบ u-Learning เรียกวา Ubiquitous Learning Environment (ULE) 

เปนการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ใหเกิดการเรียนรูไดทุกหนทุกแหง การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นทุกเวลา 

โดยมีอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนเครื่องมืออานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงเรียนรู 

สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบยูบิควิตัส ประกอบดวย 4 สวนคือ 1) อุปกรณเคลื่อนที่ 2) การสื่อสารแบบไร

สาย 3) ระบบการจัดการเรียนรูแบบยูบิควิตัส และ 4) การตรวจจับบริบทการเรียนรู (V. Jones and J. H. Jo, 

2004) การจัดการเรียนรู โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ในการเรียนรู จะทําให

นักเรียน สามารถเรียนรูดวยตัวเองเปนสําคัญไดน้ัน ผูเรียนไดใช ทักษะและประสบการณของตนเองในการ

คนควาหาขอมูล จากแหลงความรู เกิดความสงสัยและใฝเรียนรู สามารถตัดสินใจ และเสริมสรางความมั่นใจให

ผูเรียนเปนผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องที่ตองการหาคาตอบและแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค (มหาชาติ 

อินทโชติ และ สาโรช โศภีรักข, 2558) 



 จากประโยชนของระบบ u-Learning และปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง การพับใบตอง ดังกลาว เปนแนวทางใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ U-

Learning วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น สําหรับนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือที่จะไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนการสงเสริมให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเปนแนวทางใหครูจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  



วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อาหารไทยจานเดียว สารมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐ

จากวัสดุในทองถิ่น 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้ง น้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 3 หองเรียน รวมนักเรียน 120 คน และทําการสุมตัวอยางจํานวน 2 หองเรียน โดยการสุมแบบกลุม 

(cluster random sampling) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 70 คน 

 2. ตัวแปรที่ทําการศึกษา 

  ตัวแปรตน คือ การสอนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐจาก

วัสดุในทองถิ่น 

  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจเรียนตอการเรียน 

 3. เนื้อหา 

  เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งน้ี วิชางานประดิษฐ 1 

 

นิยามคําศัพท 

 1. การพัฒนาทักษะการประดิษฐภาชนะจากใบตอง หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ไดจากการ

เรียนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ และคะแนนที่ไดจากการประเมินตาม

สภาพจริงที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนการทดสอบโดยการปฏิบัติ  

 2. สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อมัลติมีเดียที่ผูคนควาสรางขึ้น โดยใชเน้ือหาในการการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง การพับภาชนะจากใบตอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

 3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่

กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน โดนใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางการเรียนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่องงานประดิษฐ 

อยูในระดับผานเกณฑ 

 2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือชวยแกปญหาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

  



บทที่ 2 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงเปนหัวขอและลําดับการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

 เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 เอกสารที่เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R & D) 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) เปนการวิจัยทาง

การศึกษาประเภทหน่ึง ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี เกย (Gay, 1976, p.8) ได

กลาวถึง การวิจัยและพัฒนาวา เปนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับใชในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการ

วิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึง วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสื่อการสอน และระบบการจักการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมไปถึง

การกําหนดจุดประสงคลักษณะของบุคคลและระยะเวลา และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะ

เปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ตองการ 

บอรก และ กอลล (Borg & Gall, 1989, p.784-785) ไดกลาวถึงความหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Educational Research and Development หรือ R&D)  วาเปนกระบวนการหรือวิธีการสําคัญอยางหน่ึงที่

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาใหสัมฤทธ์ิผล โดยเนนหลักตรรกวิทยา เปาหมายหลักคือใช

เปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา(Education Product) อัน

หมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน ตํารา ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน 

คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากน้ันยังหมายรวมถึงวิธีการดวย ซึ่งวิธีการคือ การสอนและ

โปรแกรมตาง ๆ ในการสอน เชน  โปรแกรมการศึกษาเรื่องยา หรือโปแกรมการพัฒนาจุดสําคัญในการวิจัย

และพัฒนาในปจจุบัน ที่ปรากฏเปนการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน โปรแกรมในระบบการเรียนที่ซับซอน และการอบรม

ใหกับบุคลากรในการทํางาน 



 

2.2 เอกสารที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ันไดมีผูใหความหมายไว

หลายทาน ดังน้ี 

 กลัค (Gluck, 1989, p.3) กลาววา มัลติมีเดียเปนการเช่ือมโยงขอมูลและเขาถึงขอมูลโดยการใชสื่อ

ตาง ๆ กันเรียกวา Multimedia information โดยผานคอมพิวเตอร ขอมูลอาจไมไดอยูรูปของของขอความ 

(Non-text information) แตอาจเปนภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร ภาพวีดิทัศน หรือการ

บันทึกเสียง 

 เกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก (2541, น.14) ไดสรุปความหมายของมัลติมีเดียไววา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นําเสนอสาระเน้ือหาดวย ภาพ ขอความเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

โดยมีลักษณะเปนบทเรียนแบบโปรแกรมที่มีโครงสรางประกอบดวยโหนด (Nodes) และลิงค (Links) ที่ไมเปน

เสนตรง โดยมีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับโปรแกรม 

 กิดานันท มลิทอง (2543, น.283) ไดกลาววา มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีการสรางสิ่งแวดลอมที่ยอมใหผูใช

สรางความเก่ียวโยงระหวางหัวขอตาง ๆ แทนที่จะตองอานเรื่องราวเรียงลําดับกันดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําให

เปนสื่อหลายมิติมีการนําเสนอขอมูลไมเปนแบบเสนตรง และเพ่ิมความสามารถในการบรรจุขอมูลในลักษณะ

ของภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน ภาพกราฟกที่เปนภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ภาพถาย เสียงพูด 

เสียงดนตรี เขาไวในเน้ือหาดวย เพ่ือใหผูใชหรือผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาเรื่องราวในในลักษณะตาง ๆ ได

หลายรูปแบบมากขึ้นกวาเดิมรวมถึงการโตตอบระหวางผูใชกับสื่อลักษณะสื่อผสมเชิงโตตอบโดยการคลิกที่จุด

เช่ือมโยง 

 จากความหมายและลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียขางตน สรุปไดวาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียหมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรที่นําเสนอขอมูลในลักษณะแบบเสนทางที่แยกสายสาขา 

บรรจุขอมูลในลักษณะของมัลติมีเดียประกอบดวย ตัวอักอักษร ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

โดยบทเรียนสามารถเช่ือมโยงสวน ประกอบมัลติมีเดียถึงกันได เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาในลักษณะ

ตาง ๆ ไดหลายรูปแบบรวมถึงการโตตอบระหวางผูใชกับสื่อลักษณะสื่อประสมเชิงโตตอบโดยการคลิกที่จุด

เช่ือมโยง 

 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 



 จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่กลาวมาแลว จะเห็นวาไดใชสื่อหลายรูปแบบมานําเสนอ

สารสนเทศที่ตองการดวยคอมพิวเตอร ซึ่งสื่อที่นํามาประกอบรวมเปนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเหลาน้ันมี

องคประกอบดังน้ี  

 1. ขอความ (Text) ตัวหนังสือและขอความสามารถสรางไดหลายรูปแบบหลายขนาดออกแบบให

เคลื่อนไหวไดอยางนาสนใจ สวยงามตามความตองการ หรือเนนใหสามารถเช่ือมโยงในลักษณะของ

ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ไดอีกดวย 

 2. เสียง (sound) เชน เสียงดนตรี เสียงบรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เสียงในระบบมัลติมีเดียเปน

สัญญาณดิจิตอล ดังน้ันจึงตองเปลี่ยนรูปแบบเสียงจากสัญญาณอนาล็อกมาเปนดิจิตอลกอน แฟมเสียงในระบบ

แมคอินทอชนิยมใชช่ือแฟมที่ลงทายดวย AIF หรือ SND สวนในระบบวินโดวนิยมใช MID หรือ WAV แฟม

ประเภท MID น้ันจะเปนการสังเคราะหเสียงเพ่ือสรางเสียงขึ้นมาใหม ซึ่งจะทําใหแฟมมีขนาดเล็กกวาแฟม 

WAV   แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา (กิตานันท มลิทอง, 2543, น.272)  



 3. ภาพ(Picture)  มี 2 ประเภท 

      3.1 ภาพน่ิง (Still images) กอนที่ภาพวาด ภาพถาย หรือภาพตางๆ จะเปนภาพน่ิงนําเสนอบน

คอมพิวเตอรน้ัน ภาพเหลาน้ันจะตองเปลี่ยนรูปแบบกอน ซึ่งสามารถสรางโดยใชเครื่องสแกนภาพหรือใช

โปรแกรมสรางภาพขึ้นมา รูปแบบภาพที่นิยมใชมี 2 รูปแบบ คือ แบบกราฟฟกแผนที่บิต ซึ่งช่ือแฟมลงทาย

ดวย .gif, .tiff, และ .bmp  และแบบกราฟฟกเสนสมมติ  ช่ือแฟมลงทายดวย .eps, .wmf  และ  .pict (กิ

ดานันท มลิทอง, 2543, น.271) 

      3.2 ภาพเคลื่อนไหว(Motion picture) การนําภาพน่ิงที่ตอเน่ืองกันมาแสดงติดตอกันดวย

ความเร็วที่สายตาไมสามารถจับได เน่ืองจากการสรางภาพสีตองใชหนวยความจํา เปนจํานวนมากจึงไดมีการ

คิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจํานอยลง เรียกวา Video  Compresion  หรือที่รูจักกันดี คือ 

MPEG Moving Picture Expert Group ซึ่งสามารถบีบอัดไดทั้งภาพและเสียง 

 4. การเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หรือสวนประสาน เมื่อนําขอมูลตางๆมารวบรวม

สรางเปนแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว จําเปนตองสรางสวนประสานเพ่ือผูใชเลือก

ที่จะเขาสูสวนใดสวนหน่ึงของการนําเสนอเพ่ือศึกษาตามความพอใจ 

 5. วีดีทัศน (Video) การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเก่ียวของกับการนําเอาภาพยนตร วีดีทัศนซึ่งอยูใน

รูปของดิจิตอลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตที่เขียนขึ้น ลักษณะทั่วไปของวีดีทัศนจะนําเสนอดวยเวลาจริงที่

จํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะน้ีจะเรียกวา วีดีทัศนดิจิตอล(Digital Video) คุณภาพของวีดีทัศนดิจิตอล

จะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังน้ันวีดีทัศนดิจิตอลและเสียงจึงเปนสวนที่รวมเขาไปสูใน

รูปแบบของการนําเสนอ และการเขียนโปรแกรมมัลติมี เดีย วีดีทัศนสามารถนําเสนอไดทันทีดวย

จอคอมพิวเตอร ในขณะที่เสียงสามารถเลนออกไปยังลําโพงภายนอกไดผานการดเสียง (Sound Card) 

 ระบบของคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

 ปจจุบันมัลติมีเดียเปนนวัตกรรมที่มีการเติบโตขึ้น ทั้งดานของซอฟตแวรและฮารดแวร 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียพีซีมีราคาถูกลง ในขณะที่ประสิทธิภาพในดานของภาพ เสียงและการนําเสนอวีดีทัศน

ไดรับการพัฒนาจนมีคุณภาพสูงขึ้นกวาเดิม ทําใหคอมพิวเตอรในปจจุบันมีศักยภาพดานมัลติมีเดียสูงและ

ผูผลิตคอมพิวเตอรก็รองรับการนําเสนอซอฟตแวรในรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ิมมากขึ้นดวย สามารถใชงายขึ้น 

รวมทั้งในวงการการศึกษาก็สามารถนําไปใชประโยชนดังกลาวได ตลอดจนมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตทาง

การศึกษาไดหลากหลายขึ้น จากเดิมที่เปนเพียงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทาน้ัน 

 ระบบของมัลติมีเดียโดยหลักๆ จะประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ดังน้ี 

 1. คอมพิวเตอรที่ใชเปนมัลติมีเดียน้ันจําเปนตองมีระบบ เพ่ือใหสามารถใชประมวลผล ใชควบคุมตัด

ตอและแกไขขอมูล ภาพ เสียง และสามารถนําเสนอภาพและเสียงที่มีคุณภาดี จึงจําเปนตองมีการยกระดับ



ปรับเปลี่ยนอุปกรณที่สนับสนุนระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเรียกวา Multimedia upgrade package เครื่อง

คอมพิวเตอรที่จําหนายกันในปจจุบันจะติดต้ังชุดมัลติมีเดียไวเรียบรอยแลว คอมพิวเตอรที่ติดต้ังชุดมัลติมีเดีย

ไวแลวน้ันจะเรียกวา มัลติมีเดียพีซี (Multimedia PC) โดยใชช่ือยอวา MPC 

 2. การดเสียง(Sound Card) การดเสียงเปนอารดแวรอีกตัวหน่ึงที่ขาดไมไดสําหรับระบบมัลติมีเดีย 

เพราะในปจจุบันซอฟแวรที่ออกมารองรับงานประเภทน้ี จะมีเสียงดนตรี เสียงประกอบตางๆ เขามารวมอยูใน

ซอฟตแวรดวย เชน ซอฟตแวรสารานุกรม ซอฟตแวรเกมส เปนตน โดยปกติการดเสียงที่ผลิตออกมาน้ันตอง

สามารถเลนไฟลขอมูลที่เก็บอยูในรูปของ Waveform(.WAV)  ซึ่งเทคนิคที่ใชเก็บขอมูลเสียงดังกลาวน้ีเรียกวา 

PCM(Pulse Code Modulation)  ซึ่งเปนขอกําหนดของ MPC  ดวยเชนกัน 

 3. การดวีดีทัศน(Video Card) ทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาวีดีทัศนใหสามารถแสดงภาพบน

จอคอมพิวเตอรได ขณะเดียวกันสามารถสงสัญญาณอนาล็อกเขาจอภาพโทรทัศนไดโดยไมตองใช

หนวยความจําแบบฮารดดิสก สามารถเลนไดโดยไมตองใชเครื่องเลนวีดีโอเทป ปจจุบันมีจําหนายตาม

ทองตลาดไอทีใหไดเลือกใชตามความตองการ เชน Video Blaster Real Magic, MPEG Master เปนตน 

 4. จอภาพ(CRT Monitor) เปนจอภาพที่สามารถแสดงสีได ตองมีความเร็วในการสแกนภาพและสราง

ภาพไดสูงกวาจอโทรทัศนทั่วๆ ไป และตองไมสะทอนแสง (Nonglare) มีการกระจายรังสีที่ตํ่า (Low 

emission) ควรเปนแบบ non-interlace เพ่ือใหไดจอภาพน่ิง สบายตา ควรเปนจอภาพขนาด 15 น้ิวเปน

อยางตํ่า จอรับสัญญาณภาพเปนสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน และสามารถทําการผสมสีนํ้าตามความเขม

ของสีทั้งสามดังกลาวไดมากถึง 16 ลานสี 

 5. เครื่องเลนซีดี-รอม (CD-ROM Drive) เปนฮารดแวรรวมอยางหน่ึงที่ควบคมุโดย                            

คอมพิวเตอรเพ่ืออานขอมูลที่ถูกบันทึกอยูในแผนซีดี-รอม และแผนซีดี-รอมดังกลาวน้ีจะมีคุณลักษณะดังน้ี 

หนา 1 มิลลิเมตร มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ความจุในการบันทึกขอมูลมีประมาณ 550 MB  

650 MB  680 MB  มีความเร็วในการสงถายขอมูลต้ังแต 150 KB/sec  300 KB/sec  600 KB/sec  และ

ความเร็วในการเขาถึงขอมูล 

 ขอไดเปรียบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอ่ืนๆ มีดังน้ี 

 1. สามารถกระตุนประสาทการรับรูพรอมๆ กัน ทั้งการดูและการฟง 

 2. สามารถใหขอมูลจํานวนมาก ทําใหงายตอการทําความเขาใจ 

 3. สามารถใหขอมูลปอนกลับ และใหมีการปฏิสัมพันธ ทําใหผูใชรูสึกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใน

การเรียนการสอน 

 4. การรับรูทั้งตาและหูประกอบกับการมีปฏิสัมพันธ ทําใหเกิดประสบการณตรงตอผูใช เปนผลให

สามารถเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดอยางลึกซึ้ง 



 5. การผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหา ขอมูลได

หลายครั้งโดยไมเสียเวลา และคาใชจายมากนัก ทําใหผูผลิตมีการพัฒนา ทดลองทําไดหลายๆครั้ง  เพ่ือใหได

สื่อที่มีคุณภาพดีขึ้น 

 6. สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณที่ดีทั้งดานผูผลิต และผูใชประโยชนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  นักวิชาการทางดานการศึกษา ไดจําแนกลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรออกเปนแบบตางๆ ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังน้ี (กิดานันท  มลิทอง. 2543 : 244-248) 

 1. บทเรียนสอนหรือทบทวน เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ผลิตขึ้นเพ่ือเปนสื่อ

การเรียนการสอน 

 2. แบบฝกและปฏิบัติคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกอบรม ผลิตขึ้นเพ่ือการฝกอบรม 

 3. การสรางสถานการณจําลอง บทเรียนคอมพิวเตอรที่นําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลอง

สถานการณจริงขึ้นใหแกผูเรียนไดศึกษา พบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพ่ือฝกทักษะและการเรียนรู 

 4. การแกปญหา บทเรียนคอมพิวเตอรที่ทําใหผูเรียนจะตองพยายามที่จะหาวิธีแกปญหาจะเนนใหฝก

การคิด การตัดสินใจ 

 5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง ผลิตเพ่ือความบันเทิง เชน ภาพยนตร การตูน 

เพลง 

 6. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ืองานดานขาวสาร เปนการรวบรวมขอมูลการซื้อขายแหลงซื้อ

ขายสินคาตางๆ 

 7. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคนควา เปนการรวบรวมความรูตางๆ 

 8. บทเรียนคอมพิวเตอรออกมัลติมีเดียเพ่ืองานขายและการตลาด 

 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผูเรียน เรียนตามเอกัตภาพ 

 2. คอมพิวเตอรชวยสอนมีการปอนกลับทันที มีสีสัน ภาพและเสียง ทําใหผูเรียนเกิดความต่ืนเตน ไม

นาเบ่ือ 

 3. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียน มีโอกาสเรียนซ้ําแลวซ้ําอีกกี่ครั้งก็ไดตามตองการ 

 4. คอมพิวเตอรชวยสอนยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการเรียนการสอนอ่ืนยึดครูเปนสําคัญ ไมคํานึงถึง

ความแตกตางของผูเรียน 

 5. คอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเน้ือหามากขึ้น 



 6. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 

 7. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนไดเรียนแบบ Active Leaning 

 8. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ 

 ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอนมีขอดีและขอจํากัด (กิดานันท มลิทอง, 

2543, น.285-286) ดังน้ี 

 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. บทเรียนในลักษณะของสื่อประสมตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ทําใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ในชองทางการสื่อสาร และไดเน้ือหาความรูเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม 

 2. การใชจุดเช่ือมโยงหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเช่ือตอความคิดจากเน้ือหาบทหน่ึงไปยังเน้ือหาที่

เกี่ยวของกันไดงาย 

 3. เปดโอกาสใหผูเรียนสํารวจขอมูลตามความสนใจของแตละคน ไดดวยตนเองในลักษณะการศึกษา

รายบุคคล และชวยใหมีการจัดโครงสรางการเรียนรูในการคนพบของตนเองได 

 4. ผูสอนและผูเรียนสามารถรวมมือกันผลิตบทเรียนจากซอฟตแวรโปรแกรม และผูเรียนเองก็สามารถ

ใชโปรแกรมเหลาน้ันในการทํางานตางๆ ไดสะดวก 

 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. ถาบทเรียนน้ันไดรับการออกแบบที่ไมพอดี อาจทําใหผูเรียนหลงวนเวียนอยูในเน้ือหาได 

 2. ผูเรียนที่มีลักษณะตองพ่ึงพาผูอ่ืน ในการเรียนรูจะรูสึกสับสนในการเรียน หรืออาจจะไมสามารถ

ตัดสินใจไดเองวาตองสืบคนขอมูลมากเทาใดจึงจะเพียงพอเน่ืองมาจากไมมีผูใหคําแนะนํา 

 3. ซอฟตแวรโปรแกรมช้ันสูงอาจยากในการใชงานเน่ืองจากตองใชการเขียนสคริปตรวมดวย 

 4. เน่ืองจากเน้ือหาของสื่อหลายมิติมีลักษณะไมเปนเสนตรง ซับซอน และมุงเนนในเรื่องการใหสืบคน 

จึงทําใหเสียเวลามากในการสรางบทเรียนในลักษณะน้ี 

 จากความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประกอบกับศักยภาพของระบบขอมูลซึ่ง

พัฒนาโลกสูยุคของขาวสารขอมูล จนเปนเหตุใหแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษากาวตามไปเปนลําดับ 

ดวยการประยุกตใชคอมพิวเตอรใหสามารถนําเสนอขอมูลที่จําเปนตอการเรียนรูไดทุกรูปแบบ ทุกระดับ ใน

ลักษณะของตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพจําลอง รวมถึงวีดีทัศน เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนรู

มีชีวิตชีวานาสนใจ ชวนใหติดตามหรือที่เรียกวา มัลติมีเดีย(Multimedia) ซึ่งตรงกับศัพทบัญญัติของ

ราชบัณฑิตยสถานวา 1.สื่อผสม 2.สื่อหลายแบบ (กิดานันท มลิทอง, 2543, น.255) 



 มัลติมีเดียเปนการใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการนําเสนอสารสนเทศ โดยใชสื่อมากกวาหน่ึงอยางใน

การนําเสนอไมวาจะเปนขอความ ภาพน่ิง กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีทัศน ผสมผสานกันอยางมี

ระบบ ทั้งในลักษณะของไฮเปอรเทกซและไฮเปอรมีเดีย เพ่ือสื่อความคิดไปสูผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีตองมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใชโปรแกรม ซึ่งโดยทั่วไปสื่อดังกลาวมักปรากฏในรูปของซีดี-รอม 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ศิริชัย  สงวนแกว (2534, น.173 – 179) และถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541, น.27 – 

39) ไดเสนอลําดับขั้นในการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนไววา ลําดับขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอนหรือที่เรียกวา Instruction Computing Development พอจะแบงได 3ขั้นตอนใหญๆ 

คือ  

 1) การออกแบบ(Instruction Design)  

 2) การสราง (Instruction Construction) 

  3) การประยุกตใช (Instruction Implement) 

 1. การออกแบบ (Instruction Design) เปนการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการทํางานของ

โปรแกรม โดยเปนหนาที่ของนักศึกษาหรือครูผูสอนที่มีความรอบรูในเน้ือหาวิชาหลักจิตวิทยาวิธีการสอน การ

วัดผลประเมินผล ถาในระดับโรงเรียนก็จะแบงเปนกลุมครูที่มีความชํานาญในการสอนซึ่งตองมีกิจกรรมรวมกัน

ในการพัฒนา ดังน้ี 

        1.1 วิเคราะหเน้ือหา การเลือกสรรเน้ือหาจะมาทําเปนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีขอพิจารณา

ดังน้ี 

  1.1.1 เลือกเน้ือหาที่มีการฝกทักษะทําซ้ําบอย ๆ ตองมีภาพประกอบ 

  1.1.2 เลือกเน้ือหาที่คาดวาจะชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากวาวิธีเดิม 

  1.1.3 เน้ือหาบางอยางที่สามารถจะจําลองอยูในรูปของการสาธิตได โดยหากทําการทดลอง

จริง ๆ อาจมีอันตราย หรือตองใชวัสดุสิ้นเปลืองหรืออุปกรณมีราคาแพง        

 1.2 ศึกษาความเปนไปได เพราะแมวาคอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงไร แตก็มีขอจํากัดในบาง

เรื่อง ดังน้ันเมื่อครูผูสอนไดเลือกเน้ือหาและวิเคราะหออกมาแลวก็จําเปนตองปรึกษากับฝายเทคนิคหรือผูเขียน

โปรแกรม โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

        1.2.1 มีบุคลากรที่มีความรูพอจะพัฒนาโปรแกรมไดตามความตองการหรือไม 

  จะใชระยะเวลาในการพัฒนามากเกินการสอนธรรมดาหรือพัฒนาดวยสื่อการสอนแบบอ่ืน

หรือไม 

  1.2.2 ตองการอุปกรณพิเศษที่ตอเพ่ิมเติมจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม 



  1.2.3 มีงบประมาณเพียงพอหรือไม 

         1.3 กําหนดวัตถุประสงค การกําหนดคุณสมบัติและสิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนกอนและหลังการใช

โปรแกรม โดยระบุสิ่งตอไปน้ี 

  1.3.1 ความรูเพ่ือนฐานของผูเรียน ผูเรียนตองทราบอะไรบางกอนที่จะมาใชโปรแกรม 

  1.3.2สิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนหลังการใชโปรแกรมวาผูเรียนควรรูอะไร 

         1.4 ลําดับขั้นตอนการทํางาน นําเน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะห และสิ่งที่คาดหวังจากผูเรียน

สามารถผสมผสานเรียงลําดับ วางแนวการสอนในรูปของ Story Board และ โฟวชารท (Flow Chart) ซึ่งมี

หลักการนําเสนอคลายกับการภาพสไลด (Slide) โดยมีราละเอียด เง่ือนไขในการดึงภาพขามลําดับ คําถามและ

คําตอบที่แตกตางไปโดยเนนในเรื่องตอไปน้ี 

  1.4.1 ภาษาที่ใชเหมาะกับผูที่เรียนหรือไม 

  1.4.2 ขนาดขอความใน 1 จอภาพ 

  1.4.3 ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับวัยผูเรียน 

  1.4.4 คําติ คําชม แรงเสริมตาง ๆ ในการเรียน 

  1.4.5 หลักจิตวิทยาการเรียนรู การช้ีแนะ 

  1.4.6 แบบฝกหัด การประเมินผลความสนใจ 

 2. การสราง (Instruction Construction) เปนการสรางการทดสอบและปรับปรุงแกไขซอฟตแวรของ 

CAI โดยสวนน้ีจะเปนหนาที่ของนักคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมเมอรในระดับโรงเรียนก็อาจเปนครูผูสอนที่มี

ความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรม เขามาชวยในการสรางโปรแกรม ดังน้ี 

      2.1 การสรางโปรแกรม เปนการนําเน้ือหาที่มีอยูในรูป Story Board บนกระดาษใหเปนชุดคําสั่ง

ที่คอมพิวเตอรเขาใจ โดยใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาไดภาษาหน่ึง หรือโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียน

โดยเฉพาะ (Authoring System) โดยตองมีการตรวจสอบขอผิดพลาดโดยมีสาเหตุตอไปน้ี 

  2.1.1 รูปแบบคําสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เปนการใชคําสั่งไมถูกตองตามขอกําหนดของ

ภาษาน้ัน 

  2.1.2 แนวความคิดผิดพลาด (Logical Error) เปนขอผิดพลาดเน่ืองจากผูเรียนเขาใจขั้นตอน

การทํางานคลาดเคลื่อน เชน สูตรที่กําหนดผิด 

      2.2 ทดสอบการทํางาน หลังจากตรวจสอบขอผิดพลาดที่เรียกวา “BUG” ในโปรแกรมเรียบรอย

แลว ก็นําโปรแกรมที่สรางไปใหครูผูสอนดานเน้ือหาตรวจดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรม

บางสวน และนําไปทดสอบกับผูเรียนในสภาพาจริงเพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรม และหาขอบกพรองที่

ผูออกแบบคลาดไมถึงเพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันกลับมาปรับปรุงตนฉบับและแกไขโปรแกรมตอไป 



      2.3 ปรับปรุงแกไข หลังจากทราบขอบกพรองจากการนําโปรแกรมไปทดสอบการทํางานแลว ก็จะ

ทําการปรับปรุงแกไข การปรับปรุงจะตองเปลี่ยนแปลงที่ตัวตนฉบับของ Story Board กอน แลวจึงคอยปรับที่

ตัวโปรแกรม เมื่อแกไขเรียบรอยแลวก็นํากับไปทดสอบการทํางานใหม แตถายังมีขอบกพรองก็ตองปรับปรุง

แกไขตอ วนเวียนซ้ํา ๆ เชนน้ีจนกวาจะไดโปรแกรมเปนที่พอใจ ผูออกแบบจึงนําไปใชงาน จากน้ันก็จะเปนเรื่อง

ของการเขียนคูมือประกอบการใชงานโปรแกรมเพ่ือที่ผูจะนําโปรแกรมไปใช จะไดเตรียมอุปกรณ สภาพการ

ทํางานในการใชงานโปรแกรม โดยคูมือจะแบงออกเปน 3 ระดับคือ คูมือนักเรียน คูมือครู และคูมือการใชงาน

เครื่อง 

            2.3.1 คูมือนักเรียน 

          2.3.1.1 บอกช่ือเรื่อง ช่ือวิชา หนวยการสอนระดับช้ัน 

         2.3.1.2 วัตถุประสงคทั่วไปของบทเรียน เชน เพ่ือเสริมความรู เพ่ือ ทดสอบความรู 

หรือเพ่ือใชสอนแทนครูในช้ันเรียน เปนตน 

         2.3.1.3 บอกวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะของเน้ือหา 

         2.3.1.4 โครงรางเน้ือหา หรือบทสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

         2.3.1.5 ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนกอนการเรียน 

         2.3.1.6 แสดงตัวอยางเฟรมในบทเรียน และคําช้ีแจงในสวนที่จําเปน 

         2.3.1.7 บอกขั้นตอนกิจกรรม กฎเกณฑและขอเสนอแนะในชวงที่เกี่ยวของกับการเรียน 

การทดสอบ 

         2.3.1.8 ประมาณระยะเวลาในการเขียนบทเรียน 

            2.3.2 คูมือครู 

         2.3.2.1โครงรางของเน้ือหา 

         2.3.2.2 จุดประสงคของโปรแกรมที่ใชสอน 

         2.3.2.3 ใชสอนวิชาอะไร ตอนไหน สัมพันธกับวัตถุประสงหลักอยางไร ผูสอนควรมี

ความรูพ้ืนฐานอะไรบาง 

         2.3.2.4 ใหตัวอยางเพ่ือช้ีแนะวาโปรแกรม CAI จะชวยไดอยางไรชวงไหนวิชาน้ัน ๆ  

         2.3.2.5 ตัวอยางการ Input/Output จากผูเรียน 

                  2.3.2.6 เสนอแนะแรงขอมูลเพ่ิมเติมจากบทเรียน 

         2.3.2.7 เสนอแนะการดําเนินกิจกรรมและเวลาที่ใชในการเรียน 

         2.3.2.8 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน (ถามี) และหลังเรียนพรอมเฉลย 

            2.3.3 คูมือการใชเครื่อง 



         2.3.3.1 ช่ือโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรม ลิขสิทธ์ิ วันแกไขปรับปรุง 

         2.3.3.2 ภาษาที่ใชไฟลตาง ๆ ขนาดโปรแกรม 

         2.3.3.3หนวยความจําของเครื่อง อุปกรณฮารดแวรที่ตองใช หรือสวนประกอบเพ่ิมเติม 

         2.3.3.4 วิธีการใชเปนขั้น ๆ เริ่มต้ังแตการบูทเครื่องเปนตนไป 

         2.3.3.5 พิมพ Source Code ของโปรแกรมทั้งหมดลงกระดาษพิมพ 

         2.3.3.6 โฟวชารทของโปรแกรม 

         2.3.3.7 ตัวอยาง Input/output 

         2.3.3.8 ขอมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับตัวอยางประชากร 

 3. การประยุกตใช (Instruction Implement) การประยุกตใชในการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล เปนขั้นตอนที่นักคอมพิวเตอรกับครูผูสอน จะตองประสานงานซึ่งกันและกัน เพราะมีสวนที่

เก่ียวของกับการออกแบบและการสรางโปรแกรม โดยมีการประเมินผลเปนลําดับขั้นตอนสุดทายของการ

ทํางานรวมกัน ที่จะตัดสินใจวาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร สมควรที่จะใช

งานในการเรียนการสอนหรือไม 

      3.1 ประยุกตใชในหองเรียน การนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอนจะตองทําตามขอกําหนด

สําหรับการใชโปรแกรม เชน โปรแกรมออกแบบสําหรับการสาธิต ทดลอง ควรใหนักเรียนไดใชโปรแกรมกอน

เขาหองทดลองจริง ๆ โปรแกรมสําหรับเสริมการเรียนรู ควรจะมีช่ัวโมงกิจกรรมสําหรับการใชโปรแกรมเปนตน 

สําหรับโปรแกรมที่ใชเปนสื่อเสริมใหผูเรียนเห็นทั้งช้ัน อาจตองตออุปกรณขยายภาพสูจอขนาดใหญ เพ่ือให

ผูเรียนไดเห็นชัดเจนทุกคน 

      3.2 ประเมินผล การประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

สอน จะเปนการสรุปผลวาโปรแกรมที่สรางขึ้นเปนอยางไร สมควรจะนําไปใชในการเรียนการสอนหรือไม การ

ประเมินผลแบงออกเปนสองสวน คือ 

  3.2.1 สวนแรก ประเมินวาหลังจากที่นักเรียนใชโปรแกรมน้ีแลว บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว

หรือไม การประเมินผลสวนน้ี จะทําไดโดยใหผู เรียนทําตามแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เพ่ือวัด

ความกาวหนาของผูเรียน วัดความเขาใจในเน้ือหา ถาผลการทดสอบออกมาติดลบ หรือการทําผิดสูงกวา 10% 

ของโปรแกรมบทเรียนหน่ึง ๆ แสดงวาผูเรียนไมไดพัฒนาบทเรียนความรูเพ่ิมเติม เปนอันวาตองมีการปรับปรุง

ตนฉบับ (Story Board) หรือวัตถุประสงคกันใหม เพราะโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไมสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว 

  3.2.2 สวนที่สอง ประเมินในสวนของโปรแกรมการทํางานวา การใชโปรแกรมกับเน้ือหาวิชา

น้ีเหมาะสมกันหรือไม ทัศนคติของผูเรียนตอการใชเปนอยางไร วิธีการใชโปรแกรมยากงายอยางไรวิธีการเสนอ



บทเรียน ความถูกตองของเน้ือหา เอกสารประกอบหรือคูมือและการติดตอกับผูเรียนเปนอยางไร การ

ประเมินผลสวนน้ีจะใชกับแบบทดสอบภาม (Questionnaire) 

 การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 

การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน จะตองมีการวางแผน วางกรอบแนวคิดอยางมีระบบและมี

ขั้นตอน รวมถึงสามารถสื่อความหมายใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเขาใจ สามารถตอบสนองการเรียนรูได

หลากหลายรูปแบบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมไดอยางถูกตอง สามารถที่จะประเมินผลกอนและหลังเรียน

ดวยตนเองได แนวทางของการออกแบบมัลติมีเดียที่ดี คือ การออกแบบใหมีปฏิสัมพันธ โดยผูเรียนสามารถที่

จะโตตอบกลับไดอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถในการเรียนของผูเรียน 

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540, น.37) ไดกลาวถึงการออกแบบปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียวา เทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไปไดขยายและเปดโอกาสของการมีปฏิสัมพันธ หรือการมีกิจกรรมระหวางกัน (Interactivity) 

ระหวางบทเรียนและผูใชในลักษณะการสื่อสารสองทาง สวนการแพรหลายและเสียงออกทางโทรทัศนที่ดูชม

กันทุกวันน้ีเปนตัวอยางหน่ึงของการสื่อสารทางเดียว 

 การสื่อสารสองทางและการสื่อสารทางเดียวมีความแตกตางกันเหมือนกับความแตกตางของการ

สนทนากับการฟงบรรยาย กิจกรรมระหวางกันมีศักยภาพในการทําใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศ ชวยทําให

ผูเรียนเกิดโครงสรางทางความรู ความคิด หรือเกิดการเรียนรู รูปแบบการมีปฏิสัมพันธอาจอยูในรูปใดรูปหน่ึง

ตอไปน้ี 

 การใชเมนู (Menu Driver) ลักษณะที่เห็นไดทั่วของการใชเมนู คือ การจัดลําดับหัวขอบทเรียน ทําให

ผูเรียนเลือกขาวสารขอมูลที่ตองการไดตามความสนใจ    การใชเมนูมักจะประกอบดวยเมนูหลัก (Main 

Menu) ซึ่งแสดงหัวขอหลักใหเลือก และเมื่อไปยังแตละหัวขอหลักก็จะประกอบดวยเมนูยอยที่มีหัวขออ่ืนให

เลือกอีก หรือแยกไปยังเน้ือหาหรือสวนน้ันๆ เลยทันที เชน แยกไปยังสวนของแบบฝก หรือวีดีทัศน เปนตน 

 การใชแบบฝก (Exercise Driven) มักใชกับคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกฝน และ ฝกหัด (Drill 

and Practice) และการสอน (Testing) ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมลักษณะน้ีคือ ใชบทเรียนเปนผูตัดสินใจ

เลือกขาวสารขอมูลเพ่ือแสดงสมรรถนะของผูใชบทเรียนในเน้ือหาวิชาน้ันๆ ลําดับเสนทางจะเปนแบบเสนตรง 

(Linear) ในลักษณะไปทีละกาวทีละขั้น 

 การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปนรูปแบบปฏิสัมพันธที่ผูใชบทเรียนเลือก

ไปตามเสนทางที่เช่ือมคําสําคัญ ซึ่งอาจเปนคํา ขอความ เสียง หรือภาพน้ัน คําสําคัญ 

เหลาน้ีเช่ือมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหนาและถอยกลับได 

 การใชสถานการณจําลอง (Simulation) ปฏิสัมพันธในรูปแบบน้ีทําใหผูใชบทเรียนไดมีสวนรวมในการ

ทดลองหรือศึกษาจากสิ่งจําลองที่จะปรากฏเปนจริงในสถานการณที่เปนจริง โดยชวยในการหลีกเลี่ยงอันตราย



ที่จะเกิดขึ้นได นอกจากน้ันแลวยังชวยประหยัดเวลาในการศึกษาจากของจริง และลดคาใชจายจากการที่ตอง

ซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่มีราคาแพง 

 พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2542, น.79) ไดกลาวถึง การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบวา จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนของ แฮนนาฟน และ เพ็ค 

(Hannafin & Peck, 1998, p.63-85) กาเย และบริกส (Gagne & Briggs, 1988, p.47) และจากการศึกษา

ระบบกาเรียนการสอนของ เคมพ (Kemp, 1971, p.149) สามารถนําไปประยุกตออกแบบระบบการสอนใหม 

ที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังน้ี 

 1. ตอบสนองทันทีทันใด 

 2. การเขาถึงเน้ือหาหรือขอมูลตองไมเปนลําดับขั้นตอน 

 3. มีการแปลงขอมูลใหเขาใจไดงาย 

 4. มีการปอนกลับ 

 5. มีสิ่งประกอบนอกเหนือจากเน้ือหา เชน แนะนํา การชวยเหลือ หรือขอมูลเพ่ิมเติมจากเน้ือหา ฯลฯ 

 6. มีการสื่อสารสองทาง 

 7. สามารถหยุดโปรแกรมช่ัวคราวเมื่อไมเขาใจจุดใดจุดหน่ึงได หรือสามารถที่จะขอความชวยเหลือ 

 ชเวียร และ มิสานชุค (Schwier & Misanchuk, 1994, p.180) กลาวถึงหลักการออกแบบบทเรียน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ไวดังน้ี 

 1. สามารถควบคุมโปรแกรมและเขาถึงขอมูลในดิสกไดอยางรวดเร็วและสะดวก 

 2. ถาการเขาถึงขอมูลชา ควรมีคําวา “รอสักครู” “กําลังดําเนินการขอมูลอยู” เปนตน เพ่ือบอกให

ผูใชทราบ 

 3. ใหผูเรียนสามารถควบคุมโปรแกรมการเรียนไดอยางเหมาะสม 

 4. ออกแบบใหผูเรียนสามารถหยุดหรือขัดขวางโปรแกรมการเรียนไดและมีขอความใหการชวยเหลือ

ไปตามความตองการ 

 5. เปดโอกาสใหผูเรียนคิดแปลงโปรแกรมการเรียนได ทั้งน้ีเพราะผูเรียนน้ันแตกตางกัน และเปนไป

ตามความตองการ 

 6. ใหขอมูลปอนกลับเปนรายบุคคล และตองมีเหตุผลที่สัมพันธกับเน้ือหาที่ผูเรียนปฏิสัมพันธดวย 

 7. สรางสวนประกอบนอกเหนือจากการสอนเน้ือหาใหมากและหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธ

ขึ้น 

 

2.3 เอกสารที่เก่ียวของกับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 



 การทดสอบประสิทธิภาพเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหทราบวา เมื่อใชสื่อกับนักเรียนแลวเกิด

ประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

 ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528, น.214-275) ไดกลาวถึงกระบวนการทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อ

วา จะตองนําไปทดลองใช (Try Out) เพ่ือปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพ่ือนําผลที่ได

มาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในช้ันเรียนตามปกติ โดยกําหนด

กระบวนการหาประสิทธิภาพของสื่อไว 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ทดลองกับผูเรียนแบบเด่ียว โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ซึ่งมีระดับความรูความสามารถออน 

ปานกลาง และเกง คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

 2. ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม ต้ังแต 6 – 10 คน ทั้งผูที่เรียนเกงและออน คํานวณหาประสิทธิภาพของ

สื่อแลวปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

 3. ทดลองภาคสนาม เปนการทดลองกับนักเรียนทั้งช้ัน 40 – 100 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลว

ปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ไดต้ังไวตํ่ากวาเกณฑไมไดเกิน 2.5% 

 เกณฑการหาประสิทธิภาพ 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพเปนการคาดหมายวา ผูเรียนจะบรรลุจุดประสงคหรือเปลี่ยน

พฤติกรรมเปนที่นาพึงพอใจกับผูประเมิน โดยกําหนดใหเปอรเซ็นตผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการ

ประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นตการสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด น่ันคือ E1 / E2 หรือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 การกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพ ชัยยงค พรหมวงค (2518, น.490–492) ไดอธิบายเกณฑ

และการกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนดังน้ีเกณฑการหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับ

ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจวา 

หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลวชุดการสอนน้ันมีคุณคาที่จะนําไปใชสอนนักเรียนและคุมกับการ

ลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 

 สําหรับการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ กระทําไดโดยประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ 

พฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ E1 คือ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธและอธิบายวิธีคํานวณหาคา E1/E2 

อยางงายไววา 

 “สําหรับคา E1 คาประสิทธิภาพของงานและแบบฝกหัด กระทําใหโดยเอาคะแนนงานทุกช้ินของ

นักเรียนแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยและเทียบสวนเปนรอยละสําหรับ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ



ของแตละชุดการสอนไมมีปญหาในการคํานวณมากนัก เพราะอาจทําไดโดยคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมา

รวมกันหาคาเฉลี่ยและเทียบสวนรอยละเพ่ือหาคารอยละ” 

 การกําหนดเกณฑ E1 / E2 ใหมีคาเทาใดน้ันควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาที่เปน

ความรู ความจํา มักต้ังไว 80 / 80, 85 / 85 และ 90 / 90 สวนเน้ือหาที่เปนทักษะอาจต้ังไวตํ่ากวาน้ี เชน 75 

/ 75 เปนตน เมื่อกําหนดเกณฑแลว นําไปทดลองจริงอาจไดผลไมตรงตามเกณฑ แตไมควรไดตํ่ากวาที่กําหนด

ไว รอยละ 5 เชน กําหนดไว 90/90 ก็ไมควรตํ่ากวา 85 /85.5 

  การที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นมาน้ันใชไดผลดีมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน 

พิจารณาจาก 

 1. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทําหารเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังจากการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 2. การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องใด ๆ ก็ตาม

จําเปนตองมีการประเมินผลเสียกอน เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพบทเรียนน้ัน ๆ การประเมินประสิทธิภาพของ

สื่อการสอน ถือไดวาเปนขั้นตอนหน่ึงเพ่ือที่จะรับประกันวาสื่อการสอนน้ันมีคุณภาพจริง 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงเปนหัวขอและลําดับการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R & D) 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) เปนการวิจัยทาง

การศึกษาประเภทหน่ึง ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี เกย (Gay, 1976, p.8) ได

กลาวถึง การวิจัยและพัฒนาวา เปนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับใชในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการ

วิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึง วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสื่อการสอน และระบบการจักการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมไปถึง

การกําหนดจุดประสงคลักษณะของบุคคลและระยะเวลา และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะ

เปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ตองการ 



บอรก และ กอลล (Borg & Gall, 1989, p.784-785) ไดกลาวถึงความหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Educational Research and Development หรือ R&D)  วาเปนกระบวนการหรือวิธีการสําคัญอยางหน่ึงที่

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาใหสัมฤทธ์ิผล โดยเนนหลักตรรกวิทยา เปาหมายหลักคือใช

เปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา(Education Product) อัน

หมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน ตํารา ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน 

คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากน้ันยังหมายรวมถึงวิธีการดวย ซึ่งวิธีการคือ การสอนและ

โปรแกรมตาง ๆ ในการสอน เชน  โปรแกรมการศึกษาเรื่องยา หรือโปแกรมการพัฒนาจุดสําคัญในการวิจัย

และพัฒนาในปจจุบัน ที่ปรากฏเปนการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน โปรแกรมในระบบการเรียนที่ซับซอน และการอบรม

ใหกับบุคลากรในการทํางาน 

 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ันไดมีผูใหความหมายไว

หลายทาน ดังน้ี 

 กลัค (Gluck, 1989, p.3) กลาววา มัลติมีเดียเปนการเช่ือมโยงขอมูลและเขาถึงขอมูลโดยการใชสื่อ

ตาง ๆ กันเรียกวา Multimedia information โดยผานคอมพิวเตอร ขอมูลอาจไมไดอยูรูปของของขอความ 

(Non-text information) แตอาจเปนภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร ภาพวีดิทัศน หรือการ

บันทึกเสียง 

 เกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก (2541, น.14) ไดสรุปความหมายของมัลติมีเดียไววา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นําเสนอสาระเน้ือหาดวย ภาพ ขอความเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

โดยมีลักษณะเปนบทเรียนแบบโปรแกรมที่มีโครงสรางประกอบดวยโหนด (Nodes) และลิงค (Links) ที่ไมเปน

เสนตรง โดยมีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับโปรแกรม 

 กิดานันท มลิทอง (2543, น.283) ไดกลาววา มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีการสรางสิ่งแวดลอมที่ยอมใหผูใช

สรางความเก่ียวโยงระหวางหัวขอตาง ๆ แทนที่จะตองอานเรื่องราวเรียงลําดับกันดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําให

เปนสื่อหลายมิติมีการนําเสนอขอมูลไมเปนแบบเสนตรง และเพ่ิมความสามารถในการบรรจุขอมูลในลักษณะ

ของภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน ภาพกราฟกที่เปนภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ภาพถาย เสียงพูด 

เสียงดนตรี เขาไวในเน้ือหาดวย เพ่ือใหผูใชหรือผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาเรื่องราวในในลักษณะตาง ๆ ได

หลายรูปแบบมากขึ้นกวาเดิมรวมถึงการโตตอบระหวางผูใชกับสื่อลักษณะสื่อผสมเชิงโตตอบโดยการคลิกที่จุด

เช่ือมโยง 



 จากความหมายและลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียขางตน สรุปไดวาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียหมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรที่นําเสนอขอมูลในลักษณะแบบเสนทางที่แยกสายสาขา 

บรรจุขอมูลในลักษณะของมัลติมีเดียประกอบดวย ตัวอักอักษร ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

โดยบทเรียนสามารถเช่ือมโยงสวน ประกอบมัลติมีเดียถึงกันได เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาในลักษณะ

ตาง ๆ ไดหลายรูปแบบรวมถึงการโตตอบระหวางผูใชกับสื่อลักษณะสื่อประสมเชิงโตตอบโดยการคลิกที่จุด

เช่ือมโยง 

 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่กลาวมาแลว จะเห็นวาไดใชสื่อหลายรูปแบบมานําเสนอ

สารสนเทศที่ตองการดวยคอมพิวเตอร ซึ่งสื่อที่นํามาประกอบรวมเปนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเหลาน้ันมี

องคประกอบดังน้ี  

 1. ขอความ (Text) ตัวหนังสือและขอความสามารถสรางไดหลายรูปแบบหลายขนาดออกแบบให

เคลื่อนไหวไดอยางนาสนใจ สวยงามตามความตองการ หรือเนนใหสามารถเช่ือมโยงในลักษณะของ

ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ไดอีกดวย 

 2. เสียง (sound) เชน เสียงดนตรี เสียงบรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เสียงในระบบมัลติมีเดียเปน

สัญญาณดิจิตอล ดังน้ันจึงตองเปลี่ยนรูปแบบเสียงจากสัญญาณอนาล็อกมาเปนดิจิตอลกอน แฟมเสียงในระบบ

แมคอินทอชนิยมใชช่ือแฟมที่ลงทายดวย AIF หรือ SND สวนในระบบวินโดวนิยมใช MID หรือ WAV แฟม

ประเภท MID น้ันจะเปนการสังเคราะหเสียงเพ่ือสรางเสียงขึ้นมาใหม ซึ่งจะทําใหแฟมมีขนาดเล็กกวาแฟม 

WAV   แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา (กิตานันท มลิทอง, 2543, น.272) 

 

 

 3. ภาพ(Picture)  มี 2 ประเภท 

      3.1 ภาพน่ิง (Still images) กอนที่ภาพวาด ภาพถาย หรือภาพตางๆ จะเปนภาพน่ิงนําเสนอบน

คอมพิวเตอรน้ัน ภาพเหลาน้ันจะตองเปลี่ยนรูปแบบกอน ซึ่งสามารถสรางโดยใชเครื่องสแกนภาพหรือใช

โปรแกรมสรางภาพขึ้นมา รูปแบบภาพที่นิยมใชมี 2 รูปแบบ คือ แบบกราฟฟกแผนที่บิต ซึ่งช่ือแฟมลงทาย

ดวย .gif, .tiff, และ .bmp  และแบบกราฟฟกเสนสมมติ  ช่ือแฟมลงทายดวย .eps, .wmf  และ  .pict (กิ

ดานันท มลิทอง, 2543, น.271) 

      3.2 ภาพเคลื่อนไหว(Motion picture) การนําภาพน่ิงที่ตอเน่ืองกันมาแสดงติดตอกันดวย

ความเร็วที่สายตาไมสามารถจับได เน่ืองจากการสรางภาพสีตองใชหนวยความจํา เปนจํานวนมากจึงไดมีการ



คิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจํานอยลง เรียกวา Video  Compresion  หรือที่รูจักกันดี คือ 

MPEG Moving Picture Expert Group ซึ่งสามารถบีบอัดไดทั้งภาพและเสียง 

 4. การเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หรือสวนประสาน เมื่อนําขอมูลตางๆมารวบรวม

สรางเปนแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว จําเปนตองสรางสวนประสานเพ่ือผูใชเลือก

ที่จะเขาสูสวนใดสวนหน่ึงของการนําเสนอเพ่ือศึกษาตามความพอใจ 

 5. วีดีทัศน (Video) การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเก่ียวของกับการนําเอาภาพยนตร วีดีทัศนซึ่งอยูใน

รูปของดิจิตอลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตที่เขียนขึ้น ลักษณะทั่วไปของวีดีทัศนจะนําเสนอดวยเวลาจริงที่

จํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะน้ีจะเรียกวา วีดีทัศนดิจิตอล(Digital Video) คุณภาพของวีดีทัศนดิจิตอล

จะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังน้ันวีดีทัศนดิจิตอลและเสียงจึงเปนสวนที่รวมเขาไปสูใน

รูปแบบของการนําเสนอ และการเขียนโปรแกรมมัลติมี เดีย วีดีทัศนสามารถนําเสนอไดทันทีดวย

จอคอมพิวเตอร ในขณะที่เสียงสามารถเลนออกไปยังลําโพงภายนอกไดผานการดเสียง (Sound Card) 

 ระบบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ปจจุบันมัลติมีเดียเปนนวัตกรรมที่มีการเติบโตขึ้น ทั้งดานของซอฟตแวรและฮารดแวร 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียพีซีมีราคาถูกลง ในขณะที่ประสิทธิภาพในดานของภาพ เสียงและการนําเสนอวีดีทัศน

ไดรับการพัฒนาจนมีคุณภาพสูงขึ้นกวาเดิม ทําใหคอมพิวเตอรในปจจุบันมีศักยภาพดานมัลติมีเดียสูงและ

ผูผลิตคอมพิวเตอรก็รองรับการนําเสนอซอฟตแวรในรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ิมมากขึ้นดวย สามารถใชงายขึ้น 

รวมทั้งในวงการการศึกษาก็สามารถนําไปใชประโยชนดังกลาวได ตลอดจนมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตทาง

การศึกษาไดหลากหลายขึ้น จากเดิมที่เปนเพียงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทาน้ัน 

 ระบบของมัลติมีเดียโดยหลักๆ จะประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ดังน้ี 

 1. คอมพิวเตอรที่ใชเปนมัลติมีเดียน้ันจําเปนตองมีระบบ เพ่ือใหสามารถใชประมวลผล ใชควบคุมตัด

ตอและแกไขขอมูล ภาพ เสียง และสามารถนําเสนอภาพและเสียงที่มีคุณภาดี จึงจําเปนตองมีการยกระดับ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณที่สนับสนุนระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเรียกวา Multimedia upgrade package เครื่อง

คอมพิวเตอรที่จําหนายกันในปจจุบันจะติดต้ังชุดมัลติมีเดียไวเรียบรอยแลว คอมพิวเตอรที่ติดต้ังชุดมัลติมีเดีย

ไวแลวน้ันจะเรียกวา มัลติมีเดียพีซี (Multimedia PC) โดยใชช่ือยอวา MPC 

 2. การดเสียง(Sound Card) การดเสียงเปนอารดแวรอีกตัวหน่ึงที่ขาดไมไดสําหรับระบบมัลติมีเดีย 

เพราะในปจจุบันซอฟแวรที่ออกมารองรับงานประเภทน้ี จะมีเสียงดนตรี เสียงประกอบตางๆ เขามารวมอยูใน

ซอฟตแวรดวย เชน ซอฟตแวรสารานุกรม ซอฟตแวรเกมส เปนตน โดยปกติการดเสียงที่ผลิตออกมาน้ันตอง

สามารถเลนไฟลขอมูลที่เก็บอยูในรูปของ Waveform(.WAV)  ซึ่งเทคนิคที่ใชเก็บขอมูลเสียงดังกลาวน้ีเรียกวา 

PCM(Pulse Code Modulation)  ซึ่งเปนขอกําหนดของ MPC  ดวยเชนกัน 



 3. การดวีดีทัศน(Video Card) ทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาวีดีทัศนใหสามารถแสดงภาพบน

จอคอมพิวเตอรได ขณะเดียวกันสามารถสงสัญญาณอนาล็อกเขาจอภาพโทรทัศนไดโดยไมตองใช

หนวยความจําแบบฮารดดิสก สามารถเลนไดโดยไมตองใชเครื่องเลนวีดีโอเทป ปจจุบันมีจําหนายตาม

ทองตลาดไอทีใหไดเลือกใชตามความตองการ เชน Video Blaster Real Magic, MPEG Master เปนตน 

 4. จอภาพ(CRT Monitor) เปนจอภาพที่สามารถแสดงสีได ตองมีความเร็วในการสแกนภาพและสราง

ภาพไดสูงกวาจอโทรทัศนทั่วๆ ไป และตองไมสะทอนแสง (Nonglare) มีการกระจายรังสีที่ตํ่า (Low 

emission) ควรเปนแบบ non-interlace เพ่ือใหไดจอภาพน่ิง สบายตา ควรเปนจอภาพขนาด 15 น้ิวเปน

อยางตํ่า จอรับสัญญาณภาพเปนสี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน และสามารถทําการผสมสีนํ้าตามความเขม

ของสีทั้งสามดังกลาวไดมากถึง 16 ลานสี 

 5. เครื่องเลนซีดี-รอม (CD-ROM Drive) เปนฮารดแวรรวมอยางหน่ึงที่ควบคุมโดย                            

คอมพิวเตอรเพ่ืออานขอมูลที่ถูกบันทึกอยูในแผนซีดี-รอม และแผนซีดี-รอมดังกลาวน้ีจะมีคุณลักษณะดังน้ี 

หนา 1 มิลลิเมตร มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ความจุในการบันทึกขอมูลมีประมาณ 550 MB  

650 MB  680 MB  มีความเร็วในการสงถายขอมูลต้ังแต 150 KB/sec  300 KB/sec  600 KB/sec  และ

ความเร็วในการเขาถึงขอมูล 

 ขอไดเปรียบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอ่ืนๆ มีดังน้ี 

 1. สามารถกระตุนประสาทการรับรูพรอมๆ กัน ทั้งการดูและการฟง 

 2. สามารถใหขอมูลจํานวนมาก ทําใหงายตอการทําความเขาใจ 

 3. สามารถใหขอมูลปอนกลับ และใหมีการปฏิสัมพันธ ทําใหผูใชรูสึกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใน

การเรียนการสอน 

 4. การรับรูทั้งตาและหูประกอบกับการมีปฏิสัมพันธ ทําใหเกิดประสบการณตรงตอผูใช เปนผลให

สามารถเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดอยางลึกซึ้ง 

 5. การผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหา ขอมูลได

หลายครั้งโดยไมเสียเวลา และคาใชจายมากนัก ทําใหผูผลิตมีการพัฒนา ทดลองทําไดหลายๆครั้ง  เพ่ือใหได

สื่อที่มีคุณภาพดีขึ้น 

 6. สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณที่ดีทั้งดานผูผลิต และผูใชประโยชนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  นักวิชาการทางดานการศึกษา ไดจําแนกลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรออกเปนแบบตางๆ ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังน้ี (กิดานันท  มลิทอง. 2543 : 244-248) 



 1. บทเรียนสอนหรือทบทวน เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ผลิตขึ้นเพ่ือเปนสื่อ

การเรียนการสอน 

 2. แบบฝกและปฏิบัติคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกอบรม ผลิตขึ้นเพ่ือการฝกอบรม 

 3. การสรางสถานการณจําลอง บทเรียนคอมพิวเตอรที่นําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลอง

สถานการณจริงขึ้นใหแกผูเรียนไดศึกษา พบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพ่ือฝกทักษะและการเรียนรู 

 4. การแกปญหา บทเรียนคอมพิวเตอรที่ทําใหผูเรียนจะตองพยายามที่จะหาวิธีแกปญหาจะเนนใหฝก

การคิด การตัดสินใจ 

 5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง ผลิตเพ่ือความบันเทิง เชน ภาพยนตร การตูน 

เพลง 

 6. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ืองานดานขาวสาร เปนการรวบรวมขอมูลการซื้อขายแหลงซื้อ

ขายสินคาตางๆ 

 7. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคนควา เปนการรวบรวมความรูตางๆ 

 8. บทเรียนคอมพิวเตอรออกมัลติมีเดียเพ่ืองานขายและการตลาด 

 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผูเรียน เรียนตามเอกัตภาพ 

 2. คอมพิวเตอรชวยสอนมีการปอนกลับทันที มีสีสัน ภาพและเสียง ทําใหผูเรียนเกิดความต่ืนเตน ไม

นาเบ่ือ 

 3. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียน มีโอกาสเรียนซ้ําแลวซ้ําอีกกี่ครั้งก็ไดตามตองการ 

 4. คอมพิวเตอรชวยสอนยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการเรียนการสอนอ่ืนยึดครูเปนสําคัญ ไมคํานึงถึง

ความแตกตางของผูเรียน 

 5. คอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเน้ือหามากขึ้น 

 6. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 

 7. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนไดเรียนแบบ Active Leaning 

 8. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ 

 ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอนมีขอดีและขอจํากัด (กิดานันท มลิทอง, 

2543, น.285-286) ดังน้ี 

 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 



 1. บทเรียนในลักษณะของสื่อประสมตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ทําใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ในชองทางการสื่อสาร และไดเน้ือหาความรูเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม 

 2. การใชจุดเช่ือมโยงหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเช่ือตอความคิดจากเน้ือหาบทหน่ึงไปยังเน้ือหาที่

เกี่ยวของกันไดงาย 

 3. เปดโอกาสใหผูเรียนสํารวจขอมูลตามความสนใจของแตละคน ไดดวยตนเองในลักษณะการศึกษา

รายบุคคล และชวยใหมีการจัดโครงสรางการเรียนรูในการคนพบของตนเองได 

 4. ผูสอนและผูเรียนสามารถรวมมือกันผลิตบทเรียนจากซอฟตแวรโปรแกรม และผูเรียนเองก็สามารถ

ใชโปรแกรมเหลาน้ันในการทํางานตางๆ ไดสะดวก 

 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. ถาบทเรียนน้ันไดรับการออกแบบที่ไมพอดี อาจทําใหผูเรียนหลงวนเวียนอยูในเน้ือหาได 

 2. ผูเรียนที่มีลักษณะตองพ่ึงพาผูอ่ืน ในการเรียนรูจะรูสึกสับสนในการเรียน หรืออาจจะไมสามารถ

ตัดสินใจไดเองวาตองสืบคนขอมูลมากเทาใดจึงจะเพียงพอเน่ืองมาจากไมมีผูใหคําแนะนํา 

 3. ซอฟตแวรโปรแกรมช้ันสูงอาจยากในการใชงานเน่ืองจากตองใชการเขียนสคริปตรวมดวย 

 4. เน่ืองจากเน้ือหาของสื่อหลายมิติมีลักษณะไมเปนเสนตรง ซับซอน และมุงเนนในเรื่องการใหสืบคน 

จึงทําใหเสียเวลามากในการสรางบทเรียนในลักษณะน้ี 

 จากความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประกอบกับศักยภาพของระบบขอมูลซึ่ง

พัฒนาโลกสูยุคของขาวสารขอมูล จนเปนเหตุใหแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษากาวตามไปเปนลําดับ 

ดวยการประยุกตใชคอมพิวเตอรใหสามารถนําเสนอขอมูลที่จําเปนตอการเรียนรูไดทุกรูปแบบ ทุกระดับ ใน

ลักษณะของตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพจําลอง รวมถึงวีดีทัศน เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนรู

มีชีวิตชีวานาสนใจ ชวนใหติดตามหรือที่เรียกวา มัลติมีเดีย(Multimedia) ซึ่งตรงกับศัพทบัญญัติของ

ราชบัณฑิตยสถานวา 1.สื่อผสม 2.สื่อหลายแบบ (กิดานันท มลิทอง, 2543, น.255) 

 มัลติมีเดียเปนการใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการนําเสนอสารสนเทศ โดยใชสื่อมากกวาหน่ึงอยางใน

การนําเสนอไมวาจะเปนขอความ ภาพน่ิง กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีทัศน ผสมผสานกันอยางมี

ระบบ ทั้งในลักษณะของไฮเปอรเทกซและไฮเปอรมีเดีย เพ่ือสื่อความคิดไปสูผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีตองมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใชโปรแกรม ซึ่งโดยทั่วไปสื่อดังกลาวมักปรากฏในรูปของซีดี-รอม 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ศิริชัย  สงวนแกว (2534, น.173 – 179) และถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541, น.27 – 

39) ไดเสนอลําดับขั้นในการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนไววา ลําดับขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม



คอมพิวเตอรชวยสอนหรือที่เรียกวา Instruction Computing Development พอจะแบงได 3ขั้นตอนใหญๆ 

คือ  

 1) การออกแบบ(Instruction Design)  

 2) การสราง (Instruction Construction) 

  3) การประยุกตใช (Instruction Implement) 

 1. การออกแบบ (Instruction Design) เปนการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการทํางานของ

โปรแกรม โดยเปนหนาที่ของนักศึกษาหรือครูผูสอนที่มีความรอบรูในเน้ือหาวิชาหลักจิตวิทยาวิธีการสอน การ

วัดผลประเมินผล ถาในระดับโรงเรียนก็จะแบงเปนกลุมครูที่มีความชํานาญในการสอนซึ่งตองมีกิจกรรมรวมกัน

ในการพัฒนา ดังน้ี 

        1.1 วิเคราะหเน้ือหา การเลือกสรรเน้ือหาจะมาทําเปนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีขอพิจารณา

ดังน้ี 

  1.1.1 เลือกเน้ือหาที่มีการฝกทักษะทําซ้ําบอย ๆ ตองมีภาพประกอบ 

  1.1.2 เลือกเน้ือหาที่คาดวาจะชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากวาวิธีเดิม 

  1.1.3 เน้ือหาบางอยางที่สามารถจะจําลองอยูในรูปของการสาธิตได โดยหากทําการทดลอง

จริง ๆ อาจมีอันตราย หรือตองใชวัสดุสิ้นเปลืองหรืออุปกรณมีราคาแพง        

 1.2 ศึกษาความเปนไปได เพราะแมวาคอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงไร แตก็มีขอจํากัดในบาง

เรื่อง ดังน้ันเมื่อครูผูสอนไดเลือกเน้ือหาและวิเคราะหออกมาแลวก็จําเปนตองปรึกษากับฝายเทคนิคหรือผูเขียน

โปรแกรม โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

        1.2.1 มีบุคลากรที่มีความรูพอจะพัฒนาโปรแกรมไดตามความตองการหรือไม 

  จะใชระยะเวลาในการพัฒนามากเกินการสอนธรรมดาหรือพัฒนาดวยสื่อการสอนแบบอ่ืน

หรือไม 

  1.2.2 ตองการอุปกรณพิเศษที่ตอเพ่ิมเติมจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม 

  1.2.3 มีงบประมาณเพียงพอหรือไม 

         1.3 กําหนดวัตถุประสงค การกําหนดคุณสมบัติและสิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนกอนและหลังการใช

โปรแกรม โดยระบุสิ่งตอไปน้ี 

  1.3.1 ความรูเพ่ือนฐานของผูเรียน ผูเรียนตองทราบอะไรบางกอนที่จะมาใชโปรแกรม 

  1.3.2สิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนหลังการใชโปรแกรมวาผูเรียนควรรูอะไร 

         1.4 ลําดับขั้นตอนการทํางาน นําเน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะห และสิ่งที่คาดหวังจากผูเรียน

สามารถผสมผสานเรียงลําดับ วางแนวการสอนในรูปของ Story Board และ โฟวชารท (Flow Chart) ซึ่งมี



หลักการนําเสนอคลายกับการภาพสไลด (Slide) โดยมีราละเอียด เง่ือนไขในการดึงภาพขามลําดับ คําถามและ

คําตอบที่แตกตางไปโดยเนนในเรื่องตอไปน้ี 

  1.4.1 ภาษาที่ใชเหมาะกับผูที่เรียนหรือไม 

  1.4.2 ขนาดขอความใน 1 จอภาพ 

  1.4.3 ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับวัยผูเรียน 

  1.4.4 คําติ คําชม แรงเสริมตาง ๆ ในการเรียน 

  1.4.5 หลักจิตวิทยาการเรียนรู การช้ีแนะ 

  1.4.6 แบบฝกหัด การประเมินผลความสนใจ 

 2. การสราง (Instruction Construction) เปนการสรางการทดสอบและปรับปรุงแกไขซอฟตแวรของ 

CAI โดยสวนน้ีจะเปนหนาที่ของนักคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมเมอรในระดับโรงเรียนก็อาจเปนครูผูสอนที่มี

ความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรม เขามาชวยในการสรางโปรแกรม ดังน้ี 

      2.1 การสรางโปรแกรม เปนการนําเน้ือหาที่มีอยูในรูป Story Board บนกระดาษใหเปนชุดคําสั่ง

ที่คอมพิวเตอรเขาใจ โดยใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาไดภาษาหน่ึง หรือโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียน

โดยเฉพาะ (Authoring System) โดยตองมีการตรวจสอบขอผิดพลาดโดยมีสาเหตุตอไปน้ี 

  2.1.1 รูปแบบคําสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เปนการใชคําสั่งไมถูกตองตามขอกําหนดของ

ภาษาน้ัน 

  2.1.2 แนวความคิดผิดพลาด (Logical Error) เปนขอผิดพลาดเน่ืองจากผูเรียนเขาใจขั้นตอน

การทํางานคลาดเคลื่อน เชน สูตรที่กําหนดผิด 

      2.2 ทดสอบการทํางาน หลังจากตรวจสอบขอผิดพลาดที่เรียกวา “BUG” ในโปรแกรมเรียบรอย

แลว ก็นําโปรแกรมที่สรางไปใหครูผูสอนดานเน้ือหาตรวจดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรม

บางสวน และนําไปทดสอบกับผูเรียนในสภาพาจริงเพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรม และหาขอบกพรองที่

ผูออกแบบคลาดไมถึงเพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันกลับมาปรับปรุงตนฉบับและแกไขโปรแกรมตอไป 

      2.3 ปรับปรุงแกไข หลังจากทราบขอบกพรองจากการนําโปรแกรมไปทดสอบการทํางานแลว ก็จะ

ทําการปรับปรุงแกไข การปรับปรุงจะตองเปลี่ยนแปลงที่ตัวตนฉบับของ Story Board กอน แลวจึงคอยปรับที่

ตัวโปรแกรม เมื่อแกไขเรียบรอยแลวก็นํากับไปทดสอบการทํางานใหม แตถายังมีขอบกพรองก็ตองปรับปรุง

แกไขตอ วนเวียนซ้ํา ๆ เชนน้ีจนกวาจะไดโปรแกรมเปนที่พอใจ ผูออกแบบจึงนําไปใชงาน จากน้ันก็จะเปนเรื่อง

ของการเขียนคูมือประกอบการใชงานโปรแกรมเพ่ือที่ผูจะนําโปรแกรมไปใช จะไดเตรียมอุปกรณ สภาพการ

ทํางานในการใชงานโปรแกรม โดยคูมือจะแบงออกเปน 3 ระดับคือ คูมือนักเรียน คูมือครู และคูมือการใชงาน

เครื่อง 



            2.3.1 คูมือนักเรียน 

          2.3.1.1 บอกช่ือเรื่อง ช่ือวิชา หนวยการสอนระดับช้ัน 

         2.3.1.2 วัตถุประสงคทั่วไปของบทเรียน เชน เพ่ือเสริมความรู เพ่ือ ทดสอบความรู 

หรือเพ่ือใชสอนแทนครูในช้ันเรียน เปนตน 

         2.3.1.3 บอกวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะของเน้ือหา 

         2.3.1.4 โครงรางเน้ือหา หรือบทสรุปเน้ือหาในบทเรียน 

         2.3.1.5 ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนกอนการเรียน 

         2.3.1.6 แสดงตัวอยางเฟรมในบทเรียน และคําช้ีแจงในสวนที่จําเปน 

         2.3.1.7 บอกขั้นตอนกิจกรรม กฎเกณฑและขอเสนอแนะในชวงที่เกี่ยวของกับการเรียน 

การทดสอบ 

         2.3.1.8 ประมาณระยะเวลาในการเขียนบทเรียน 

            2.3.2 คูมือครู 

         2.3.2.1โครงรางของเน้ือหา 

         2.3.2.2 จุดประสงคของโปรแกรมที่ใชสอน 

         2.3.2.3 ใชสอนวิชาอะไร ตอนไหน สัมพันธกับวัตถุประสงหลักอยางไร ผูสอนควรมี

ความรูพ้ืนฐานอะไรบาง 

         2.3.2.4 ใหตัวอยางเพ่ือช้ีแนะวาโปรแกรม CAI จะชวยไดอยางไรชวงไหนวิชาน้ัน ๆ  

         2.3.2.5 ตัวอยางการ Input/Output จากผูเรียน 

                  2.3.2.6 เสนอแนะแรงขอมูลเพ่ิมเติมจากบทเรียน 

         2.3.2.7 เสนอแนะการดําเนินกิจกรรมและเวลาที่ใชในการเรียน 

         2.3.2.8 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน (ถามี) และหลังเรียนพรอมเฉลย 

            2.3.3 คูมือการใชเครื่อง 

         2.3.3.1 ช่ือโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรม ลิขสิทธ์ิ วันแกไขปรับปรุง 

         2.3.3.2 ภาษาที่ใชไฟลตาง ๆ ขนาดโปรแกรม 

         2.3.3.3หนวยความจําของเครื่อง อุปกรณฮารดแวรที่ตองใช หรือสวนประกอบเพ่ิมเติม 

         2.3.3.4 วิธีการใชเปนขั้น ๆ เริ่มต้ังแตการบูทเครื่องเปนตนไป 

         2.3.3.5 พิมพ Source Code ของโปรแกรมทั้งหมดลงกระดาษพิมพ 

         2.3.3.6 โฟวชารทของโปรแกรม 

         2.3.3.7 ตัวอยาง Input/output 



         2.3.3.8 ขอมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับตัวอยางประชากร 

 3. การประยุกตใช (Instruction Implement) การประยุกตใชในการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล เปนขั้นตอนที่นักคอมพิวเตอรกับครูผูสอน จะตองประสานงานซึ่งกันและกัน เพราะมีสวนที่

เก่ียวของกับการออกแบบและการสรางโปรแกรม โดยมีการประเมินผลเปนลําดับขั้นตอนสุดทายของการ

ทํางานรวมกัน ที่จะตัดสินใจวาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร สมควรที่จะใช

งานในการเรียนการสอนหรือไม 

      3.1 ประยุกตใชในหองเรียน การนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอนจะตองทําตามขอกําหนด

สําหรับการใชโปรแกรม เชน โปรแกรมออกแบบสําหรับการสาธิต ทดลอง ควรใหนักเรียนไดใชโปรแกรมกอน

เขาหองทดลองจริง ๆ โปรแกรมสําหรับเสริมการเรียนรู ควรจะมีช่ัวโมงกิจกรรมสําหรับการใชโปรแกรมเปนตน 

สําหรับโปรแกรมที่ใชเปนสื่อเสริมใหผูเรียนเห็นทั้งช้ัน อาจตองตออุปกรณขยายภาพสูจอขนาดใหญ เพ่ือให

ผูเรียนไดเห็นชัดเจนทุกคน 

      3.2 ประเมินผล การประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

สอน จะเปนการสรุปผลวาโปรแกรมที่สรางขึ้นเปนอยางไร สมควรจะนําไปใชในการเรียนการสอนหรือไม การ

ประเมินผลแบงออกเปนสองสวน คือ 

  3.2.1 สวนแรก ประเมินวาหลังจากที่นักเรียนใชโปรแกรมน้ีแลว บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว

หรือไม การประเมินผลสวนน้ี จะทําไดโดยใหผู เรียนทําตามแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เพ่ือวัด

ความกาวหนาของผูเรียน วัดความเขาใจในเน้ือหา ถาผลการทดสอบออกมาติดลบ หรือการทําผิดสูงกวา 10% 

ของโปรแกรมบทเรียนหน่ึง ๆ แสดงวาผูเรียนไมไดพัฒนาบทเรียนความรูเพ่ิมเติม เปนอันวาตองมีการปรับปรุง

ตนฉบับ (Story Board) หรือวัตถุประสงคกันใหม เพราะโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไมสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว 

  3.2.2 สวนที่สอง ประเมินในสวนของโปรแกรมการทํางานวา การใชโปรแกรมกับเน้ือหาวิชา

น้ีเหมาะสมกันหรือไม ทัศนคติของผูเรียนตอการใชเปนอยางไร วิธีการใชโปรแกรมยากงายอยางไรวิธีการเสนอ

บทเรียน ความถูกตองของเน้ือหา เอกสารประกอบหรือคูมือและการติดตอกับผูเรียนเปนอยางไร การ

ประเมินผลสวนน้ีจะใชกับแบบทดสอบภาม (Questionnaire) 

 การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 

การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน จะตองมีการวางแผน วางกรอบแนวคิดอยางมีระบบและมี

ขั้นตอน รวมถึงสามารถสื่อความหมายใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเขาใจ สามารถตอบสนองการเรียนรูได

หลากหลายรูปแบบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมไดอยางถูกตอง สามารถที่จะประเมินผลกอนและหลังเรียน



ดวยตนเองได แนวทางของการออกแบบมัลติมีเดียที่ดี คือ การออกแบบใหมีปฏิสัมพันธ โดยผูเรียนสามารถที่

จะโตตอบกลับไดอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถในการเรียนของผูเรียน 

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540, น.37) ไดกลาวถึงการออกแบบปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียวา เทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไปไดขยายและเปดโอกาสของการมีปฏิสัมพันธ หรือการมีกิจกรรมระหวางกัน (Interactivity) 

ระหวางบทเรียนและผูใชในลักษณะการสื่อสารสองทาง สวนการแพรหลายและเสียงออกทางโทรทัศนที่ดูชม

กันทุกวันน้ีเปนตัวอยางหน่ึงของการสื่อสารทางเดียว 

 การสื่อสารสองทางและการสื่อสารทางเดียวมีความแตกตางกันเหมือนกับความแตกตางของการ

สนทนากับการฟงบรรยาย กิจกรรมระหวางกันมีศักยภาพในการทําใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศ ชวยทําให

ผูเรียนเกิดโครงสรางทางความรู ความคิด หรือเกิดการเรียนรู รูปแบบการมีปฏิสัมพันธอาจอยูในรูปใดรูปหน่ึง

ตอไปน้ี 

 การใชเมนู (Menu Driver) ลักษณะที่เห็นไดทั่วของการใชเมนู คือ การจัดลําดับหัวขอบทเรียน ทําให

ผูเรียนเลือกขาวสารขอมูลที่ตองการไดตามความสนใจ    การใชเมนูมักจะประกอบดวยเมนูหลัก (Main 

Menu) ซึ่งแสดงหัวขอหลักใหเลือก และเมื่อไปยังแตละหัวขอหลักก็จะประกอบดวยเมนูยอยที่มีหัวขออ่ืนให

เลือกอีก หรือแยกไปยังเน้ือหาหรือสวนน้ันๆ เลยทันที เชน แยกไปยังสวนของแบบฝก หรือวีดีทัศน เปนตน 

 การใชแบบฝก (Exercise Driven) มักใชกับคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกฝน และ ฝกหัด (Drill 

and Practice) และการสอน (Testing) ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมลักษณะน้ีคือ ใชบทเรียนเปนผูตัดสินใจ

เลือกขาวสารขอมูลเพ่ือแสดงสมรรถนะของผูใชบทเรียนในเน้ือหาวิชาน้ันๆ ลําดับเสนทางจะเปนแบบเสนตรง 

(Linear) ในลักษณะไปทีละกาวทีละขั้น 

 การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปนรูปแบบปฏิสัมพันธที่ผูใชบทเรียนเลือก

ไปตามเสนทางที่เช่ือมคําสําคัญ ซึ่งอาจเปนคํา ขอความ เสียง หรือภาพน้ัน คําสําคัญ 

เหลาน้ีเช่ือมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหนาและถอยกลับได 

 การใชสถานการณจําลอง (Simulation) ปฏิสัมพันธในรูปแบบน้ีทําใหผูใชบทเรียนไดมีสวนรวมในการ

ทดลองหรือศึกษาจากสิ่งจําลองที่จะปรากฏเปนจริงในสถานการณที่เปนจริง โดยชวยในการหลีกเลี่ยงอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นได นอกจากน้ันแลวยังชวยประหยัดเวลาในการศึกษาจากของจริง และลดคาใชจายจากการที่ตอง

ซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่มีราคาแพง 

 พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2542, น.79) ไดกลาวถึง การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบวา จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนของ แฮนนาฟน และ เพ็ค 

(Hannafin & Peck, 1998, p.63-85) กาเย และบริกส (Gagne & Briggs, 1988, p.47) และจากการศึกษา



ระบบกาเรียนการสอนของ เคมพ (Kemp, 1971, p.149) สามารถนําไปประยุกตออกแบบระบบการสอนใหม 

ที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดังน้ี 

 1. ตอบสนองทันทีทันใด 

 2. การเขาถึงเน้ือหาหรือขอมูลตองไมเปนลําดับขั้นตอน 

 3. มีการแปลงขอมูลใหเขาใจไดงาย 

 4. มีการปอนกลับ 

 5. มีสิ่งประกอบนอกเหนือจากเน้ือหา เชน แนะนํา การชวยเหลือ หรือขอมูลเพ่ิมเติมจากเน้ือหา ฯลฯ 

 6. มีการสื่อสารสองทาง 

 7. สามารถหยุดโปรแกรมช่ัวคราวเมื่อไมเขาใจจุดใดจุดหน่ึงได หรือสามารถที่จะขอความชวยเหลือ 

 ชเวียร และ มิสานชุค (Schwier & Misanchuk, 1994, p.180) กลาวถึงหลักการออกแบบบทเรียน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ไวดังน้ี 

 1. สามารถควบคุมโปรแกรมและเขาถึงขอมูลในดิสกไดอยางรวดเร็วและสะดวก 

 2. ถาการเขาถึงขอมูลชา ควรมีคําวา “รอสักครู” “กําลังดําเนินการขอมูลอยู” เปนตน เพ่ือบอกให

ผูใชทราบ 

 3. ใหผูเรียนสามารถควบคุมโปรแกรมการเรียนไดอยางเหมาะสม 

 4. ออกแบบใหผูเรียนสามารถหยุดหรือขัดขวางโปรแกรมการเรียนไดและมีขอความใหการชวยเหลือ

ไปตามความตองการ 

 5. เปดโอกาสใหผูเรียนคิดแปลงโปรแกรมการเรียนได ทั้งน้ีเพราะผูเรียนน้ันแตกตางกัน และเปนไป

ตามความตองการ 

 6. ใหขอมูลปอนกลับเปนรายบุคคล และตองมีเหตุผลที่สัมพันธกับเน้ือหาที่ผูเรียนปฏิสัมพันธดวย 

 7. สรางสวนประกอบนอกเหนือจากการสอนเน้ือหาใหมากและหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธ

ขึ้น 

 

2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 

 การทดสอบประสิทธิภาพเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหทราบวา เมื่อใชสื่อกับนักเรียนแลวเกิด

ประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

 ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528, น.214-275) ไดกลาวถึงกระบวนการทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อ

วา จะตองนําไปทดลองใช (Try Out) เพ่ือปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพ่ือนําผลที่ได



มาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในช้ันเรียนตามปกติ โดยกําหนด

กระบวนการหาประสิทธิภาพของสื่อไว 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ทดลองกับผูเรียนแบบเด่ียว โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ซึ่งมีระดับความรูความสามารถออน 

ปานกลาง และเกง คํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

 2. ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม ต้ังแต 6 – 10 คน ทั้งผูที่เรียนเกงและออน คํานวณหาประสิทธิภาพของ

สื่อแลวปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

 3. ทดลองภาคสนาม เปนการทดลองกับนักเรียนทั้งช้ัน 40 – 100 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลว

ปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ไดต้ังไวตํ่ากวาเกณฑไมไดเกิน 2.5% 

 เกณฑการหาประสิทธิภาพ 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพเปนการคาดหมายวา ผูเรียนจะบรรลุจุดประสงคหรือเปลี่ยน

พฤติกรรมเปนที่นาพึงพอใจกับผูประเมิน โดยกําหนดใหเปอรเซ็นตผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการ

ประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นตการสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด น่ันคือ E1 / E2 หรือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 การกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพ ชัยยงค พรหมวงค (2518, น.490–492) ไดอธิบายเกณฑ

และการกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนดังน้ีเกณฑการหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับ

ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจวา 

หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลวชุดการสอนน้ันมีคุณคาที่จะนําไปใชสอนนักเรียนและคุมกับการ

ลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 

 สําหรับการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ กระทําไดโดยประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ 

พฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ E1 คือ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธและอธิบายวิธีคํานวณหาคา E1/E2 

อยางงายไววา 

 “สําหรับคา E1 คาประสิทธิภาพของงานและแบบฝกหัด กระทําใหโดยเอาคะแนนงานทุกช้ินของ

นักเรียนแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยและเทียบสวนเปนรอยละสําหรับ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ

ของแตละชุดการสอนไมมีปญหาในการคํานวณมากนัก เพราะอาจทําไดโดยคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมา

รวมกันหาคาเฉลี่ยและเทียบสวนรอยละเพ่ือหาคารอยละ” 

 การกําหนดเกณฑ E1 / E2 ใหมีคาเทาใดน้ันควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาที่เปน

ความรู ความจํา มักต้ังไว 80 / 80, 85 / 85 และ 90 / 90 สวนเน้ือหาที่เปนทักษะอาจต้ังไวตํ่ากวาน้ี เชน 75 



/ 75 เปนตน เมื่อกําหนดเกณฑแลว นําไปทดลองจริงอาจไดผลไมตรงตามเกณฑ แตไมควรไดตํ่ากวาที่กําหนด

ไว รอยละ 5 เชน กําหนดไว 90/90 ก็ไมควรตํ่ากวา 85 /85.5 

  การที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นมาน้ันใชไดผลดีมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน 

พิจารณาจาก 

 1. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทําหารเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังจากการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 2. การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องใด ๆ ก็ตาม

จําเปนตองมีการประเมินผลเสียกอน เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพบทเรียนน้ัน ๆ การประเมินประสิทธิภาพของ

สื่อการสอน ถือไดวาเปนขั้นตอนหน่ึงเพ่ือที่จะรับประกันวาสื่อการสอนน้ันมีคุณภาพจริง 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 นัชชา เทียมพิทักษ (2556) ไดศึกษานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอัจฉริยะดานการ

ออกแบบการเรียนการสอนสําหรับครูอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหาการพัฒนาตนเองของ

ครูอาชีวศึกษา 2) พัฒนารูปแบบใหมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอัจฉริยะดานการออกแบบการเรียน

การสอน และ 3) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใชหลักการออกแบบการเรียนการสอน 5 

ขั้นตอน ที่เรียกวา ADDIE ไดแก การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล เปน

แนวคิดหลักในการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งใช หลักการปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และ

ภาษาคอมพิวเตอร มายเอสคิวเอล (MySQL) สรางความอัจฉริยะใหกับนวัตกรรมบทเรียน ประชากรที่ใชใน

การศึกษาคือ ครูอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เพ่ือสํารวจความ

ตองการใชเทคโนโลยี และ คัดเลือกกลุมทดลอง จํานวน 15 คน เพ่ือทําการทดลองใชงานนวัตกรรมบทเรียน

ดวยตนเองเปนเวลา 5 วัน ผลการวิจัยสรุปไดวา นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอัจฉริยะดานการ

ออกแบบการเรียนการสอนสําหรับครูอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นใหม มี 5 องคประกอบ ไดแก โมดูลติดตอสื่อสาร

กับผูใช โมดูลยุทธศาสตรการสอน โมดูลวินิจฉัย โมดูลฐานขอมูลและความรู และ โมดูลผูเช่ียวชาญ สําหรับผล

การศึกษาการยอมรับนวัตกรรม สรุปไดวากลุมเปาหมายยอมรับนวัตกรรมดาน การรับรูประโยชน เทากับรอย

ละ 100 การรับรูถึงความงาย เทากับรอยละ 97.8 การยอมรับในความอัจฉริยะ เทากับ 84.0 และ 

กลุมเปาหมายมีความต้ังใจใช เทากับ รอยละ 93.3 ซึ่งอยูในระดับมากทุกปจจัย สําหรับโอกาสในการนํา

นวัตกรรมไปใชเผยแพรเชิงพาณิชย มีความเปนไปได 3 รูปแบบ ไดแก 1) ธุรกิจใหบริการฝกอบรมโดยตรง 2) 

ขายสิทธ์ิใหหนวยงานกํากับดูแล และ 3) ธุรกิจรับจางผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรอัจฉริยะตามความตองการของ



ลูกคา โดยกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑนวัตกรรมในรูปของโปรแกรมฝกอบรมออนไลน ตลาดเปาหมายที่มี

ศักยภาพในการนํานวัตกรรมไปใชงาน คือ สวนตลาดการศึกษาในระดับสายวิชาชีพ 

 ภิญญาพัชญ กาวินคํา (2549) ไดพัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจสภาพการ

ออกแบบการสอนและการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 2) พัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษาในรูปบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ 3) เปรียบเทียบความรูความเขาใจในการออกแบบการสอนโดยใชวิจัยเปน

ฐาน ของครูผูขอคําปรึกษากอนและหลังการใหคําปรึกษา และ 4) นําเสนอรูปแบบใหคําปรึกษาการออกแบบ

การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ วิธีการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน 

ไดแก 1) การศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 2) สรางรูปแบบการใหคําปรึกษาในบทเรียน

คอมพิวเตอรสอนแบบอัจฉริยะ 3) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิและการทดสอบประสิทธิภาพ 

4) ทดลองใชรูปแบบ 5) รับรองรูปแบบ และนําเสนอรูปแบบการใหคําปรึกษา กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งน้ี 

ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม 

เชียงราย พะเยา แพร นาน ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน แบงเปนกลุม

ตัวอยางที่ใชในการสํารวจสภาพการออกแบบการสอนและการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน จํานวน 400 คน และ

กลุมทดลอง จํานวน 30 คน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย รอยละ และ t-test ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 1. ครูใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวนใหญมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการออกแบบการสอน และไมไดนําการ

สอนโดยใชวิจัยเปนฐานไปใชในช้ันเรียน 2. รูปแบบการใหคําปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

อัจฉริยะ ประกอบดวย 4 สวน คือ 2.1 องคประกอบหลัก ประกอบดวย 6 สวน คือ 1) สวนติดตอสื่อสารซึ่ง

เปนสวนที่มีการปฏิสัมพันธระหวางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะและครูผูสอนขอคําปรึกษา 

รูปแบบการปฏิสัมพันธไดแก การแสดงภาพ ขอความ การเลือก โดยการทําแถบดํา การคลิกเมาส และการ

พิมพขอความ 2) สวนใหคําปรึกษาประกอบดวยกระบวนการใหคําปรึกษาและรูปแบบการใหคําปรึกษาแบบ 

Prescription และ Collaboration 3) สวนวินิจฉัยประกอบดวยเกณฑสําหรับวินิจฉัยการตอบสนองของครูผู

ขอคําปรึกษา 4) แบบจําลองครูผูขอคําปรึกษาประกอบดวย ความตองการรูปแบบการใหคําปรึกษา ความรู

และประวัติการปฏิบัติ 5) สวนการสอนประกอบดวยการสอนสองแบบสําหรับรูปแบบการใหคําปรึกษาแบบ 

Prescription และ Collaboration และ 6) สวนความรูประกอบดวยฐานความรูเก่ียวกับการสอนโดยใชวิจัย

เปนฐาน และการออกแบบการสอน และฐานขอสอบ 2.2 กระบวนการ ดําเนินตามขั้นตอนการใหคําปรึกษา 6 

ขั้น คือ 1) ขั้นสรางสัมพันธภาพเปนขั้นแรกของการใหคําปรึกษาและเปนการสรางความสัมพันธระหวางครูผูขอ

คําปรึกษากับโปรแกรม 2) ขั้นระบุปญหาเปนขั้นของการยืนยันปญหาการออกแบบการสอนที่แทจริง 3) ขั้น

เสนอแนวทางแกไขปญหาไขปญหา 4) ขั้นดําเนินการเปนขั้นที่ครูผูขอคําปรึกษาเขาศึกษาเน้ือหา 5) ขั้น



ประเมินผลเปนขั้นของการประเมินการใหคําปรึกษา และ 6) ขั้นยุติการใหคําปรึกษา 2.3 บทบาท 

ประกอบดวย บทบาทในการใหคําปรึกษาแบบ Prescription ที่โปรแกรมเปนผูนําการใหคําปรึกษา และ

บทบาทในการใหคําปรึกษาแบบ Collaboration ที่เปนการรวมมือระหวางครูผูขอคําปรึกษาและโปรแกรม 

2.4 ผลลัพธ ประกอบดวย แนวทางการแกไขปญหา ความรูที่เกิดจากการแกไขปญหา และโครงรางการสอน 3. 

ครูผูขอคําปรึกษาคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจในการออกแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน กอนและหลัง

การใหคําปรึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย

แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของความรูและความเขาใจที่เพ่ิมขึ้นดวยการใหคําปรึกษา ดวยคะแนนเฉลี่ย 7.14 

คะแนนหรือ 23.8% ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน ชวงความเช่ือมั่น 95% มีคาต้ังแต 6.3-8.0 หรือ 21-26% 

 ขวัญเรือน พุทธรัตน (2546) ไดศึกษาผลของการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียน

ดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ระบบนิเวศที่มีตอการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ระบบนิเวศ ที่มีตอการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2546 

โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน 

โดยการแบงแบบจับคู (Matched pair) ทดลองโดยกลุมทดลองมีการเรียนรูรวมกัน ในการจัดกิจกรรม

ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมไมมีการเรียนรูรวมกัน ในการจัด

กิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากน้ันทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบการแกปญหา

เชิงวิทยาศาสตร แลวนําคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองกลุมมาวิเคราะห เพ่ือเปรียบเทียบการแกปญหาเชิง

วิทยาศาสตร โดยการทดสอบคาที (t - test) แบบ Independent ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนที่มีการเรียนรู

รวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมที่ไมมีการเรียนรู

รวมกัน ในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการแกปญหาเชิง

วิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการเรียนรูรวมกันในการจัด

กิจกรรม ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร สูงกวากลุมที่ไม

มีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียน 

 เกศกมล ช้ีเชิญ (2542) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตํ่า โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรตํ่า กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ีไดแก ผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตร และ/หรือ

ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 25 คน โดยการออกแบบและ



พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยึดตามกระบวนการและวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตํ่าและตามหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ 

Gagne, Briggs, และ Wager ผลการวิจัยพบวา 1. ดานการเราความสนใจ จะมีคําแนะนําบทเรียนที่มี

ภาพประกอบ มีเสียงประกอบการโตตอบระหวางผูเรียนกับบทเรียน การใชเกม 2. ดานการบอกวัตถุประสงค 

จะนําเสนอจุดประสงคนําทาง จุดประสงคปลายทางโดยเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองสั้น กระชับ ได

ใจความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 3. ดานการทบทวนความรูเดิม มีการตอบคําถามอยางสั้นๆ มีการสรุป

เน้ือหาพรอมภาพประกอบ และมีเกมประกอบการทบทวน 4. ดานการเสนอเน้ือหาใหม จะแบงเน้ือหา

ออกเปนลําดับขั้น เรียงเน้ือหาจากงายไปสูยาก มีภาพประกอบคําอธิบายและมีการสรุปหลักเกณฑแตละ

เน้ือหายอย 5. ดานการช้ีแนวทางการเรียนรู ใชการยกตัวอยางดวยการใชภาพประกอบ และยกตัวอยาง

เปรียบเทียบ 6. ดานการกระตุนการตอบสนอง ใหผูเรียนมีการโตตอบกับบทเรียนดวยการพิมพขอความ การ

เลือกคลิกเมาส การจับคูคําตอบ 7. ดานการใหขอมูลยอนกลับ จะแสดงคําถาม-คําตอบบนเฟรมเดียวกัน ให

ขอมูลยอนกลับทันที มีคําอธิบายประกอบเมื่อผูเรียนตอบผิด และมีการใหคะแนนหรือภาพบอกความใกล-ไกล 

จากเปาหมาย 8. ดานการทดสอบความรู จะมีการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และจบบทเรียน มีการแจง

จุดประสงคแกผูเรียนกอนการทดสอบ และมีการทดสอบเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 9. ดานการจําและการ

นําไปใช จะมีการแนะนําแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากบทเรียน มีการสรุปประเด็นที่สําคัญ หลังจากจบแตละ

เรื่องยอยและมีการเสนอแนะตัวอยางโจทยปญหาที่นักเรียนสามารถนําความรูที่ผานมาไปใชแกปญหาได  



บทที่ 3 

 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น สําหรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4. การดําเนินการทดลอง 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน รวม 120 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น 

ครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จํานวน 70 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม  (cluster random sampling) และการสุม

อยางงายจากนักเรียน 2 หอง คือหองที่ 3 และ 4  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น สําหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น 

 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยผูเช่ียวชาญ 

  3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 



  3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น 

 มีวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาดังน้ี 

 1.ศึกษาเน้ือหาตามหลักสูตร และกําหนดขอบเขตของเน้ือหาที่จะใชในการสราง และพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพ่ือนํามากําหนดวัตถุประสงคและผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 2. วางเคาโครงเรื่องของเน้ือหา โดยจัดลําดับเน้ือหากอนหลัง เพ่ือนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับวัตถุประสงคการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการนําเสนอ

อยางเปนลําดับขั้น 

 3. จัดทําแผนงานของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 4. ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามผังงานที่ไดเขียนไวโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร Adobe Captivate 5.5 

 5. นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นนําเสนอผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 

3 ทาน และดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน  

  

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การสรางแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวคิดของ   พรทิพย  

ไชยโส (2555) และศิริชัย กาญจนวาสี (2556) 

 2. วิเคราะหเน้ือหาและวัตถุประสงคของบทเรียนที่สรางขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. สรางแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเน้ือหาที่ใชในการพัฒนาเปนแบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอผูเช่ียวชาญดานการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ

แบบทดสอบโดยใชสูตร IOC  



5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลวไปทดสอบกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 1 และ 2 ที่เคยไดเรียน เรื่อง ลําดับและอนุกรม จํานวน 30 คน และตรวจขอที่ถูก

ได 1 คะแนน ขอที่ผิดได 0 คะแนน 

  8. นําแบบทดสอบที่หาคุณภาพแลวไปใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอไป 

 

การดําเนินการทดลอง 

 แบบแผนการดําเนินการทดลอง  

 ผูศึกษาใชแบบแผนการทดลอง One Group The Pre-test Post-Test Control Design (ไพรัตน 

วงษนาม, 2550) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  แบบแผนการดําเนินการทดลอง  

 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

  X     แทน    กลุมทดลองที่สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

      T1    แทน    ทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 

        T2    แทน    ทดสอบหลังการทดลอง (Pre-test) 

 

 ระยะเวลาการเก็บขอมูล 

 โดยจะทําการทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที 

 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง  

 การทดลองครั้งที่ 1 ผูศึกษาคนควาจะดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหกลุม

ตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียนกอนเริ่มเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น จํานวน 1 คน ตอ 1 

เครื่อง เมื่อเรียนจบบทเรียนนักเรียนจะทําแบบทดสอบหลังเรียนทันที ในขณะทําการทดลองผูศึกษาคนควาจะ



ใชวิธีการสังเกต และสัมภาษณกลุมตัวอยางเพ่ือหาขอบกพรองตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ

บันทึกไวเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 การทดลองครั้งที่ 2 ผูศึกษาคนควานําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากการ

ทดลองครั้งที่ 1 ไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียนกอนเริ่ม

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น จํานวน 1 คน ตอ 1 เครื่อง เมื่อเรียนจบบทเรียนนักเรียนจะทํา

แบบทดสอบหลังเรียนทันที แลวนําผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนที่ได ไปวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

 1. คาเฉลี่ย (เกตุม  สระบุรินทร, 2555) 

 

x
x

N
= ∑  

  



 

    เมื่อ          แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

              แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 

 

 2. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบรายหัวขอ (เกตุม  สระบุรินทร, 2555) 

 

            เมื่อ   แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

            แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละตัว 

          แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

             แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

 3. การหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOCโดยใช

สูตร IOC (เกตุม  สระบุรินทร, 2555) 
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            เมื่อ  IOC  แทน  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

          ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
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	บทที่  1

