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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอน

ตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน.(IDI) วิชาภาษาอังกฤษ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4.จากการเรียนโดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

รวมกับการออก แบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) และการเรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูของครู  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) จํานวน 48 คน จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ไดจาก

การสุมแบบหลายขั้นตอน และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน ไดจากการสุมแบบหลาย

ขั้นตอน จํานวน 2 หองเรียน  80 คน แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุมควบคุม 40 คน  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน 

(IDI) แผนการจัดการเรียนรูของครูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีสมมติฐานคือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน 

(IDI) ที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นสูงกวาการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใหกลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมควบคุมเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรูของครู สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ รอยละ คาเฉลี่ย และ t-test   

 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ

ตาม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาภาษาอังกฤษ ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดาน

เทคโนโลยีการ ศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดี ซึ่งบทเรียนมีประสิทธิภาพ 92.19/93.89 เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 90/90. 2).ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบ

การสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) สูงกวากลุมที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 
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 This research aimed to 1).develop and find out an efficiency of a computer multimedia 

simulation through Internet by using constructivist theory with IDI instructional system design on 

English subject  based on 90/90 standard criteria, and  2).compare the students’ learning 

achievement of level 2 students (Prathomsuksa 4) with computer multimedia simulation on English 

through Internet by using constructivist theory with IDI instructional system design and traditional 

teaching. 

 The sample group used for developing the computer multimedia simulation through Internet 

were 48 of level 2 students (Prathomsuksa 4) from Piboonbumpen Demonstration School of Burapha 

University, Chonburi province, through multi-stage random sampling and the sample group used for 

comparative learning achievement were 80 of level 2 students included 2 classrooms: an 

experimental group of 40 students and a control group of 40 students from Khonkaen Demonstration 

School (Suksasart) of Khonkaen University, Khonkaen province, through multi-stage random 

sampling. 

 The instrument used for this research are computer  multimedia simulation  through Internet  

by  using constructivist with IDI instructional system design, teacher’s lesson plan, and learning  

achievement  test. The hypothesis for this research is learning achievement between students  that 

learn with computer multimedia simulation through Internet by using constructivist theory with IDI 

instructional system design are higher  than traditional teaching. 

 Procedure for this research: the experimental group learned with computer multimedia 

simulation through Internet by using constructivist with IDI instructional system design and the control 

group learned from a traditional teaching. Data were analyzed by percentage, Arithmetic mean, and         

t-test. 

The research finding were as follows:  1) The computer multimedia simulation through 

Internet by using constructivist theory as evaluated by content and educational technology experts, 

had a good quality, and had its efficiency of  92.19/93.89,  which was corresponding with the 90/90 

standard criteria.  2) Learning achievement between students  that learned with computer 

multimedia simulation through Internet by using constructivist theory with IDI instructional system 

design are higher than the traditional teaching significantly at the .01 level. 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง  
 

 สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารความกาวหนา ความเคลื่อนไหวตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจรวมทั้งวัฒนธรรม มีผลกระทบอยางทั่วถึง รวดเร็ว บุคคลในสังคมตองติดตอ พบปะเพื่อดําเนิน

กิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่ง ในการสื่อสารความรูสึก

นึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาหาขอมูลความรู ถายทอดวิทยาการ รวมถึงทางดานเศรษฐกิจ 

ภาษามีความจําเปนยิ่งขึ้น ในการเจรจาตอรองดานการคา รวมทั้งการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ จะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยและชนชาติอื่นเพราะมีความเขาใจ

วัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความเขาใจใน

ภาษาและวัฒนธรรม สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก (กรมวิชาการ..2545:.1) 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542.ไดจัดใหมีการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง เปล่ียนบทบาทของครูจากผูที่ถายทอดความรูเพียงผูเดียว มาเปนผูชี้นํา

ความรู ใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพของบุคคลใหการสนับสนุนส่ือการเรียนการ

สอน และศูนยการเรียนรูที่จะตองใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (กรมสามัญศึกษา..2543:.ภาคผนวก.8) ซึ่งสอดคลองกับแนว

ทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนการสอนและไดรับการฝกฝน (กรมวิชาการ..2545:.144)  

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศไดกลาวถึงการพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูวา  ควรมุงสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง 

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใชเวลาอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความตองการ ความจําเปนของ

ผูเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูตลอดจน

แหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น และแหลงอื่นๆ การจัดการ

เรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนรูจากสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมจะทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ลักษณะของสื่อการ

เรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนควรมีคุณภาพและหลากหลาย ชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยาง

กวางขวาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเขาใจงายและรวดเร็วขึ้นรวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหา

ความรู (กรมวิชาการ..2545:.146)  

 ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศอยางมาก ในสวน

ของการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการผลิต การเขาถึง การจัดเก็บ รวมทั้งการแพรกระจาย

ความรู (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน..2546:.บทสรุปสําหรับผูบริหาร) 

บทบาทของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาไดเพิ่มความสําคัญมากขึ้น เม่ือมีการเรียนรูผานระบบการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานระบบเครือขาย การเรียนเชนนี้ผู เรียนจะเรียนไดตาม

ความสามารถความสนใจของตน โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย มัลติมีเดียจึงเปนส่ือหนึ่งที่มีขอ
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ไดเปรียบกวาส่ือการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหเกิดการ

ประมวลผลขอมูลนําเสนอขอมูลภาพและเสียงอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ เชน มัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม 

มีลักษณะเดนคือเก็บขอมูลไดมาก ผูเรียนสามารถใชงานไดงาย นอกจากนั้นยังเก็บรักษาและพกพาไดสะดวก รวมทั้ง

บทเรียนมัลติมีเดียสามารถนําเสนอบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งคุณสมบัติของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั้นสามารถ

ออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อความรูและประโยชนสูงสุดของผูเรียนอีกทั้งใน

ปจจุบันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนที่งายตอการใชงานมากยิ่งขึ้นตลอดจนชวยเพิ่มศักยภาพในการ

เรียนรูไดดียิ่งขึ้น (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2546: 9-10)  ซึ่งสอดคลอง

กับคํากลาวของ ชัยอนันต  สมุทรวานิช (2540:.2) ที่กลาววา ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพที่ดีนั้นตองอาศัย

การศึกษาเขามาชวยและจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเปนเครือขายที่มีอยูทั่วโลก ปรับเปล่ียน

แนวทางและกระบวนการเรียนรูใหม ตลอดจนการวางแนวทางการสั่งสอนมาเปนการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติ 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ โดยการนําเอากระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีการใชคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือในการแสวงหาความรูนําไปสูการเรียนรูรูปแบบใหมที่ผูเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed 

learning)  

 ในหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ไดมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศ ในสถานการณตางๆ ตลอดจนสามารถแสวงหาความรู 

ตลอดจนการเรียนในชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนชวงพัฒนาการของผูเรียนทางดานภาษาอังกฤษใน

ระดับตนเพื่อพัฒนาไปสูระดับกําลังพัฒนาในชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและไปสูระดับกาวหนาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  

 ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตลอดจนการรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูนั้นจึงเปนส่ิงสําคัญ ตลอดจนแนวทาง

ของโรงเรียนที่มีการสงเสริมการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายทางอินเทอรเน็ตเขามาใชในการศึกษา

จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่ใชในการเรียนการสอนที่นาสนใจคือแบบจําลองสถานการณซึ่งเปนการนําเสนอ

บทเรียนโดยใหผูเรียนสัมผัสกับเหตุการณในลักษณะใกลเคียงกับประสบการณจริง ซึ่งการสัมผัสเหตุการณหมายถึง

การทําความเขาใจในสถานการณการเรียนรูที่จะควบคุมสถานการณนั้นๆ การตัดสินใจแกปญหาและการเรียนรูที่จะ

ปฏิบัติตนในสถานการณที่แตกตางกัน การนําเสนอบทเรียนจะเริ่มดวยการนําเสนอการจําลองสถานการณที่มีรูปแบบ

และสถานการณที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นกับธรรมชาติของเนื้อหา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ

บทเรียนจนกระทั่งเกิดการเรียนรู (ถนอมพร(ตันพิพัฒน)เลาหจรัสแสง..2541:.93) ซึ่งในรายวิชาภาษาอังกฤษเปน

รายวิชาที่สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรูปแบบจําลองสถานการณเขามารวมในการนําเสนอบทเรียน

เนื่องจากเปนการสรางสถานการณขึ้นใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนรายบุคคลจาก

เหตุการณที่ไดออกแบบใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนตลอดจนไดรับความสนุกสนานและเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

 นอกเหนือจากสื่อการสอนที่เหมาะสมแลว การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่ง

ในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ ระบบการเรียนการสอนที่นับไดวามีการครอบคลุมดาน

การกําหนดรูปแบบ โครงสราง และองคประกอบ คือ ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI: Instructional 

Development Institute) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย the National Special Media Institute แหง Michigan State 
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University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  ขั้นตอนการ

พัฒนา (Development) และขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) รวมทั้ง 3 ขั้นตอนประกอบดวย 9 ขั้นตอนยอย 

ไดแก การระบุปญหา การวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดการ การระบุจุดมุงหมาย การกําหนดวิธีการ การสรางส่ือ

ตนแบบ การทดสอบตนแบบ การวิเคราะหผลงาน และการนําไปทดลองใชใหม ซึ่งรูปแบบการสอนนี้สามารถนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม (Gustafson and Branch. 1997: 

58-62) 

 การที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองตลอดจนเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น

สอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist.Theory) ซึ่งกลาววา ความรู (Knowledge) คือการสราง

โครงสรางใหมทางปญญา (Cognitive.Restructuring) จากประสบการณและโครงสรางเดิมที่ มีอยูโดยมีการ

ตรวจสอบวาสามารถนําไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถานการณเฉพาะอื่นๆ ที่อยูในกรอบของโครงสรางนั้นและ

โครงสรางทางปญญาที่สรางขึ้นใหมนี้จะเปนเครื่องมือสําหรับโครงสรางใหมๆ ตอไป (Confrey..1991:.111-138) 

ดังเชนคํากลาวของ สุมาลี  ชัยเจริญ (2548: 103) ที่กลาววาคอนสตรัคติวิสตเปนทฤษฎีที่เนนในเรื่องการสรางความรู

ใหมโดยเชื่อวาผูเรียนมีความรูเดิมอยูแลว การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูสราง

ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตนพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมมากอน โดยพยายามทําความเขาใจ

เกี่ยวกับเหตุการณ และปรากฏการณที่พบมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา   

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) การใชบทเรียนมัลติมีเดีย

แบบจําลองสถานการณ และการนําทฤษฎีคอนสรัคติวิสตมาใชรวมในการเรียนการสอน เชน 

 พรทิพา  รัชทินพันธ (2544: บทคัดยอ) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง

ของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) แหงสหรัฐอเมริกา โดยทดลองกับผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จาก

ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยระบบการสอนตามแนวทางของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนตามปกติ  

 ในดานของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณ ไอเซนคราฟท (EisenKraft..1986:  

3723-A) ไดทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบจําลองสถานการณในการปฏิบัติการ

ทดลองตามปกติในวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเปรียบเทียบคะแนนภาคปฏิบัติและ

คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม กับกลุมตัวอยาง จํานวน 225 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากการใช

คอมพิวเตอรชวยการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนจากการทดลองตามปกติ สวนความสามารถใน

การปฏิบัติการทดลองของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

 สุปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลอง

สถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ เรื่องการผลิตรายการโทรทัศนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวาชุดบทเรียนที่สรางขึ้นมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ .05 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนจากหองเรียน

เสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติกับการเรียนแบบบรรยายประกอบกับการสาธิตรวมกับการ

ฝกปฏิบัติ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 และนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนจากชุดบทเรียนที่สรางขึ้น

 เทียมใจ  อําไพวรรณ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบสถานการณจําลอง เรื่องเครื่องไฟฟาในบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
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ชวยสอนแบบสถานการณจําลองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลองกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน และผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง อยูในระดับดี 

 ดานการใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน บูลลอค (Bullock..1996:.611-A) 

ไดศึกษาผลของวิธีสอนแบบคอนสตรัคติวิสตตอเจตคติของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับครูระดับ

ประถมศึกษา โดยมุงพิจารณาวางานหรือเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เปล่ียนไป การสื่อสารหรือการอภิปรายที่เปล่ียนไป

และสภาพแวดลอมในชั้นเรียนคณิตศาสตรที่เปล่ียนไปมีอิทธิพลอยางไรตอเจตคติวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา โดย

ทําการทดลองเปนเวลา 1 ภาคเรียน ผลการศึกษาพบวาการใชวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีอิทธิพลในทางที่ดี

ตอเจตคติในวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา 

 อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูจากหองเรียนเสมือนวิชาวิทยาศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา

วิชาวิทยาศาสตร เร่ืองการขนสงและการสื่อสารของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญและ

ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจากหองเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก 

 ดังนั้นการนําเอาทฤษฎีคอนสรัคติวิสตนี้มารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณนั้นจึงเปนการจัดสถานการณปญหาที่ทําใหเกิดการคิดสถานการณปญหาที่ทําใหเกิดความไม

สมดุลทางสมองแลวสงผลใหกระบวนการทางปญญาของผูเรียนตองปรับเขาสูสมดุลโดยการใชความรูเดิมมา

เชื่อมโยงเรียนรูความรูใหมเพื่อใหตนเองสามารถแกไขปญหานั้นได จากรูปแบบบทเรียนแบบจําลองสถานการณนี้ทํา

ใหสอดคลองกับกระบวนการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและเปนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการนํา

การออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) มาประยุกตใชรวมกับส่ือทางเทคโนโลยี เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาตนเองใหมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตลอดจนเพิ่ม

ความสามารถของตนเองสูสังคมแหงการเรียนรู กาวทันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI) 

 

ความมุงหมายของการวจิยั 
 

 1..เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน 

(IDI) วิชาภาษาอังกฤษ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 

 2..เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาก

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี             

คอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) และการเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรูของครู  
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ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1..ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี         

คอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง คํานามนับไมไดที่ได พัฒนาและหาประสิทธิภาพแลวไวใชในการเรียนการ

สอน 

 2. ไดแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เร่ือง คํานามนับไมได เกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. เปนแนวทางใหผูสนใจ นักวิชาการไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI) ในแขนงวิชาอื่นๆ หรือตามทฤษฎีและระบบการสอนแบบอื่นๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตาม
แนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 1.ปการศึกษา 

2550 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 150 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2.(ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 1.ปการศึกษา 2550 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 48 คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage random sampling) เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ดังนี้ 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน   3 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน 
 

 สวนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ประชากร ไดแกนักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่4) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 160 คน                                                
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 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)  

เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรที่ศึกษา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1..กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI) จํานวน 40 คน 

 2. กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนที่เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู จํานวน 40 คน 

 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร เร่ือง คํานามนับไมได สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 

4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ  ประกอบดวย  3 เร่ืองยอย คือ 

 เร่ืองที่  1   การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได 

 เร่ืองที่  2   การบอกปริมาณคํานามนับไมได 

 เร่ืองที่  3   การนําคํานามนับไมไดมาใชในประโยค 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ไดแก วิธีการเรียนรูของนักเรียน จําแนกเปน 2 วิธีดังนี้ 

  1.1 การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)       

  1.2 การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1..บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ หมายถึง บทเรียน

คอมพิวเตอรที่ใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนส่ือหรือตัวกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ

การดําเนินเรื่องโดยใหผูเรียนสัมผัสกับเหตุการณในลักษณะใกลเคียงกับประสบการณจริง โดยในกิจกรรมการเรียน

การสอนประกอบไปดวย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ และตัวอักษรมาชวยในการนําเสนอเนื้อหาอยางเปน

ระบบ ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาและฝกทักษะ ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ ตลอดจนสืบคนขอมูล และอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากหนาจอคอมพิวเตอร โดยมีโครงสรางของกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี          

คอนสตรัคติวิสต 

 2. การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู  หมายถึง การเรียนรูของนักเรียนโดยมีครูผูสอนดําเนินการ

ตามคูมือการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรสถานศึกษา   
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรูความเขาใจในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนที่วัดได

จากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัดพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ดังนี้                                                                                     

  3.1 ความรูความจํา  หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวหรือส่ิงตางๆ ที่เคยเรียนมาแลว

เกี่ยวของกับ ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการของวิชาภาษาอังกฤษ 

  3.2 ความเขาใจ  หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก การขยายความ และการแปล

ความหมาย ความรูที่ไดโดยอาศัยขอเท็จจริง  

  3.3..การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการคนควาหาความรูไปใชใน

สถานการณใหมที่แตกตางออกไป 

 4. การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เนน

ใหผูเรียนไดคิดและสรางความรูขึ้นมาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู ซึ่งมี

ลักษณะของการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดทบทวนความรู รับความรู แสวงหาความรูตลอดจนรวบรวมขอมูลจนเกิดเปน

ประสบการณ ดวยตนเอง 

 5. การออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) หมายถึง การนําหลักการของ

ระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการใหความหมาย (Define)  

ขั้นตอนการพัฒนา  (Development)  และขั้นตอนการประเมินผล  (Evaluation)  มาใช ในสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เร่ือง คํานามนับไมได 

 6. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง คาระดับคะแนนที่คาดหวังจากการสรางสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 

(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295) ตามรายละเอียดดังนี้ 

  90 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนไดคะแนนเฉลี่ย

ไมนอยกวารอยละ 90 

  90 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  

ไมนอยกวารอยละ 90 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของ

สถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นสูงกวาการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู

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



       บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนลําดับ  ดังตอไปนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเว็บเพจ 

 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 

 5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจําลองสถานการณ 

 6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการเรียนการสอน 

             8.  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา 
 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 

R&D เปนกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลทางการศึกษา ที่มักเรียกกันวา “นวัตกรรม” เพื่อใช

ในการแกปญหาโดยอาศัยพื้นฐานในการวิจัยเปนหลัก ปจจุบันไดพัฒนาและกาวหนาขึ้นมาก มีความมุงหมายเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 

 
 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา  
 บอรกและกอลล  (Borg.and.Gall..1989:.784-785) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

(Education Research and Development) วาเปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัยเปนวิธีการที่สําคัญ โดย

ที่นิยมใชเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปนเปาหมายหลักในกระบวนการพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพทางผลผลิตทางการศึกษา (Education.Product) มีความหมาย.2.ประการ.คือ.ประการแรก

หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา อันไดแก แบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอร และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน ประการที่สอง หมายถึง วิธีการและกระบวนการทางการศึกษา เชน ระบบการสอนและ

เทคนคิวิธีการตางๆ 

 เกย (Gay..1992:.10-11) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลผลิตสําหรับใชภายใน

โรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนายังรวมถึง วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณในการ

เรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน และระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังคลอบคลุมถึง

การกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลและระยะเวลา และผลผลิตที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไป

ตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ตองการ 
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 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา ที่ถูกนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรยอยๆ มี 10 

ขั้นตอนดังนี้ (Borg and Gall. 1979: 222-223) 

 ขั้นที่ 1 กําหนดการผลิตและรวบรวมขอมูล 

  ส่ิงที่ตองการกําหนดคือ ลักษณะทั่วไป รายละเอียดของการใชและวัตถุประสงคของการใชเกณฑใน

การเลือกกําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะพัฒนาขึ้นมี 4 ขอคือ 

  1. ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

  2. ความกาวหนาทางวิชาการ 

  3. บุคคลากรที่มีอยูมีทักษะความรู และประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนาหรือไม 

  4. ผลผลิตนั้นพัฒนาขึ้นในเวลาอันควรหรือไม 

 เม่ือกําหนดผลผลิตที่ตองการวิจัยและพัฒนาขึ้นแลว  ผูวิจัยตองรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การใชผลผลิตนั้น ถามีความจําเปนผูทําวิจัยและพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพื่อหาคําตอบซึ่งงานวิจัย

และทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถโตตอบ กอนที่จะเริ่มการพัฒนาตอไป 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

  1. กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต  

  2. ประมาณคาใชจายบุคคลากรและระยะเวลาที่ตองการใชเพื่อศึกษาความเปนไปได 

  3. พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 

 ซึ่งขั้นตอนในการวางแผนวิจัยและพัฒนาเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะสามารถคาดคะเนไดวาการวิจัยครั้งนี้จะมี

แนวทางเปนไปไดหรือจะประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไวหรือไม 

 ขั้นที่ 3 พัฒนารูปแบบ ขั้นตอนผลผลิต 

  ในขั้นนี้เปนขั้นของการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปนรูปแบบ

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น จะตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุ คูมือ ผูฝกอบรม  เอกสารใน

การฝกอบรมและเครื่องมือในการประมวลผล 

 ขั้นที่ 4 ทดลองหรือทดสอบ ผลผลิตครั้งที่ 1                                                                     

                   นําผลผลิตในขั้นที่ 3 ไปทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องตนในโรงเรียนจํานวน 1-3 โรงเรียน ใชกลุม

ตัวอยาง กลุมเล็ก 6-12 คน ประเมินโดยใชแบบทดสอบ การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

  ขั้นที่ 5 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 

  นําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 4 มาพิจารณาปรับปรุง 

 ขั้นที่ 6 ทดลองหรือทดสอบครั้งที่ 2  

  ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค ทดลองใชใน

โรงเรียน จํานวน 5-15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30-100 คน ประเมินผลในเชิงปริมาณในลักษณะ Pre-test 

และ Post-test.นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิต ถาจําเปนอาจแบงเปนกลุมควบคุม           

และกลุมทดลอง 
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 ขั้นที่ 7 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2  

  นําขอมูลและผลจากการทดลองขั้นที่ 6 มาพิจารณาปรับปรุง 

 ขั้นที่ 8 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 

  ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการใชงานของผลผลิต ทดลองใชในโรงเรียน 

จํานวน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40-200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการ

สัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

 ขั้นที่ 9 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3  

  นําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 8 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อเผยแพรตอไป 

 ขั้นที่ 10 เผยแพร 

  เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ      

สงลงไปเผยแพรในวารสารวิชาการ และติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทําผลผลิตทางการศึกษาเผยแพรไป

ในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังกลาวขางตนมาใชในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ความหมายคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ราชบัณฑิตสถาน (2540: 86) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา (Multimedia) หมายถึง 1) ส่ือหลายแบบ

2) ส่ือประสม 

 ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2546: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา เปนการนําเอาองคประกอบของสื่อ

ชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) โดยผานกระบวนการทางคอมพิวเตอรเพื่อส่ือความหมายกับผูใชอยางมี

ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) และไดบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงาน 

 อดิศักดิ์ เช็นเสถียร (2541: 35) กลาววาส่ือมัลติมีเดียคือส่ือที่รวบรวมลักษณะของวีดิทัศน เสียง รูปกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหว และขอความเขาดวยกันเปนเพียงสื่อเดียว 

 กิดานันท มลิทอง (2539: 292) กลาววา มัลติมีเดีย คือ ส่ือหลายแบบ เปนวิธีการที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐาน

ในการเสนอสารสนเทศโดยการใชส่ือมากกวาหนึ่งอยางในการเสนอ เชน ภาพกราฟก ขอความ และเสียง โดยเนนถึง

การโตตอบระหวางผูใชและส่ือดวย 

 สถาพร  สาธุการ (2540: 109-110) ไดกลาววามัลติมีเดียเปนการนําเอาตัวกลาง (Media) หลายๆ ชนิดที่

ผานประสาทสัมผัสตางๆ เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน ขอความ ฯลฯ มาสัมพันธกัน แตละชนิดมีคุณคา

สงเสริมกันและกัน กอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง ปองกันการเขาใจความหมายผิด ใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสที่

ผสมผสาน สามารถตอบสนองจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ มีการจัดระเบียบตัวกลาง            

(Media) เพื่อใชใหเหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหาของสื่อแตละชนิด เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจนเปนประโยชน และ

นาสนใจแกผูเรียน ส่ิงสําคัญในการออกแบบ (Instructional-Multimedia design) การจัดระบบสื่อผสมตองประสาน
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ความสัมพันธของสิ่งที่ใช เพื่อใชประโยชนจากคุณลักษณะความสามารถ หรือศักยภาพของสื่อแตละชนิดนั้นใหได

ประโยชนมากที่สุด ทําใหส่ือแตละชนิดที่ไดนั้นอํานวยแกการทําใหเกิดการเรียนรูไดดีมากที่สุด 

 ไฮนิค และคนอื่นๆ (Heinich and Other. 1993: 267) ไดใหความหมายของคําวา มัลติมีเดีย หมายถึง การ

รวมส่ือหลายชนิด เชน ขอความ กราฟก เสียงและภาพวีดิทัศน ระบบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมีความคลายคลึง

กับระบบวีดิทัศนปฏิสัมพันธ แตกตางกันตรงที่ใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางานใหมีลักษณะของการ

โตตอบ 

 เฟรทเทอรและพอลลีสเซน (Frater and Paulissen. 1994: 3)ใหความหมาย มัลติมีเดียไววา เปนการใช

คอมพิวเตอรในการรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร เครื่องเลนวีดิทัศนแบบเลเซอร

ดิสค เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรี เพื่อส่ือความหมายบางประการ 

 คาโรล (Carol..1997:.23).ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การใชภาพ เสียง และการ

เคล่ือนไหวที่แสดงไดมากกวาการสอนแบบเดิมที่ใชชอลกกับการบอกกลาว 

 มัลติมีเดีย (multimedia) หรือ “ส่ือประสม” หมายถึงการใชคอมพิวเตอรเพื่อนําขอความ ภาพและเสียง ใน

รูปแบบตางๆ ซึ่งบันทึกไวในรูปขอมูล มาแสดงผลแปลงกลับเปนขอความ ภาพ และเสียงทางจอภาพ และลําโพง 

ผสมผสานกัน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. 2542: 25)  

  ดังนั้นมัลติมีเดียจึงหมายถึง การนําเสนอขอมูลในรูปแบบส่ือประสม ทั้งทางดานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

เสียงโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรตลอดจนผูใชสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรได 

 
 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถนําเสนอขอมูลไดหลากหลายลักษณะประกอบดวย ตัวอักษรหรืออักขระ 

ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน (แทงทอง ทองลิ่ม. 2541: 35-38) 

1. อักขระ (Text) เปนชื่อสามัญของมัลติมีเดีย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจําเปนตองมีอักขระ

ขอความ ตลอดจนการใชรูปภาพ และใชเครื่องหมายจํานวนมากมาย ในการที่จะใหผูใชบทเรียนไดบรรลุเปาหมาย

ของบทเรียน ขอความ เครื่องหมาย และสัญลักษณ ไมวาจะอยูในรูปลักษณ อักษรหรือเปลงเปนสําเนียงคําพูด เปน

ส่ือสามัญที่ใชในการติดตอส่ือสารกันโดยทั่วไป และเปนสวนประกอบสําคัญในการบอกชื่อ และหัวขอเรื่องในบทเรียน

ใหทราบวาเปนเรื่องอะไรหรือใชเปนเมนูเพื่อบอกใหทราบวาจะไปที่ใด ใชบอกเสนทางเดิมเพื่อบอกใหทราบวาไปสูที่

หมายอยางไร รวมทั้งใชเปนสวนเนื้อหาหรือส่ิงที่ผูใชบทเรียนจะไดพบเห็นเมื่อไปถึงเปาหมาย การใชอักขระเพื่อส่ือ

ความหมายกบัผูเรียนบทเรียนควรมีหลักการใชในกรณีตางๆ ดังนี้ 

  1.1 ส่ือความหมายใหชัดเจน ขอความ ในบทเรียนคอมพิวเตอรเปนส่ิงสําคัญในการสื่อความหมายกับ

ผูใชบทเรียน การออกแบบปายแสดงหัวขอเร่ือง เมนู และปุมบนจอภาพนั้นควรจะใหความสําคัญในการเลือก 

ขอความ คําพูด พยายามใชขอความที่กระทัดรัดเขาใจงาย ชัดเจนไมคลุมเครือ 

  1.2 เมื่อใชอักขระเปนเมนูสําหรับนําทางเดิม ผูใชบทเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนคอมพิวเตอร โดย

การกดปุมแปนพิมพ คลิกเมาสหรือกดปุมเล่ือนภาพหรือแตะภาพสัมผัสเมนูที่สรางอาจเปนเมนูงายๆ ประกอบดวย

รายช่ือบทเรียน ในรูปแบบเดียวกัน หนาของหนังสือใหผูเรียนคลิกกดเลื่อนเลือกบทเรียนที่ตองการ รูปแบบการคลิก

แลวแสดงผลนี้เปนที่เขาใจอยางกวางขวางในกลุมผูใชคอมพิวเตอร สวนใหญรายการเมนูจะมีกรอบลอมหรือสรางให

คลายเปนปุมสําหรับเลือกคลิกไดสะดวก 
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  1.3 ปุมอักขระบนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธในมัลติมีเดีย ปุมบนจอภาพเปนเสมือนวัตถุที่เมื่อ

คลิกจะมีการแสดงผลอยางใดอยางหนึ่ง ปุมบนจอภาพที่สรางอาจเปนปุมที่มีรูปแบบอักขระ (Font) เครื่องหมาย

สัญลักษณ (Symbol) ปรากฏอยู ปุมเหลานี้อาจมีรูปแบบหลากหลาย การเลือกวาปุมใดมีรูปแบบเหมาะสมขึ้นอยูกับ

การทดลองวา รูปแบบอักขระ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ การเวนวรรค และการใหสีแบบใดจึงเหมาะสม 

  1.4 เนื้อหาที่ยาวไมควรอานจากคอมพิวเตอรเนื่องจากบนจอคอมพิวเตอรอานยาก และอานชากวา

เอกสาร ยกเวนบทเรียนนั้นใชอักขระขนาดใหญและนําเสนอไมกี่ยอหนา และควรเลือกแบบอักขระที่อานงายแทน

อักขระที่มีลวดลายและอานยาก 

  1.5 ควรใชหนาตางหรือวินโดว (Window) เม่ือเนื้อหายาวเกินจอ และใชปุมเล่ือนกลับวินโดว ขยับ

ขอความในวินโดวขึ้นลง เพื่ออานเนื้อหาออกเปนแตละหนา และสรางปุมสําหรับพลิกกลับไปกลับมาได 

 2. เสียง (Sound) เปนส่ือที่ชวยเสริมสรางความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดีขึ้น และทําใหคอมพิวเตอรมีชีวิต 

ชีวาขึ้น ดวยการเพิ่มการดเสียงและโปรแกรมสนับสนุน การสื่อสารสองทาง และการสื่อสารทางเดียว มีความแตกตาง

เหมือนกับของการสนทนากัน กับการฟงบรรยายกิจกรรมระหวางเรียนมีศักยภาพในการทําใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศ 

ชวยใหผูเรียนเกิดความรูหรือการเรียนรู เสียงอาจอยูในรูปแบบของดนดรี เสียงสังเคราะหปรุงแตงหรือเสียงประกอบ 

ฉากที่มีตอการสรางอารมณในการเรียนการสอน ดังนั้นการใชเสียงอยางถูกตองจะสามารถสรางความสนุกสนาน เรา

ใจทําใหบทเรียนนั้นนาสนใจนาติดตาม 

 3..ภาพนิ่ง (Still Image) อาจมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ เปนภาพถาย หรือภาพกราฟก ภาพนิ่งนี้ใชเปน

สวนประกอบสําคัญของบทเรียนเนื่องจาก การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร เปนการแสดงผลจากความคิด            

หรือความตองการรวมทั้งการวาดภาพ ภาพลายเสนแผนภูมิแผนที่และแผนสถิติ 

 4. ภาพเคลื่อนไหวจําลอง (Animation) การสรางภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องคอมพิวเตอร สามารถดึงดูด

ความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งอาศัยเทคนิคของการนําภาพหลายๆ  ภาพมาเรียงตอกัน ทําใหเกิด

ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถเสนอความคิดที่ซับซอนหรือยุงยากใหงายแกการเขาใจ  

 5. ภาพวีดิทัศน (Video) เปนภาพเหมือนจริง ที่ถูกเก็บในรูปของดิจิตอลสามารถตอสายตรงจากเครื่องเลน

วีดิทัศนหรือเลเซอรดิสเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรได 

 6. การมีปฏิสัมพันธเปนการโตตอบซึ่งกันและกันระหวางคอมพิวเตอรเชนบทเรียนคอมพิวเตอรแบบจําลอง

สถานการณ (Simulation) มีปญหาหนึ่งๆ จัดไวหลายรูปแบบใหผูเรียนเลือก มีการตรวจผลยอนกลับทั้งบวกและลบ 

พรอมทั้งแสดงขอความในการแนะนําเมื่อผูเรียนตอบไมถูกตอง 

 
 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา 

 รูปแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาสามารถแบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ (Dutton. 2002: 9-10)  

 1. ประเภทการสอนเสริมทางการศึกษา (Tutorials Education) รูปแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการ

สอนเสริมทางการศึกษา ในการสอนโดยวิธีนี้คอมพิวเตอรจะทําหนาที่คลายผูสอน โปรแกรมที่ถูกออกแบบนั้นเปด

โอกาสใหผูเรียนโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ผูเรียนสามารถเดาคําตอบหรือทดลองกับเครื่องตามโปรแกรมที่

กําหนดไว รูปแบบของโปรแกรมจะเปนแบบสาขา (Branching Programmed Instruction) คุณภาพของโปรแกรมที่

ใชหลักการนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถของโปรแกรมเมอรที่สรางออกมา ใหมีความสมบูรณในดานเนื้อหา เปดโอกาส

ใหผูเรียนมีสวนรวมและปรับใชไดเหมาะกับความแตกตางของผูเรียน ทั้งยังเปนโปรแกรมที่สรางเพื่อสอนไดทุกวิชา 



 13 

 2. ประเภทการฝกและการปฏิบัติ (Drill and Practice) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการฝก

และปฏิบัติ เปนวิธีการสอนโดยสรางโปรแกรมเนนการฝกทักษะ และการปฏิบัติใหผูเรียนไดฝกเปนขั้นตอนจะไมให

ขามขั้นจนกวาจะฝกปฏิบัติหรือฝกในขั้นตนเสียกอนจึงจะฝกในทักษะขั้นสูงตอไป โปรแกรมประเภทนี้พบบอยในการ

สอนวิชาคณิตศาสตรเพื่อฝกทักษะการคํานวนและการสอนภาษาอังกฤษเพื่อฝกความสามารถในการใชภาษาพูด 

อาน ฟง และเขียน โปรแกรมสําหรับการฝกทักษะและการปฏิบัติลักษณะนี้จะมีคําถามใหผูเรียนตอบหลายๆ รูปแบบ 

และคอมพิวเตอรจะเฉลยคําตอบที่ถูกเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในแตละชุดการสอน ระดับความยากงาย

สามารถปรับเปล่ียนได มีรูปแบบการยอนกลับ (Feedback) แบบทางบวก (Positive)  แบบทางลบ (Negative) ก็ได

พรอมทั้งสามารถไดการเสริมแรงในรูปของรางวัลและการลงโทษตางๆ ไดดวย 

 3. ประเภทการจําลองสถานการณ (Simulations) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการจําลอง

สถานการณเปนการจําลองสถานการณตางๆ จากสิ่งที่ซับซอน ยากตอการเขาใจใหปรากฏเปนรูปรางหรือส่ิงของที่ไม

ซับซอนและเขาใจไดงายเพื่อใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติกับสถานการณจําลองที่มีความใกลเคียงกับเหตุการณจริง เพื่อ

ฝกทักษะและเรียนรูโดยไมตองเสี่ยงหรือเสียคาใชจายมาก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนจําลองอาจประกอบดวยการ

นําเสนอความรูขอมูล การแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับทักษะการฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญและความคลองแคลว 

และการเขาถึงซึ่งการเรียนรูตางๆ มักเปนโปรแกรมสาธิต เพื่อใหผูเรียนทราบถึงทักษะที่จําเปน ตลอดจนแสดงให

ผูเรียนไดชม ทั้งยังเปนการฝกใหผูเรียนตอบไดอยางถูกตองและแมนยําเมื่อพบกับสถานการณจริง 

 4. ประเภทเกมการศึกษา (Education Games) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเกม มีการ

ออกแบบโดยการใชวิธีการของเกม มีความเฉพาะของลักษณะวิธีการออกแบบ มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนความสนใจ

ของผูเรียน มีการแขงขันโปรแกรมลักษณะนี้อาจไมมีการสอนโดยตรงแตใหผูเรียนมีสวนรวม โดยเปนการฝกใหมีการ

สงเสริมทักษะและความรูทั้งทางตรงและทางออมก็ได การใชเกมในการสอนนอกจากจะใชการสอนโดยตรงอาจ

ออกแบบใหใชในชวงใดชวงหนึ่งของการสอน เชน ขั้นนําเขาสูบทเรียน บทเรียน ขั้นสรุป หรือใชเปนการใหรางวัลหรือ

ประกอบการทํารายงานบางอยางทั้งยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรูใหมากขึ้นดวย 

 5. ประเภทการคนพบ (Discovery) รูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบการคนพบจะมีการออกแบบโปรแกรม

การสอนดวยวิธีการคนหาคําตอบเอง โดยจะมีลักษณะที่ผูเรียนเรียนจากสวนยอยและรายละเอียดตางๆ แลวผูเรียน

สรุปเปนกฎเกณฑ ซึ่งถือเปนการคนพบ การศึกษาวิธีนี้เปนการใชการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive) ผูเรียนอาจจะ

เรียนรูโดยการคนควาจากฐานขอมูลแลวลองแกปญหาแบบลองผิดลองถูก เพื่อคนพบสูตรหรือหลักการไดดวยตนเอง 

 
 หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดมีหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใหไดบทเรียนที่

สามารถตอบสนองวิธีการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกันและตอบสนองลักษณะโครงสรางขององคความรูของ

สาขาวิชาตางๆ ที่แตกตางกันนั้นเอง กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 30-35) ไดรวบรวมหลักการและทฤษฎีดังนี้           

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู ที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก 

 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 นักจิตวิทยาในกลุมที่ มีความเชื่อในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่ มีชื่อเสียงมากที่ สุดไดแก สกินเนอร 

(B.F.Skinner) โดยนักจิตวิทยาในกลุมนี้มีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเปนส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม
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ภายนอก และเชื่อในทฤษฎีเกี่ยวกับการวางเงื่อนไข (Operant Conditioning) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง (S-R Theory) และการใหการเสริมแรง (Reinforcement) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการเรียนรู

เกิดจากการที่มนุษยตอบสนองตอส่ิงเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหากไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม 

 สกินเนอรไดสรางเครื่องชวยสอน (Teaching Machine) ขึ้นและตอมาไดพัฒนามาเปนบทเรียนแบบ

โปรแกรม โดยที่จะเปนบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) ซึ่งเปนบทเรียนที่ผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอ

เนื้อหาเรียงตามลําดับขั้นตั้งแตตนจนจบเหมือนกันนอกจากนั้น ก็จะมีคําถามในระหวางเรียนเนื้อหาแตละตอนอยาง

สมํ่าเสมอใหผูเรียนตอบแลวก็มีคําเฉลยพรอมทั้งมีการเสริมแรงทางดานบวก เชน คําชมเชย หรือเสริมแรงทางดานลบ 

เชน การใหกลับไปศึกษาบทเรียนอีกครั้งหรือคําอธิบายเพิ่มเติม เปนตน 

 2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 

 ทฤษฎีปญญานิยมนี้ มีแนวคิดที่แตกตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยทฤษฎีนี้จะเนนในเรื่องของความ

แตกตางระหวางบุคคล เชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิดอารมณ ความสนใจ และความ

ถนัด ดังนั้น ในการเรียนรูจะมีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่แตกตางกัน นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง คือ คราวเดอร  

(Crowder) ไดออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching) เปนบทเรียนที่ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียน

ของตนเองมากขึ้น มีอิสระของการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะกับตนเอง ผูเรียนแตละคนไม

จําเปนตองเรียนตามลําดับที่เหมือนกัน เนื้อหาของบทเรียนจะไดรับการนําเสนอโดยขึ้นอยูกับความสนใจ ความถนัด

และความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

 3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory)  

 ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่อยูภายใตปญญานิยม เพียงแตทฤษฎีโครงสรางความรูจะเนนในเรื่อง

ของโครงสรางความรู โดยเชื่อวาโครงสรางภายในของความรูของมนุษยนั้นๆ มีลักษณะที่เชื่อมโยงกันเปนกลุม หรือ

โหนด (Node) การที่มนุษยจะเรียนอะไรใหมนั้นๆ จะเปนการนําความรูใหมๆ นั้น ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยู

เดิม นอกจากนั้น ทฤษฎีน้ียังมีความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของการรับรู โดยเชื่อวาการรับรูเปนส่ิงสําคัญของการ

เรียนรูไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรู จากการกระตุนจากเหตุการณหนึ่งๆ ทําใหเกิดการรับรู และการ

รับรูจะเปนการสรางความหมาย โดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม นอกจากนั้น โครงสรางความรูยังชวย

ในการระลึก (Recall) ถึงส่ิงตางที่เราเคยเรียนรูมาอีกดวย 

 4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility  Theory) 

 เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1990 เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีโครงสรางความรู โดยมีความเชื่อ

เกี่ยวกับโครงสรางความรูเชนกัน แตไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางขององคความรูของสาขาวิชาตางๆ และไดขอ

สรุปวา ความรูแตละองคความรูนั้น มีโครงสรางที่แนชัด และสลับซับซอนมากมายแตกตางกันไป โดยองคความรูบาง

ประเภทสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ นั้นจะมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัว ไมสลับซับซอน 

เนื่องจากมีความเปนตรรกะและเปนเหตุเปนผลแนนอน ในขณะที่องคความรูบางประเภทบางสาขาวชิา เชน  จิตวิทยา

หรือสังคมวิทยา จะมีโครงสรางที่สลับซับซอนและไมตายตัว อยางไรก็ตามในสาขาวิชาหนึ่งๆ นั้นมิใชวาจะมีลักษณะ

โครงสรางที่ตายตัวหรือสลับซับซอนทั้งหมด ในบางสวนขององคความรูอาจมีโครงสรางที่ตายตัว ในขณะที่บางสวน

ขององคความรูก็อาจมีความสลับซับซอนได 
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 ตามแนวทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญานี้ สงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสื่อ

หลายมิติดวยเชนกัน เพราะการนําเสนอในเนื้อหาในบทเรียนแบบส่ือหลายมิติ สามารถตอบสนองความแตกตางของ

โครงสรางองคความรูที่ไมชัดเจนหรือสลับซับซอนไดเปนอยางดี 

 หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ฤทธิชัย  ออนมิ่ง. 

2547: 20-21) ไดแก 

 หลักการรับรู (Perception) 

 เกิดจากการกระตุนจากสิ่งเราที่เหมาะสม มนุษยจะเลือกรับรูในส่ิงที่ตนสนใจดังนั้นการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองใชส่ิงเราที่เหมาะสมกับเพศ วัย สติปญญา ความพรอมความสามารถและความสนใจ 

 หลักการจํา (Memory)  

 การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงใดแลวจะสามารถจดจําและสามารถนําไปปฏิบัติได ผูเรียนจะตองจัดเก็บ

ความรูนั้นไวเปนระบบระเบียบ และการที่ผูเรียนไดทําซ้ําๆ จะชวยใหจําและทําได 

 หลักการมีสวนรวม (Participation) 

 การเรียนรูเกิดจากการทํา ดังนั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองออกแบบใหสามารถมีการ

โตตอบกันได 

 หลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 

 การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน เลปเปอร (Lapper) แบง

แรงจูงใจออกเปน 2 ลักษณะ คือ ภายนอกและภายใน 

 ภายนอก คือ คาจาง รางวัล ติชม 

 ภายใน  คือ  ความสนใจ อยากรูอยากเห็น อยากเรียน จากการวิจัยพบวาแรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจที่

ชวยใหผูเรียน เรียนอยางสนุก มีความสุข 

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถสรางแรงจูงใจ คือ การมีกิจกรรมที่ทาทาย การใหผูเรียนรู

เปาหมายของการเรียน การใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง หรือการ

นําเสนอสิ่งแปลกใหมก็เปนการสรางแรงจูงใจใหอยากรูอยากเห็น 

 หลักการถายโอนความรู (Transfer of Learning) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถถายโอนการเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนบทเรียนที่มีความใกลเคียง

หรือเหมือนจริงกับสถานการณในชีวิตจริงมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผูสรางจะตองศึกษา

สภาพความเปนจริง 

 หลักการดานความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) 

 มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งความเชื่อ และความสนใจ ความถนัด ความสามารถ อารมณ 

สติปญญา ผูเรียนจึงสามารถเรียนรูแตกตางกัน วิธีการเรียนรูของแตละคนก็แตกตางกัน ดังนั้นการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองมีความยืดหยุน มีระดับของความยากงาย เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล ซึ่ง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลักษณะที่สามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี 
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 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา 
 การนํามัลติมีเดียมาใชประกอบการเรียนการสอน ตองวางแผนโดยการผานกระบวนการออกแบบอยาง

เปนขั้นตอน เพื่อใหไดบทเรียนมัลติมีเดียออกมาตรงตามเปาหมายที่วางไว และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

นงนุช  วรรธนวหะ (2532:4-6) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่ตองการสอนจากหลักสูตรเอกสาร

การสอนหนังสือประกอบตางๆ นํามากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องเลือกหัว

เร่ือง และเขียนขอบขายของเรื่อง 

  1.1. การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน หมายถึง การเขียนขอความสิ่งที่ผูสอนคาดหวังใหผูเรียน

แสดงพฤติกรรมหลังจากการเรียนรูส้ินสุดลง โดยพฤติกรรมนั้นสามารถวัดได สังเกตได คําที่ระบุในวัตถุประสงค      

เชิงพฤติกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นตองเปนคําชี้เฉพาะ เชน อธิบาย แยกแยะ เปรียบเทียบ เปนตน 

  1.2 .การวิเคราะหส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนรูที่

คาดหวังจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จัดลําดับเนื้อหาตามความยากงาย และความตอเนื่องเพื่อเลือกและกําหนดสื่อที่

จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยพิจารณาเลือกและระบุส่ือชนิดที่ไดจากการวิเคราะหลงในกิจกรรมนั้นๆ 

  1.3  การกําหนดขอบขายของบทเรียน หมายถึง การกําหนดความสัมพันธของแตละหัวขอยอย 

  1.4  การกําหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในแตละเฟรมวาจะ

เปนแบบใด การจัดแบงตําแหนงและขนาดของเนื้อหา การออกแบบกราฟกบนจอ การใชเสียงบรรยายประกอบความรู

หรือเสียงดนตรีรวมในการนําเสนออยางไร 

 2. การออกแบบบทเรียน หมายถึง การเขียนบทดําเนินเรื่อง (Story board) และแผนผังงาน (Flow chart) 

  2.1.การเขียนบทดําเนินเรื่อง (Story board) หมายถึงเรื่องราวของเนื้อหาแบงออกเปนเฟรมตาม

วัตถุประสงค และรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเปนเฟรมยอยๆ ตั้งแตเฟรมที่ 1 ถึงเฟรมสุดทายของบทเรียนบทดําเนิน

เรื่องจะประกอบดวยภาพ ขอความ ลักษณะเงื่อนไขตางๆ คลายภาพยนตการเขียนยึดหลักของขอมูลที่ไดจากการ

วิเคราะหเนื้อหาที่ผานมา บัตรเรื่องเปนแนวทางในการสรางบทเรียนในขั้นตอไป 

  2.2 ผังงาน (Flow Chart) หมายถึง แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธของบัตรเรื่องซึ่งเปนการจัดลําดับ

ความสัมพันธของเนื้อหาแตละเฟรมแตละสวน การเขียนบัตรเรื่องและผังงานจึงตองทําควบคูกันไป หรือผูผลิตอาจ

เลือกเขียนสิ่งใดกอนหลังก็ได 

  2.3 .วิธีปฏิบัติในการเขียนบัตรเรื่องและผังงาน 

   2.3.1  แสดงการเริ่มตนและจุดจบของเนื้อหา 

    2.3.2  แสดงการเชื่อมตอและความสัมพันธการเชื่อมโยงบทเรียน 

    2.3.3  แสดงเนื้อหาโดยใชรูปแบบการนําเสนอที่เลือกมา 

    2.3.4  แสดงการดําเนินบทเรียนและวิธีการสอนและกิจกรรม 

    2.3.5  ออกแบบจอภาพและแสดงผลการใช สี แสง กราฟก รูปแบบตัวอักษร การตอบสนองการ

แสดงผลบนจอภาพ หรือทางเครื่องพิมพ 

  2.4.การสรางบทเรียนมัลติมีเดีย สามารถสรางได 2.วิธี คือ การสรางโดยใชภาษาคอมพิวเตอร        

และการสรางโดยใชโปรแกรม โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้  
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   2.4.1 การเตรียมการ ไดแก การเตรียมขอความ การเตรียมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การเตรียม

แสง เสียงประกอบตางๆ ที่จะใชในการประกอบบทเรียน 

   2.4.2 การใสเนื้อหาและกิจกรรม ไดแก ปอนขอมูลกิจกรรม วัตถุประสงค และผลการตอบสนอง

แตละกิจกรรม 

   2.4.3 การใชขอมูลเพื่อบันทึกการสอน 

  2.5.การทดลองใช เมื่อไดบทเรียนแลวนําไปตรวจสอบเพื่อหาความผิดพลาดของบทเรียนซึ่งมีการ

ทดลองใชระหวางการผลิตดวยเพื่อจะปรับปรุงใหใชไดจริง เมื่อผานการทดสอบวาสามารถนําไปใชไดจริง จึงนําไป

ทดลอง โดยการทดลองกับกลุมเปาหมาย ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของบทเรียนอีกครั้ง 

  2.6 การประเมินผลของบทเรียนหลังจากทดลองแลว ผูผลิตตองประเมินผลของการใชบทเรียน 

 
 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ในดานประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กิดานันท  มลิทอง (2543: 253-254) ไดกลาวไวดังนี้

 1..คอมพิวเตอรจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรเปน

ประสบการณที่แปลกใหม 

 2. การใชสี ภาพลายเสนที่แลดูคลายเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรีจะเปนการเพิ่มความเหมือนจริง และ

เราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรูทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตางๆ เปนตน 

 3. ความสามารถของหนวยความจําเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรมตางๆ  ของ

ผูเรียนไวเพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในขั้นตอไปได 

 4. ความสามารถในการเก็บขอมูลของเครื่อง ทําใหสามารถนํามาใชไดในลักษณะของการศึกษารายบุคคล

ไดเปนอยางดี โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหผูเรียนแตละคน และแสดงผลความกาวหนาใหเห็นไดทันที 

 5. ลักษณะของบทเรียนโปรแกรมที่ใหความเปนสวนตัวกับผูเรียน เปนการชวยผูเรียนที่เรียนชา สามารถ

เรียนไปไดตามความสามารถของตนโดยสะดวกอยางไมรีบเรงโดยไมตองอายผูอื่น และไมตองอายเครื่องเมื่อตอบ

คําถามผิด 

 6..เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิดเนื่องจากสามารถ

บรรจุขอมูลไดงาย และสะดวกในการนําออกมาใช 

 
 บทบาทของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในปจจุบัน  
 มัลติมีเดียเปนส่ือที่มีขอไดเปรียบกวาส่ือเพื่อการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหเกิดการประมวลผลขอมูลและนําเสนอขอมูลภาพและเสียงอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังตอไปนี้ (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2546: 10) 

 1. มัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม มีลักษณะเดนคือสามารถเก็บขอมูลไดมาก ผูเรียนสามารถใชงานได

งาย นอกจากนั้นยังเก็บรักษา และพกพาไดสะดวก  

 2. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สามารถออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะเจาะจง เชน 

กลุมอายุ อาชีพ และความรูเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
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 3. ปจจุบันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring tool) ที่งายตอการใชงานมากยิ่งขึ้น ทํา

ใหครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถสรางบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาไดดวยตนเอง 

 แมวาระบบการทํางานของมัลติมีเดียจะมีความสลับซับซอน และราคาของเครื่องคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมการใชงานจะสูงกวาส่ือประเภทอื่นอยูบาง แตประสิทธิภาพของมัลติมีเดียก็สามารถสรางประโยชนใหการ

เรียนการสอนไดอยางคุมคา เพราะการออกแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมและการบูรณาการสื่อหลายๆ ประเภทเขา

ดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีชีวิตชีวาหลากหลายรูปแบบตามความสนใจของผูเรียน มัลติมีเดียเพื่อ

การศึกษาจึงมีบทบาทตอการเรียนการสอนดังตอไปนี้ 

 1..มัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ความสะดวก ความตองการของตน

 2. มัลติมีเดียมีบทบาทของครูจากผูสอนและปอนความรูใหแกนักเรียน เปนผูทําหนาที่ชวยชี้แนะและกํากับ 

 3. มัลติมีเดียทําใหเกิดการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน สามารถสรางสถานการณจําลอง ชวยใหมีการ

ฝกฝนการแกปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอวิธีการเรียนรู และกระบวนการคิดหาคําตอบ 

 4..มัลติมีเดียชวยลดขอจํากัดทางภูมิศาสตร เพราะผูเรียนสามารถติดตอโตตอบกับครูและนักเรียนดวยกัน

ไดตลอดเวลา ทั้งแบบในเวลาเดียวกัน (Synchronous) และตางเวลากัน (Asynchronous) ทั้งยังสามารถเชื่อมโยง

บันทึก และเรียกขอมูลจากคลัง (Digital archive) หองสมุด พิพิธภัณฑ และสถานศึกษาทั่วโลกได เปนการสงเสริม

โอกาสที่เทาเทียมกันในการศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 5..ศักยภาพของมัลติมีเดียมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตซึ่งชวยสงเสริมศักยภาพของมัลติมีเดียใหสามารถใหบริการ

ในรูปแบบตางๆ แกผูใชจํานวนมหาศาลบนเครือขายสากล อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาที่ไรพรมแดนอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 งานวิจัยภายในประเทศ 
 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการศึกษานั้น ในประเทศไทยไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย

ทั้งในดานการฝกอบรม และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอยางงานวิจัยภายในประเทศเชน  

 นพพร  มานะ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมเรื่อง 

เทคนิคการแกปญหาระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมเรื่อง

เทคนิคการแกปญหาระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร ในภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 87.25/86.50 และภาคปฏิบัติ

มีประสิทธิภาพรอยละ 86.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และผลการเรียนรูทางการเรียนหลังเรียนของผูเขารับ

ฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมสูงกวาการอบรมตามปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปติมนัส  บรรลือ (2543:.บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชการตูน

ดําเนินเรื่อง วิชาภาษาอังกฤษ English is Fun สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

คนควา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ จํานวน 48 คน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 โดยทําการทดลองสามครั้งเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ตามเกณฑมาตราฐาน 90/90 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยมีตัวการตูนดําเนินเรื่อง 
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วิชาภาษาอังกฤษ ผลปรากฏวามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 92.00/90.20 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง

 นุสรา  ทองปอนด (2546: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช

บทสนทนาประกอบภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนดาราคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 53  คนซึ่งไดจากการสุมหลายขั้นตอน 

ผลการศึกษาปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 94.09/91.90 

 ทศลักษณ  เข็มทอง (2549: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย เร่ือง 

คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมที่ศึกษาที่ 3) การวิจัยครั้งนี้มี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง คําศัพทภาษาอังฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 3) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 85/85 กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชวงชั้นที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดสารอด จํานวน 45 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิตและรอยละ ผลการทดลองพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่.1.(ชั้นประถมศึกษาปที่.3).ที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.67/90.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 อุษา  บุญมีประเสริฐ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

สนใจในการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 รูปแบบของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีความสามารถทางการ

เรียนแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฏวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 รูปแบบ ไดแก แบบเชิงเสน แบบลําดับ

ขั้นและแบบประสม มีประสิทธิภาพ 85.80/85.47, 85.87/85.13 และ 86.40/86.07 ตามลําดับ 2) การเรียนจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรูปรางแตกตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01  3) นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับรูปแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ตางกันทําให

ความสนใจในการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการ

เรียนที่ตางกันทําใหความสนใจในการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  7) ปฏิสัมพันธระหวาง

ระดับความสามารถทางการเรียนกับรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไมสงผลตอความสนใจในการเรียน 

 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 มัลติมีเดียไดนํามาใชในการอบรมครูผูสอน และผูเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมตลอดจนไดนํามาใช

ในวิชาตางๆ ที่หลากหลาย ตัวอยางของงานวิจัยบทเรียนมัลติมีเดียในตางประเทศ เชน 

 เมเยอร (Mayer..1997:.291) ไดทําการวิเคราะหขอความในรายการเรียนภาษา ที่คัดเลือกมาจากบางกลุม

การเรียน โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการแนะนําสําหรับครูผูสอนภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยนี้เปนการ

พัฒนาเครื่องมือที่ไดปรับปรุงเปนผลสําเร็จเพื่อการวิเคราะหขอความสาํหรับโปรแกรมสอนภาษาที่สมบูรณ 

 เมอรเรลล (Merrell..1985:.3502-A) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยการสอนตอความสามารถดานพุทธิ

พิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตรและการอาน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 67 คน แบงออกเปน 3 

กลุม โดยให 
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 กลุมที่ 1.ไดรับการสอนโดยตรงจากคอมพิวเตอรชวยการสอน 

 กลุมที่ 2.มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรชวยการสอน แตไมใชคอมพิวเตอรชวยการสอนในเนื้อหา

 กลุมที่ 3.ไดรับการสอนโดยไมใชคอมพิวเตอรชวยการสอน 

 ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยตรงจากคอมพิวเตอรชวยการสอนมีความสามารถดานพุทธิพิสัย

สูงกวานักเรียนที่ไมใชคอมพิวเตอรชวยการสอนโดยตรงในเนื้อหา   

 ไรท (Wright..1984:.1063-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรโดยใช

คอมพิวเตอรชวยการสอน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัยปรากฏวา

นักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากคอมพิวเตอรชวยการสอนในกลุมทดลองทั้งสองกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 โมดิเซ็ท (Modisette..1983:.5770-A) ไดศึกษา ผลของการใชคอมพิวเตอรชวยการสอนคณิตศาสตรใน

ระดับมัธยมศึกษามีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบที่จะชวยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหดีขึ้น 2 รูปแบบคือการ

ใชคอมพิวเตอรชวยการสอน และการใชหนังสือแบบฝกหัดทําการทดลองกับนักเรียนที่เรียนออน จํานวน 72 คน โดย

แบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยการสอนโดยใชแบบฝกหัด กลุมที่ 2 เรียนกับคอมพิวเตอร

ชวยการสอนโดยใชโปรแกรม กลุมที่ 3 เรียนแบบธรรมดาหรือใชแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ใชเครื่อง

คอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัดธรรมดา 

 โอเดน (Oden..1982:.355-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนเกรด 9 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนและการสอนแบบบรรยายผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่

เรียนซอมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบบรรยายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 ลี (Lee..1975:.1363-A) ไดทําการศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อสอนทักษะการออกเสียง

และการฟงศัพทเฉพาะทางดนตรีกับกลุมทดลอง สวนกลุมควบคุมใหเรียนจากการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวากลุมที่

เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถรับรูและเรียนรูไดดีกวากลุมที่เรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศจะเห็นไดวาการนําประโยชนของมัลติมีเดียมาใชในการศึกษาสามารถ

นําไปใชไดในทุกระดับชั้น ทําใหมีการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนมัลติมีเดียในรายวิชาตางๆ อยางตอเนื่องและหลากหลาย 

 
เอกสารที่เกี่ยวของกับเว็บเพจ 

 ความหมายของเว็บเพจ 
 การเผยแพรขอมูลทางอินเทอรเน็ต ส่ือประเภทเว็บเพจ (Web Page) เปนที่นิยมกันอยางสูงในปจจุบัน ไม

เฉพาะขอมูลสินคา ยังรวมถึงขอมูลทางการแพทย การเรียน และงานวิจัยตางๆ เพราะเขาถึงกลุมผูสนใจไดทั่วโลก 

ตลอดจนขอมูลที่นําเสนอออกไป สามารถเผยแพรไดทั้งขอมูลตัวอักษร ขอมูลภาพ ขอมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว 

และมีลูกเลนและเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย อันสงผลใหระบบเวิลดไวดเว็บ เติบโตเปนหนึ่งในรูปแบบบริการที่

ไดรับความนิยมสูงสุดในระบบอินเทอรเน็ต (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ และคณะ. 2546: 25) 
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 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2547:.10) ไดใหความหมายของ   

เว็บเพจ (Web Page) วา เปนเอกสารที่สรางขึ้นจากภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) ซึ่งแสดงผลผาน

ทางเว็บบราวเซอร โดยสามารถนําเสนอขอมูลที่มี ทั้งตัวอักษร ภาพ กราฟก เสียง วีดิทัศน และสามารถเชื่อมโยงกับ

เอกสารอื่นๆ ไดโดยงาย  

 กิดานันท  มลิทอง (2542:.19) กลาวไววา เว็บเพจ เปรียบเสมือนหนาหนังสือที่ประกอบดวยขอความ 

รูปภาพ เรียกไดวา เปนหนาส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส แตแตกตางจากหนาส่ิงพิมพทั่วไป คือ หนาเว็บจํานวนลานๆ 

หนาที่เราเห็นอยูกันในเวิลด ไวด เว็บ นั้นจะมีส่ิงที่เหมือนกันทั้งหมดเนื่องจากเปนหนาที่เขารหัสเนื้อหา เพื่อบอกให

โปรแกรมคนผาน ทราบวาจะตองทําอะไร รหัสในหนาเว็บสามารถเปดใชไดดวยโปรแกรมประมวลผลคํา ที่แทจริงแลว

หนาเว็บเหลานี้ถูกสรางขึ้นมาดวยโปรแกรมประมวลผลคํานั่นเอง โดยโปรแกรมเมอร หรือนักออกแบบเปนผูพิมพ

ขอความปอนรหัสเขาไป ซึ่งรหัสนั้นก็คือ ภาษาที่ทําเครื่องหมายขอความหลายมิติ ที่รูเรียกวา ภาษาเอชทีเอ็มแอล 

นั่นเอง 

 กิตติ ภักดีวัฒนกุล (2541:.7) กลาววา เว็บเพจ คือ เอกสารที่นําเสนอบนอินเทอรเน็ตเขียนดวยภาษา

HTML เมื่อเขียนเสร็จแลวจึงนําขอมูลเหลานั้นไปใสไวในเซิรฟเวอร ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งเอกสารดังกลาว

จะตองใชเครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับดู ซึ่งเรียกสั้นๆ วาบราวเซอร 

 ลักษณะเดนของการนําเสนอขอมูลเว็บเพจ คือ สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังจุดอื่นๆ บนหนาเว็บได 

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ ในระบบเครือขาย อันเปนที่มาของคําวา Hyper Text (ขอความหลายมิติ) 

ซึ่งเปนขอความที่มีความสามารถมากกวาขอความปกตินั่นเอง มีลักษณะคลายกับวาผูอานเอกสารเว็บ สามารถ

โตตอบกับเอกสารนั้นๆ ดวยตนเอง ตลอดเวลาที่มีการใชงานนั่นเอง ดวยความสามารถดังกลาวขางตน จึงมีผูใหคํา

นิยามไวดังนี้ (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ และคณะ. 2546: 25-26) 

 The Web is a Graphical Hyper Text Information System การนําเสนอขอมูลผานเว็บ เปนการนําเสนอ

ดวยขอมูลที่สามารถเรียกหรือโยงไปยังจุดอื่นๆ ในระบบกราฟก ซึ่งทําใหขอมูลนั้นๆ มีจุดดึงดูดใหนาเรียกดู .........   

ใ............The Web is Cross-Platfrom เอกสาร HTML ไมยึดติดกับระบบปฏิบัติการ (Operating System:.OS) 

เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บเปน Text File ดังนั้นไมวาจะถูกเก็บไวในคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการเปน UNIX หรือ 

Windows NT/2000 ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตางจากคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องบริการ

เว็บได 

 The Web is distributed ขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตมีปริมาณมากจากทั่วโลก และผูใชบริการจากทุก

แหงหนที่สามารถตอเขาระบบอินเทอรเน็ตได ก็สามารถเรียกดูขอมูลไดตลอดเวลา ดังนั้นขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต

จึงสามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกล 

 The Web is interactive การทํางานบนเว็บเปนการทํางานแบบโตตอบกับผูใชโดยธรรมชาติอยูแลว ดังนั้น

เว็บจึงเปนระบบโตตอบ (Interactive) ในตัวมันเอง เริ่มตั้งแตผูใชเปดโปรแกรมบราวเซอร (Browser) พิมพชื่อเรียก

เว็บ (URL: Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเว็บแสดงผลผานบราวเซอร ผูใชสามารถคลิกเลือกรายการ หรือ

ขอมูลที่สนใจ อันเปนการทํางานแบบโตตอบไปในตัวนั่นเองเอกสารเว็บ มีลักษณะคลายคลึงกับเอกสารงานพิมพ

ทั่วไป คือ ประกอบดวยหนาเว็บมากกวา1 หนา โดยมีหนาแรกเปนหนาปก แตมีการเรียกชื่อแตกตางจากเอกสารงาน

พิมพทั่วไปดังนี้ 
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 ชุดเอกสารเว็บ (Web Presentation) ชุดของขอมูลที่ตองนําเสนอระบบอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเว็บเพจ 

(Web Page) ตั้งแต 1 หนาขึ้นไป 

 เว็บเพจ (Web Page หรือ Web Documents) เอกสารที่นําเสนอผลงานบนระบบอินเทอรเน็ต 

 Home Page เปนหนาแรกสุดของเอกสารเว็บ เม่ือเว็บเพจเปนส่ือในการนําเสนอขอมูลที่ไดรับความสนใจ

มาก การเรียนรูเทคโนโลยีดานนี้เพื่อนํามาพัฒนาเว็บเพจดวยตนเอง จึงเปนส่ิงที่นาสนใจ ทั้งนี้การพัฒนาเว็บเพจ 

จะตองอาศัยภาษาคอมพิวเตอรภาษาหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเฉพาะ ปจจุบันมีใหเลือกใชหลากหลายภาษา อยางไรก็

ตาม ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนาเว็บเพจที่นิยมกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะนักพัฒนาเว็บระดับเร่ิมตน 

ไดแก ภาษาที่เรียกวา HTML และสามารถดูเว็บที่พัฒนาแลวดวยโปรแกรมบราวเซอร 

 HTML หรือ Hyper Text Markup Language เปนภาษาคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเปน

ภาษาไทยในเชิงบรรยายเอกสารไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Document Description Language) เพื่อนําเสนอ

เอกสารนั้นเผยแพรในระบบ เวิลด ไวด เว็บ มีโครงสรางการเขียนที่อาศัยตัวกํากับ เรียกวา แท็ก (Tag) ควบคุมการ

แสดงผลของขอความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผานโปรแกรม  บราวเซอร 

 สรุปไดวา เว็บเพจ คือ หนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่โปรแกรมเมอร หรือนักออกแบบเว็บไซต ไดสรางขึ้น

โดยใชภาษา เอชทีเอ็มแอล หรือภาษาอื่นๆ ที่สามารถแสดงผลไดในบราวเซอร ในรูปของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมี

เดีย ประกอบดวยตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆ  

ภายในเว็บหนาเดียวกัน หรือภายนอกเว็บไซตได 

 
 องคประกอบของการออกแบบมัลติมีเดียบนเว็บเพจ 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียไดเขามามีบทบาทในการเพิ่มความนาสนใจใหแกเว็บไซตซึ่งคําวามัลติมีเดีย จะหมาย

รวมถึง ภาพและเสียง ในทางเทคนิคแลว เว็บเพจของเราสามารถเปนมัลติมีเดียได ถามีเพียงภาพและขอความแตการ

ที่จะเปนมัลติมีเดียที่ดีนั้น ควรมีทั้งภาพและเสียงดวย (วีระยุทธ  ประเสริฐศิริกุล. 2541: 234) ในการใชมัลติมีเดียใน

เว็บเพจนั้น ควรประกอบไปดวย (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน..2547: .19) 

….. 1. กราฟก (Graphic) นักออกแบบเว็บมักมีความคุนเคยกับการออกแบบกราฟกอยูแลว แตกราฟกเปน

สวนเสี้ยวที่เล็กนอยมากสําหรับการสรางมัลติมีเดีย แตกระนั้นก็ยังเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งที่สรางอิทธิพลกับผูรับ

สาร การใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบกราฟกในเว็บไซตนั้นเปนส่ิงที่ทําใหมัลติมีเดียมีความสมบูรณขึ้น

 2..ภาพเคลื่อนไหว.(Animation).เปนการนํากราฟกหรือภาพนิ่งมาแสดงตอเนื่องกันทําใหเปนการ

เคลื่อนไหว ภาพที่เคลื่อนไหวที่นิยมใชมีอยู 2 ประเภท คือ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหวสวนใหญที่แสดงบน

เว็บจะเปนแบบ 2 มิติ 

 3. เสียง (Sound) การใหเสียงเปนสวนประกอบหนึ่งของการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การสื่อสาร การใหเสียงมีหลายแบบ เชน เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ เปนตน 

 4. วีดิทัศน (Video) คุณภาพของวีดิทัศนขึ้นอยูกับเทคนิคในการตัดตอ วีดิทัศนมักสรางความบันเทิง            

และสรางประสบการณจริงใหแกผูรับสาร รวมทั้งใหเกิดความเชื่อถือในขอมูลไดดีที่สุดวิธีหนึ่ง ปจจุบันผูผลิต

ซอฟตแวรแขงขันกันคิดคนพัฒนาโปรแกรมในการผลิตวีดิทัศน เพื่อใหสามารถผลิตวีดิทัศนไดอยางมีคุณภาพที่สุด 

และใชเวลาในการดาวนโหลดไดนอยที่สุด 
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 5. โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) การสรางสรรคโลกเสมือนจริงเริ่มขึ้นใน ค.ศ.1994 ซึ่งเปนส่ิงที่ทําให

การสื่อสารเรื่องการศึกษามีประสิทธิภาพอยางที่ไมเคยมีส่ือใดทําไดมากอน โลกเสมือนจริงนี้สามารถเสนอ

ภาพเสมือนจริงอยูในเหตุการณจริงที่มากกวาในลักษณะ 3 มิติ ในลักษณะของภาพที่สรางดวยคอมพิวเตอรโดยให

ความรูสึกคลายกับวาผูรับสารกําลังเดินเขาไปในเหตุการณดวยตนเอง แตผูรับสารตองเพิ่ม inline Plug-In ในเครื่อง

เพิ่มขึ้น จึงจะสามารถไดรับความบันเทิงจากการทองเว็บที่มีภาพเสมือนจริงได 

 6. การปฏิสัมพันธ (Interactivity) มัลติมีเดียเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสื่อจากสิ่งพิมพมาเปนส่ือที่

สามารถสรางปฏิสัมพันธ ความหมายของคําวาปฏิสัมพันธในที่นี้หมายถึง การที่ผูรับสารสามารถกําหนดควบคุมการ

เดินทางไปในเว็บไซตดวยตนเอง ไมวาจะเปนการคลิกใหขอความปรากฏ การเปล่ียนหนา การเลนเกม การเขาไปใน

โลกเสมือนจริง ในโครงการของเว็บไซตที่มีขนาดใหญนั้นมักมีการปฏิสัมพันธครบถวนอยูภายใน โดยความแตกตาง

ของแตละเว็บไซตนั้น มักขึ้นอยูกับความแตกตางของสวนประกอบของการมีปฏิสัมพันธนี้ 

 
 องคประกอบของการออกแบบเว็บสําหรับการเรียนการสอน 
 แม็คกรีล (McGreal. 1997: 67-74) กลาวไววา เว็บไซตสําหรับรายวิชา มีองคประกอบที่เปนเว็บเพจ ดังนี้

 1. โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหาสั้นๆ เฉพาะที่จําเปน เกี่ยวกับ

รายวิชา ประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา สถานที่โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว        

ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลานานในการเปดหนาเว็บเพจ 

 2. เว็บเพจแนะนํา (Introduction) เปนหนาเว็บเพจที่แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเชื่อมโยง ไปยัง

รายละเอียด ของหนาที่เกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายชื่อผูที่เกี่ยวกับการสอนวิชานี้พรอมทั้งการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูที่เกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของวิชา 

 3. เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course.Overview) แสดงภาพรวมโครงสรางของรายวิชา มี

คําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของรายวิชา 

 4. เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course.Requirements) เชน หนังสืออานประกอบ

บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (On-line.Resource) เครื่องมือตางๆ ทั้งฮารดแวร 

โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 

 5. เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital.information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือผูชวยสอน ที่อยูหมายเลข

โทรศัพท เวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจในการลงทะเบียน ใบรับรองการเรียน การ

เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใชหองสมุดเสมือน และการเชื่อมโยงไปยังนโยบายของ

สถาบันการศึกษา 

 6. เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ (Responsibilities) ไดแก ส่ิงที่

คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ไดรับมอบหมาย วิธีการประเมินผลรายวิชา บทบาท

หนาที่ของครูผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน 

 7. เว็บเปนกิจกรรมที่มอบหมายใหทําการบาน (Assignment) ประกอบดวยงานที่จะมอบหมายหรือ งานที่

ผูเรียนจะตองกระทําในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน  

 8. เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงานวันทดสอบยอย วันสอบ เปนการ

กําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตนเองไดดีขึ้น 
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 9. เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อแหลงทรัพยากรสื่อพรอมกับการ

เชื่อมโยงไปสูเว็บไซต ที่มีขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา 

 10. เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Simple Tests) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการสอบยอย หรือ

ตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 

 11. เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน ผูชวยสอน และทุกคนที่เกี่ยวของกับ

การเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงที่นาสนใจ 

 12. เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินผูใหผูเรียนใชในการประเมินผลรายวิชา 

 13. เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพท และดัชนีคําศัพท และความหมายที่ใชในการเรียน

รายวิชา 

 14. เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามปญหา

ระหวางผู เรียน  และระหวางผู เรียนกับผูสอน  ซึ่งเปนไปไดทั้ งแบบส่ือสารในเวลาเดียวกัน  (Synchronous 

Communication)  คือการติดตอ ส่ือสาร  พรอมกันในเวลาตามจริง  และสื่อสารตางเวลา  (Asynchronous 

Communication) ซึ่งผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจและผูที่จะตอบคําถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมาพิมพ

ขอความเมื่อมีเวลาวาง 

 15. เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียน และผูสอนใชในการประกาศขอความตางๆ  

อาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 

 16. เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถาม และคําตอบเกี่ยวของกับรายวิชา 

โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวของ 

 17. เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต  

 
 การออกแบบเว็บเพจเพ่ือการเรียนการสอน 
 การออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอน  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545: 123-175) ได

กลาวถึงการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอนดังนี้ 

 การจัดระบบโครงสรางเว็บไซตเปนส่ิงหนึ่งที่สําคัญมาก เนื่องจากโครงสรางเว็บไซตมีความสําคัญโดยตรง

ในการเขาถึงเนื้อหาของผูเรียน กลาวคือ หากโครงสรางเว็บไซตมีความสัมพันธ ไดรับการออกแบบเปนอยางดี ผูเรียน

จะมีการนําทาง (Navigate) ในบทเรียนไดอยางสะดวก และไมสับสน ผูเรียนก็จะไมสามารถใชเวลาในการสรางสมาธิ

สําหรับการเรียนรูไดอยางเต็มที่เนื่องจากจะตองใชความพยายามสวนหนึ่งไปกับการหาทางเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ

ดวยเหตุนี้จึงทําการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอนออกเปน 3 สวน คือ 

 1. การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Design Site Structure) 

 2. การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User Interface) 

 3. การออกแบบทางทัศนะ (Visual Design)  

 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Design Site Structure)  

 นักเทคโนโลยีการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะการแบงโครงสรางเว็บไซตออกเปนหลายลักษณะสําหรับ

ความพยายามที่นาสนใจไดแก การแบงโครงสรางเว็บไซตออกเปน 4 ลักษณะ ของ Lynch and Horton (1999) ซึ่ง

ไดแก ลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) ลักษณะกริด (Grid) ลักษณะชั้นสูง/ต่ํา (Hierarchies) ลักษณะเว็บ (Web) 
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และการแบงโครงสรางเว็บไซตออกเปน 3 ลักษณะ ของ เกรแฮม และคนอื่นๆ (Graham, et al. 2001) ซึ่งไดแก 

ลักษณะเชิงเสน (Linear) ลักษณะเปด (Open) และลักษณะผสมผสาน (Modular) 

 การออกแบบโครงสรางเว็บไซตที่ไดรับความนิยมมาก ไดแก การออกแบบโครงสรางเว็บไซตออกเปน 4 

ลักษณะ ของ ลินซและฮอรตัน (Lynch and Horton. 1999) ไดแก 

 1. ลักษณะเรียงลําดับ (Sequences)  

 ลักษณะเรียงลําดับเปนวิธีการที่ธรรมดาที่สุดในการจัดระบบเนื้อหา คือ การวางเนื้อหาในลักษณะ

เรียงลําดับการเรียงลําดับอาจเรียงตามเวลาหรือปจจัยอื่นๆ เชน จากขอมูลทั่วไปถึงเจาะจง เรียงลําดับตามตัวอักษร

เรียงตามประเภทของหัวขอเนื้อหา เปนตน การเรียงลําดับในลักษณะเปดไปเรื่อยๆ นี้เหมาะสําหรับเว็บไซต การสอนที่

มีเนื้อหาไมมากนัก เพื่อบังคับใหผูเรียนเปดหนาเพื่อศึกษาเนื้อหาตามลําดับที่ตายตัวอยางไรก็ดีหากเปนเว็บไซตที่

ซับซอนมากขึ้น โครงสรางในลักษณะเรียงลําดับก็ยังทําไดซึ่งในแตละหนาเนื้อหาหลักสามารถที่จะมีลิงคไปยังหนา

อื่นๆ ได 

 2. ลักษณะกริด (Grid)  

 การออกแบบในลักษณะกริดเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับเนื้อหาในลักษณะที่สามารถจะออกแบบให

คูขนานกันไป เชน การสอนเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร ตองแบงออกตามชวงเวลาเปนยุคๆ นอกจากนี้ยังอาจแบง

เนื้อหาไดตามหัวขอทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ เชน วัฒนธรรมการปกครอง สภาพสังคม เปนตน ในขณะเดียวกัน

เนื้อหาเดียวกันนี้อาจแบงตามหัวขอที่เกี่ยวของ เชน ความหมาย ประวัติความเปนมาประโยชน คุณลักษณะสําคัญ 

เปนตน ซึ่งเนื้อหาที่เหมาะสมกับการออกแบบโครงสรางในลักษณะกริดจะตองมีโครงสรางของหัวขอยอยรวมกันดังที่

ไดกลาวมา ผูเรียนสามารถเลือกที่จะเขาถึงเนื้อหาในมุมใดก็ได ไมวาจะเปนบนลงลาง หรือซายหรือขวา อยางไรก็ดี

ผูเรียนอาจสับสนกับการเขาถึงเนื้อหาในลักษณะโครงสรางแบบกริดไดหากผูเรียนไมทราบถึงความสัมพันธใน

โครงสรางหัวขอยอยที่ใชรวมกันอยู ดังนั้น โครงสรางแบบกริดนี้อาจตองออกแบบใหมีแผนที่เว็บไซตเพื่อใหภาพของ

โครงสรางเว็บไซตที่ชัดเจนแกผูเรียน 

 3. ลักษณะลําดับชั้นสูง/ต่ํา (Hierarchies)  

 การออกแบบโครงสรางในลักษณะลําดับขั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด สําหรับเนื้อหาที่สลับซับซอน 

เพราะออกแบบลักษณะนี้ทําใหการเขาถึงที่มีโครงสรางซับซอนเปนไปดวยความงาย รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะโครงสราง

ลักษณะลําดับขั้นจะมีการแบงหมวดหมูเนื้อหาที่ชัดเจน ผูใชเว็บไซตสวนใหญก็มีความคุนเคยเปนอยางดีกับ

โครงสรางเว็บไซตในลักษณะลําดับชั้นอยูแลว เพราะทุกๆ เว็บก็มีหนาโฮมเพจกอนเสมอแลวจึงออกแบงออกเปน

สวนๆ ตอไปจากบนลงลาง โครงสรางลักษณะลําดับชั้นนี้จะทําใหผูเรียนมีความสะดวกในการเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ 

อยางไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงการออกแบบโครงสรางใน 2 ลักษณะ ไดแก โครงสรางที่ตื้นเกินไป ซึ่งหมายถึงโครงสรางที่

ประกอบดวย การลิงคจากหนาหลักไปยังเนื้อหาที่ไมมีความสัมพันธกันจํานวนมาก และโครงสรางที่ลึกจนเกินไป ซึ่ง

หมายถึง โครงสรางซึ่งทําใหผูเรียนจําเปนตองคลิกผานเมนูยอยที่ซอนอยูหลายตอหลายครั้งจนกวาจะพบเนื้อหาที่

ตองการ แมขอเท็จจริงบางประการที่วาเนื้อหาที่มีความสลับซับซอนตองการโครงสรางที่มีความลึกมากเปนธรรมดา 

อยางไรก็ดีผูออกแบบไมควรบังคับใหผูเรียนตองคลิกผานหนาแลวหนาเลาเพื่อที่จะเขาสูเนื้อหาที่ตองการ 

 4. ลักษณะเว็บ (Web)  

 การออกแบบโครงสรางในลักษณะเว็บเปนการออกแบบที่แทบจะไมไดมีกฎเกณฑใดๆ ในดานของรูปแบบ

โครงสรางเลย ในโครงสรางแบบเว็บจะเทากับการจําลองความคิดของคนที่มักจะมีความตอเนื่อง (Flow) ไปเรื่อยๆ  ซึ่ง
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เหมือนกับการอนุญาตใหผูเลือกเนื้อหาที่ตองการเชื่อมโยงความถนัด ความตองการ ความสนใจ ฯลฯ ของตนเอง 

โครงสรางในลักษณะเว็บจะเต็มไปดวยลิงคที่มากมายทั้งเนื้อหาในเว็บไซตเดียวกันหรือภายนอกก็ตาม แมเปาหมาย

ของการจัดระบบโครงสรางในลักษณะเว็บก็เพื่อการใชประโยชนจากศักยภาพ การเชื่อมโยงของเว็บ โครงสรางใน

ลักษณะนี้อาจสงผลใหเกิดความสับสน และความหลงทางไดงาย โครงสรางลักษณะนี้เหมาะสําหรับเว็บไซตเล็กๆ  ซึ่ง

เต็มไปดวยลิงค และเหมาะสําหรับผูเรียนที่มีประสบการณในดานเนื้อหามาแลว และตองการเพิ่มเติมความรูในหัวขอ

นั้นๆ ไมใชเพื่อการทําความเขาใจกับพื้นฐานของเนื้อหาดานใดดานหนี่งในการออกแบบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหา

ซึ่งมีมากกวาหนึ่งโครงสรางได อยางไรก็ตามพบวาผูเรียนสวนใหญมักเขาถึงเนื้อหาในลักษณะไมเปนเชิงเสนตรง 

(non-linear) ดังนั้นผูออกแบบเว็บไซตอาจไมจําเปนตองจัดระบบการเรียงลําดับเว็บเพจใหตายตัวเสมอไป 

นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการแบงโครงสรางเว็บไซตออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก ลักษณะเชิงเสน 

(Linear) ลักษณะเปด (Open) และลักษณะผสมผสาน (Modular) 

 1. ลักษณะเชิงเสน (Linear)  

 ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่ละหนาไปเรื่อยๆ ในลักษณะเสนตรง แตในบางครั้งผูออกแบบอาจจัดใหมี

ลิงค (การเชื่อมโยง) ไปยังหนาอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนขามหนาได โครงสรางเชิงเสนตรงเหมาะสม

สําหรับเว็บไซตเล็กๆ ซึ่งออกแบบสําหรับการเรียนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และสําหรับการศึกษาดวยตนเองเพื่อการ

ทบทวนภายหลัง โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ใชในการเรียนเกี่ยวกับการใชเว็บในการ

สืบคนผานเว็บอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการทํารายงาน เปนตน การออกแบบเว็บในลักษณะดังกลาว จะมีประโยชน

สําหรับผูเรียนซึ่งอาจไมมีประสบการณในการทองเว็บ เริ่มตนจากการใชเว็บหรือผูเรียนซึ่งขาดความมั่นใจในการ

ตัดสินใจเลือกทางเดินในการเขาถึงเนื้อหาเพื่อการเรียนรูของตน โครงสรางในลักษณะตายตัวนี้จะทําหนาที่นําทาง

ผูเรียนรูสึกพอใจที่ไดเรียนทุกเนื้อหาวิชาไดครบถวนสมบูรณ โดยไมตองเกรงวาจะขามเนื้อหาใดไปหรือไมอยางไร 

โครงสรางลักษณะนี้เหมาะสําหรับผูเรียนที่ชอบรูปแบบการเรียนในลักษณะมีผูชี้นํา (Directed Learning) มากกวา

ผูเรียนที่ชอบรูปแบบการเรียนในลักษณะเรียนดวยตนเอง (Autonomous Learning) อยางไรก็ตามขอควรระวังจาก

การใชโครงสรางลักษณะนี้ก็คือ ผูเรียนที่มีประสบการณและมีความมั่นใจตนเองจะรูสึกอึดอัดและถาใชมากเกินไปจะ

จํากัดการเรียนในลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 2. ลักษณะเปด (Open) 

 โครงสรางเว็บไซตในลักษณะเปดจัดหาทางเลือกหลายทางซึ่งไมตายตัวแกผูเรียนในการเขาสูเนื้อหา ซึ่ง

หมายความวา เว็บเพจจํานวนมากในโครงสรางแบบเปดจะมีลิงคใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางมีอิสระ ไมมีทางเขา

สูเนื้อหาแนนอน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเขาสูเนื้อหาที่ตองการเรียนไดตามความสนใจ และผูควบคุมการ

เรียนของตนเอง โครงสรางลักษณะนี้เหมาะสมสําหรับผูเรียนที่มีประสบการณ และมีความมั่นใจที่จะควบคุมการเรียน

ของตนเอง รวมทั้งมีทักษะในการใชเว็บไซตในลักษณะนี้คือ การที่ตัวของผูเรียนอาจเกิดความสับสนและทอแทกับการ

เรียนได นอกจากนี้โครงสรางในลักษณะเปดจะไมเหมาะกับผูเรียนที่ชอบเรียนเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณ 

 3. ลักษณะผสมผสาน (Modular) 

 โครงสรางลักษณะผสมผสานจะผสมคุณลักษณะของทั้งลักษณะเชิงเสนตรง และลักษณะเปดเขาดวยกัน 

โดยโครงสรางลักษณะผสมผสานจะจัดหาทางเลือกซึ่งในลักษณะเชิงเสนตรงนั้นไมมี รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนของ

โครงสรางซึ่งเปนคุณสมบัติที่ขาดหายไปจากโครงสรางในลักษณะเปด ผูเรียนจะไดรับทางในการเลือกทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน หรือเลือกเนื้อหาที่ตองการจะศึกษา แตจะเรียนรูเนื้อหาแตละสวนในลักษณะเชิงเสนตรง โครงสราง
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ผสมผสานจะเหมาะสําหรับกลุมผูเรียนซึ่งคละระดับของประสบการณในการใชเว็บ และประสบการณในการเรียนรู

ดวยตนเอง สามารถนําไปประยุกตใชไดกวางขวางที่สุด อยางไรก็ตามขอควรระวังก็คือ ความไมสมํ่าเสมอของ

โครงสรางอาจทําใหเกิดความเบื่อหนายจากผูเรียนและทําใหผูเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูได 

 จะเห็นไดวาการออกแบบโครงสรางของเว็บเพจ ส่ิงที่ควรคํานึงถึง คือ การจัดใหมีเนื้อหาในรูปของสําหรับ

การพิมพออกมาบนกระดาษ หรือสําหรับดาวนโหลดมาไดนั้นเอง นอกจากนี้ส่ิงที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ผูออกแบบ

ตองมั่นใจวาการออกแบบนั้นมีความเหมาะสมไมมีลิงคที่มีทางตัน (Dead-end page)  

 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User Interface)  

 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช เปนส่ิงสําคัญที่ทําใหไดมาซึ่งสวนตอประสานที่ดีระหวางเนื้อหากับ

ผูเรียน ไดแก การที่เว็บนั้นมีโครงสรางเว็บไซตที่ดี มีสวนตอประสานที่ใชงานได ประกอบไปดวย 2 ปจจัย คือ วิธีการ

ของการนําทาง (Navigation) หรือวิธีการที่ใชเพื่อนําผูเรียนเขาสูเนื้อหา และการออกแบบทางทัศนะ (Visual design) 

หรือการออกแบบภาพรวมไปถึงสีบนเว็บเพจ โดยผูออกแบบเว็บเพจตองคํานึงถึงความสามารถในการอานขอมูลของ

ผูเรียน (Readability) เปนอันดับแรก โดยคํานึงถึงความสวยงามในอันดับสอง การออกแบบเว็บเพจที่ดีจะทําใหการ

รับรูของผูเรียนเปนไปไดสะดวกยิ่งขึ้นและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนในที่สุด ซึ่งสามารถสรุปออกมาเปนหลักการ

ดังนี้ 

 1. ออกแบบใหเรียบงาย หลีกเลี่ยงการออกแบบที่รุงรังหรือเต็มไปดวยเนื้อหามากเกินไป ถาผูออกแบบเริ่ม

ไมแนใจวามีความจําเปนหรือไมตองใสเนื้อหาบางอยางลงไป ขอเสนอแนะคือหากไมสําคัญหรือจําเปนก็ไมควรใส

เนื้อหาลงไป 

 2. ออกแบบใหยืดหยุน ออกแบบใหผูเรียนมีอิสระในการเขาถึง ชวยใหผูเรียนไดรูสึกวาตนควบคุมการเรียน

ทั้งทําใหเว็บไซตไมนาเบื่อจนเกินไป การพิจารณาการใชสีใหแตกตางกันในแตละสวนของเนื้อหา ไมควรมีหนาที่เปน

ทางตัน (Dead-end page) เว็บแตละหนาตองมีการเชื่อมโยงกลับไปหาหนาหลัก ไมควรออกแบบเว็บเพจที่ไมมีทาง

ไปเพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความสับสนและหลงทาง 

 3..ออกแบบใหเขาถึงสารสนเทศไดงายและรวดเร็ว ออกแบบโดยไมตองผานการคลิกมากเกินไป การ

ออกแบบโครงสารสนเทศลวงหนาจะชวยในการลดขั้นตอนการเขาถึงสารสนเทศของผูเรียน ออกแบบปุมตางๆ ให

เหมาะสมในกรณีที่ตองการใหผูใชสืบไปในเว็บเพจกอนและหลังตามลําดับที่ตายตัว (Fixed order) การจัดหาปุมหนา

ถัดไป (Next) และหนาที่ผานมาแลว (Previous) 

 4..ออกแบบสวนสําคัญใหครบ สวนสําคัญในหนาแรกของเว็บ คือ วันที่ซึ่งเว็บไซตไดรับการแกไขครั้ง

สุดทาย เชื่อมโยงไปยังหนาหลักที่อยูของ e-mail address หรือวิธีที่ผูเรียนติดตอผูสอนได นอกจากนี้ควรมีการจัดใหมี

การเชื่อมโยงในลักษณะขอความไวดวย ในกรณีที่ใชการนําทางในลักษณะกราฟก นอกจากนี้เนื้อหาคอนขางมาก

ผูเรียนอาจทําการโหลดเนื้อหารวมถึงส่ิงพิมพนั้นควรจะมีขอมูลเพื่อการอางอิงไวบนเว็บเพจเสมอ เชน URL ชื่อ

เร่ืองราวทั้งเลขหนา ซึ่งขอมูลสําคัญที่กลาวมานี้มักจะเสนอไวในสวนทายเนื้อหา 

 5..กําหนดชื่อเรื่องของหนาใหมีความหมาย การกําหนดชื่อเรื่องเปนส่ิงที่มีประโยชนมากสําหรับผูเรียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูเรียนทําการคั่นหนา (Bookmark) เพราะชื่อเรื่องที่มีความหมายซึ่งปรากฏอยูบนแถบบนของ

หนาตางจะทําใหผูเรียนที่จะสามารถกลับสูเนื้อหาที่ตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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 6. วางสวนประกอบสําคัญไวสวนบนของเนื้อหา หากเว็บเพจคอนขางยาวและไมสามารถนําเสนอเนื้อหา

สําคัญไดในหนาจอเดียว ผูออกแบบจําเปนตองวางสวนประกอบหรือเนื้อหาสําคัญ ไวในสวนลางที่มีผูเรียน

จําเปนตองเลื่อนหนาจอลงมา 

 7. ควรมีการสรางเครื่องชวยนําทาง (Navigation aids) ที่ชัดเจน โดยมีการใชไอคอนและกราฟก หรือ

ขอความสําหรับเชื่อมโยงที่คงที่ (Consistent) และชัดเจน เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจวาจะสามารถนําทางไปในที่

ตองการโดยไมเสียเวลามากเกินไป 

 8. ใชวิธีการนําทาง (Navigation) ภายในหนาเดียวกัน ในหนาที่ยาวมากๆ ผูออกแบบควรนําเครื่องมือชวย

ในการนําทางมาใชในหนานั้น เชน การจัดใหมีสารบัญการเชื่อมโยงไวในสวนบนของหนาเพื่อเชื่อมโยงสูเนื้อหาที่

ตองการ ซึ่งอยูดานลางของหนาตอไป ในการใชการนําทางในหนาเดียวกันนี้เมื่อผูเรียนกดปุม Back หรือ ขอความ 

Return to top ผูเรียนก็จะสามารถกลับไปยังจุดเชื่อมโยงในหนาเดียวกันทันที การออกแบบหนาในลักษณะนี้นอกจาก

จะสะดวกตอผูออกแบบเพราะชวยประหยัดเวลาในการยอยเนื้อหาออกเปนหลายๆ หนา แลวยังสะดวกตอผูเรียน

เพราะประหยัดเวลาในการเลื่อนหนาจอกลับไปยังสวนบนของหนาอีกดวย 

 9..ใชหัวกระดาษ (Header) หรือสวนบนของหนาและทายกระดาษ (Footer) หรือทายหนาที่สมํ่าเสมอ       

การออกแบบหัวกระดาษและทายกระดาษที่สมํ่าเสมอจะทําใหผูใชสามารถคนหาสิ่งที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาเครื่องมือชวยนําทาง เชน เมนู การเชื่อมโยง เปนตน 

 10. ออกแบบในลักษณะใหผูใชเปนศูนยกลาง การออกแบบใหผูใชสามารถควบคุมการใชไดอยางงายดาย

และสะดวกที่สุด โดยมีการใชสวนตอเพื่อประสานกันในลักษณะของกราฟกเขาชวยหลีกเลี่ยงการออกแบบที่หวือหวา

แตไรประโยชน เปนที่ทราบกันดีวา ในการออกแบบเว็บนั้นเทคนิคที่ไดรับความนิยมมากๆ มักจะกลายเปนส่ิงลาสมัย

ไปไดอยางรวดเร็ว เชน กราฟกภาพเคลื่อนไหวได หรือขอความแบบกระพริบได เปนตน หากตองการใหใชเพื่อการ

ดึงดูดความสนใจผูเรียนสูเนื้อหาที่สําคัญจริงๆ หรือเพื่อแสดงขอควรระวังที่สําคัญมากๆ นอกจากนี้ควรออกแบบการ

เชื่อมโยงโดยการใชคําที่ส่ือความหมาย เชน ใชคําวา “คําแนะนําการเรียน” แทนคําวา “คลิกที่นี่” นอกจากนี้ควรเลี่ยง

การออกแบบหนาแนะนําที่ดูหวือหวาแตไมมีประโยชน 

 11. ควรออกแบบโดยคํานึงถึงความคงที่ (Consistency) และความเรียบงาย (Simplicity) สวนตอประสาน

ควรใชภาพหรือขอความที่ส่ือความหมายชัดเจน คุนเคยและเปนเหตุเปนผลสําหรับผูใช การออกแบบรายละเอียดที่ใช

ภาพเปรียบเทียบที่ผูใชรูสึกคุนเคย จนไมรูสึกวาเปนการเปรียบเทียบ เชน การเปรียบเทียบการออกแบบสารสนเทศกับ

หนังสือ หรือหองสมุด ไมใชกับยานอวกาศหรือเครื่องรับโทรทัศน เปนตน และจะตองออกแบบใหคงที่ เชน การ

ออกแบบเครื่องชวยนําทาง ทั้งนี้เพื่อใหผูใชรูสึกสะดวกและงายในการใช 

             12. ควรออกแบบใหดูนาเชื่อถือ การออกแบบอยางประณีตจะทําใหผูใชเชื่อถือในสารสนเทศที่นําเสนอบน

เว็บไซต ในขณะเดียวกันเว็บไซตที่ออกแบบอยางไมพิถีพิถัน เชน เว็บเพจที่เต็มไปดวยการพิมพที่ผิดพลาด จะทําให

หมดความนาเชื่อถือได นอกจากนี้ยังควรทดสอบการทํางานใหมีความนาเชื่อถือดวย โดยเฉพาะการทดลองการ

เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายในและภายนอกเปนส่ิงที่จําเปนมาก 

 13. ควรออกแบบโดยคํานึงถึงอุปกรณในการเขาถึงเว็บไซตใหเหมาะกับลักษณะการใชงาน 

 14. ควรมีการใหผลปอนกลับ ผูออกแบบจะตองมีชองทางในการติดตอส่ือสารกับผูเรียน และจะตองเตรียม

ตัวในการใหผลปอนกลับในกรณีผูเรียนมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะตางๆ โดยการออกแบบเว็บที่ดีจะตองมีการ

เชื่อมโยงซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนติดตอไปยังเว็บมาสเตอรไดโดยตรง 
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             15..ควรออกแบบใหมีทางเลือกในการเขาถึงขอมูลหลายลักษณะ ในกรณีที่ผูเรียนสวนใหญเปนผูใชที่

ติดตอผานทางโมเด็มเปนประจํา การออกแบบเครื่องมือนําทางหรือเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษรเปนส่ิงที่จําเปน

ควบคูไปกับในลักษณะของกราฟก 

 การออกแบบทางทัศนะ (Visual Design) 

 การออกแบบทางทัศนะเปนการออกแบบภาพและสีสันบนหนาจอ ซึ่งคําวาภาพในที่นี้ไมจํากัดเฉพาะ

ภาพถาย ภาพเขียน กราฟกแบบสามมิติ ภาพกราฟกแอนนิเมชั่นหรือวีดิทัศน เทานั้น แตหมายรวมถึงขอความ แผนที่ 

กราฟ ฯลฯ ที่ปรากฏบนหนาเว็บดวย โดยมีหลักการออกแบบทางทัศนะ ซึ่งอยูบนพื้นฐานการออกแบบอยางสมดุล 

ดังนี้ 

 1..พื้นที่วาง (Blank Space) การปลอยใหพื้นที่วางยังทําใหเกิดภาพลวงตาวามีขอความที่จะตองศึกษา

นอยกวาที่ เปนจริง ซึ่งสงผลใหผู เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น โดยปกติแลวหลักในการออกแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏบนหนาจอทั่วไป ไดแก ควรจัดใหมีพื้นที่วางในแตละหนาประมาณครึ่งหนึ่ง (50%) ของ

ตัวอักษรที่ปรากฏบนหนาจอ 

 2..สี.(Color).การเลือกใชสีมีหลักการทั่วไป ไดแก การใชสีใหเหมาะสมและเลือกใชสีที่แตกตางเพื่อส่ือ

ความแตกตางของสิ่งที่ตองการนําเสนอ เชน สีดําเพื่อแสดงขอความทั่วไป สีแดงเพื่อเนนขอความที่สําคัญ สีน้ําเงิน

เพื่อแสดงคําเตือนตางๆ เปนตน แตไมควรใชสีมากกวา 3 สี ในแตละหนาเพราะทําใหเปนการยากสําหรับผูเรียนใน

การแยกความแตกตางของความหมายที่แตละสีพยายามที่จะส่ือและใชเพื่อใหส่ือความหมายที่แตกตางนี้จะตองใช

อยางสม่ําเสมอไวในเว็บไซตเดียวกัน 

 3..การยอยเนื้อหา (Chunking) การแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอยๆ และนําเสนอที่ละหัวขอไปนั้นเปน

เทคนิคที่มีประโยชนมาก เพราะเว็บจะใหความรูสึกจูงใจแกผูเรียนไดดีขึ้นเมื่อเนื้อหานั้นไดรับการแบงยอยเนื้อหา

ออกเปนกลุมเล็กๆ 

 4. กราฟก (Graphic) กราฟกประเภทภาพถาย ภาพวาด หรือ ภาพการตูน ไดรับความนิยมในการใชเพื่อ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียน นอกจากนั้นยังมีการใชกราฟกเปนสัญลักษณของการเนนส่ิงสําคัญ เชน เครื่องหมาย

ตกใจ หรือเครื่องหมายอัญประกาศขนาดใหญ เปนตน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนแตควรใชใหเหมาะสมและไม

ควรทําใหผูเรียนเสียสมาธิในการเรียน 

 5..ลําดับเลข (Numbering) การใชประโยชนของลําดับเลขก็คลายคลึงกับการใชสัญลักษณแสดงหัวขอ

ยอยกลาวคือ ทั้งสองวิธีชวยดึงความสนใจในความสําคัญไปยังรายการของเนื้อหา แตขอแตกตางนั้นก็คือ หากใช

ลําดับตัวเลข ผูเรียนมักจะศึกษาเนื้อหาตามลําดับเลข จึงควรใชเนื้อหาที่เรียนตามลําดับ มีความสําคัญตอความเขาใจ

ของเนื้อหา นอกจากนี้รายการของเนื้อหาควรจะไดรับการจัดวางไวในคอลัมน 

 6. ตาราง (Table) การใชตารางหากใชอยางเหมาะสม จะชวยใหเกิดความชัดเจนในสิ่งที่ตองการนําเสนอ

ไดดียิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากขึ้น การออกแบบตาราง ควรใชสีที่สวางกวาสําหรับหัวขอของตาราง

เพื่อแยกความแตกตางจากตัวเนื้อหา หลีกเลี่ยงการใชเสนตั้งคู หรือสีที่แตกตางกันเพื่อแยกความแตกตางระหวาง

คอลัมน 

 7. รูปแบบการมอง (Viewing Pattern) ธรรมชาติของการมองคนคือจากซายไปขวาและบนลงลาง ดังนั้น

การออกแบบควรคํานึงถึงธรรมชาติการอานของผูเรียน โดยจะวางสิ่งสําคัญที่ตองการ คือ การสื่อสารกับผูเรียนกอนไว

ดานบนซาย และออกแบบใหคํานึงถึงวิธีการที่จะนําผูเรียนเขาสูเนื้อหาตอไป 
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 8. จํานวนสวนประกอบ (Number of Elements) ไมวาผูออกแบบจะใหเว็บเพจมีความสรางสรรคขนาดใด 

หากผูออกแบบใสองคประกอบตางๆ มากเกินไปโดยเฉพาะอยางยิ่งขอความที่ปรากฏบนเว็บเพจแลวจะตองเปนการ

ยากสําหรับผูเรียนที่จะพยายามอานเนื้อหานั้นๆ ทางออกไดแก การปรับหนาจอใหเรียบงายขึ้น ตัดขอความหรือ

เทคนิคที่ไดกลาวมาในสวนของการยอยเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนมากขึ้นใชกราฟกใหสมํ่าเสมอใน

ปริมาณที่เหมาะสม ทายที่สุดพยายามเหลือที่วางใหมาก

 9..เสียง (Audio) แฟมเสียงไมควรมีความยาวเกิน 5 นาที เสียงบรรยายที่ใชจะตองเปนเสียงที่นาสนใจ 

กระตือรือรน (ไมนาเบื่อ) และมีสไตลของตน ใชเสียงต่ําเสียงสูงอยางเหมาะสม และที่สําคัญคือ อานไดชัดเจน มีการ

ปรับระดับเสียงใหคงที่ทุกเว็บเพจ และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกหยุดหรือเปดฟงไดใหมตลอดเวลา 

 10. วีดิทัศน (Video) ที่จะใชจะตองเกี่ยวของกับการเรียนรูและทําความเขาใจในเนื้อหาของผูเรียนเชนเดียว 

กับแฟมเสียง ที่จะตองมีการออกแบบใหผูเรียนสามารถหยุดและเปดดูวีดิทัศนไดตลอดเวลาเชนกัน 

 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชครอบคลุมถึงการออกแบบสวนนําทาง และการออกแบบทางทัศนะ

ของเว็บเพจโดยรวม ถึงแมวาหลักในการออกแบบเว็บไซตจะยังไมมีหลักเกณฑตายตัวใดๆ ที่แนชัดนักเพราะสวนหนึ่ง

ของการออกแบบขึ้นอยูกับภาพรวมของความงาม (Look and Feel) ของเว็บไซต ซึ่งขึ้นอยูกับทักษะการออกแบบ

กราฟกของเว็บไซตนั้นเปนสําคัญ อยางไรก็ดียังพอมีหลักการสําหรับกลุมนักออกแบบฝกหัดในการยึดถือเพื่อการ

ออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพทั้งในแงของการเพิ่มศักยภาพในการอานเนื้อหา ของผูเรียน รวมทั้งการดึงดูดความ

สนใจของผูเรียนใหกลับเขามาเรียนในเว็บไซตนั้นอีกดวย 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ต 
 ไดมีผูใหความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ตไวดังนี้ 

 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอถึงกันในระดับโลก.(Laquey. 

1994: 1) 

 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอถึงกันในระดับโลกโดยเครือขายที่มี

ระบบเหมือนกันหรือตางกันสามารถเชื่อมโยงเขาเปนเครือขายโลกได โดยมาตรฐานการติดตอที่เรียกวา อินเทอรเน็ต

โปรโตคอล (Bard..1995:.9) 

 ทาเนนเบิม .(Tanenbaum..1996:.2).ไดใหความหมายของอินเทอร เน็ต  วาเปนการเชื่อมตอของ

อนิเทอรเน็ตถึงกันโดยไมคํานึงถึงระยะทางระหวางกันและไมจํากัดวาจะเชื่อมตอในรูปแบบใด 

 ทักษิณา  สวนานนท (2539: 157) กลาวไววา อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติที่มี

สายตรงตอยังสถาบันหรือหนวยงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรายใหญทั่วโลกผานโมเด็ม (Modem) 

คลายกับ CompuServe (เปนบริการที่นําคอมพิวเตอรของเราไปตอสายเชื่อมกับคอมพิวเตอรที่สามารถเก็บขอมูลได

จํานวนมากๆ เพื่อจะไดขอใชขอมูลบางอยางได) ผูใชเครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(e-mail) สามารถสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมบางโปรแกรมมาใชงาน 
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 วิทยา  เรืองพรสุวิสุทธิ์ (2539: 60) ไดใหความหมายของคําวา อินเทอรเน็ตไววา เปนเครือขายขนาดใหญ 

ซึ่งประกอบดวยเครือขายตางๆ จํานวนมากที่เชื่อมโยงดวยระบบสื่อสารแบบทีซีพี/ไอพี TCP/IP เครือขายที่เปนสมาชิก

ของอินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่กระจายอยูในประเทศตางๆ เกือบทั่วโลก 

 ยืน  ภูวรวรรณ (2539: 79) กลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายของเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางเครือขาย

ตางๆ เขาดวยกัน เมื่อนําเครือขายคอมพิวเตอรหนึ่งเชื่อมเขาสูอินเทอรเน็ต เครือขายนั้นก็จะเปนอินเทอรเน็ต และหาก

ใครนําเครือขายอื่นมาเชื่อมอีกก็จะเขาสูอินเทอรเน็ต และเปนการขยายเครือขายอินเทอรเน็ตดวย 

 กิดานันท  มลิทอง (2540: 251) กลาววา เครือขายอินเทอรเน็ต คือระบบของการเชื่อมโยงขายงานของ

คอมพิวเตอรขนาดใหญมากครอบคลุมไปทั่วโลก และใหบริการแกผูใชไดหลายสิบลานคนทั่วโลกในบริการตางๆ กัน 

ผูใชจะสามารถสืบคนขอมูลไดทันทีที่ตองการ และบุคคลไมวาจะอยูในที่แหงใดในโลกจะสามารถติดตอกันไดทันที

โดยผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ และเสียงตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ        

การสื่อสารขอมูล เชน การบันทึกเขาระยะไกล การถายโอนแฟมขอมูล ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และกลุมอภิปราย 

เครือขายอินเทอรเน็ตเปนวิธีการเชื่อมโยงขายงานคอมพิวเตอรที่มีอยูใหขยายออกไป อยางกวางขวางเพื่อใหการ

เขาถึงของแตละระบบที่มีสวนรวมอยู 

 ไพบูลย  เปานิล (2540:.17) ใหความหมายอินเทอรเน็ตวา เปนเครือขายของเครือขายที่เชื่อมโยง

คอมพิวเตอรทั่วทุกมุมโลกเขาดวยกันภายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน และสง

ขอมูลในตัวเดียวกัน โดยคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงอยูอาจเปนเครื่องคนละตระกูลกันหรือใชอุปกรณซอฟตแวรที่เกี่ยวกับ

การเชื่อมตอเครือขายที่แตกตางกันก็ตาม 

 สวัสดิ์  ไกรคุม (2541: 16) ใหความหมายของอินเทอรเน็ตวา เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ

เชื่อมตอเครือขายและคอมพิวเตอรนับลานเครื่องกวา 200 ประเทศ ทั่วโลกเขาดวยกัน อินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูล

มหาศาลและยังใหบริการตางๆ มากมาย อาทิ e-mail การรับสงไฟล การคนขอมูลและทําใหขอมูลและทําใหผูใชที่อยู

หางไกลสามารถติดตอกันและกันได 

วุฒิพงศ  พงศสุวรรณ (2542: 1) ใหความหมายทางอินเทอรเน็ตวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะที่

มีขนาดใหญและสําคัญที่สุดในโลกเปนการเชื่อมตอระบบเครือขายตางๆ เขาดวยกันโดยใช TCP/IP.สําหรับ

คอมพิวเตอรที่ตองการจะติดตอเขามาในระบบอินเทอรเน็ต เพื่อเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขายจะอางอิงดวย 

IP Adress 

 วิชุดา  รัตนเพียร (2542:.29) กลาววาเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) เปนการเชื่อมโยงเครือขาย

คอมพิวเตอร ซึ่งมีอยูทั่วโลกเขาดวยกันเพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องหรือทุกเครือขายติดตอกันได ซึ่งการเชื่อมโยง

เครือขายคอมพิวเตอรนี้จะทําใหผูใชสามารถรับสงขาวสารตางๆ ถึงกันไดดวยความสะดวกและรวดเร็วดังนั้นการ

นําเอาอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนกับการศึกษาจะมีสวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพราะสามารถนําขอมูลการศึกษาจากแหลงตางๆ ทั่วโลกมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว 

 ไพโรจน  เบาใจ (2544: 37) ไดใหความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ตวาเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญ

ที่สุดในโลกทั้งนี้เนื่องจากเปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ทั่วโลกที่เรียกวา A network of network ผาน 

Transmission control protocol/Internet protocol หรือ TCP/IP ชวยใหคนทั่วโลกติดตอส่ือสารกันและสามารถ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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 จากความหมายของอินเทอร เน็ตที่กลาวมาในขางตน  สรุปไดวา  อินเทอร เน็ตเปนเครือขายที่ มี

ความสามารถในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ ทั่วโลกทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็ว 

 
 ประเภทของการใหบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
 อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายที่สามารถประยุกตใชไดในกิจกรรมตางๆ มากมายและสามารถแบง

ประเภทของการใหบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ต (ฐัศแกว  ศรีสด. 2543: 7-9) ไดดังนี้ 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail or e-mail) เปนวิธีติดตอส่ือสารกันบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

สามารถสงเอกสารที่เปนขอความธรรมดา จนถึงการสงเอกสารแบบมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียง ในการสงผูที่สง

ตองการสงและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะตองมีโดเมนเนม (Domain name) ที่แนนอน 

2..การใชโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรอื่นโดยผานเทลเนต (Telnet) การใชโปรแกรม Telnet ทําให

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรอยูหางไกลออกไปโดยเสมือนอยูที่หนาเครื่องนั้นโดยตรง โปรแกรม Telnet อนุญาตให

สามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรอื่นที่อยูบนอินเทอรเน็ตได เชน โปรแกรมที่มีความซับซอนมากๆ ในการคํานวน

ไมสามารถที่จะใชเครื่องอยูบนโตะ PC หรือ Work Station แบบปกติได ตองสงโปรแกรมไปทํางานบนเครื่อง Super 

Computer โดยใชโปรแกรม Telnet เพื่อเชื่อมตอเขากับเครื่อง Super Computer การใชบริการนี้เปนประโยชนและ

ประหยัดคาใชจาย 

3. การโอนยายแฟมขอมูล (File Transfer Protocol, FTA) การโอนยายแฟมขอมูลเปนการเคลื่อนยายขอมูล

ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ที่มีอยูในศูนยบริการอีกประเภทหนึ่งของอินเทอรเน็ต เครือขายหลาย

แหงเปดบริการสาธารณะใหผูใชภายนอกสามารถโอนยายขอมูลไดโดยไมตองเสียคาใชจาย แฟมขอมูลที่โอนมีทั้ง

ขอมูลทั่วไป ขาวสารประจําวัน บทความรวมถึงโปรแกรมดวย 

4..บริการสืบคนขอมูลขามเครือขาย เครือขายอินเทอรเน็ตในยุคเริ่มตนเปนระบบเครือขายที่มีเครื่อง

คอมพิวเตอรไมกี่รอยเครื่องตอเชื่อมกันอยู ขนาดของเครือขายจึงไมใหญเกินไปสําหรับการขนถายแฟมเพื่อการถาย

โอน แตเมื่ออินเทอรเน็ตขยายตัวมากขึ้นและมีผูใชงานแทบทุกกลุมในการคนหาแฟมขอมูลจึงยุงยากขึ้นดวยเหตุนี้จึง

มีการพัฒนาระบบ Archie อํานวยความสะดวกชวยในการคนหาแฟมและฐานขอมูลวาอยูในเครื่องใด เพื่อจะใช  FTP 

ได การบริการจะตองใชโปรแกรม Archie, Gopher, Veronica และ WAIS  

5..กลุมสนทนาและขาวสาร (Usenet User News Network) Usenet ชวยใหผูใชเครื่องคอมพิวเตอรตาง

ระบบกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเรื่องตางๆ เชน การเสนอขอคิดเห็น อภิปรายโตตอบตามกลุมยอยที่

เรียกวา กลุมขาว (News group) โดยผูใชเพียงแตใชคําส่ัง Rtin ก็จะสามารถอานขาวที่ตนเองบอกรับ (Subscribe) 

ไดทันที 

6..ระบบสถานี (World Wide Web) เปนการสงระบบมัลติมีเดียขามเครือขาย เนื่องจากระบบการสืบคน

ขอมูลแบบเดิมสามารถสงไดเฉพาะขอมูลอักษรและตัวเลข แตเนื่องจากเปนการเชื่อมโยงขอมูลแบบใหมๆ ที่เปน

ขอมูลมัลติมีเดียและการเชื่อมโยงของโมเด็มเปนรูปขอมูลแบบ Hypertext/Hypermedia ซึ่งเชื่อมโยงกับกราฟกที่

ใกลเคียงกับธรรมชาติโดยใชโปรแกรม Netscape, Microsoft Explorer 

7. สนทนาทางเครือขาย Talk หรือ Chat เปนบริการสนทนาทางเครือขายระหวางผูใชสองคนโดยไมจํากัดวา

ผูใชทั้งสองกําลังทํางานภายในระบบเดียวกันหรือตางระบบกัน ผูใชทั้งสองสามารถพิมพขอความโตตอบแบบ
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ทันทีทันใดพรอมๆ กัน ขอความที่พิมพผานแปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอของผูสนทนา การสนทนาบนเครือขายอีก

แบบหนึ่งที่แพรหลายคือ IRC (Internet Relay Chat) ซึ่งเปนการสนทนาผานเครือขายเปนกลุมไดพรอมกันหลายคน 

………>...8. ตรวจขอมูลผูใช เครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบันกําลังขยายตัวอยางตอเนื่องไปยังที่ตางๆ จะมีผูใชราย

ใหมเกิดขึ้นอยูเสมอ อินเทอรเน็ตไมมีฐานขอมูลกลางเก็บรายชื่อผูใชทั้งหมดนี้ไว จึงไมมีวิธีสําหรับรูปแบบใดที่

รับประกันการคนหาผูที่เราตองการติดตอดวยโปรแกรมเบื้องตนในยูนิกส (Unix) ที่ใชตรวจหาผูใชในระบบคือ Finger 

……….....9..กระดานขาว BBS.(Bulletin.Board.System) เปนบริการขอมูลรูปแบบหนึ่งที่ผูใช PC โดยทั่วไปมัก

คุนเคยอยูกอน ภายในอินเทอรเน็ตก็มีศูนยบริการหลายแหงที่ใหบริการ BBS แบบเดียวกันเราสามารถเชื่อมตอไปหา

ศูนย BBS โดยใชโปรแกรม Telnet 

 
 การออกแบบมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 การออกแบบมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน. 2547: 19-20) ประกอบดวย 

 1..กราฟก (Graphic) นักออกแบบเว็บไซตมักคุนเคยกับการออกแบบกราฟกอยูแลวแต เปนสวนที่มี

อิทธิพลกับผูรับสาร ซึ่งการใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบกราฟกในเว็บไซตเปนส่ิงที่ทําใหมัลติมีเดียมีความ

สมบูรณ 

 2..ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนการนําภาพกราฟกหรือภาพนิ่งมาแสดงตอเนื่องกันทําใหเปน

ภาพเคลื่อนไหว 

 3..เสียง (Sound) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแกบทเรียนมัลติมีเดียที่สรางขึ้น เชนเสียง

ประกอบ เสียงบรรยาย 

 4..วีดิทัศน (Video) เปนการเพิ่มความสนใจในการใชภาพเคลื่อนไหว เรื่องราวประกอบการนําเสนอ

บทเรียนมัลติมีเดีย 

 5..โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) เปนการสรางคุณลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อทําใหผูใชงานรูสึก

เสมือนไดอยูในบรรยากาศนั้นจริงๆ 

 6..การมีปฏิสัมพันธ (Interactivity) ในที่นี้หมายถึงผูรับสารสามารถกําหนดควบคุมการเดินทางไปใน

เว็บไซตดวยตนเอง 

   
 รูปแบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษา 
 อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในการศึกษาซึ่ง ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541:.3-9) ได

กลาวถึงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาไวดังนี้  

 1. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยนสอบถามขอมูลขาวสาร

ความคิดเห็น ทั้งกับผูสนใจศึกษาในเรื่องเดียวกันหรือกับผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ไดใช

เครือขายอินเทอรเน็ตในการติดตอกับครู อาจารยเพื่อการนัดหมายซักถามขอสงสัย หรือการสงการบานดวยการใช

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพราะจากประโยชนหลายประการของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสในเรื่องของความไดเปรียบจดหมายปกติที่ตองใชเวลาในการรับสงหลายวันแตการใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถทําไดในเวลาเพียงไมกี่นาที และผูรับไมจําเปนตองรอรับขอมูลเพราะจดหมายจะสงไปรอใน



 34 

กลองรับจดหมายรอการเปดอานเมื่อใดก็ได การเปดบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตที่นิยมมากในหมูนักการศึกษา

คือ ลิสตเซิรฟ เปนการบริการที่อนุญาตใหนักการศึกษาสามารถสมัครเปนสมาชิกของกลุมสนทนาที่มีความสนใจใน

เรื่องเดียวกันที่เราสนใจ โดยผูที่สนใจตองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังที่อยูของกลุมสนทนา เมื่อมีผูสงขอความ

มายังกลุม เครื่องคอมพิวเตอรจะคัดลอก และจะจัดสงขอมูลไปยังสมาชิกทุกคนที่รวมเปนสมาชิกในกลุม ทําใหเรา

ทราบขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ไดเรียนรูนานาทัศนะจากผูเชี่ยวชาญในสาขา และที่สําคัญคือไดแสดงขอคิดเห็น

สวนตัวและไดซักถามขอสงสัยหรือขอความชวยเหลือตางๆ จากสมาชิกในกลุม 

 นอกจากนี้ ยังมีบริการที่ชื่อวา ยูสเน็ต (Usenet) ที่เปนประโยชนในทางเดียวกัน แตมีขอแตกตางคือยูสเน็ต 

เปนกลุมขาว ขอมูลที่สงไปที่กลุมจะถูกทําการเผยแพรไปทุกเครือขายยอยๆ นั้นโดยที่ผูใชไมจําเปนตองสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสมาสมัครเปนสมาชิกกลุมขาว เพียงเขาไปเลือกอานกลุมขาวที่ตนเองสนใจเทานั้น 

 2. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง นักการศึกษาสามารถใช

บริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล การศึกษาคนควา และวิจัยไดหลายวิธีที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือ 

ผานทางเวิลด ไวด เว็บ เพราะขอมูลในหลายรูปแบบมีซอฟตแวรสําหรับการอานขอมูลที่สมบูรณมาก และสามารถ

เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันใชงานไดงายและสะดวก ทั้งยังเอื้อตอการบริการอื่นๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส, การถาย

โอนแฟมขอมูล, ยูสเน็ตและโกเฟอร ไวดวย 

 ในการคนหาขอมูลนั้นมีเครื่องมือชวยคน (Search Machine) การทําเพียงกดปุมเรียกเครื่องมือขึ้นมาแลว

พิมพคําหรือขอความที่ตองการสืบคนลงไป เครื่องก็จะแสดงผลออกมา ถาตองการอานก็กดปุมเขาไปก็จะทําใหทราบ

ขอมูลนั้นๆ ได 

 การเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่ตอสูกับเครือขายและที่อนุญาตใหมีการเขาไปใชไดโดยเฉพาะ

การติดตอเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของหองสมุด เพื่อคนหา ยืมตอเวลาการยืม หรือการจองหนังสือวารสาร 

วิทยานิพนธก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยม ซึ่งการทํางานโดยใชคําส่ัง เทลเน็ต ตามดวยชื่อเครื่องหรือหมายเลขเครื่อง พิมพชื่อ

ในการเขาขอใช (Login) เทานั้น 

 นอกจากหองสมุดแลวนักการศึกษาอาจใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนฐานขอมูลตางๆ ได เชนฐานขอมูล

บทความทางการศึกษา เชน อีริค (ERIC) หรือ คารล (CARL) เปนตน โดยในบางฐานขอมูลนอกจากผูใชเขาไปคนหา

บทความที่เคยตีพิมพในวารสารตางๆ แลวยังสามารถใชบริการพิเศษอื่นๆ เชนบริการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจง

ใหทราบเกี่ยวกับบทความใหมๆ ที่ตีพิมพในวารสารการศึกษาที่สนใจเลมลาสุด โดยตองมีการกําหนดชื่อวารสารที่

สนใจไวลวงหนา หรือมีการสงแฟกซบทความนั้นๆ ใหแกผูที่สนใจซึ่งบริการพิเศษเหลานี้มีราคาคอนขางสูง 

 บริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตอื่น ซึ่งนักการศึกษาสามารถใชในการสืบคนขอมูลไดแก อารคี (Archie) 

และเวส (Wais) อารคีนั้นเปนบริการชวยคนขอมูลที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะเครื่องที่มีการอนุญาตใหโอนถาย

แฟมขอมูลได สวนเวสนั้นเปนบริการคนหาขอมูลที่มีการทํางานคลายกับอารคี คือจะตองอาศัยการตอเขาไปยังเครื่อง

ศูนยบริการกอนและพิมพคําหรือขอความที่ตองการสืบคนลงไป แตจะแตกตางกันคือ คําหรือขอความที่ตองการ

สืบคนที่ผูใชพิมพเขาไป ควรจะเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา เพราะเวสจะคนหาแฟมขอมูลที่มีเนื้อหาซึ่งมีคํานั้นๆ ปรากฏ

 3. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรการศึกษา สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดวยกัน คือ 

  3.1.การประยุกตเครือขายอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีอยูเดิม 

ปจจุบันนี้ไดมีการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการสํารวจของแบงคสตรีทคอลเล็จ
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เมื่อป ค.ศ.1983 พบวานักการศึกษาในสหรัฐอเมริกาไดใชเครือขายอินเทอรเน็ต ในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่แตกตางกันออกไปโดยกิจกรรม การสอนที่ไดประโยชนมากที่สุด และไดรับความนิยมมากที่สุดคือการใช

เครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรกิจกรรมการสอนในโครงการรวมระหวางหองเรียนจากโรงเรียนสองโรงเรียนขึ้นไป 

(Classroom Exchange Projects) เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ทั้งนี้เปนเพราะโครงการตางๆ เหลานี้ได

รวมเอากิจกรรมการเรียนอื่นๆ เอาไวเชนการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร การคนควาวิจัย การสอบถาม การ

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การรับรูทางสังคม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการไดรับความนิยมรองลงมา ไดแก โครงการที่

เกี่ยวกับการเขียนหนังสือพิมพของโรงเรียนระบบออนไลนและการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเปนตน นอกจาก

โครงการเหลานี้แลวการเขียนจดหมายโตตอบกันระหวางนักเรียนจากตางหองตางโรงเรียนเปนกิจกรรมที่ไดรับความ

นิยมเชนกัน 

  3.2.การศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะชวยขจัดปญหาทางดานการขาดแคลนผูเชี่ยว 

ชาญ ขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ของผูเรียนและผูสอน การศึกษาทางไกลผานเครือขายสามารถแบงออกเปน       

2 ลักษณะ คือ ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมีการนัดหมายเวลาแนชัดและในลักษณะที่ผูสอนและผูเรียนไม

จําเปนตองมีการนัดหมายเวลาที่ชัดเจน โดยใหผูเรียนสามารถที่จะเขามาเรียนเวลาใดก็ได การศึกษาทางไกลใน

ลักษณะแรกนั้นตองการเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มเติมในการรับสงสัญญาณภาพและเสียง เชน กลองถายภาพ พรอม

ไมโครโฟน ลําโพง และซอฟตแวรพิเศษ ทั้งในหองของผูสอนและในหองเรียนของผูเรียน ผูสอนและผูเรียนสามารถ

ส่ือสารกันไดทันที โดยครูผูสอนไมตองเดินทางไปยังหองเรียนจริง เพียงมาที่สถานีที่ไดมีการจัดเตรียมไวและเรียนจาก

จอ เม่ือมีขอสงสัยก็สามารถที่จะถามผูสอนไดโดยทันทีสวนการศึกษาทางไกลในลักษณะที่สองนั้น ผูสอนตองเตรียม

เอกสาร การสอนไวลวงหนา และการเก็บขอมูลการสอนไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูเรียนสามารถจะเรียนจากที่ไหน

ก็ไดสามารถเขาใชเครือขายได ในเวลาใดก็ไดที่ตองการ เอกสารการสอนทําไดในหลายลักษณะที่นิยมทํากันก็คือใน

ลักษณะคอมพิวเตอรชวยการสอนบนเว็บหรือ CAOL on Web เพื่อใชประโยชนทางเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูล

มหาศาลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั่วโลกโดยผูเรียนจะตองเขาไปใชเครือขายในขณะที่เรียนอยู เพื่อทําการโหลดเนื้อหา

มาเรียน ถาผูเรียนมีขอสงสัยใดๆ ก็สามารถสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปสอบถามผูสอนได 

  3.3 การเรียนการสอนเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น สําหรับประเทศไทยสวนใหญยังคงเปนไปใน

ลักษณะของการเปดอบรมหลักสูตรส้ันๆ หรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ แตใน

สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาบางแหงก็ไดเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตโดยจัดใหเปน

สวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาตางๆ ใหแกนิสิต นักศึกษากันบางแลว ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมในการที่จะนํา

ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการคนควาวิจัยหรือทํารายงาน ในรายวิชาตางๆ และที่สําคัญก็คือในการเรียนรูดวย

ตนเองตอไปนอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตยังเปนการสงเสริมใหนิสิต นักศึกษาได

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกลุมสนทนา หรือจากการนําเสนอขอมูลบนเว็บเพจ 

 
 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการนําเทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดียมาใช คือทั้งทาง

ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงและตัวอักษร ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนผาน

ทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดนั้น ศรีศักดิ์  จามรมาน 

(2544: 9) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไว ดังนี้  
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 1..ควรสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนส่ือสารกันตลอดเวลา และการติดตอระหวางกลุมผูเรียนและผูสอนมี

สวนสําคัญในการสรางความกระตือรือรนในการเรียนการสอน โดยผูสอนสามารถใหความชวยเหลือผูเรียนได

ตลอดเวลาในขณะที่กําลังศึกษา ทั้งยังเปนการชวยสงเสริมความรูความเขาใจในบทเรียนดีขึ้น 

 2..ควรพัฒนาสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางผูเรียน ความรวมมือระหวางกลุมผูเรียนจะ

ชวยพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจดีกวาการทํางานคนเดียว เปนการสรางความสัมพันธเปนกลุมโดยการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปนการพัฒนาแกไขปญหา การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นมาประกอบเพื่อหา

แนวทางที่ดีที่สุด 

 3. ควรสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง หลีกเลี่ยงการที่ผูสอนปอนขอมูลหรือคําตอบให 

เนื่องจากการหาขอมูลดวยตนเองเปนการสรางความใฝรู 

 4. ควรใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีทันใดเปนการชวยใหผูเรียนสามารถปรับแนวทาง วิธีการหรือ

พฤติกรรมใหถูกตองได 

 5..ควรสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีขีดจํากัด เปนการขยายโอกาสใหกับทุกคนที่มีความ

สนใจศึกษา เนื่องจากผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ผูที่สนใจสามารถใชเวลาและสถานที่          

ที่ตนสะดวก 

 
 ประโยชนของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตทางการศึกษา 
 ประโยชนของการใชเครือขายอินเทอรเน็ต (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. 2547: 19-20) ประกอบดวย 

 1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูเรียนไดทุกหนทุกแหง จากหองเรียนปกติไปยังบานและที่ทํางาน ทํา

ใหประหยัดเวลาในการเดินทาง และเปดโอกาสใหผูเรียนเขามาศึกษาไดเปนจํานวนมาก 

 2. ขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียนรอบโลก ในสถานศึกษาตางๆ ที่รวมมือกันไดมีโอกาสเรียนรูไดไป

พรอมๆ กัน 

 3. ผูเรียนสามารถกําหนดเวลาในการเรียนตามความตองการและตามความสามารถของตนเอง 

 4. การสื่อสารโดยใชอีเมล กระดานขาว การพูดคุยสด ทําใหการเรียนมีชีวิตชีวาขึ้นกวาเดิม 

 5. กระตุนใหผูเรียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือซ่ึงสามารถขยายขอบเขต

จากหองเรียนหนึ่งไปยังอีกหองเรียนหนึ่งได โดยการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต 

 6. การเรียนดวยส่ือหลายมิติ ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความสะดวก โดยไมตองเรียง 

ลําดับกัน 

 7. การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผูเรียนไดประสบการณของสถานการณจําลอง ทั้งนี้เพราะ

สามารถใชกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติที่มีลักษณะใกลเคียงกับสถานการณจริง

 8. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถปรับไดโดยงายรวดเร็ว ประหยัด 

 9..การเรียนการสอนมีใหเลือกเรียนทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไมประสานเวลา 

(Asynchronouns) 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 งานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการนําเอาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนทางการศึกษา

เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับการนําเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตมาใช ตัวอยางเชน 

 สุขวิทย  ปูทอง.(2541:.73-74).ไดทําการศึกษา เรื่องการนําเสนอการสอนอินเทอรเน็ตสําหรับผูเรียน

ระดับอุดมศึกษา พบวา 1).จุดประสงคในระดับชาติเพื่อการพัฒนาเยาวชนใหสามารถใชอินเทอรเน็ตในฐานะที่เปน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูล ในระดับหลักสูตรเพื่อใหสามารถใชอินเทอรเน็ตในฐานะที่เปนเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควาขอมูลในระดับหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนรักที่จะแสวงหาความรูในระดับรายวิชาเพื่อใหผูเรียน

สามารถใชบริการตางๆ ไดโดยเฉพาะใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูล 2).เนื้อหา ควรประกอบดวยการใชบริการ

เวิลด ไวด เว็บ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต การใชโปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การถายโอน

แฟมขอมูล การสรางเว็บเพจ ความรูเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวร.3).ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบการบรรยายและการฝกปฏิบัติผูสอนควรมอบหมายใหผูเรียนเปนผูสืบคนคําตอบดวยตนเองโดยใช

อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ 4).ในสวนของอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร โมเด็ม ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในการเรียน

การสอนควรมีความทันสมัย 5).ดานวิธีการวัดและประเมินผลในการวัดและประเมินผล แบงออกเปน.2.สวน           

คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจะทดสอบกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชเกณฑในการวัดประเมินผลคือภาคทฤษฎี              

รอยละ 40 ภาคปฏิบัติ รอยละ 60 

 อนิรุทธิ์  สติม่ัน.(2542:.92).ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทาง

อินเทอรเน็ต เร่ืองการถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนตาม

เกณฑ 90/90 โดยกลุมตัวอยางเปนสมาชิกเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยปริโตรเลี่ยมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํานวน 42 คน ผลสรุปวาประสิทธิภาพของบทเรียนเปนไปตามเกณฑ 

 จําป  ทิมทอง.(2542:.94).ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพปญหาและความตองการในการใชเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน ของครูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยพบวา 

1) สภาพปญหาการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนที่เขารวมโครงการสวนใหญทําการเชื่อมตอไปที่เนคเทค และใชบริการ

คนควาขอมูลจาก เวิลด ไวด เว็บ และสวนใหญนโยบายของโรงเรียนสนับสนุนในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการ

สอน 2) ปญหาการใชงานระบบมีความซับซอน และครูสวนใหญไมมีเวลาใชอินเทอรเน็ตเนื่องจากภาระงานหนาที่

หลายดาน 3) ความตองการในการใชอินเทอรเน็ตของครูสวนใหญ คือ ตองการใหเพิ่มความเร็วในการสื่อสารขอมูล

มากที่สุด และมีความตองการจัดอบรมดานความรูในการนําอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชในการเรียนการสอนมากที่สุด

 ไพฑูรย  สีฟา.(2544:.238-243).ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย พบวาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยประกอบดวย 

5 ขั้นตอน คือ 1).ปจจัยนําเขา 2).กระบวนการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย 3).ปจจัยนําออก            

4).ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง 5).การเผยแพรในวงกวาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียน

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยมีเจตคติที่ดีตอการสอนในระดับมาก 

  เอกวิทย  โทปุรินทร.(2546:.บทคัดยอ).ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและความรับผิดชอบตอการเรียน ผานหองเรียนเสมือน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบวา            
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1).หองเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร มีประสิทธิภาพ 

89.00/86.56 เปนไปตามเกณฑใ2).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนผานหองเรียนเสมือนสูงกวา

นักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01.3).ผลของทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนผานหองเรียนเสมือนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01.4).พัฒนาการของความรับผิดชอบตอการเรียนหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียน

ผานหองเรียนเสมือนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01.5).พัฒนาการของความรับผิดชอบตอการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนผานหองเรียนเสมือนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู.อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 งานวิจัยตางประเทศ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเอาเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษาเพื่อศึกษาผลจากการใชระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ตัวอยางเชน 

 แม็คเคนซี.(Mckenzie..1996)ใไดทําการศึกษาการใชอินเทอรเน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน 

ดีซี โดยมีโรงเรียน จํานวน 18 โรงเรียน ในเมืองแบลลิงแฮม ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 10,000 คน ดวยการ

จัดระบบเครือขายเพื่อติดตอระหวางกันและพัฒนาจนเปนระบบอินเทอรเน็ต ครูและผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียน

ตางๆไดรวมกิจกรรมกันอยางเหมาะสม โดยยึดหลักการใชทรัพยากรที่มีมากมายในอินเทอรเน็ต ทั้งนี้สามารถลําดับ

นวัตกรรมในอินเทอรเน็ตเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. พิพิธภัณฑเสมือนจริง เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงรวบรวมเว็บไซตอันจะทําใหเกิดการพัฒนา

โดยการรวบรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดเก็บเปนระบบดิจิตอล ซึ่งใชเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเว็บไซตเหลานี้

นักเรียนมีหนาที่ดูแลรักษาภายใตการแนะนําของครูที่ปรึกษา นักเรียนจึงไดเรียนรูหลักการที่จําเปนสําหรับการ

ออกแบบเว็บเพจ เชน ทักษะของการจัดหมวดหมู และการจัดองคประกอบศิลปะ รวมถึงการเสนอขอมูลขาวสาร 

 2. อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสงเสริมใหครูและนักเรียนไดรับผลประโยชนจากรายละเอียดในเนื้อหาวิชาที่

สอดคลองกัน การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดความเจริญกาวหนาดวยการสื่อสารโดยตรงเนื่องจากการอนุญาตใหผูใช

เลือกเนื้อหาจากหนาหลักสืบคนภายในเว็บไซต 

 3..โรงเรียนไดสรางสรรคหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรในโครงการพัฒนานักเรียนดานการสืบคน ซึ่งครูมี

บทบาทตอการเรียนรูคือเปนผูแนะนํานักเรียนเขาสูกระบวนการวิจัย การสอบถาม การวางแผน การรวบรวม การแยก

ประเภท และการคัดเลือก การทําโครงการ  การประเมิน และการรายงาน นักเรียนที่ผานโครงการดังกลาวทราบดีวา 

การคนควาจากหนังสือรวมกับซีดีรอม รวมกัน จึงจะไดขอมูลที่ดีกวาการคนควาทางอินเทอรเน็ตอยางเดียว 

 เจอรัลด (Jerald..1996) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีการเรียน

ตามปกติกับวิธีการเรียนผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ  โดยการสุมนักศึกษาที่เรียนสถิติทางสังคมศาสตรขึ้นมา จํานวน 

33 คน จากมหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัยพบวาในการสอบทั้ง 2 ครั้ง คะแนนเฉลี่ยของการเรียนรูผาน

เครือขาย เวิลด ไวด เว็บ สูงกวาการเรียนปกติ รอยละ.20.อีกทั้งผลของคะแนนของการทดสอบหลังเรียนมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นการเรียนผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ ใชเวลานอยกวาและ

นักศึกษามีผลการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวา ในชวงสุดทายของภาคเรียนนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาและเขาใจเนื้อหา

หลักสูตรทางคณิตศาสตรมากกวาการเรียนปกติ 
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 ไทอันและแฟรง มินโช (Tyan and Frank Min-Chow. 1998) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชการติดตอส่ือสาร

โดยผานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนของไตหวันดวยการจัดระบบการศึกษาที่นําเอารูปแบบ CMC 

หรือ (Computer Mediated Communication) และ VICTORY (Vitual Classroom&Vitual Coperation System) มา

พัฒนาในการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาดวยอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในนักเรียนแตละคน 

มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการประชุมทางอิเล็กทรอนิกสกอนจะใชการอภิปรายแบบเผชิญหนาในหองเรียน

ปกติ ทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูแบบรวมมือและสรางองคความรูไดดวยตัวของผูเรียนเองเปนอยางดี 

 การตัน (Garton..1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนในการเรียนรูของ

นักเรียน โดยการฝกหัดใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการสงงานในระดับอุดมศึกษา การใชเทคโนโลยีไม

เพียงแตสรางบรรยากาศใหมๆ ใหกับการเรียนแบบปกติแลวยังเปนการขยายประสบการณการเรียนรูที่เปนที่นิยมของ

คนทั่วไปคืออินเทอรเน็ตที่นําไปใชกันอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยในระดับชาติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

กลุมที่เรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ตกับกลุมที่เรียนปกติไมแตกตางกัน แตเจตคติของกลุมทดลองนั้นเปนไปในทางที่ดี

เกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และยังกลาวเพิ่มเติมอีกถึงการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนวา ผูเรียนเปนผูฝก

ปฏิบัติในขณะที่ผูสอนเปรียบเสมือนผูแนะนําที่คอยเตรียมทรัพยากรตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษานั้นสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  และเปน

แหลงสืบคนขอมูลความรูจากแหงการเรียนรูที่หลากหลายเนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนคลังความรูที่ผูเรียนสามารถใชได

ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนผูเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความพึงพอใจในการเรียนจากการเรียนผานอินเทอรเน็ตทําให

อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่นาสนใจในการนํามาใชประโยชนทางการศึกษา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจําลองสถานการณ 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับการจําลองสถานการณ 

 ความหมายของการจําลองสถานการณ  
 เบคและมอนโร.(Beck and Monroe.1969: 45) ไดใหความหมายของสถานการณจําลองวา เปนวิธีการ

อยางหนึ่ง ในลักษณะ “จําลองแบบ” หรือลอกเลียน (Analog) มาจากสถานการณจริงๆ ที่เปนวิธีการสรางขึ้นมาเพื่อ 

ทดสอบผลการเรียนหรือนํามาใชในการสอนดวย 

 คริคแชงค (Cruickshank..1972:.17-19) ไดอธิบายถึงสถานการณจําลองและเกมทางการศึกษาวาเปน

วิธีการแสวงหาความรูเบื้องตนอยางหนึ่งวา สถานการณจําลองมีความหมายวา เปนการจําลองใหเห็นรูปรางลักษณะ

บางสิ่งบางอยางและเพื่อใหเห็นความบังเกิดผลของบางสิ่งบางอยาง คําวาบางสิ่งบางอยาง นั้น หมายถึงระบบอางอิง 

ระบบส่ิงของนั้นๆ ซึ่งมีโครงสรางและมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยูภายใน โดยที่ผูผลิตและผูสรางไดพยายามที่จะ

จําลองใหมีลักษณะคลายคลึงกับส่ิงนั้น การจําลองใหเห็นรูปรางลักษณะบางสิ่งบางอยาง เชน ลักษณะของแผนที่ 

การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน การประดิษฐไมประดับเทียม เปนตน ในดานของแบบจําลองที่ใชใหเห็นถึงความบังเกิด

ผลบางสิ่งบางอยางอื่นๆ เชน ทอลมที่ใชตรวจสอบระบบการทํางานของอากาศในเครื่องบินเครื่องยนตซึ่งโปรแกรม

คอมพิวเตอรสามารถใชแกปญหาในวิถีทางที่คลายกับมนุษยใชแกปญหาจริงๆ เชน การจําลองสถานการณเกี่ยวกับ

การทํางานของมนุษยอวกาศที่ทํางานภายใตอํานาจแรงถวงในระดับสูงที่เขาตองปฏิบัติในระหวางแรงกดอากาศที่

เพิ่มขึ้นและลดลง 
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 ประเภทของการจําลองสถานการณ 
 ทเวลเดอร (Twelker. 1969: 68-69) ไดแบงประเภทของการจําลองสถานการณ มี 3 ประเภทดวยกันคือ 

....       1. การจําลองสถานการณดานสัมพันธภาพสวนบุคคล การจําลองสถานการณดานนี้เปนเรื่องสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล หมายถึง การจัดส่ิงเหลานี้เขามาเกี่ยวของในการจําลอง คือ บทบาทสมมติ การตัดสินใจแกปญหา 

สถานการณแหงปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรียน ผูเลน ที่นํามาดัดแปลงใหเปนเกมสถานการณจําลองมีกระบวนการ ซึ่งจะ

กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนซึ่งสถานการณเชนนี้เหมาะสมและสอดคลองกับจะสรางการเรียนรูตาม

วัตถุประสงคทางการศึกษา เชน การเรียนรูขบวนการ การแกปญหาและการพัฒนากระบวนการกลุม 

 2..การจําลองสถานการณดานพวกเครื่องกลไกและสื่อตางๆ วิธีการสอนเชนนี้เปนการนําส่ือตางๆ เชน        

วีดิทัศน สไลด ฟลมภาพยนต บทเรียนคอมพิวเตอร เครื่องฝกบิน หรือแบบจําลองในการฝกปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน 

อาวุธระบบทางทหารในการฝกซอม ฝกใชเกมธุรกิจ การทดลองทางเคมีที่มีอันตราย ซึ่งมักใชคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือที่สําคัญที่จําลองแบบของบทเรียนมาจัดสภาพแวดลอมในการเรียนเหมือนหองเรียน การจําลองสถานการณ

ประเภทนี้ เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาในการสรางการเรียนรู เร่ืองเนื้อหาวิชา ดานทักษะ และ

การรับรู ถาเกี่ยวกับการแกปญหาจะเปนปญหาเฉพาะตัวที่ตองตัดสินใจทางทักษะ และแกปญหาสถานการณที่ตอง

ควบคุม บังคับ ในตัวระบบที่เปนเครื่องจักรกลไก 

 3. เกมที่เปนการจําลองสถานการณเปนเกมที่มีลักษณะเปนรูปแบบความจริงตามธรรมชาติและทางสังคม

ขึ้นใชจะกลายเปนเกมการจําลองสถานการณ การจําลองสถานการณประเภทนี้เหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการศึกษาในการสรางการเรียนรูมากมาย เชน การคิดวางแผน การรับขอมูลปอนกลับเพื่อแกไข การ

ปรับปรุงระบบ การพัฒนากระบวนการ ซึ่งการจัดจุดประสงคการเรียนรูใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับจุดประสงคของ

เนื้อหาไดดีมาก ตลอดจนความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนตน ที่สําคัญที่สุดคือ เปนเทคนิคที่งายและคาใชจายไมแพง 

และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญทั้งหลาย 

 
 ความสําคัญและประโยชนของการจําลองสถานการณในทางวิชาการ 
 ความสําคัญในการจําลองสถานการณ ในทางวิชาการในดานการเรียนการสอนนั้นเบค และมอนโร ใ(Beck 

and.Monroe..1969:.45-46) ไดชี้ ให เห็นความสําคัญวา  เรื่องการจําลองสถานการณนั้น  เปนแนวทางแหง

ความกาวหนาของการนําส่ิงที่เปนรูปธรรม มาสูลักษณะความเปนจริงไดในเชิงรูปธรรม ตามลักษณะดังตอไปนี้ คือ

 1. การจําลองสถานการณเปนรูปแบบหรือวิธีการเชิงวิเคราะห ที่สามารถนํามาทดสอบดูได วัดได 

 2. การจําลองสถานการณเปนรูปแบบเชิงสังเคราะห ประกอบไปดวยสวนยอยทั้งหลายในสถานการณที่

เปนจริง เชน การจําลองในรูปแบบของคอมพิวเตอรทั้งหลาย ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหไดจริง 

 3. การจําลองสถานการณ เปนวิธีการ หรือรูปแบบที่ทําขึ้นเปนรูปธรรม มาใชในการทดลอง วิจัยนํามาสราง

การเรียนรูและการประเมินผล 

 4. การจําลองสถานการณเปนวิธีการปฏิบัติการ ที่สามารถควบคุมไดหรือเปนวิธีการนํารองในการแสวงหา

ความรู โดยดึงเอาองคประกอบตางๆ ในระบบของความเปนจริงมาใชประกอบเขาเปนระบบวิธีการและสามารถ

วิเคราะหไดจริง 

 5. การจําลองสถานการณ คือ กระบวนการของความเปนจริงอยางหนึ่ง เปนกิจกรรมหนึ่งหรือสถานการณ

อยางหนึ่ง ที่สังเกตได วัดไดในวงการของการพิสูจนทดลอง 
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การนําการจําลองสถานการณมาใชประโยชนในทางวิชาการหรือทางการศึกษานั้น เบคและมอนโร (Beck 

and Monroe. 1969: 48) ไดสรุปไวมี 3 กรณีคือ 

1. นํามาประเมินผลใชประกอบการวิเคราะหระบบใดระบบหนึ่งที่เปนอยู เชน ในการผาตัดทางการแพทย 

2. นํามาพัฒนา หรือ ประเมินรูปแบบ แผนการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อสรางสรรคระบบใหม หรือคาดการณ

ประกอบการตัดสินใจ หรือนํามาทดลองคนควาวิจัยในงานดานใดดานหนึ่ง ตัวอยางเชน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร 

ที่นํามาทดสอบจัดใหมนุษยอวกาศสามารถขับยานอวกาศสูดวงจันทรไดโดยมิตองออกไปบินทดลองในอวกาศนอก

โลกจริงๆ สถานการณจําลองการขับรถยนตในยานจราจรคับคั่งและมีภาวะฉุกเฉินผูฝกขับรถยนตสามารถที่จะขับ

รถยนตในภาวะเชนนี้ไดโดยมิตองไปฝกขับยานจราจรจริงๆ หรือในกรณีสงครามอาวเปอรเซียรที่จําเปนตองยกพลขึ้น

บกในดินแดนสงคราม ทั้งสองกรณีชี้ใหเห็นวาการจําลองสถานการณมีประโยชนในการไมตองเสี่ยงอันตรายหรือมี

อัตราในการเสี่ยงนอยที่สุด 

3. นํามาจัดสภาพแวดลอมสําหรับการเรียนรูแทนสถานการณจริง ตัวอยางเชนในการฝกอบรม การถายทอด

ความรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
 การจําลองสถานการณในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ความหมายของการจําลองสถานการณในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 93-94) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง

สถานการณ (Simulation) หมายถึง คอมพิวเตอรซึ่งนําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลองสถานการณ โดยใหผูเรียน

ไดสัมผัสกับเหตุการณในลักษณะที่ใกลเคียงกับประสบการณจริง การสัมผัสกับเหตุการณ อาจหมายถึง การทําความ

เขาใจในสถานการณ การเรียนรูที่จะควบคุมสถานการณนั้นๆ การตัดสินใจแกปญหา และการเรียนรูที่จะปฏิบัติตนใน

สถานการณที่แตกตางกันคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการ

ตัดสินใจของผูเรียนและแสดงผลลัพธจากการตัดสินใจนั้นๆ ใหผูเรียนทราบ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภท

การจําลองสถานการณจะเริ่มดวยการนําเสนอการจําลองสถานการณที่มีรูปแบบและกิจกรรมในลักษณะที่

หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของเนื้อหาและประเภทของการจําลอง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะบังคับใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธกับบทเรียนจนกระทั่งเกิดการเรียนรูขึ้น นอกจากนี้บางประเภทของการจําลองจะมีการนําลักษณะของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทเกมมาผสมผสานเพื่อทําใหการเรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน จนทํา

ใหเกดิบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทเกมการจําลอง (Simulation game) ขึ้นบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทเกมการจําลองเปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากในหมูผูเรียนในวัยเรียน ทั้งนี้

เพราะนอกจากผูเรียนจะไดเรียนรูในเนื้อหาตางๆ แลวผูเรียนยังไดรับความสนุกสนานและเกิดแรงจูงใจในการเรียนใน

ที่สุด ตัวอยางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับสอนนิสิตหรือนักศึกษา

ฝกสอน โดยจําลองสถานการณของหองเรียนจริงและนําเสนอปญหาตางๆ ที่ผูเรียนจะตองพบและแกไขเมื่อออกไป

สอนจริงโดยมีการนําเสนอสถานการณในรูปแบบของวีดิทัศนหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงภาพของหองเรียนและ

ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ซึ่งผูเรียนจะตองทําความเขาใจ ควบคุมสถานการณและตัดสินใจแกไขปญหานั้นๆ 

โดยการเลือกวิธีในการแกไขปญหาแตละปญหา ทั้งนี้ผูเรียนจะเรียนรูจากผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตน 

รวมทั้งคําแนะนําตางๆ ตัวอยางของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ใชสอนวิชาเคมี เปนการจําลองสถานการณในหองทดลองวิทยาศาสตรใหผูเรียนทดสอบการทําปฏิกิริยาทางเคมีตางๆ 
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เม่ือนํามาผสมกับน้ําหรือกับสารเคมีตัวอื่นๆ โดยผูเรียนสามารถที่จะลองทดสอบการทําปฏิกิริยาของสารเคมี      

อยางปลอดภัยโดยไมตองเสี่ยงกับอันตรายที่เกิดขึ้นจริงในหองทดลอง เชน การระเบิดของสารเคมี เปนตน  
 
 โครงสรางทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง 
 

การนําเขาสูบทเรียน  

 

 
การนําเสนอสถานการณ 

การตัดสินใจ 

ผลปอนกลับ/ผลลัพธจากการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจบบทเรียน  

 

ภาพประกอบ 1 โครงสรางทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทการจําลอง 

(ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 94) 

 

จากภาพจะเห็นไดวาโครงสรางทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง (ถนอมพร 

(ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 95)  ไดแก การนําเขาสูบทเรียน การนําเสนอสถานการณ การตัดสินใจ ผลลัพธ

ของการตัดสินใจและการออกจากบทเรียน สวนสําคัญก็คือ การบอกวัตถุประสงคที่ชัดเจนใหผูเรียนไดทราบ ชี้ชัดให

เห็นวาปญหาใดที่ตองการใหผูเรียนแกไข หรือเปาหมายใดที่ตองการใหผูเรียนไปใหถึงหรือสถานการณใดที่ตองการให

ผูเรียนทําความเขาใจ 

สําหรับสวนที่สองนั้นก็คือ การนําเสนอสถานการณซึ่งในที่นี้ ไดแก การอธิบายรายละเอียดของปญหาหรือ

สถานการณตางๆ ที่ผูเรียนจะตองเผชิญ ซึ่งวิธีการและรูปแบบในการนําเสนอสถานการณนี้เปนผลมาจากการ

วิเคราะหการเรียนการสอนในขั้น 3 ของการออกแบบดังนั้นวิธีการนําเสนอสถานการณจึงมีดวยกันหลายลักษณะ

แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง ไมวาจะเปน

การจําลองทางกายภาพ การจําลองทางกระบวนการ การจําลองทางขั้นตอนหรือการจําลองทางสถานการณ และ

รูปแบบของสื่อที่ใชในการนําเสนอ  ไดแก ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพสไลดหรือแผนภาพประกอบขอความ จนถึง

ภาพเคลื่อนไหว 
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โครงสรางสวนที่สามของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ ไดแก การ

ตัดสินใจ ในสวนนี้ผูเรียนจะมีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ โดยบทเรียนจะตองจัดหาตัวเลือกตางๆ ไวใหสําหรับผูเรียน

ไดตัดสินใจ ตัวเลือกนี้ไมจําเปนตองจํากัดในลักษณะของตัวเลือกของคําถามแบบปรนัย เทานั้น ในบางรูปแบบของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง ตัวเลือกอาจอยูในลักษณะตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอปญหาหรือ

สถานการณ (เชน จํานวนองศาหรืออุณหภูมิปริมาณความตองการ) ก็ได 

โครงสรางสวนที่ส่ีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ คือ ผลปอนกลับหรือ

ผลลัพธการตัดสินใจ กลาวคือ เม่ือผูเรียนตัดสินใจหรือมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนแลวบทเรียนก็จะแสดงใหผูเรียนทราบ

ผลลัพธซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ ของผูเรียนในทํานองเดียวกับที่ผูเรียนจะไดรับจากการตัดสินใจในสถานการณ

จริง การเรียนรูของผูเรียนก็จะเกิดจากสังเกตผลปอนกลับหรือผลลัพธที่ไดจากการตัดสินใจนี้ รวมทั้งคําแนะนําตางๆ 

ที่สอดแทรกอยูในบทเรียนและหลังจากที่ไดผลปอนกลับแลว ผูเรียนก็จะนําความรูใหมสวนนี้เพื่อที่จะชวยในการ

ตัดสินใจครั้งตอไปและเพิ่มเติมการเรียนรูตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะแกไขปญหาไดหรือถึงจุดหมายหรือเขาใจ

สถานการณนั้นไดเปนอยางดี 

สวนสุดทายในโครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองไดแก การออกจากบทเรียน  

จะคลายกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ 

 
ขอไดเปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง 
ขอไดเปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณที่แตกตางไปจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 96-97) ไดแก  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ สามารถชวยลดความเสี่ยงจากอันตราย

อันอาจเกิดขึ้นไดเมื่อเปรียบกับการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทการจําลองซึ่งใชสอนวิชาเคมี หรือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับนิสิตนักศึกษาแพทยหรือพยาบาล 

ในการจําลองเหตุการณในสถานพยาบาล เมื่อแพทยหรือพยาบาลตองการทําการตรวจ วินิจฉัยและรักษาคนไขซึ่งมี

อาการในลักษณะที่แตกตางกันการตรวจวินิจฉัยโรคที่ไมถูกตองอาจสงผลใหคนไขมีอาการหนักและถึงแกชีวิตได การ

ไดฝกการใชจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองจะชวยเตรียมความพรอมใหแกแพทยและพยาบาลกอน

การทําการตรวจจริง เปนการลดความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นได 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณชวยลดคาใชจาย เม่ือเปรียบเทียบกับ

การเรียนการสอนโดยใชของจริง เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจําลองการฝกบิน เพื่อใหนักบินไดสราง

ความคุนเคยกับเครื่องมือตางๆ ในหองเครื่อง รวมทั้งการฝกบิน (ขั้นตน) กับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการ

จําลอง ทั้งนี้หากเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเครื่องบินจริงๆ แลวการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยลดคาใชจายลง

ไดมาก 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณสามารถทําใหการเรียนการสอนในเรื่อง

ตางๆ ซึ่งยากแกการสังเกตหรือมีขอจํากัดในเรื่องเวลาเปนความจริงขึ้นมาได เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

จําลองการเติบโตและการพัฒนาของเมือง ซึ่งจะตองใชเวลานานในการศึกษาผลลัพธของการตัดสินใจของผูเรียน 

(การสรางสาธารณูปโภคตางๆ การสรางโรงงาน การสรางสวนสาธารณะฯลฯ) หรือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

จําลองการเกิดปรากฏการณตางๆ เชน ปรากฏการณเรือนกระจก ฯลฯ โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยยน
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ระยะเวลาจนผูเรียนสามารถที่จะทําการศึกษาได ในขณะเดียวกันคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง

สถานการณสามารถที่จะชวยขยายระยะเวลาของการเกิดเหตุการณตางๆ ใหผูเรียนสามารถที่จะทําการศึกษาได เชน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งจําลองการเดินทางของแสง ซึ่งเกิดขึ้นเร็วมากโดยที่ไมสามารถสังเกตได เปนตน 

4. ในดานแรงจูงใจของผูเรียนนั้น  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณมีการนําเสนอ

เหตุการณ และทางเลือกใหผูเรียนตัดสินใจในรูปแบบของกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปนการใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในการคิดตัดสินใจในสถานการณตางๆ อยางสม่ําเสมอตอเนื่องทั้งบทเรียน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ แลวคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองจึงมีความไดเปรียบเนื่องจากการ

ที่ผูเรียนไดโตตอบกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสม่ําเสมอ และจากการไดโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึง

ทําใหผูเรียนยอมจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวา เชนเดียวกับที่ผูเรียนยอมจะไดรับแรงจูงใจหรือกระตือรือรนที่จะ

พยายามชวยรักษาคนไขใหหายจากโรคมากกวาการอานตํารา (ทางแพทย) เปนตน 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณยังชวยใหเกิดการถายโอนความรูหรือ

ความสามารถของผูเรียนในการประยุกตใชทักษะหรือความรูที่เรียนจากสถานการณหนึ่งไปใชในสถานการณอื่นๆ ได

เปนอยางดี เพราะการที่ไดมีสวนรวมในสถานการณจําลองจะชวยสรางความพรอมใหแกผูเรียนเปนอยางดีกอนที่จะ

ทําการลงมือปฏิบัติ ดังนั้น หลังจากการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสอนประเภทการจําลองแลว ผูเรียนยอมจะมีความ

พรอมไดดีจากการอานจากตําราแตเพียงอยางเดียว 

 
ประเภทของการจําลองสถานการณในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดวยกัน           

ไดแก การจําลองซึ่งตอบคําถามเกี่ยวกับความหมาย (About Simulations) และ การจําลองซึ่งตอบคําถามเกี่ยวกับ

วิธีการ (How to Simulations) ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 97-101)   

1. การจําลองซึ่งตอบคําถามเกี่ยวกับความหมาย (About Simulation) การจําลองซึ่งตอบคําถามเกี่ยวกับ

ความหมาย คือ การจําลองที่มุงเนนในการอธิบายความหมายเกี่ยวกับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือ

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ซี่งเปนการจําลอง ซึ่งตอบคําถามวา “คืออะไร” นั่นเอง การจําลองซ่ึงตอบคําถาม

เกี่ยวกับความหมายนี้ออกเปน 2 ประเภทยอยๆ ไดแก การจําลองกายภาพ (Physical Simulation) และการจําลอง

กระบวนการ (Process Simulation) 

การจําลองกายภาพ (Physical Simulation) 

การจําลองกายภาพ คือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองซึ่งอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิง

ตางๆ ที่สามารถสังเกตเห็นได เชน เร่ืองเกี่ยวกับเคร่ืองกล ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น กระแสไฟฟาหรือธารน้ําแข็ง 

เปนตน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งสวนใหญจะอยูในลักษณะของการ

กําหนดคาของตัวแปรตนที่สงผลตอเหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ หรือจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณตามเวลาที่ไดลวงเลยไป ตัวอยางของการจําลองกายภาพ คือ คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สอนเกี่ยวกับ

ประสบการณทางเครื่องกล (Mechanics experience) ซึ่งใหผูเรียนทดลองยิงกระสุนออกจากปนใหญ โดยตั้งคาตัว

แปรตนใหแตกตางกันในแตละครั้งที่ยิงกระสุนออกไป ตัวอยางตัวแปร เชน แรงขับเคล่ือนของวัตถุ (Velocity) องศา 

ฯลฯ และสังเกตวิถีที่ลูกกระสุนถูกยิงออกไปในแตละครั้งและคาของตัวแปรใดที่สงผลใหลูกกระสุนถูกยิงออกไปไกล

ที่สุด เปนตน ซึ่งขอไดเปรียบกับการทดลองในหองปฏิบัติการ คือ การเปรียบเทียบวิถีกระสุนที่งายกวา และชัดเจนกวา 



 45 

นอกจากนี้การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังไมมีขอจํากัดในการกําหนดชวงของแรงขับเคลื่อนอีกดวยหรือตัวอยางของ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชื่อโครงการประชารวมใจประหยัดไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งสอนเกี่ยวกับการกําเนิด

ไฟฟา โดยมีการนําเสนอในลักษณะของการจําลองกายภาพ และอนุญาตใหผูเรียน (เด็ก) สามารถกําหนดตัวแปร

ตางๆ เชน จํานวนรอบของขดลวดที่พันรอบโรเตอร ซึ่งมีผลตอการเกิดของพลังงานไฟฟา 

การจําลองกระบวนการ (Process Simulation) 

การจําลองกระบวนการ คือ คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองซึ่งมุงอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ

กระบวนการหรือแนวคิดใดๆ ที่ไมสามารถสังเกตเห็นได ตัวอยางเชน การทํางานทางดานเศรษฐกิจ ผลกระทบของ

อุปสงคและอุปทานตอการตั้งราคา การเติบโตและลดลงของประชากร  เปนตน ขอไดเปรียบของการจําลอง

กระบวนการ คือ การที่การจําลองประเภทนี้ชวยใหผูเรียนสามารถปรับระดับความเร็วชาของกระบวนการที่เกิดขึ้นใน

เหตุการณหรือปรากฏการณใหไดระดับที่ชวยใหการสังเกตและการเรียนรูที่ชัดเจนเกิดขึ้นได ซึ่งการทําเชนนี้เปนไป

ไมไดในสถานการณจริงๆ ไมวาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนตามไมทัน เชน การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

แสงหรือขอมูลรวมไปถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางชาๆ เชน การเจริญเติบโตของตนไมหรือส่ิงมีชีวิตบางชนิด เปนตน 

ความคลายคลึง 2 ประการ ของการจําลองกระบวนการและการจําลองกายภาพ ไดแก  1) การจําลองทั้งสองประเภท

เปนการจําลองที่มุงเนนในการอธิบายความหมายเกี่ยวกับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือกระบวนการใด

กระบวนการหนึ่ง  2) การเรียนรูของผูเรียนจากบทเรียนทั้งสองประเภทนี้จะเกิดจากการกําหนดคาหรือ ปริมาณของตัว

แปรตางๆ ซึ่งผูเรียนสามารถจะเปลี่ยนคาตัวเลขใหมใหกับตัวแปรตางๆ รวมทั้งการสังเกตผลลัพธที่เปล่ียนไปตามคาที่

กําหนด 

2..การจําลองซึ่งตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีการ (How to Simulation) การจําลองซึ่งตอบคําถามเกี่ยวกับ

วิธีการ คือ การจําลองที่มุงเนนในการอธิบายวิธีการในการจัดการกับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือ

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เปนการจําลอง ซึ่งตอบคําถามวา “ทําอยางไร” นั่นเอง แบงออกไดเปน สองประเภท

เชนกัน ไดแก การจําลองขั้นตอน (Procedural Simulation) และ การจําลองสถานการณ (Situational Simulation)  

การจําลองขั้นตอน (Procedural Simulation) 

การจําลองขั้นตอนจะมุงเนนการอธิบายลําดับของวิธีการในการจัดการกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งความแตกตางของ

การจําลองขั้นตอนกับการจําลองกายภาพ คือ การที่การจําลองขั้นตอนเนนในการสอนผูเรียนใหทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน 

การสอนผูเรียนในการใชโทรศัพทหรือการใชเครื่องใชไฟฟาตางๆ ในขณะที่การจําลองกายภาพเนนในการสอนผูเรียน

เกี่ยวกับการทํางานของไฟฟาในเครื่องใชไฟฟา เปนตน ตัวอยางของการจําลองขั้นตอน ไดแก การใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียการจําลองในการสอนการวินิจฉัยโรคของผูปวย เพื่อใหนักเรียนแพทยสามารถดําเนินการ

ชวยเหลือคนไขไดถูกตองหรือในการสอนนักเรียนชางในการตรวจดูอาการของเครื่องยนตเพื่อสามารถแกไขไดถูกตอง

หรือการสอนวิธีการทดสอบสารเคมีตางๆ เพื่อกําหนดสวนประกอบของสาร เปนตน การจําลองขั้นตอนจะเปดโอกาส

ใหโอกาสผูเรียนทําการสํารวจวิธีการหรือขั้นตอนตางๆ และผลลัพธที่แตกตางกันไปจากการตัดสินใจที่แตกตางกัน 

ผูเรียนจะเรียนรูจากการที่ไดทดลองปฏิบัติในสถานการณตางๆ ซึ่งบทเรียนจะมีการนําเสนอวิธีการหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติ (ทางเลือกตางๆ) ที่นําไปสูเปาหมายเอาไว อยางไรก็ตาม การนําเสนอวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่จะ

นําไปสูจุดหมายนั้นอาจมีไดหลายทาง ซึ่งแตละทางอาจมีประสิทธิภาพที่แตกตางออกไป 
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การจําลองสถานการณ (Situational Simulation) 

หากเปรียบเทียบการจําลองสถานการณกับการจําลองขั้นตอนแลว การจําลองสถานการณจะมุงเนน

เกี่ยวกับทางดานแนวคิด เจตคติหรือพฤติกรรมตางๆ มากกวาขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ปกติ

แลวการจําลองสถานการณจะนําเสนอสถานการณที่ใหผูเรียนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือผูเรียนจะตองเลน

บทบาทสําคัญในการตัดสินใจในสถานการณนั้น ตัวอยาง เชน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสําหรับ

นิสิต/นักศึกษาฝกสอนโดยมีการจําลองปญหาตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียนที่ยากตอการตัดสินใจ ใหผูเรียนได

เผชิญขอดีของการใชการจําลองสถานการณก็คือ การที่ผูเรียนสามารถที่จะทดลองการตัดสินใจของตนไดในหลายๆ 

ลักษณะและศึกษาผลที่ไดจากการตัดสินใจน้ันๆ กอนที่จะเผชิญกับเหตุการณนั้นจริงๆ หรือการจําลองเหตุการณของ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเอดสปองกันไดไมยากของกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงสอนเกี่ยวกับเรื่อง เอดส โดยสมมติใหผูเรียนตองเผชิญกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดในชีวิต

จริง เชน การถูกชักชวนใหมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการทางเพศ การถูกชัวนใหมีเพศสัมพันธกับผูที่ไมไดขายบริการ

โดยไมไดมีการปองกันหรือการถูกชักชวนใหใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน โดยนําเสนอเรื่องราวในลักษณะของ

ภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนตองตัดสินใจเลือกทางออกทางใดทางหนึ่งจากสถานการณที่กําหนดขึ้นนี้ คอมพิวเตอร

มัลติมีเดียจะนําเสนอผลลัพธที่ไดหรือผลที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือกของผูเรียน นอกจากนั้นก็จะมีการ

นําเสนอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและจากเจาของประสบการณที่ติดเชื้อ 

การแบงคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองออกเปนส่ีลักษณะนี้นับวามีประโยชนมากเนื่องจากนัก

การศึกษาจากตางสาขาจะจํากัดความคํา การจําลอง แตกตางกันออกไป สําหรับนักการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร

แลวมักนิยามการจําลองในลักษณะการจําลองสถานการณ (Situational.Simulation) สวนนักการศึกษาในสาขา

วิศวกรรมศาสตรหรือเศรษฐศาสตรจะใหคํานิยามของการจําลองในลักษณะของการจําลองกระบวนการ (Process 

Simulation) สวนนักการศึกษาในสาขาอื่นๆ มักจะมองการจําลองในภาพของการจําลองกายภาพหรือการจําลอง

ขั้นตอน (Physical or Procedural Simulation)  

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจําลองสถานการณ  
 งานวิจัยภายในประเทศ  
 งานวิจัยภายในประเทศที่นํารูปแบบของการจําลองสถานการณมาใชในบทเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพื่อศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการจําลองสถานการณ ตัวอยางเชน 

 พรชัย  จันทรอํานวยชัย (2540: บทคัดยอ) ไดวิจัยการใชคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบสถานการณจําลอง 

เรื่อง การแบงเซลลแบบไมโทซีส เพื่อสอนซอมเสริมนักเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.ที่ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบ

สถานการณจําลอง เรื่อง การแบงเซลลแบบไมโทซีสและการสอนโดยครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5.จํานวน 50.คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมจํานวน 25.คน.ผลการวิจัยปรากฏวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ กลุมทดลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ทิพพา  เดียวประเสริฐ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองตอความพรอม

ในการเรียนรูดวยตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลโดยใชสถานการณจําลองและกลุมที่เรียน



 47 

โดยวิธีสอนปกติ โดยมีวัตุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาพยาบาลกลุมที่เรียนโดยใชสถานการณจําลองและกลุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ และเปรียบเทียบความ

พรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาลกลุมที่เรียนโดยใชสถานการณจําลองระหวางกอนการสอนและ

หลังการสอน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลป 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 46 คน จัด

เขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 23 คน ดวยวิธีการสุมแบบจับคู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน

โดยใชสถานการณจําลองที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบสอบถามความรูวิชาการพยาบาลมารดาและเด็ก และแบบวัดความ

พรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา.1).นักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช

สถานการณจําลองมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองหลังการสอนสูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่คา P..05  2).ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษากลุมที่เรียน โดยใชสถานการณจําลองหลังการสอน

สูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คา P..05 3).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลกลุมที่เรียนโดยใชสถานการณจําลอง กับกลุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

  อภิชาติ  พรหมฝาย (2542:.บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของสถานการณจําลองทายบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยการสอน เรื่อง น้ําเสีย ที่มีตอการสรุปแนวคิดและแนวปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนที่มีสถานการณจําลองทายบทเรียน และที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนที่ไมมีสถานการณจําลองมีผลการเรียนในดานการสรุปเนื้อหาบทเรียน แนวคิดและ

แนวปฏิบัติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการ

สอนที่มีสถานการณจําลองทายบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

การสอนที่ไมมีสถานการณจําลองทายบทเรียน 

 ดนตรี  แสงกลา (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร โดยใชกลวิธีการทําใหสําเร็จประกอบสถานการณจําลอง ซึ่งทําการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 15.คน ซึ่งคัดเลือกโดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนตาม

รูปแบบการสอนโดยใชกลวิธีทําใหสําเร็จแบบสังเกตปริมาณการใชภาษาไทยและการใชภาษาอังกฤษ แบบสังเกต

ปริมาณการใชกลวิธี การทําใหสําเร็จ โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเองและบันทึกวีดิทัศน นําผลมาวิเคราะหโดยใชสถิติ

พื้นฐานคือคาเฉล่ียและรอยละ ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการทําใหสําเร็จประกอบสถานการณจําลอง มีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการใชภาษาไทยในชั้น

เรียนภาษาอังกฤษลดลง กลวิธีการทําใหสําเร็จที่นักเรียนใชมากที่สุดคือการขอความรวมมือประเภทใชคําถาม

โดยตรง (รอยละ 82.72) และกลวิธีที่นักเรียนใชนอยที่สุด ไดแก กลวิธีการใชภาษาที่สองประเภทภาษาเดียว ประเภท

การพูดออมคอม (รอยละ 0.55) 

 เทียมใจ  อําไพวรรณ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการ

สอนแบบสถานการณจําลอง เรื่องเครื่องไฟฟาในบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.พบวา.บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยการสอนแบบสถานการณจําลองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80.คะแนนเฉลี่ยกอน

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบสถานการณจําลองกับหลังเรียนมีความแตกตางกัน และผูเรียนมี

ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบสถานการณจําลอง อยูในระดับดี 
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 มนูพันธ  จําปาวงค (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองจักรวาล และอวกาศ 

ระหวางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน แบบการสอนซอมเสริมและแบบสถานการณจําลอง ของนักเรียนชวงชั้นที่ 

2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน เร่ืองจักรวาลและอวกาศ แบบการสอน

ซอมเสริมมีประสิทธิภาพ 78.55/80.58.ยอมรับไดตามเกณฑ 80/80.และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบ

สถานการณจําลอง มีประสิทธิภาพ 81.16/87.68 สูงกวาเกณฑ 80/80.โดยมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ .54 และ .70 

ตามลําดับ นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน แบบสถานการณจําลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ

คงทนในการเรียน และความพึงพอใจในทางการเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน แบบ

การสอนซอมเสริม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

การสอนแบบสถานการณจําลองทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดีกวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน แบบการสอน

ซอมเสริม 

 สุปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลอง

สถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ เรื่องการผลิตรายการโทรทัศน กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวาชุดบทเรียนที่สรางขึ้นมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่.05 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนจากหองเรียน

เสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติกับการเรียนแบบบรรยายประกอบกับการสาธิตรวมกับการ

ฝกปฏิบัติ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 และนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนจากชุดบทเรียนที่สรางขึ้น 

 
 งานวิจัยตางประเทศ  
 การวิจัยในตางประเทศโดยการนํารูปแบบการจําลองสถานการณมาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เพื่อศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน 

 ในดานของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณ ไอเซนคราฟท (EisenKraft. 1986: 

3723-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรชวยการสอนแบบจําลองสถานการณในการปฏิบัติการ

ทดลองตามปกติในวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเปรียบเทียบคะแนนภาคปฏิบัติและ

คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม กลุมตัวอยางจํานวน 225 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากการใช

คอมพิวเตอรชวยการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนจากการทดลองตามปกติ สวนความสามารถใน

การปฏิบัติการทดลองของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

 เลวิส สเตรน และ ลินน (Lewis, Stem and Linn. 1993: 45-48) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรจําลอง

สถานการณเพื่อความเขาใจวิชาเทอรโมไดนามิกเบื้องตนการวิจัยเพื่อหาผลของคอมพิวเตอรจําลองสถานการณตอ

ปญหาที่เกิดขึ้นจริง เปนการศึกษาจากหองเรียนนําไปสูสถานการณในโลกแหงความจริง เนื่องจากผูเรียนมักมีปญหา

ในการนําความรูไปใชในชีวิตจริง กลุมตัวอยางที่ทดลองเปนนักเรียนระดับเกรด 8 จํานวน 148 คน อายุระหวาง 12-14 

ปที่กําลังเรียนวิชาฟสิกส ในเรื่องกลศาสตรของไหล ผูเรียนจะใชเวลาเรียน ประมาณ 8 สัปดาห โดยทําการทดลองทาง

วิทยาศาสตรดวยคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ.12-13.การทดลอง พบวาการจําลองสถานการณใหนักเรียนได

ทดลองทุกวัน ทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนและเห็นวาไมยาก มีความเชื่อถือในผลการทดลอง มีผลการเรียนรูหลัง

การทดลองสูงกวากอนการทดลองสามารถอธิบายความแตกตางในเรื่องการไหลเวียนของความรอนแยกแยะความ
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แตกตางและอธิบายแนวคิดของฉนวนและตัวนําได การใหผูเรียนไดทดลองในการจําลองสถานการณแบบเดียวกับ   

ที่ตองเจอกับสถานการณและเหตุการณจริงจะชวยใหผูเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนไดอยางแจมชัด 

 เลียรี (Leary..1995:.963-973) ทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง

ทางการทดลองและเกมในการสอนวิทยาศาสตร เรื่อง การสันดาปและการเผาไหม ผลปรากฏวา ผูเรียนสามารถเห็น

ภาพจําลองเหตุการณ เหมือนของจริงในภาวะตางๆ ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย เรียนรูไดเร็ว และปลอดภัยตอการ

ปฏิบัติการเรียนรูที่ไมตองจุดไฟจริงๆ หรือทําใหเกิดการสันดาปจริง 

 จากการศึกษาวิจัยโดยการนํารูปแบบจําลองสถานการณมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือในบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะเห็นไดวามีสวนชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมเมื่อเกิด

เหตุการณนั้นขึ้นจริง  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 มีนักการศึกษาไดกลาวถึงแนวคิดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไวดังนี้ 

 ไพจิตร  สดวกการ (2539:.94) ไดกลาวถึงแนวความคิดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไวดังนี้

 1. ความรู คือ การสรางโครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นจากการเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหา

แลวใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอื่นๆ ที่อยูในกรอบโครงสรางเดียวไดและเปนพื้นฐาน

สําหรับโครงสรางใหมตอไปได 

 2. นักเรียนสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน โดยอาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู  

ความสนใจ และแรงจูงใจภายในเปนจุดเริ่มตน 

 3. ผูสอนมีหนาที่ในการจัดการใหนักเรียนปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเองภายใตขอตกลง

เบื้องตนทางการเรียนรูตอไปนี้ 

  3.1 สถานการณที่เปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา 

  3.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมเพื่อขจัดความขัดแยงนั้น 

  3.3.การไตรตรองบนพื้นฐานแหงประสบการณเดิมและโครงสรางทางปญญาที่มีอยู ภายใตการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivist) หรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) หรือทฤษฎีสรรค

นิยมเปนแนวคิดที่นํามาใชรวมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ อยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตสามารถแบงไดเปน 2 กลุมดงันี้ (Prawat and Floden. 1994: 37-48) 

 1. คอนสตรัคติวิสตแบบรากฐาน (Radical Constructivist; Cognitive Constructivism) เปนแนวคิดที่มา

จากกลุมนักการศึกษาและ นักจิตวิทยาผูนิยมความคิดของนักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิสตคือ จีน เพียเจต (Jean 

Piaget) ที่มีความคิดวา ความรูคือการเปลี่ยนแปลงโดยถือวาบทบาทของครูเปนผูชวยใหเด็กพัฒนาความคิดและจัด

สภาพแวดลอมที่ทาทายวิธีการคิดของเด็กและชวยใหเด็กทดสอบความคิดของตนเอง 

 2..คอนสตัคติวิสตแบบสังคม (Social.Constructivism) คอนสตรัคติวิสตกลุมนี้ประกอบดวยแนวคิดที่

เกี่ยวของกับความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งถือวาเปนผลผลิตทางสังคม โดยมีความสัมพันธกับส่ิง
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ตอไปนี้คือ ความรูพัฒนาผานการเจรจาในการสนทนาแลกเปลี่ยนของชุมชนและผลลัพธของการเรียนรูไดรับอิทธิพล

จากวัฒนธรรมและองคประกอบของประวัติศาสตร 
 

 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 มารติน (Martin..1994:.44) กลาววาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนกระบวนการทางความคิด เนนถึง

ความคิด จากการผสมผสานระหวางความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกัน ซึ่งถูกสรางขึ้นเองโดยตัวผูเรียนเองโดยเชื่อ

วากุญแจสําคัญของทฤษฎีการสรางความรูก็คือตัวผูเรียนควรจะสรางแนวความคิดดวยตนเองเพื่อเปรียบเทียบขอมูล

ใหมกับความรูเดิม 

ครอกซ (Krogh..1994:.556) ไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วาเปนปรัชญาที่เกี่ยวกับ

พัฒนาการในการสรางความรู สติปญญา และจริยธรรมขึ้นมาดวยตัวของเด็กเอง ซึ่งพัฒนาการนั้นเปนผลมาจากการ

ดูดซึมเขาสูโครงสราง (Assimilation) และการปรับตัวเขาสูโครงสราง (Accommodation) 

เทราทแมนและลิซเทนเบิรก .(Troutman.and.Lichtenberg..1987:.25).ไดใหความหมายของทฤษฎี      

คอนสตรัคติวิสต ไววา เปนการคนหาความรูใหกับตนเอง มีการรวบรวมความรูใหมๆ เขาไปในจิตใตสํานึกภายใน

จิตใจ (Schemata) โดยการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมยอมรับส่ิงใหมๆ เขามาในสิ่งแวดลอม พิสูจนความเปนจริงจาก

สมมติฐานที่ตั้งขึ้นและสรุปเอง โดยสรางการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบบทสรุปของตัวเองกับผูอื่น เพื่อเปนพื้นฐานให

เกิดการสรางความรูใหม 

บุญเชิด  ภิญโญอนันพงษ (2540:.42) กลาววา คอนสตรัคติวิสตเปนการสรางความรูเปนวิธีการเรียนรูที่

ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางสรรคความรูความเขาใจดวยตนเอง ความแข็งแกรงความเจริญงอกงามในความรู

จะเกิดขึ้น เม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆ หรือไดพบส่ิงใหมๆ แลวนําความรูมา

เชื่อมโยง 

สาคร  ธรรมศักดิ์ (2541: 10) ไดกลาวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิส วาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน 

ผูเรียนเปนผูสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม ผูเรียน

สรางความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญาของผูเรียน

ไดแตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดย จัดสภาพการณที่ทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลขึ้น

คือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญาเดิมใชไมไดตองมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น 

สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2541:.1).ไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ไววา เปนทฤษฎีที่นํา

ทฤษฎีจิตวิทยา และปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายมาปรับประยุกต โดยมีเปาหมายที่จะอธิบายและคนหาวา มนุษย

เกิดการเรียนรูและสรางความรูไดอยางไรทฤษฎีนี้จึงมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง 

“ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยอาศัยประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง” 

จากความหมายดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง กระบวนการเรียนรูซึ่งเกิดขึ้น

ไดโดยมีส่ิงที่เปนประสบการณหรือส่ิงที่กอใหเกิดความไมสมดุลทางปญญาสงผลใหผูเรียนเกิดการดูดซึมทางปญญา

และการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมจนเกิดการปรับขยายโครงสรางทางปญญาและในที่สุดก็นําไปสูการสราง

ความรูไดดวยตนเอง 
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องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในดานการเรียนรู ที่กลาวในเบื้องตนแลว (ประวีนา  นิลนวล. 

2541: 6-8)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เปาหมายของการเรียนรู (Learning Goals) ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตนั้นใหความสําคัญกับเปาหมาย

ของการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ไดแก การใชเหตุผล ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การเก็บจํา ความเขาใจ การ

นําไปใช ความยืดหยุน ความสนใจในความครุนคิดโดยอาศัยความรู และประสบการณที่มีอยูแลวเปนพื้นฐานในการ

เรียนรูที่สูงขึ้นไป 

2. เงื่อนไขการเรียนรู (Conditions of Learning) ประกอบดวย  

  2.1 การจัดสภาพแวดลอมซับซอนสําหรับกิจกรรมทางการเรียน (Complex learning environments) 

ทัศนะของกลุมผูเรียนสรางความรูเอง เชื่อวาถาผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมที่งายๆ แลวเมื่อเขาไดพบปญหาที่ยาก

หรือซับซอนในชีวิตจริง เขาจะหนีปญหาหรือหนีสภาพที่แทจริง (Authentic tasks) ทั้งนี้สภาพการณหรือปญหาที่สราง

ขึ้นสําหรับการเรียนควรมีความสัมพันธกับผูเรียน เนื่องจากผูเรียนไมไดเขาหองเรียน เพราะความสนใจในการเรียน

เหมือนกันทุกคนถาเปนปญหาหรือสภาพการณที่ผูเรียนพบในหองเรียนมีความสัมพันธกับผูเรียนโดยตรง จะเปนการ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูได 

  2.2 การจัดเตรียมใหผูเรียนไดมีการทํางานรวมกัน การที่ผูเรียนไดมีโอกาสรวมมือกันทํางานนั้น ไมได

เพียงเพื่อใหผูเรียนไดชวยเหลือกันหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเทานั้น แตการที่ผูเรียนไดรวมมือกันทํางานยัง

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและวิธีการแกปญหาตางๆ ของผูเรียนแตละคนที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนการเสริมประสิทธิภาพ

ของการทํางานใหสูงขึ้นดวย การสงเสริม การอภิปรายและการมีสวนรวมในความรับผิดชอบถือเปนส่ิงที่มีความสําคัญ

ในการเรียนรู 

  2.3 การเตรียมเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกัน (Juxtaposition of instructional content) ในสภาพ

การเรียนนั้นควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาหรือส่ือการสอนตางๆ ใหสอดคลองกัน แตมีการนําเสนอในรูปแบบที่

หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดมองปญหาไดหลายแงมุม 

  2.4 การใหความสําคัญกับการสะทอนความคิดของผูเรียน (Nurturance of reflexivity) การสะทอน

ความคิดเห็นของผูเรียนนั้นจะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดตระหนักถึงความหมายของสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นซึ่งการที่

ผูเรียนไดรูถึงการคิดของตนเองไดนั้น จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาการคิดคน หรือการสํารวจ

ความรูใหมๆ ในระดับที่สูงขึ้นดวยตนเอง 

  2.5 การสอนเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน (student-centered) ผูเรียนไมใชเพียงฝายรับหรือเปนผูตอบ

รับแตควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนตามความตองการทางการ

เรียนรูของตน ผูเรียนจะไมสามารถเปนผูคิดหรือเปนผูเรียนไดถาเขาขาดโอกาสในการจัดการกับการเรียนรูของตนเอง

 3..วิธีการสอน (Methods of Instruction) วิธีการสอนถือวาเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการเรียนรูตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

  3.1.การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการออกแบบสื่อตางๆ เชน Microworlds and Hypermedia 

Designs ตามชื่อ Microworlds คือ ส่ิงเล็กๆ แตเปนส่ิงที่เปนสภาพการณที่แทจริงสําหรับการคนพบและการสํารวจ 

ตัวอยางของ Microworlds ไดแก โปรแกรมภาษา (Logo) เปนโปรแกรมที่จะกระตุนใหเด็กไดมีการสํารวจ และมีการ
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คนพบดวยตนเอง  โดยมีเตาเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูของเด็กๆเปนการสนับสนุนการเรียนรูโดยเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง และการจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมอยางแทจริง 

  3.2.การฝกฝนทางปญญา (Cognitive Apprenticeships) การที่ผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมได

อยางแทจริง ไดลงมือกระทําจริงๆ ถือไดวาเปนการฝกฝนทางปญญาอยางหนึ่ง 

  3.3 การเรียนรูจากการทํางานรวมกันโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ (Collaborative Learning and 

Computer-based Tools) เครื่องมือดังกลาวเรียกวา Bubble Dialogue ซึ่งสรางโดย Language Development  

และ Hypermedia Group เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางดานภาษา 

โดยผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาผานตัวละครในในคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาตามที่ตน

ตองการ ทั้งที่ผูเรียนสามารถเปดเผยตอผูอื่นไดและไมสามารถเปดเผยไดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําหนาที่เปนผู

แกไข (Editing) การสะทอน (Reflection) และการสนับสนุน (Support) เพื่อใหผูเรียนไดเกิดพัฒนาการทางดานภาษา 

 
แนวการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
จากแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูไดดวยตนเองดังนั้นจึง

มีผูเสนอหลักการนําทฤษฎีดังกลาวไปใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

 นอกจากนี้ เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2541: 21) ไดกลาวถึงหลักในการพิจารณาการจัดเตรียมกิจกรรมในการนํา

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

 1..ตองจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรูใหมีทางเลือก ลดทอนความกดดันและสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่ม

ปจจุบันนี้การเรียนการสอนมักเนนหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนตองอยูในกรอบ และ

ปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบอกทุกอยางจนตนเองไมมีทางอื่นที่จะเลือกได 

 2..จัดบริบทการเรียนรูซึ่งสนับสนุนความเปนอิสระของผูเรียนในขณะเดียวกันผูสอนตองทําหนาที่เปน

ผูสนับสนุนที่ดี เพื่อพัฒนาผูเรียนซึ่งอยูระหวางการเขยิบจากการพึ่งพาผูอื่นมาพึ่งพาตนเอง (ซึ่งวิกอทสกี้ เรียกวา 

Zone of Proximal development) ใหสามารถกาวขึ้นมาได ส่ิงแวดลอมการเรียนรูในขอนี้ยังหมายถึงเพื่อนๆ ของ

ผูเรียน ซึ่งจากการทํางานดวยกันดวยดี มีความเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันดี ยอมเปนปจจัยสนับสนุนใหเด็กได

พัฒนาการเรียนรูไดดีดวย 

 3. ผูเรียนมีโอกาสที่จะใชความรูเรียนในบริบทที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กเห็นความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนรู

กับโลกแหงความเปนจริงภายนอก 

 4. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยตนเอง โดยสอนใหมีทักษะและเจตคติที่เหมาะสมตอการแสวงหาและ

สรางความรู 

 5. เสริมสรางศักยภาพของผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนรู ซึ่งรวมทั้งการยอมรับความผิดพลาดเปนเรื่องธรรมดา

และเปนส่ิงที่ชวยใหสามารถแสวงหาสิ่งที่ดีกวาและถูกตองไดตอไป 

 เทราทแมน และลิชเทนเบิรก (Troutman and Lichtenberg. 1995: 36-37) ไดกลาวถึงการเตรียมการสอน

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1..ควรตั้งจุดมุงหมายในการจัดประสบการณในการเรียนรู 

 2..คิดพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ ผูเรียนทางดาน อายุ ระดับพัฒนาการ สถานะทางสังคม พื้นฐานทาง

วัฒนธรรม ผลการเรียนที่ผานมา 
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 3..จัดหาอุปกรณการสอนที่ชวยใหเขาใจการเรียนหลักการใหไดดีขึ้น หรือทฤษฎีที่เขาใจงายแกผูเรียน 

อุปกรณการสอนควรจะแสดงวิธีการที่จะทําใหเขาใจการเรียนไดงายโดยมีขั้นตอนใหเห็น และทฤษฎีทําใหเขาใจงาย

ควรจะชวยเมื่อผูเรียนลืมขั้นตอนในการทํา ทฤษฎีควรจะยืดหยุนเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับหลักการอื่น ไมใชอุปกรณ

การสอนแคความสนุก หรือดึงดูดความสนใจเทานั้น ควรจะใชไดจริงและพิสูจนใหเห็นขั้นตอนจะดีกวา 

 4. เลือกภาษาและภาพ ที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน 

 5. ใชเร่ืองราวที่เปนปญหาในการชักจูงเด็กใหเด็กอยากเรียนหลักการใหมๆ และความสามารถใหมๆ 

 6. เลือกจุดสําคัญในการสํารวจวาคําถามที่สรางจะถูกถาม ณ ที่ใด ควรจะทํารายการวาปญหาไหนควรจะ

ถูกถาม และทบทวนคําถามทุกครั้งหลังมีการสอน แนใจวาคําถามไมใช แบบ “ใช” หรือ “ไม” แคนั้น ควรจะหาคําถาม

ที่ตองใหผูเรียนคอยสังเกตและใหลองหาขอสรุปมีโอกาสที่คิดและหาคําตอบ 

 7. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนวาสามารถผานการเรียนการสอนไปไดแบบไหนและวิเคราะหความกาวหนา

ของผูเรียน 

 8. ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการตอบสนองเมื่อผูเรียนไดมีการเริ่มตนในการตอบสนอง และมีการตอบ 

สนองบอยขึ้น ผูเรียนจะไดมีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเขาใจและความผิดพลาดของตนเอง เปนกระบวนการ

ที่นําผูเรียนไปสูการสรางความเขาใจในประเด็นปญหาและความคิดของตนเอง 

 9. ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการโตแยงหรือปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และกระตุนใหเกิดการอภิปราย

โตแยงสงผลใหผูเรียนไดมีพัฒนาการทางปญญา 

 10. ผูสอนจะตองใหเวลาหลังจากไดถามคําถาม ในสภาพหองเรียนนั้น มีผูเรียนบางสวนที่ไมไดเตรียมตัว

พรอมสําหรับคําถาม หรือตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนในทันที ผูเรียนสวนนี้จําเปนตองอาศัยเวลา  การที่ผูสอน

ตองการคําตอบหรือการตอบสนองผูเรียนสวนนี้ทันที จะกลายเปนการยับยั้งความคิดของผูเรียนและเปนการบีบบังคับ

ใหผูเรียนกลายเปนผูดูแลเหตุการณ 

 11. ผูสอนควรใหเวลาสําหรับผูเรียนในการสรางความสัมพันธและการสรางสรรคการเปรียบเทียบผูสอน

ควรจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับช้ันเรียนและจัดเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดสรางรูปแบบ

ความสัมพันธระหวางแนวความคิดตางๆ ดวยตนเอง 

 12. ผูสอนควรเอาใจใสธรรมชาติความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน โดยใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู (The 

Learning Cycle model) ซึ่งเสนอโดยแอ็ทคินและคารพลัส (Lunenberg. 1998; citing Atkin and Karplus. 1993)

เปนรูปแบบที่อธิบายถึงพัฒนาการของหลักสูตรและการสอนมี 3 ขั้นตอน ไดแก การคนพบ (Discovery) การแนะ         

มโนทัศน (Concept Introduction)  และการประยุกตมโนทัศน (Concept Application) โดยมีสภาพการณดังนี้   

  12.1.การคนพบ (Discovery) ผูสอนควรจัดเตรียมโอกาสที่เปดกวางสําหรับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธในการเลือกเนื้อหาสาระ ในขั้นนี้เปนการออกแบบสําหรับใหผูเรียนไดกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐานจาก

งานหรือขอมูลที่มีอยู 

   12.2 การแนะนํามโนทัศน (Concept Introduction) ผูสอนควรจัดเตรียมบทเรียนโดยใหความสําคัญ

กับปญหาของผูเรียน จัดเตรียมความสัมพันธและศัพทใหมๆ ที่มีโครงสรางตามประสบการณของผูเรียนเพื่อเปนการ

แนะมโนทัศน 
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    12.3.การประยุกตมโนทัศน (Concept Application) เมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธการ

คนพบ และการแนะนํามโนทัศนตามลําดับแลว ผูสอนควรจัดสภาพการณและปญหาใหมเพื่อใหผูเรียนไดสะทอน

ศักยภาพของตนจากสิ่งที่ไดเรียนรูมากอนหนานี้ 

 จากบทบาทผูสอนขางตนสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีของคอนสตรัคติวิสตที่  

เฉิดศกัดิ์  ชุมนุม (2540: 101-103) ไดกลาวไวดังนี้ 

 1. กําหนดการเรียนการสอนใหเปนเรื่องหรือปญหาที่มีขอบเขตกวาง นักเรียนควรจะสามารถมองเห็นความ 

สัมพันธของกิจกรรมการเรียนในแตละครั้งกับเนื้อหาที่สมบูรณกวา 

 2. สงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกเปนเจาของในหัวขอการเรียนการสอนและสามารถจะปรับเปลี่ยนหัวขอ

การเรียนการสอนไดเทาที่เขามองเห็นวาจําเปน นําปญหาหรือหัวขอการเรียนมาจากผูเรียนและใชปญหาเหลานั้นเปน

แรงกระตุนในการเรียนการสอนหรือการกําหนดปญหาที่ผูเรียนสามารถจะยอมรับไดทันทีวาปญหาเหลานี้เปนปญหา

ของเขา 

 3. ออกแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะสมจริง (Authentic) บริบทการเรียนการสอนที่มีความสมจริงก็

คือ บริบทที่มีการใชพลังสติปญญาที่มีลักษณะเดียวกันกับพลังสติปญญาที่นักเรียนตองนําไปใชในอนาคต ซึ่งมีการ

นําเสนอความคิดตางออกมาจํานวนมากในการอภิปรายกันก็จะกอใหเกิดความ “ขัดของ” นําไปสูความคิดเกิดขึ้น

ภายในตัวของคน นักปราชญกลุมนี้บอกวา กระบวนการทางพุทธิปญญานั้นเปนกระบวนการยอยภายในทางสังคม 

และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมผูเรียนและกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมในการเรียนรูและการ

พัฒนา 

 4. ครูอาจเสนอแนะใหนักเรียนใชขอมูลดิบหรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิแทนที่จะมอบหมายใหอานแนวคิด

ที่คนอื่นเขียนขึ้นไว 

 5. กําหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนการสอนใหมีความละเอียดออนในลักษณะเกี่ยวกับผูที่เรียนจะ

ออกไปใชชีวิต 

 6. กําหนดบริบทของการเรียนการสอนซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด 

 7. สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสวิเคราะหเนื้อหาและกระบวนการของการเรียนการสอนในหองเรียนที่ใช

ปรัชญาแหงการสรางสรรค 

 8. ครูยอมรับและสงเสริมการริเริ่มและการเปนตัวของตัวเองของนักเรียน การที่ครูใหการยอมรับความคิด

ของนักเรียนและสงเสริมใหเขาใชความคิด โดยอิสระนั้นจะเปนการชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความมีเอกลักษณ

ทางดานวิชาการเฉพาะตัว นักเรียนที่ตั้งคําถามและประเด็นแลวทําการวิเคราะห และหาคําตอบดวยตนเอง จะเปนคน

ที่รับผิดชอบที่จะหาความรูและแกปญหา 

 9. ครูสงเสริมความคิดที่มีความซับซอนขึ้น ครูในแนวปรัชญาแหงการสรางสรรคจะกระตุนนักเรียนไมให

พอใจเพียงรูความรูอยางงายๆ แตสามารถเชื่อมโยงและสรุปความคิดรวบยอดตางๆ โดยการวิเคราะห ทํานาย และให

คําอธิบายความคิดของเขาเองได 

 10. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในลักษณะแลกเปลี่ยนกับครูและกับเพื่อนนักเรียน ความคิด

ของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือม่ันคงขึ้นเมื่อไดทดสอบความคิดนั้นในสังคมเมื่อนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

ของตนเอง และไดยินความคิดของคนอื่น นักเรียนจะมีพื้นฐานความรู ซึ่งเราเขาใจได นักเรียนตองมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีความหมาย 
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 11. ครูจัดโอกาสใหนักเรียนที่จะไดรับประสบการณที่จะทดสอบขอสงสัยและกระตุนการอภิปราย ถาหาก

ใหนักเรียนไดมีโอกาสที่จะทํานายเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ แตละคนจะตั้งสมมติฐานไวแตกตางกัน ครูที่มี

ความคิดแนวปรัชญาสรางสรรค จะหาโอกาสใหนักเรียนทําการทดสอบสมมติฐานเหลานั้นจากการอภิปรายประเด็นที่

เปนรปูธรรม 

 12. ครูใชขอมูลดิบจากแหลงปฐมภูมิใหนักเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวใชวัสดุอุปกรณทุกชนิด รวมทั้งส่ือและ

ประเภทที่มีกระบวนการตองปฏิสัมพันธ ครูที่ยึดแนวของปรัชญาแหงการสรางสรรคจะใหนักเรียนไดเรียนในสภาพ

แหงความเปนจริงแลวชวยเขาใหสามารถที่จะเชื่อมโยงปรากฏการณตางๆ โดยใชความคิด 

 
 คุณคาของการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดการเรียนรู 
 ในการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียนเกิดส่ิงตางๆ

เหลานี้ (สุมาลี ชัยเจริญ. 2548: 109) คือ 

 1. เพิ่มแรงจูงใจ กิจกรรมในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญตอ

ผูเรียน และสภาพจริง (Authentic) ซึ่งถือวาเกิดจากความสนใจที่มาจากภายใน ดังนั้นจึงเปนแรงจูงใจที่มาจาก

ภายในของผูเรียน 

 2. สงเสริมการคิดอยางมีวิจารญาณ (Encourages Critical Thinking) ภารกิจการเรียนรูตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ที่ผานการลงมือกระทําของผูเรียนอยางตื่นตัวภารกิจการเรียนรูตามสภาพจริง และการจัดใหผูเรียน

ควบคุมการเรียนของตนเองและสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณตลอดจนการสรางความรูดวยตนเองใหมาก

กวาเดิมมีการถายโอนความรู การสรางความหมายในการเรียนรูของตนเอง 

 3. สงเสริมการเรียนที่หลากหลาย (Accommodate Diverse Learning Styles) ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยทั่วไปแลวจะเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูเปนรายบุคคล สรางความหมายจาก

แหลงการเรียนรูที่เปนปจจัยภายนอก ซึ่งอาจจัดใหผูเรียนทําการควบคุมการเรียนรูของตนเองมากขึ้น ดังนั้นผูเรียนจะ

ปรับแบบการเรียนตามความสามารถหรือความตองการไดมากยิ่งขึ้น 

 4. สนับสนุนการเสาะแสวงหาความรู (Support Natural Inquiry) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนกระบวนการ

ที่สามารถคาดเดาไดวา เปนกระบวนการพัฒนาการสรางความรู การเรียนรูและประเมินผลที่เกิดจากการสรางความรู

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต   
 งานวิจัยภายในประเทศ  
 การนําทฤษฎีการเรียนรูมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสรางบทเรียน ในประเทศไทยมีผู

ไดศึกษาวิจัยคนควา ตัวอยางเชน 

 อําไพ  กําลังหาญ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวิธีสอนแบบคอนสตรัคติวิสตกับวิธีการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวากลุมที่

เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองโครงสรางอะตอม อยูในระดับดี สวน

นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
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กลุมทดลองและกลุมควบคุมปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบ          

คอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 

อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการเรียนรูจากหองเรียนเสมือนวิชาวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แกปญหาวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องการขนสงและการสื่อสาร ที่ไดรับการเรียนดวยหองเรียนเสมือน

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ และผูเรียนมีความพึงพอใจจากการ

เรียนดวยหองเรียนเสมือนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในระดับมาก 

สุดา  เชียงคํา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องเศษสวน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวาเกณฑที่กําหนดไวและทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมๆ 

นุชนารถ  ภูเจริญ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ใชรูปแบบการสอนตามแนว

ทฤษฎีสรรคนิยม หนวยการเรียนรูเร่ืองรูปแบบและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

ผลการวิจัยพบวา  1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม หนวยการเรียนรู

เร่ืองรูปแบบและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 มีประสิทธิภาพ 90.81/83.24 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว

คือ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .01  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรไมมีความคงทนในการ

เรียนรูแตนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 มีความคงทนในการเรียนรู  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ที่สอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร รอยละ 70 มีความพึงพอใจในชุดกิจกรรมอยูในระดับดีมาก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 แตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 คณิตศาสตร รอยละ 70 มีความพึงพอใจในชุดกิจกรรมอยู

ในระดับดีมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 ที่สอน

ดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนดวยชุดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  6) ความ

คงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 ที่สอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มิไดรับการ

สอนดวยชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดวงกมล  ตั้งกิจเจริญพร (2548: ง) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของแบบการเรียนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดียตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเรื่องมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอการแกปญหาของผูเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลของคะแนนแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของแบบการเรียนที่แตกตางกัน โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และเปรียบเทียบผลของ

คะแนนการแกปญหาโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เรื่องมนุษยกับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีแบบการเรียนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเรื่องมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีแบบเรียนตางกันมี

คะแนนการแกปญหาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเร่ืองมนุษยกับทรัพยากรธรรมขาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 ที่มีแบบการเรียนตางกันมีคะแนนการแกปญหาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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งานวิจัยตางประเทศ  
ทฤษฎีการเรียนรูที่นาสนใจทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีคอนสตัคติวิสต ซึ่งในตางประเทศ ไดศึกษาถึงการนําทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตมาใชในการศึกษา ตัวอยางเชน 

เพียซซา (Piazza..1995:.3403-A) ทําการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสอนตามแนวทฤษฎี                  

คอนสตรัคติวิสต พบวา การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตชวยใหนักเรียนไดเรียนรูการสรางองคความรูดาน

คณิตศาสตรดีขึ้น ชวยใหครูผูสอนไดพัฒนาการสอนของตนเอง 

เวด (Wade..1995:.3411-A) ไดศึกษาโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจโจทยปญหา

คณิตศาสตร เจตคติและความเชื่อม่ันในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนเกรด 5 ตามทฤษฎี 

Constructivist ผลการทดลองพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนหลังการทดลองสูง

กวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ต่ํา สูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเจตคติในการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรหลังการทดลองและกอนการทดลองไมตางกัน 

บูลลอค (Bullock..1996:.611-A) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตตอเจตคติของนักศึกษา

ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับครูระดับประถมศึกษา โดยมุงพิจารณาวางานหรือเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่

เปล่ียนไป การส่ือสารหรือการอภิปรายที่เปล่ียนไปและสภาพแวดลอมในชั้นเรียนคณิตศาสตรที่เปล่ียนไปมีอิทธิพล

อยางไรตอเจตคติวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา โดยทําการทดลองเปนเวลา 1 ภาคเรียนผลการศึกษาพบวาการใช

วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีอิทธิพลทางบวกตอเจตคติทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร 

 จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวาการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดการศึกษาเปน

ทฤษฎีการเรียนรูหนึ่งที่นาสนใจ ในการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใชทฤษฎีนี้  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการสอน 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการสอน 

 ความหมายของระบบ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 933) ระบบ หมายถึง กลุมของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเขา เปนส่ิงเดียวกันตาม

หลักแหงความสัมพันธที่สอดคลองกันดวยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชการ เชน ระบบประสาท 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล ระบบสังคม ระบบบริหารประเทศ เชน ระบบสุริยะ เปนระบบที่ประกอบดวย ดวง

อาทิตย เปนจุดศูนยกลางของแรงดึงดูดรวมทั้งดาวเคราะหใหญนอยและบริวารของดาวเคราะห ดาวเหลานั้นหมุนอยู

รอบๆ ดวงอาทิตยและมีวงโคจรอยูในแนวระนาบใกลเคียงกัน 

 เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 36) ใหความหมายของระบบไววา “ระบบ” ไมวาจะเปนระบบที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ (เชน ระบบสุริยจักรวาล ระบบการสังเคราะหแสง ระบบการหายใจ ระบบการขับถาย เปนตน) หรือเปน

ระบบที่มนุษยเราคิดสรางขึ้นก็ตาม ตางก็มีโครงสรางและกระบวนการของมันเอง เพื่อใหไดผลตามมุงหวัง 

 ชัยยงค  พรหมวงศ (2523: 98) ไดใหความหมายของระบบวา หมายถึง ผลรวมของหนวยยอยซึ่งทํางาน

เปนอิสระจากกันแตมีปฏิสัมพันธกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  



 58 

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533:.68) กลาววาระบบ (System) หมายถึง หนวยรวมที่ประกอบดวยสิ่งตางๆ 

หรือองคประกอบที่เรียกวา ระบบยอย (Subsystem) ระบบยอยเหลานี้ตางก็มีความสัมพันธกันและทําหนาที่รวมกัน 

เพื่อใหบรรลุความมุงหมายที่กําหนด ระบบจะทําหนาที่สัมพันธกับอภิระบบดวย 

 กิดานันท  มลิทอง (2540: 63-64) กลาววาระบบ คือสวนรวมทั้งหมดซึ่งประกอบดวยสวนยอยหรือส่ิงตางๆ

ที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน รางกายมนุษยซึ่งประกอบดวยระบบการหายใจ ระบบยอยอาหาร 

ฯลฯ โดยแตละระบบตางทํางานของตนแลวมีปฏิสัมพันธกันเพื่อใหรางกายสามารถดํารงชีวิตอยูได หรือเปนส่ิงตางๆ 

ที่มนุษยออกแบบและสรางสรรคขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนแลวนําส่ิงเหลานั้นมารวมกันเพื่อใหสามารถดําเนินงาน

บรรลุไดตามจุดมุงหมายที่วางไวแลว เชน ระบบเครื่องยนต ระบบจราจร เปนตน 

 จากความหมายของ ระบบ อาจกลาวไดวา ระบบ คือ หนวยรวมของสวนตางๆ ซึ่งแตละสวนยอยจะมี

ความสัมพันธกัน เพื่อดําเนินงานไปสูเปาหมายหรือผลลัพธที่วางไว 

 
 ลักษณะของระบบ 

 จากความหมายของระบบขางตน ความมุงหมายของระบบจะเปนจริงประกอบดวยความสัมพันธระหวาง

องคประกอบตางๆ ที่รวมกันไวเปนระบบเพื่อใหไดผลลัพธ (Output) ตามที่กําหนดความมุงหมายไว ความมุงหมายจะ

เปนตัวกําหนดกระบวนการ (Process) และกระบวนการ จะเปนองคประกอบทั้งหลาย ที่รวมกันขึ้นเปนระบบ ระบบ

หนึ่งๆ ยอมมีความมุงหมาย มีส่ิงตางๆ เชน ทรัพยากร (Resource) ที่จะปอนเขาสูระบบเรียกวา ส่ิงปอนเขา (Input) 

และระบบจะอยูภายใตการควบคุมของสิ่งแวดลอม หรือระบบหรืออภิระบบ (Super system) และเพื่อความอยูรอด

ของระบบใดๆ ก็ตามระบบจะตองสามารถปรับและแกไขตนเองได อยางนอยระบบนั้นจะตองผลิตผลลัพธ (Out put) 

ใหสอดคลองกับความตองการของอภิระบบ หรือส่ิงแวดลอม  

 ดังนั้น ระบบจึงมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 2533: 64) คือ 

 1. มีความมุงหมาย (Purpose) 

 2. กระบวนการ (Process) สามารถปรับและแกไขตนเองได 

 3. มีสวนประกอบ (Content) หลายลักษณะ ทําใหจําแนกระบบออกไดหลายประเภท 

 4. มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรืออภิระบบ 

  
 องคประกอบของระบบ   
 การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และการแกปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยการรวบรวมและ

เคราะหขอมูล ทรัพยากรและปญหาตางๆ และพัฒนาวิธีการเพื่อนําไปแกปญหาจัดการดําเนินการ ประเมินผลที่ได

และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 37) ไดเสนอองคประกอบของระบบดังนี้

 ระบบแตละระบบจะตองมี 

 1. ทรัพยากร หรือขอมูล หรือส่ิงตางๆ ที่ปอนเขาไป (Input) 

 2. วิธีการ หรือกระบวนการ (Process) 

 3. ผลผลิต หรือผลลัพธ (Output) ที่สอดคลองกับความตองการตามที่วางไวในวัตถุประสงค ผลผลิตจะดี

หรือไมก็จะตรวจเช็คกับทรัพยากร หรือขอมูลที่ใสเขาไป ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 2  
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ผลผลิต 

(Out put) 

 

กระบวนการ 

(Process) 

ทรัพยากร/ขอมูล 

(Input) 

 

ภาพประกอบ 2  แผนภาพแสดงองคประกอบของระบบ (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 37) 

 

 ซึ่งจากองคประกอบของระบบดังกลาวสอดคลองกับ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533:.70-71) ที่กลาวถึง

องคประกอบของระบบไววา 

 1..ส่ิงปอนเขา (Input) ไดแก การกําหนดปญหา จุดมุงหมายและทรัพยากรที่ใช และการรวบรวมขอมูล

 2..กระบวนการ (Process) ไดแก การลงมือแกไขปญหา การดําเนินงาน การวิเคราะหขอมูล การนํา

ทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาจัดสรรใหเปนกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 

 3..ผลลัพธ (Output) คือ ผลที่ไดจากการแกปญหา หรือการสรุปวิเคราะห ซึ่งสามารถนําไปทดลอง

ประยุกตใช และทําการประเมิน 

 4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนการตรวจสอบผลลัพธที่ไดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการใหผลลัพธมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ กิดานันท  มลิทอง (2540: 64) ไดกลาวถึงองคประกอบของระบบ 4 ประการ ดังนี้  

 1. ขอมูล เปนการตั้งปญหาและวิเคราะหปญหา การตั้งวัตถุประสงค หรือเปนการปอนวัตถุดิบตลอดจน

ขอมูลตางๆ เพื่อแกปญหานั้น 

 2. กระบวนการ เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ปอนเขามาเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ตั้ง 

ไว 

 3. ผลลัพธ เปนผลผลิตที่ไดออกมาภายหลังจากการดําเนินงานในขั้นของกระบวนการสิ้นสุดลงรวมถึงการ 

ประเมินดวย 

 4. ขอมูลปอนกลับ เปนการนําเอาผลลัพธที่ประเมินนั้นมาพิจารณาวามีขอบกพรองอะไรบางเพื่อที่จะไดทํา 

การแกไขปรับปรุงขอบกพรอง ในสวนตางๆ ใหสามารถใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ความหมายของระบบการสอน 
 ไดมีผูใหความหมายของระบบการสอน ไวดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2523:.13-15).ระบบการสอน เปนระบบยอยในระบบการศึกษาหรือ

ระบบโรงเรียน ซึ่งในตนเองมีความเปนระบบอยางสมบูรณ 

 สงัด  อุทรานันท (2525:.4-5) ไดกลาววาจากคํานิยามของคําวา “ระบบ” นํามาเปนแนวทางในการใหคํา

นิยามของคําวา “ระบบการสอน” หมายถึง การจัดองคประกอบของการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธกัน เพื่อให

สะดวกตอการนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่กําหนดไว ส่ิงที่เปนระบบจะประกอบดวย  

ลักษณะสําคัญ.3.ประการคือ จุดมุงหมาย กระบวนการ และสวนประกอบตางๆ ที่จําเปน สวนประกอบของระบบ    

ทั้ง.3.ประการจะตองมีความสัมพันธตอเนื่องกัน 
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 วีระ  ไทยพานิช (2529: 227) กลาววา ระบบการสอน คือ การจัดการรวบรวมบุคคล วัสดุ สถานที่ตลอดจน 

ส่ิงอํานวยความสะดวกและวิธีการปฏิบัติตางๆ ใหสัมพันธตอกันเพื่อบรรลุเปาหมาย 

 ระบบการสอนประกอบดวยสวนยอยตางๆ จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน การสอนจะมีประสิทธิภาพ

ขึ้นอยูกับความสัมพันธของสวนตางๆ ในระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอน จะทําไดโดยการประเมินผล

และเมื่อผลที่ออกมายังมีความบกพรองก็จะกลับไปปรับปรุงสวนตางๆ ตอไป 

 
 องคประกอบของระบบการสอน 
 จากโครงสรางของระบบการศึกษา นักการศึกษาไดนํามาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาดานการเรียน

การสอนจนเกิดเปนระบบการเรียนการสอน  (Instructional.System) ขึ้นในระบบการสอนนี้  ประกอบดวย

สวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 57-58) 

 1..การกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนนั้นผูสอนตองการที่จะใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จอะไรบาง 

 2. การสรางประสบการณการเรียนรู ในการสรางประสบการณในการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 

       2.1  ควรมีกิจกรรมอะไรบางที่ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

       2.2  กิจกรรมเหลานี้ควรจัดอยูในรูปแบบใด 

       2.3  ควรจัดสภาพแวดลอมเพื่อกิจกรรมการเรียนอยางไร 

        2.4  ตองใชแหลงการเรียนรู บุคคลากร และวัสดุอุปกรณ อะไรบาง 

 3. การประเมินผลการเรียนการสอนจะทราบไดอยางไรวา ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเพียงใด มี

อะไรบางที่ตองปรับปรุงแกไข 

 
 แผนภาพแสดงองคประกอบของระบบการสอน 
 
 

 

 

 

 

 
 

การกําหนด 

วัตถุประสงคการเรียน 

การสรางประสบการณ 

การเรียนรู 

ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไข 

การประเมินผล 

การเรียนการสอน 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงองคประกอบของระบบการสอน 

(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 58) 
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 ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 
 กุสตาฟสัน และรัฟวส (Gustafson and Reeves. 1990: 19-25) ไดกลาวถึงแนวโนมและทิศทางของการ

นําการออกแบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI: Instructional Development Institute) ไปใชวาเปนระบบ

การสอนที่เหมาะสําหรับผูเร่ิมตนในการออกแบบระบบการสอนนอกจากนั้นผูนําไปใชควรนําไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับเนื้อหาและบทเรียนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนนั้นนํามาซึ่งความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ ขั้นการใหความหมาย ขั้น

การพัฒนา และขั้นการประเมินผล  

  

รูปแบบจําลองแสดงลักษณะของ  IDI Model: Instructional Development Institute Model 

 

  

    I 
DEFINE   

 

                                                                                                     

   

 

 

   

     II 
DEVELOP 

 

 

 

 

 

    III 
EVALUATE 
 

 

  

Identify Problem 
 

Assess needs 

Establish priorities 

State problem 

Identify objectives 
 

Terminal objectives 

Enabling objectives 

Construct Prototypes 
 

Instructional materials 

Evaluation materials 

Implement Recycle 
 

Review 

Decide 

Act 

Analyze Results 
 

Objectives 

Methods 

Evaluation technique 

Test Prototypes 
 

Conduct tryout 

Collect evaluation 

data 

Analyze Setting 
 

Audience 

Conditions 

Relevant resources 

Organize Management 

 

Tasks 

Responsibilities 

Times lines 

Specify Methods 
 

Learning 

Instruction 

Media 

 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบจําลองแสดงลักษณะของ  IDI Model: Instructional Development Institute Model 

(Gustafson and Branch. 1997: 59) 
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 ลักษณะเดนของรูปแบบการสอนของระบบการสอนแบบ IDI คือ การกําหนดขั้นตอนในการสอนอยาง

ตอเนื่องและเดนชัดในทุกขั้นตอน สามารถทําความเขาใจและประยุกตใชในระบบการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ

ไดอยางเหมาะสม 

 
ขั้นการ 
ให 
ความหมาย 

 
 

 

 

 

 

 
ขั้นการ 
พัฒนา 
 

 

 

 

 
 
ขั้นการ 
ประเมินผล  

การระบุปญหา 
ประเมินความตองการ 

กําหนดขอตกลงเบื้องตน 

กําหนดปญหา 

สรางตนแบบ 
วัสดุการสอน 

วัสดุการประเมินผล 

การจัดการ 
วิเคราะหงาน ภารกิจ 

ความรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

การนําไปทดลองใช
ใหม 

ปรับปรุง 

การตัดสินใจ 

ลงมือปฏิบัติ 

การทดสอบตนแบบ 
ดําเนินการทดสอบ 

รวบรวมขอมูลจากการ 

ทดลอง 

 

วิเคราะหผลงาน 
วัตถุประสงค 

วิธีการ 

เทคนิคการประเมิน 

 

การกําหนดวิธีการ 
วิธีการเรียนรู 

การสอน 

ส่ือ 

 

ระบุจุดมุงหมาย 
จุดมุงหมายนําทาง 

จุดมุงหมายปลายทาง 

 

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม 

ผูเรียน 

สภาพแวดลอม 

ทรัพยากรที่เกี่ยวของ 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบจําลองแสดงลักษณะของ  IDI Model                  

 

ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ที่สําคัญ คือ ขั้นการใหความหมาย      

ขั้นการพัฒนา และขั้นการประเมินผลซึ่งแตละขั้นประกอบดวยขั้นยอยดังนี้ (Gustafson and Branch. 1997: 60-62) 

            1. ขั้นการใหความหมาย (Define) โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1.1 การระบุปญหา (Identify Problem) เปนการระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษโดยใชขั้นตอนดังนี้  
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   1.1.1 การประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและผูสอน (Assess needs)  

   1.1.2 กําหนดขอตกลงเบื้องตน (Establish priorities)    

   1.1.3 กําหนดปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นและตองการแกไข (State problem) 

 การระบุปญหานั้นประกอบดวยสามขั้นตอนยอย เปนการประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและ

ผูสอนในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษวาในการเรียนการสอนนั้นตองการสิ่งใดบาง หลังจากนั้นกําหนด

ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการที่เราไดประเมินวาพบสิ่งใดบาง และมีส่ิงใดที่ตองการ และเปนไปได และส่ิงใด

ที่ควรไดรับการแกไขในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการระบุถึงปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้น และตองการแกไข

  1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Analyze Setting) 

   1.2.1 ดานตัวผูเรียน (Audience) 

   1.2.2 ดานสภาพแวดลอม (Conditions) 

   1.2.3 ทรัพยากรที่เกี่ยวของ (Relevant resources) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพตางๆ ดานตัวผูเรียนวามีความสามารถในทางการเรียน

และความพรอมอยูในระดับใดซึ่งผูวิจัยไดนําหลักการทางจิตวิทยาเขามารวมในการวิเคราะหผู เรียน ดาน

สภาพแวดลอมเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน สภาพแวดลอมของชุมชน ครอบครัว สภาพแวดลอมของ

โรงเรียนตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวของในการเรียนการสอน เชน ส่ือการสอน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

ทางคอมพิวเตอร เปนตน 

  1.3 การจัดการ (Organize Management) 

   1.3.1 วิเคราะหงาน ภารกิจ (Tasks) 

   1.3.2 ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

   1.3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ (Times lines) 

 การจัดการเปนการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อใหการจัดการเรียน

การสอนมีการดําเนินการที่เปนระบบแบบแผนรวมทั้งเปนการเตรียมตัวดานสื่อ และเครื่องมือในการดําเนินการที่

เกี่ยวของกับการวิจัย 

2. ขั้นการพัฒนา (Develop)  

   2.1 ระบุจุดมุงหมาย (Identify objectives) 

     2.1.1 จุดมุงหมายนําทาง (Terminal objectives) 

     2.1.2 จุดมุงหมายปลายทาง (Enabling objectives) 

 การระบุจุดมุงหมายผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานชวงชั้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน

ตลอดจนจุดมุงหมายของหลักสูตร และรายวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคปลายทางและ

จุดประสงคนําทางไดอยางถูกตอง สอดคลองกัน ซึ่งจุดประสงคของการเรียนการสอนตองมีความชัดเจน 

   2.2  การกําหนดวิธีการ (Specify Methods) 

     2.2.1 วิธีการเรียนรู (Learning) 

     2.2.2 การสอน (Instruction) 

     2.2.3 ส่ือ (Media) 
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 การเรียนการสอน การกําหนดวิธีการเรียนรู  การสอน และส่ือเปนส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยได

สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนส่ือที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีเขามารวมใน

การเรียนการสอนตลอดจนใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรู

ไดดวยตนเอง 

   2.3 สรางตนแบบ (Construct Prototypes) 

     2.3.1 วัสดุการสอน (Instructional materials) 

     2.3.2 วัสดุการประเมินผล (Evaluation materials) 

 การสรางตนแบบเปนการสรางสื่อการเรียนรูและวัสดุที่ใชในการประเมินผล ผูวิจัยไดใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนวัสดุในการ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบทดสอบ 

 3. ขั้นการประเมินผล (Evaluate) 

   3.1 การทดสอบตนแบบ (Test Prototypes) 

      3.1.1 ดําเนินการทดสอบ (Conduct tryout) 

     3.1.2 รวบรวมขอมูลจากการทดลอง (Collect evaluation data) 

 ขั้นการประเมินผลเปนการทดสอบตนแบบ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ และรวบรวมขอมูลจากการทดลอง

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตลอดจนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองมาใชในการปรับปรุงแกไข และคัดเลือกแบบทดสอบเพื่อใหได

เครื่องมือที่มีคุณภาพในการวิจัย 

   3.2 วิเคราะหผลงาน (Analyze Results) 

     3.2.1 วัตถุประสงคของการเรียนการสอน (Objectives) 

     3.2.2 วิธีการ (Methods) 

     3.2.3 เทคนิคการประเมิน (Evaluation technique) 

การวิเคราะหผลงานเปนขั้นตอนหลังจากการที่ทดสอบตนแบบแลวโดยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมา

วิเคราะหทางดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเปนไปตามที่ไดตั้งไวหรือไมในการใชเครื่องมือในการวิจัยนั้นและ

วิธีการที่ผูวิจัยใชพบขอบกพรองหรือมีความสมบูรณมากนอยเพียงใดตลอดจนเทคนิคการประเมินผลมีความ

เหมาะสมแลวหรือไมกับผูเรียนซึ่งการแกไขขอบกพรองจะนําไปสูขั้นตอไปคือการทดลองนําไปใชใหม 

   3.3 การนําไปทดลองใชใหม (Implement Recycle) 

         3.3.1 ปรับปรุง (Review) 

     3.3.2 การตัดสินใจ (Decide) 

     3.3.3 ลงมือปฏิบัติ (Act) 

 ขั้นตอนนี้เปนการปรับปรุงขอบกพรองที่ไดพบจากขั้นวิเคราะหผลงานตลอดจนการตัดสินใจในการแกไข

ปรับปรุงส่ิงที่บกพรองหลังจากนั้นลงมือแกไขและนําไปใชในการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง  
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการเรียนการสอน 
 งานวิจัยภายในประเทศ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) การใชบทเรียนมัลติมีเดีย

แบบจําลองสถานการณ และการใชทฤษฎีคอนสรัคติวิสตในการเรียนการสอน เชน 

 พรทิพา  รัชทินพันธ (2544: บทคัดยอ) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของ

สถาบันพัฒนาการสอน (IDI) แหงสหรัฐอเมริกา โดยทดลองกับผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากผลการวิจัย

พบวานักเรียนที่เรียนดวยระบบการสอนตามแนวทางของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนตามปกติ  

 พรพรรณ  พึ่งประยูรพงศ (2547:.บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งผลการวิจัยพบวา.1).องคประกอบดานการวิเคราะห ความตองการและขอมูลพื้นฐาน 

คือจุดมุงหมายในการเรียน บุคคลากรในการเรียนการสอน เนื้อหา สภาพแวดลอม การวัดและการประเมินผล           

2).องคประกอบดานการออกแบบ การพัฒนาและการนําไปใชซึ่งแบงเปนขั้นตอนในการปฏิบัติ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้น

เตรียมความพรอมของผูเรียน 2. ขั้นกระตุนความคิดเพื่อระบุคําถามหรือปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 3. ขั้นกําหนด

แนวทางในการแสวงหาขอมูล 4. ขั้นขยายโครงสรางทางปญญาโดยการคนควารวบรวมขอมูลและพิสูจนตามแนวทาง

ที่กําหนด 5. ขั้นวิเคราะหขอมูลและจัดประเภทเพื่อการประเมิน 6. ขั้นสรุปปญหาเพื่อพัฒนาเปนความรูใหม 7. ขั้นนํา

ความรูใหมไปใช.3).องคประกอบดานการประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้เพื่อประเมินการสรางองคความรู

ดวยตนเองของผูเรียนในเรื่องนั้นๆ ประกอบดวย 1. การสังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 2. การวัด

ประเมินความสามารถ 3. แฟมผลงาน 4. แบบทดสอบอัตนัยและปรนัยและ 5. ประเมินการนําเสนอ 

 วีระศักดิ์  เดือนแจม (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สรางองคความรู (Constructivism) วิชาคอมพิวเตอรและการใชงาน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ผลการวิจัยพบวาทําใหไดกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรและการใชงานการเขียนโปรแกรมดวย 

Visual Basic เรื่อง ActiveX Control จํานวน 5 ชุด จากการทดลองใชชุดดังกลาวเพื่อหาประสิทธิภาพซึ่งพบวาชุดที่

พัฒนาขึ้นนั้นชวยใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 86.86 และมีผลสัมฤทธิ์หลังการ

เรียนผานเกณฑรอยละ 91.04 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนํารูปแบบการสอนแบบตางๆ มาใชในการออกแบบการเรียนการสอนและศึกษา

ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนํารูปแบบการสอนมาใช เชน 

 จากการศึกษาของ กันนาวาเดนาและโบเวียรรีย (Gunawardena and Boverie. 1993 cited in Wentling 

and Other. 2000:.16) ไดประยุกตทฤษฎีการเรียนรูของคอลบ ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวย

การสอนในการเรียนทางไกล แมวาไมพบความแตกตางในการมีปฏิสัมพันธกับส่ือคอมพิวเตอรดังกลาวในระหวาง

ผูเรียนที่มีแบบการเรียนแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาผูเรียนมีแบบการเรียนแบบปฏิบัติ

(Accommodators) จะมีความพึงพอใจตอการเรียนดังกลาวมากที่สุด สวนผูเรียนที่มีแบบการเรียนอเนกนัย

(Divergers) มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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 เทอรเรลล (Terrell. 1995 cited in Wentling and Other. 2000: 16) พบวานักศึกษาที่เรียนทางไกลผาน

คอมพิวเตอรและผูเขารับการฝกอบรมที่ใชคอมพิวเตอร มักจะเปนผูเรียนที่มีแบบการเรียนเปนแบบเอกนัย 

(Converer) และแบบซึมซับ (Assimilator) ประมาณ 73.3% จากการศึกษาแบบการเรียนนั้น ไดสรุปไวดังนี้ 

 1. นักเรียนจะเรียนไดดีเมื่อเขาใชแบบการเรียนหรือวิธีการเรียนที่เขาชอบ 

 2. เมื่อการสอนมีหลายวิธีจะชวยใหการเรียนของนักเรียนมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

 3. ครูสามารถสรางกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสใชแบบการเรียนของตนได 

  

เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มาตรฐานการเรียนรูและ
การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 2  
 โครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังวา เม่ือผูเรียน

เรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้ งแตชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาผู เรียนจะมี เจตคติที่ดีตอ

ภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และ

ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 

สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  

 โครงสรางหลักสูตรของภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของ

ผูเรียน (Proficiency-Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับคือ  

 1. ชวงชั้นที่ 1    (ป.1 -3)     ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 

 2. ชวงชั้นที่ 2    (ป.4 -6)     ระดับตน (Beginner Level) 

 3. ชวงชั้นที่ 3    (ม.1 -3)     ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 

 4. ชวงชั้นที่ 4    (ม.4 -6)     ระดับกาวหนา (Expanding Level) 

 
 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง องคความรูที่ เปนสากลสําหรับผูเรียน

ภาษาตางประเทศ ประกอบดวย สาระดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่น และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก 

 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใชภาษาตางประเทศ เพื่อทําความเขาใจ 

แลกปลี่ยน นําเสนอขอมูล ขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ และความรูสึกในเรื่อง ตางๆ ทั้งที่เปนภาษา

พูดและภาษาเขียน 

 สาระที่ 2.ภาษาและวัฒนธรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู 

พฤติกรรมทางดานสังคม คานิยมและความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connections) หมายถึง ความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 สาระที่ 4.ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) หมายถึง ความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต  
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 มาตราฐานการเรียนรู 
 มาตราฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นใน

ตัวของผูเรียน เปนมาตรฐานกลาง ซึ่งเปนกรอบดานความรู ทักษะกระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ที่

สถานศึกษาสามารถนําไปปรับและพัฒนา เพื่อกําหนดเปนผลการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู

เปนขอกําหนดเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน อันจะนําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 8 มาตรฐาน ตามสาระทั้งส่ีดังตอไปนี้ 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง และอานจากสื่อ 

   ประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 

มาตรฐาน ต 1.2   : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็น     

     โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสารขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน    

          เร่ืองตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ 

 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต  2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยาง   

      เหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

     และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการ   

          พัฒนา และเปดโลกทัศนของตน 

 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ     

     .การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
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 เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คํานามนับไมได 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่อง คํานามนับไมได สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาป

ที่ 4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย  3 เร่ืองยอยคือ 

 เร่ืองที่  1   การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได 

 เรื่องที่  2   การบอกปริมาณคํานามนับไมได 

 เร่ืองที่  3   การนําคํานามนับไมไดมาใชในประโยค 
 

 คุณภาพของผูเรียนภาษาอังกฤษเมื่อจบชวงช้ันที่ 2 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่

เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอันเปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดองค

ความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมเีมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานของผูเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวผูเรียนจะมี

มาตรฐานดังนี้ 

 1..เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล ขาวสาร สรางความสัมพันธระหวาง

บุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเนนการฟง พูด อาน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  

ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย 

ลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพท ประมาณ 1,050-1,200 คํา (คําศัพทที่เปนรปูธรรมและนามธรรม) 

 3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ 

 4. เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

ในบริบทที่หลากหลาย 

 5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา ตามบริบท 

ของขอความที่พบตามระดับชั้น 

 6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ที่เรียนตามความสนใจในระดับชั้น 

 7..มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียนและในโรงเรียน ในการแสวงหาความรู

เพิ่มเติมและความเพลิดเพลิน 
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 การจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 การเรียนการสอนภาษา เปนกระบวนการที่ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูเรียนและครูผูสอน 

ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีและวิธีการตางๆ มากมาย ทฤษฎีและวิธีการเหลานี้ 

ไดแก การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหาหนาที่ของภาษา ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรมและ

การวิเคราะห ปฏิสัมพันธที่มีตอกันจึงทําใหเกิดความหลากหลายของแนวคิดขึ้น และกอใหเกิดวิธีการสอนที่แตกตาง

กันไป ดังนั้นในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา ครูผูสอนจึงควรจัดระบบความคิดเกี่ยวกับ

แนวคิดและวิธีสอนของตนเองเขาใจอยางถองแทกอน (กรมวิชาการ. 2545: 105-106) 

 ในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวคิดดวยกันแตละแนวคิดชวยสราง

ความคิดที่เปนระบบใหแกครูผูสอน ชวยใหทราบถึงการวิเคราะหสังเคราะห หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรแนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอน และ

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู แนวคิดทั้งสาม จะชวยในการตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ

คัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกส่ือการเรียนรู ซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ (กรมวิชาการ. 2545: 106-145) มีดังนี้ 

 1. หลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในการใชภาษาและรูจักกระบวนการ

เรียนรู ตามความตองการและความสนใจของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูในหองเรียน ซึ่ง

ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาและทักษะการเรียนรู  ซึ่งมีวิธีการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองลอดจนมีสวนรวม

ไดรับการฝกฝน ซึ่งมีกิจกรรมหลายอยาง เชน การแสดงบทบาทสมมติ การใชสถานการณจําลอง การเรียนรูจาก

โครงงาน เปนตน 

 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนที่เนนทักษะการสื่อสารทั้งส่ีดาน เปนการสอนตามทฤษฎี

การเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟง

ไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําส่ิงที่เรียนรูไปใช  

 3. การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน มีเปาหมายเพื่อฝกฝนทักษะและเนื้อหาวิชาชีพเฉพาะดาน 

โดยเปนการสื่อสาร และการเรียนรูที่มีภาระงานเปนหลัก และเนื้อหาเปนส่ิงที่มุงเนนในการฝกทักษะเฉพาะดานของ

ผูเรียน                                                                                       

 4. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ยุทธศาสตรการเรียนรู เปดโอกาสใหใชวิธีการตั้งคําถาม และกระบวน 

การแกปญหามาเปนตัวนํากระบวนการแสวงหาความรูและทักษะ โดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตางๆ 

ทางดานวิชาการเพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธความรูทักษะ

จากวิชาตางๆ มาใชในการแกปญหา 

 5. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การสงเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม ซึ่งนําไปใชกับเนื้อหา

ใดๆก็ได เนนกระบวนการกลุมและโครงสรางลําดับ วิธีการในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูเรียนและทักษะทางสังคม 

 6. การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหา การสอนภาษาที่นําเนื้อหาสาระการเรียนรูตางๆ  มาบูรณา

การกับจุดหมายของการสอนภาษา ซึ่งเปนการเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เปนการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน 
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 7. การสอนภาษาแบบองครวม เปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูแบบองครวมโดยไมแยกภาษาออก 

เปนสวนๆ และไมเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง ใชเนื้อหาสาระที่มีความหมายกับผูเรียนผูเรียนมีสวนรวมในการ

วางแผนและการมีปฏิสัมพันธ 

 8. การเรียนรูจากการทําโครงงาน เปนวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจัดอยูในแนวการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําโครงงานตองเริ่มจากผูเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติหาหนทาง

ปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูผูสอนเปนผูชวยเหลือ กระตุน แนะนํา ใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจนไดผลงานออกมาแลว

จัดทําเปนรายงาน วิธีการดําเนินงานและเสนอผลงาน 

 9. การเรียนรูที่เนนภาระงาน การจัดการเรียนการสอนที่ใชภาระงานเปนหลัก มีลักษณะเปนหลักสูตรแบบ

วิเคราะหโดยยึดเอาระบบภาษาทั้งหมดมาวิเคราะหแลวจัดเปนหนวยใหญๆ ไวตามความสามารถของผูเรียน และเนน

วาจะเรียนภาษาอยางไร โดยยึดใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรดวย 

 10. การสรางองคความรู (Constructivism) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจาก

จิตวิทยา ปรัชญา และ มนุษยวิทยา โดยมีความเชื่อวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยอาศัยประสบการณเดิม

ที่มีอยู โยงความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน 

 11. วิธีการสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง วิธีการสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง มีจุดมุงหมาย

เพื่อพัฒนาโดยการฟง ในชวงตนของการเรียนรูโดยการแสดงทาทางใชคําส่ังเปนหลักในการสอน โดยผูสอนเปนผูออก

คําส่ังแลวใหผูเรียนปฏิบัติตาม ผูเรียนคนใดมีความพรอมก็เปนผูออกคําส่ังแลวใหนักเรียนคนอื่นปฏิบัติตาม การสอน

เชนนี้เปนการลดความกังวลของผูเรียนและชวยสรางบรรยากาศใหการเรียนสนุกสนาน 

 12. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม เปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหจากการรับรูประสบการณที่เปนรูปธรรม มีการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง เชื่อมโยง

ความรูใหมกับประสบการณเดิมของตน ผูเรียนจะบูรณาการสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาเปนความคิดรวบยอดที่เปน

นามธรรม แลวนํามาลงมือปฏิบัติ ใหความสําคัญกับการประยุกตใชความรู การคนควา การทดลองปฏิบัติ กิจกรรม

เนนการเรียนแบบรวมมือ การอภิปราย การทํางานกลุมและกิจกรรมการแกปญหา 

 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา 

  

 การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดําเนินการศึกษาตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตาม
แนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2550 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 150 คน

 กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2.(ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่.1.ปการศึกษา 2550 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 48.คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage random sampling) เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีขั้นตอนใน

การสุมเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางดังนี้ 

 1. จับสลากหองเรียนมา จํานวน 1 หองเรียน จากทั้งหมด 5 หองเรียน หลังจากนั้นจับสลากนักเรียนขึ้นมา

จํานวน 3 คนเพื่อนําไปใชในการทดลองครั้งที่ 1 ของเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 2..จับสลากหองเรียนมา จํานวน 1.หองเรียนจากหองเรียนที่เหลือ หลังจากนั้นจับสลากนักเรียนขึ้นมา

จํานวน 15 คนเพื่อนําไปใชในการทดลองครั้งที่ 2 ของเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 3. จับสลากหองเรียนมา จํานวน 1 หองเรียนจากหองเรียนที่เหลือ ใชนักเรียนทั้งหมดจํานวน 30 คนเพื่อ

นําไปใชในการทดลองครั้งที่ 3  

 จากขั้นตอนในการสุมดังกลาวจะไดนักเรียนเพื่อทดลองพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้ง          

3 ครั้ง ดังตอไปนี้ 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน   3 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน 
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 สวนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ประชากร ไดแก นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่4) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด จํานวน 2 หองเรียน แตละ

หองเรียนแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม รวม 4 กลุม กลุมละ 40 คน จํานวน 160 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 

เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรที่ศึกษา โดยมีขั้นตอนการสุมเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมดังนี้ 

 1. จับสลากหองเรียนมาจํานวน 1 หองเรียน หลังจากนั้นจับสลากนักเรียนขึ้นมาจํานวน 1 กลุมเพื่อเปน

กลุมทดลองเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) จํานวน 40 คน 

 2..จับสลากหองเรียนมาจํานวน 1.หองเรียนจากหองเรียนที่เหลือ หลังจากนั้นจับสลากนักเรียนขึ้นมา

จํานวน 1.กลุมเพื่อเปนกลุมควบคุม โดยเปนนักเรียนที่เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู        

จํานวน 40 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
 

 1. ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 2. การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)  

 3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต 

 4. แผนการจัดการเรียนรูของครู  

 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่4)  

เร่ืองคํานามนับไมได 

 6. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต 

 7..แบบประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนที่สอดคลองกับระบบของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI)  
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
 1..ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง
สถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

technique) ดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดศึกษารวบรวม ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตลอดจนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ จาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามารางแบบจําลองแสดงแนวคิดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

2. สรางแบบสอบถามปลายเปด พรอมกับสรุปหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากขอ 1 เพื่อใชขอมูลที่ไดมาเปน

เกณฑในการประเมินและแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 คน โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูที่มีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้คือ 

  2.1 เปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา โสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา สาขาจิตวิทยา สาขาภาษาอังกฤษที่มีความเขาใจดานคอนสตรัคติวิสต 

หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวของ 

  2.2 เปนผูที่มีประสบการณดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตหรือการนํา

หลักจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน 

3. นําแบบสอบถามและแบบจําลองแสดงแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พรอมกับสรุปหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ ตามเทคนิคเดลฟาย ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1.นําแบบสอบถามปลายเปดไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอความคิดเห็นวา เห็นดวยหรือไมเห็น

ดวยกับขอความในแบบสอบถามปลายเปด และแบบจําลองแสดงแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4.ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตลอดจนเปดโอกาสใหผู 

เชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพื่อนําคําตอบในครั้งที่ 1 นี้ไปเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามในครั้งที่ 2 

 ครั้งที่ 2 นําแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ไปสอบถามผูเชี่ยวชาญโดยสรางขึ้นจากขอมูลใน

ครั้งที่ 1 แลวใหผูเชี่ยวชาญประเมินและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นคําถาม จากนั้นนําคําถามในครั้งนี้ไปหา

คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range) 

 ครั้งที่ 3 นําแบบสอบถามไปสอบถามผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถามที่ใชในคร้ังที่ 2 อีกครั้งหนึ่งโดยแสดง

คามัธยฐานของกลุมผูเชี่ยวชาญในครั้งที่ 2.และตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคล ใหผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาคําตอบของคนอีกครั้งหนึ่ง หากผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาตําแหนงคําตอบที่กลุมผูเชี่ยวชาญบุคคลอื่นเห็นวา

สอดคลองกันนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของตนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได หรือยืนยันความคิดเห็นเดิมก็ไดโดย

ผูเชี่ยวชาญสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นประกอบในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญคนใดมีความคิดเห็นไมตรงกับกลุม
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ผูเชี่ยวชาญและไมมีเหตุผลประกอบจะถือวาเปนการยอมรับและเห็นดวยกับความคิดของกลุมผูเชี่ยวชาญคนอื่น

  
 2..การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการ
สอน (IDI)  
 การออกแบบระบบการสอนใหสอดคลองกับระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI: Instructional 

Development Institute Model) เปนการออกแบบการเรียนการสอนโดยนําระบบการสอนดังกลาวมาดําเนินการ

เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยมี

วิธีการดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาและวิเคราะหถึงหลักการของระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอนจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

 2. วิเคราะหกรอบแนวคิดของระบบการสอนเพื่อนํามากําหนดองคประกอบในการสรางรูปแบบการเรียน

การสอนโดยนําหลักการของระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอนมารวมกับการดําเนินการวางแผนใหสอดคลอง

กับกระบวนการเรียนการสอนตามการศึกษาวิจัย  

 3. สรางระบบการสอนตามที่ไดออกแบบไวซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

              1. ขั้นการใหความหมาย (Define) มีสามองคประกอบคือ การระบุปญหา การวิเคราะหสภาพแวดลอม

และการจัดการ 

 1.1 การระบุปญหา (Identify Problem) เปนการระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน 

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใชขั้นตอนดังนี้  

    1.1.1 การประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและผูสอน (Assess needs)  

    1.1.2 กําหนดขอตกลงเบื้องตน (Establish priorities)  

    1.1.3 กําหนดปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นและตองการแกไข (State problem) 

 การระบุปญหานั้นประกอบดวยสามขั้นตอนยอย เปนการประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและ

ผูสอนในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษวาในการเรียนการสอนนั้นตองการสิ่งใดบาง หลังจากนั้นกําหนด

ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการที่เราไดประเมินวาพบสิ่งใดบาง และมีส่ิงใดที่ตองการ และเปนไปได และส่ิงใด

ที่ควรไดรับการแกไขในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการระบุถึงปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้น และตองการแกไข

   1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Analyze Setting) 

    1.2.1 ดานตัวผูเรียน (Audience) 

    1.2.2 ดานสภาพแวดลอม (Conditions) 

    1.2.3 ทรัพยากรที่เกี่ยวของ (Relevant resources) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพตางๆ ดานตัวผูเรียนวามีความสามารถในทางการ

เรียนและความพรอมอยูในระดับใดซึ่งผูวิจัยไดนําหลักการทางจิตวิทยาเขามารวมในการวิเคราะหผูเรียนและใช

แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนเพื่อใชประกอบการวิเคราะหผูเรียน ดานสภาพแวดลอมเปนส่ิงที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน สภาพแวดลอมของชุมชน ครอบครัว สภาพแวดลอมของโรงเรียนตลอดจน

ทรัพยากรที่เกี่ยวของในการเรียนการสอน เชน ส่ือการสอน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 

เปนตน 
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   1.3 การจัดการ (Organize Management) 

     1.3.1 วิเคราะหงาน ภารกิจ (Tasks) 

    1.3.2 ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

    1.3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ (Times lines) 

 การจัดการเปนการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อใหการจัดการเรียน

การสอนมีการดําเนินการที่เปนระบบแบบแผนรวมทั้งเปนการเตรียมตัวดานส่ือ และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการวิจัย

  2. ขั้นการพัฒนา (Develop) ในขั้นนี้ประกอบดวยสามองคประกอบคือ ระบุจุดมุงหมาย รายละเอียด

วิธีการ และสรางตนแบบ 

   2.1 ระบุจุดมุงหมาย (Identify objectives) 

      2.1.1 จุดมุงหมายนําทาง (Terminal objectives) 

      2.1.2 จุดมุงหมายปลายทาง (Enabling objectives) 

 การระบุจุดมุงหมายผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานชวงชั้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน

ตลอดจนจุดมุงหมายของหลักสูตร และรายวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคปลายทางและ

จุดประสงคนําทางไดอยางถูกตอง สอดคลองกัน ซึ่งจุดประสงคของการเรียนการสอนตองมีความชัดเจน 

   2.2  การกําหนดวิธีการ (Specify Methods) 

    2.2.1 วิธีการเรียนรู (Learning) 

      2.2.2 การสอน (Instruction) 

      2.2.3 ส่ือ (Media) 

 การเรียนการสอน การกําหนดวิธีการเรียนรู  การสอน และส่ือเปนส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยได

สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนส่ือที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีเขามารวมใน

การเรียนการสอนตลอดจนใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรู

ไดดวยตนเอง 

   2.3 สรางตนแบบ (Construct Prototypes) 

       2.3.1 วัสดุการสอน (Instructional materials) 

       2.3.2 วัสดุการประเมินผล (Evaluation materials) 

 การสรางตนแบบเปนการสรางสื่อการเรียนรูและวัสดุที่ใชในการประเมินผลซึ่งผูวิจัยไดใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนวัสดุในการ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบทดสอบ 

   3. ขั้นการประเมินผล (Evaluate) ในขั้นนี้ประกอบดวยสามองคประกอบ คือ การทดสอบตนแบบ การ

วิเคราะหผลงาน และการนําไปทดลองใชใหม  

     3.1 การทดสอบตนแบบ (Test Prototypes) 

       3.1.1 ดําเนินการทดสอบ (Conduct tryout) 

       3.1.2 รวบรวมขอมูลจากการทดลอง (Collect evaluation data) 
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 ขั้นการประเมินผลเปนการทดสอบตนแบบ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ และรวบรวมขอมูลจากการทดลอง

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบจําลองสถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตลอดจนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองมาใชในการปรับปรุงแกไข และคัดเลือกแบบทดสอบเพื่อใหได

เครื่องมือที่มีคุณภาพในการวิจัย 

   3.2 วิเคราะหผลงาน (Analyze Results) 

       3.2.1 วัตถุประสงคของการเรียนการสอน (Objectives) 

       3.2.2 วิธีการ (Methods) 

       3.2.3 เทคนิคการประเมิน (Evaluation technique) 

 การวิเคราะหผลงานเปนขั้นตอนหลังจากการที่ทดสอบตนแบบแลวโดยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมา

วิเคราะหทางดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเปนไปตามที่ไดตั้งไวหรือไม ในการใชเครื่องมือการวิจัยนั้น และ

วิธีการที่ผูวิจัยใชพบขอบกพรองหรือมีความสมบูรณมากนอยเพียงใดตลอดจนเทคนิคการประเมินผลมีความ

เหมาะสมแลวหรือไมกับผูเรียนซึ่งการแกไขขอบกพรองจะนําไปสูขั้นตอไปคือการทดลองนําไปใชใหม 

   3.3 การนําไปทดลองใชใหม (Implement Recycle) 

           3.3.1 ปรับปรุง (Review) 

       3.3.2 การตัดสินใจ (Decide) 

       3.3.3 ลงมือปฏิบัติ (Act) 

 ขั้นตอนนี้เปนการปรับปรุงขอบกพรองที่ไดพบจากขั้นวิเคราะหผลงานตลอดจนการตัดสินใจในการแกไข

ปรับปรุงส่ิงที่บกพรองหลังจากนั้นลงมือแกไขและนําไปใชในการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง  

 4..นําระบบการสอนที่ไดจากการออกแบบและการวิเคราะหมาเขียนเปนลําดับขั้นในแตละขั้นตอนหลัง

จากนั้นนํารูปแบบการสอนที่ไดจากการออกแบบและวิเคราะหที่สอดคลองกับสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 9.คน ตรวจสอบระดับความเหมาะสม.ซึ่งกอนนําระบบการสอนที่เหมาะสมไปใชผูวิจัยไดสอบถาม

ความคิดเห็นของผูสอนที่มีตอการออกแบบระบบการสอนตามสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวน 9 คน จากโรงเรียนสาธิตที่เกี่ยวของในการทําวิจัย 

  
 3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต 
 ขั้นตอนนี้เปนการนําแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มาดําเนินการสรางและพัฒนาเปน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดย

ดําเนินการดังนี้ 

 1. การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสต โดยใชแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดังนี้ 
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  1.1.วิเคราะหเนื้อหาและจุดมุงหมายของหลักสูตรเกี่ยวกับสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)  

  1.2.วิเคราะหตัวผูเรียน ดานความพรอม หลักการทางจิตวิทยา 

  1.3.ตั้งจุดมุงหมายในการผลิตซึ่งตองกําหนดจุดมุงหมาย หลักการในการผลิต และผลการเรียนรูที่

คาดหวังในแตละหัวขอ ซึ่งจะชวยจํากัดเนื้อหาที่ใชในการผลิต 

  1.4.เตรียมเนื้อหา ขั้นนี้จะเตรียมโดยทําเปนลักษณะโครงรางเนื้อหา และเตรียมเนื้อหาโดยละเอียด 

  1.5.เขียนโครงรางเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนตามโครงสรางแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนแผนภูมิสายงาน (Flow 

chart) แสดงจุดเชื่อมตอแตละสวนใหชัดเจน เพื่อสะดวกในการจัดทํา 

  1.6.ออกแบบโครงรางเว็บเพจ แตละหนา ซึ่งประกอบดวย ภาพเสียง ตัวอักษรและกราฟก 

  1.7.สรางเนื้อหา ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอรในการสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน โปรแกรม LMS, Adobe Photoshop, Ipswitch 

WS_FTP, Sound forge, Media coder 

  1.8.สํารองขอมูลจากเครื่อง server แลว upload ผานโปรแกรม FTP เพื่อนําขอมูลไปกูคืนในผูให

บริการ Web hosting หลังจากนั้นตรวจสอบผลของการกูคืนผานโปรแกรมแสดงผลทาง browser  แกไขขอผิดพลาด

ของขอความ ภาพ และเสียง 

  1.9.ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นหลังจากนั้นนํามาแกไข

ปรับปรุงขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  

  1.10.นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ที่แกไขปรับปรุงแลวมาหาประสิทธิภาพโดยทดลองกับนักเรียน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่ 1.เปนการทดลองรายบุคคล โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ไปทดลองใชผานเครือขายอินเทอรเน็ตกับกลุม

ตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอนของโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหง

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  จํานวน 3 คน วิธีการทดลองใหนักเรียนนั่ง

ประจําเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องละ 1 คน ในการเรียนประกอบดวยเนื้อหาทั้งส้ินจํานวน 3 เร่ือง เม่ือผูเรียนเรียนจบใน

แตละตอนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เม่ือเรียนเนื้อหาในเรื่องนั้นจบแลวผูเรียนจะทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่ง

ผูเรียนจะทําเชนนี้ จนครบทุกเรื่องจุดมุงหมายของการทดลองครั้งนี้เพื่อทดสอบหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และ

ตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  ในดานเทคนิคประกอบดวยความถูกตองและความชัดเจนของภาพ คุณภาพของสื่อการสอน 

ตลอดเวลาในการใชส่ือการสอน ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงตามเนื้อหา แลวนําขอคิดเห็นขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 การทดลองครั้งที่ 2.เปนการทดลองกับกลุมยอย โดยนําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ปรับปรุงแลวจากขั้นที่ 1 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปน
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา 

จังหวัดชลบุรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 15 คน วิธีการทดลองใหนักเรียนนั่งประจําเครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องละ 1 คนในการเรียนประกอบดวยเนื้อหาทั้งส้ินจํานวน 3 เร่ือง เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละตอน

จะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อเรียนเนื้อหาในเรื่องนั้นจบแลวผูเรียนจะทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งผูเรียนจะ

ทําเชนนี้จนครบทุกเรื่อง ซึ่งจุดมุงหมายของการทดลองครั้งนี้ เพื่อทดสอบหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และเพื่อ

ตรวจสอบหาขอบกพรองเพื่อการแกไขปรับปรุง  

 การทดลองครั้งที่ 3 เปนการทดลองภาคสนามบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ปรับปรุงแลวจากขั้นที่ 2 โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไมเคยเรียนบทเรียนมากอน ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัย

บูรพา จังหวัดชลบุรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน วิธีการทดลองใหนักเรียนนั่งประจําเครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องละ1 คน ในการเรียนประกอบดวยเนื้อหาทั้งส้ินจํานวน 3 เร่ือง เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละตอน

จะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อเรียนเนื้อหาในเรื่องนั้นจบแลวผูเรียนจะทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งผูเรียนจะ

ทําเชนนี้จนครบทุกเรื่อง ซึ่งจุดมุงหมายของการทดลองครั้งนี้เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตามเกณฑที่กําหนด  

 
 4. แผนการจัดการเรียนรูของครู 
 แผนการจัดการเรียนรู ของครู  ผู วิจัยได ใชแผนการจัดการเรียนรูที่ครูสอนของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรูของครู ประกอบดวย ความคิดรวบยอด เนื้อหา ผล

การเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป ขั้นประเมินผล การวัดและ

ประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน สําหรับเนื้อหา เรื่อง คํานามนับไมได ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีตัวอยางแผนการ

จัดการเรียนรูดังนี้ 
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 

                         ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

เร่ือง การบอกปริมาณของคํานามที่เปนของเหลว      เวลา 1 คาบ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
ความคิดรวบยอด 

คํานามนับไมได ไมสามารถเติมจํานวนโดยการเติม s หรือ es หลังคํานามนั้นๆ ไดแตจะรูปริมาณโดยการ

นําภาชนะมาบรรจุ ชั่ง ตวง วัด ตลอดจนการนับเปนชิ้น เปนกอน เปนแผน 

 
เนื้อหา 

คํานามนับไมไดที่เปนของเหลว หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัวเรามีสถานะที่เปนของเหลว เชน แชมพู 

(Shampoo), น้ําเปลา (water), น้ําผลไม (juice), ชา (tea), กาแฟ (coffee), นม (milk) เปนตน ซึ่งสามารถบอก

ปริมาณของสิ่งของเหลานั้นไดโดยการนําภาชนะมาใสของเหลวเหลานี้ ดังนี้   
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 Water (น้ํา)         นํามาใสแกว             a glass of water (นามเอกพจน)    two glasses of water (คํานามพหูพจน) 

Juice (น้ําผลไม)   นํามาบรรจุกลอง       a carton of milk (นามเอกพจน)     four cartons of juice (คํานามพหูพจน) 

Tea (ชา)            นํามาใสเหยือกน้ํา     a jug of tea (นามเอกพจน)            four jugs of tea (คํานามพหูพจน) 

Coffee (กาแฟ)    นํามาใสถวย            a cup of coffee (นามเอกพจน)     five cups of coffee (คํานามพหูพจน) 

Milk (นม)           นํามาใสขวด            a bottle of milk (นามเอกพจน)      four bottles of milk (คํานามพหูพจน) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถบอกปริมาณของคํานามนับไมไดที่เปนของเหลวไดอยางนอย 5 คํา 

2. นักเรียนสามารถยกตัวอยางของคํานามนับไมไดที่เปนของเหลวไดอยางนอย 5 คํา 

 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1.1 นักเรียนและครูรวมกันทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับคํานามนับไมได โดยใหนักเรียนยกตัวอยางของ

คํานามนับไมไดที่นักเรียนรูจัก 

  1.2 เขียนคําศัพทที่นักเรียนตอบบนกระดานพรอมทั้งนําบัตรคําศัพทของคํานามนับไมไดที่นักเรียน

ตอบติดบนกระดาน โดยคําที่นอกเหนือจากบัตรคําศัพทผูสอนเขียนไวบนกระดาน นักเรียนรวมกันอานและทบทวน

คําศัพทพรอมทั้งบอกความหมาย 

 
ขั้นสอน 

  1.1 ใหนักเรียนมองดูความแตกตางของคําศัพทบนกระดานโดยครูนําคําศัพทที่เปนของเหลวแยกออก

จากคําศัพทอื่นๆ นักเรียนบอกความแตกตางที่พบ (นักเรียนบอกวาคําศัพทที่แยกออกมามีลักษณะหรือสถานะที่เปน

ของเหลว)  

  1.2 นําบัตรคําศัพทของคํานามนับไมไดอื่นๆลงจากกระดานเหลือไวเพียงบัตรคําศัพทที่เปนของเหลว

  1.3.นักเรียนดูบัตรภาพรูป น้ํา (water) ออกเสียงภาษาอังกฤษตามครู โดยนักเรียนออกเสียงทั้งชั้น

เรียนเปนกลุมและรายบุคคล หลังจากนั้นครูนําเสนอบัตรภาพ ที่เปนรูปน้ําอยูในแกว (a glass of water) ออกเสียง

ภาษาอังกฤษตามครู  ครูติดบัตรภาพบนกระดาน 

  1.4 นักเรียนตอบคําถามนักเรียนเห็นภาพอะไร (น้ําที่อยูในแกวน้ําหนึ่งแกว) ดังนั้นเราสามารถบอก

ปริมาณของคํานามนับไมไดที่เปนของเหลวหรือไมและเราตองทําอยางไร (สามารถบอกไดโดยการนําเอาของเหลวนั้น

ไปใสในภาชนะ)  

  1.5 นักเรียนดูบัตรภาพแกวที่ใสน้ําจํานวน 2 แกว (two glasses of water) ออกเสียงภาษาอังกฤษ

ตามครูโดยนักเรียนออกเสียงทั้งชั้นเรียนเปนกลุมและรายบุคคล นักเรียนบอกความแตกตางของภาพแกวและคําศัพท

ของภาพที่ใสน้ํา 1 ใบ กับแกวที่ใส น้ํา 2 ใบ (จะมีการเติม s หรือ es หลังคํานั้น เชน คําวา glasses ทําใหทราบวาเปน

คํานามพหูพจน)  
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  1.6.เสนอบัตรภาพพรอมทั้งคําศัพทตางๆ จนครบทุกคํา ตามขั้นตอน ขอ 1.3 - 1.5 พรอมทั้งให

นักเรียนลองยกตัวอยางการบอกปริมาณของคํานามนับไมไดที่เปนของเหลว  

 
ขั้นสรุป  
     นักเรียนและครูรวมกันสรุป เร่ือง การบอกปริมาณคํานามนับไมไดที่เปนของเหลว โดยคํานามนับไมไดที่ 

เปนของเหลว หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัวเรามีสถานะที่เปนของเหลว เชน แชมพู (Shampoo), น้ําเปลา (water), 

น้ําผลไม (juice), ชา (tea), กาแฟ (coffee), นม (milk) เปนตน ซึ่งสามารถบอกปริมาณของสิ่งของเหลานั้นไดโดยการ

นําภาชนะมาใสของเหลวเหลานี้ 

 
ขั้นประเมินผล 
นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการบอกปริมาณของคํานามนับไมไดที่เปนของเหลว จํานวน 10 ขอ 

 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมการเรียน 

 2. การตอบคําถาม 

 3. การทําแบบฝกหัด 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. บัตรคําศัพท 

 2. บัตรภาพ 

 3. แบบฝกหัด 

 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชวงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4) 
เรื่องคํานามนบัไมได 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสําหรับประเมินความรูความเขาใจและหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มี

ลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ซึ่งไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

 2. วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง คํานามนับไมได 

 3. สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพื่อสรางแบบทดสอบใหมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 4..เขียนขอสอบชนิด  4 ตัวเลือก จํานวนเรื่องละ 20 ขอ ทั้งหมด 3 เรื่องรวมทั้งส้ินจํานวน 60 ขอ ที่มี

คําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียวโดยใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบ

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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 6. นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ที่ไมใชกลุมตัวอยางและเคยเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคํานามนับไมได  

โดยวิธีการสุมอยางงายจํานวน 100 คน 

 7. นําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบแลวทําการ

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.30 - 0.68 และมีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.40 - 0.76  มาเปน

แบบทดสอบจํานวน 3 เร่ือง เร่ืองละ 10 ขอรวมทั้งส้ินจํานวน 30 ขอ 

 8. หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกไวโดยใชสูตร.KR-20.ของคูเดอร  ริชารดสัน.(ลวน   

สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2531: 197-198) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.82 

 
6. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเนต็ ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต 
 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งคําถามในแบบประเมินนี้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค การนําเสนอ การวัดผล และ

อื่นๆ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินเพื่อผูวิจัยจะไดนําขอมูลเหลานี้มาใชในการปรับปรุงแกไขบทเรียนโดยมี

ขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 2. พิจารณาโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อกําหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 

 3..สรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีโดยใชแบบสอบถาม ที่มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเครท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับให

เลือกตอบโดยการกําหนดความหมายของคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถามมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  5 คะแนน  หมายถึง         มีคุณภาพในระดับดีมาก 

  4 คะแนน  หมายถึง       มีคุณภาพระดับดี 

  3 คะแนน  หมายถึง       มีคุณภาพระดับพอใช 

  2 คะแนน  หมายถึง       มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

  1 คะแนน  หมายถึง       มีคุณภาพในระดับใชไมได 

 4. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นและไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดาน

เทคโนโลยีประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 5..นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูลของการ

ประเมินดังนี้ 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00        หมายถึง           มีคุณภาพในระดับดีมาก 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50        หมายถึง           มีคุณภาพในระดับดี 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50        หมายถึง           มีคุณภาพในระดับพอใช 
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  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51-2.50        หมายถึง           มีคุณภาพในระดับตองปรับปรุง 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50        หมายถึง           มีคุณภาพในระดับใชไมได 

เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

มีคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 

 
 7..แบบประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนที่สอดคลองกับระบบ ของ
สถาบันพัฒนาการสอน (IDI)  
 การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนที่สอดคลองกับระบบของสถาบันพัฒนาการ

สอน (IDI) ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินขึ้นเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนําขั้นตอนจาก

ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) มาใชรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย

ดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินระบบการสอน  

 2. พิจารณาโครงสรางของระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) เพื่อกําหนดคุณลักษณะที่

ตองการประเมิน 

 3. สรางแบบประเมินคุณภาพของระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่สอดคลองกับกิจกรรม

การเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น สําหรับผูเชี่ยวชาญโดยใชแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) ตามแบบของลิเครท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับใหเลือกตอบและมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  5 คะแนน  หมายถึง        มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 

  4 คะแนน  หมายถึง        มีความเหมาะสมในระดับดี 

  3 คะแนน  หมายถึง        มีความเหมาะสมในระดับพอใช 

  2 คะแนน  หมายถึง        มีความเหมาะสมระดับตองปรับปรุง 

  1 คะแนน  หมายถึง        มีความเหมาะสมในระดับใชไมได 

 4. นําแบบประเมินที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของระบบสอน

ของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 5..นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูลของการ

ประเมินดังนี้ 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00        หมายถึง           มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50        หมายถึง           มีความเหมาะสมในระดับดี 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50        หมายถึง           มีความเหมาะสมในระดับพอใช 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51-2.50        หมายถึง           มีความเหมาะสมในระดับตองปรับปรุง 

  คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50        หมายถึง           มีความเหมาะสมในระดับใชไมได 

 

 เกณฑในการยอมรับวา ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความเหมาะสม ผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
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การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 1..การออกแบบระบบการสอนโดยใชห ลักการของสถาบันพัฒนาการสอน . IDI.(Instructional 

Development Institute Model) โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการแลวนําระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยให

สอดคลองกับรูปแบบของสถาบันพัฒนาการสอน IDI ในแตละขั้นตอนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบ 

 2..ผูเชี่ยวชาญทางดานระบบการสอนประเมินความเหมาะสมแลวผูวิจัยทําการแกไขขอบกพรองตาม

คําแนะนํา จนไดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมเพื่อนําไปใชในการวิจัย 

 3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ครั้งเพื่อนํามาเปน

แนวทางในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหลังจากนั้นนําไปผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและ

ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาประเมินคุณภาพหลังจากนั้นปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

 4. การทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ 

  4.1.จัดเตรียมสถานที่ หองเรียน อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการทํางานของระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่พรอมใชงาน 

  4.2 ทดลองกับกลุมตัวอยางดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คนตอ 1 เครื่อง) 

นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสังเกตปญหา

และปฏิกิริยาของผูเรียน สอบถามผูเรียน บันทึกขอบกพรองเพื่อมาปรับปรุงแกไข 

 การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คนตอ 1 เครื่อง) 

นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามเกณฑ

มาตรฐาน 90/90 

 การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คนตอ 1 เครื่อง) 

นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนตาม

สูตร E1/E2 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 

 5. การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร มีขั้นตอนดังนี้ 

  5.1 ทําการทดลองโดยแบงเปน 2 กลุมคือ  

     5.1.1 กลุมควบคุม จํานวน  40 คน ใชวิธีการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 
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     5.1.2.กลุมทดลอง จํานวน 40.คน ใชวิธีการเรียนเปนรายบุคคลจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบ

การสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  5.2 หลังจากแตละกลุมเรียนทุกหนวยการเรียนแลวทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง  

  5.3.นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูสําหรับกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยมีแผนและเวลาในการทดลอง ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ตารางแสดงระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

คาบที่ กลุม กิจกรรม 

1 – 2 

 

 

 

 

 

3 – 4 

 

 

 

 

 

5 

ทดลอง 

 

ควบคุม 

 

 

ทดลอง 

 

ควบคุม 

 

 

ทดลอง 

 

ควบคุม 

 

- เรียนเรื่องที่ 1 เร่ืองการจําแนก

คํานามนับไดและนับไมได 

- เรียนเรื่องที่ 1 เร่ืองการจําแนก

คํานามนับไดและนับไมได 

 

- เรียนเรื่องที่ 2 เร่ืองการบอกปริมาณ 

คํานามนับไมได 

- เรียนเรื่องที่ 2 เร่ืองการบอกปริมาณ 

คํานามนับไมได 

 

- เรียนเรื่องที่ 3 เร่ืองการนําคํานามนับ

ไมไดมาใชในประโยค 

- เรียนเรื่องที่ 3 เร่ืองการนําคํานามนับ

ไมไดมาใชในประโยค 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลดานตางๆ ใชสถิติตางๆ ดังนี้ 

 1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต คาพิสัยระหวางควอไทล และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (ชูศรี  วงษรัตนะ. 2544: 41-45) 

 2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295) 

 3. หาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเทคนิค 25%  

(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538: 208-219) 

 4..หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson) (ลวน  สายยศและ

อังคณา  สายยศ. 2538: 197-198) 

 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช  t-test for 

independent sample (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 100-102) 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI).วิชาภาษาอังกฤษ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90.และเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตาม

แนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) และการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งผูวิจัยไดสรางบทเรียนโดยใช

โปรแกรม LMS (Leaning Management System) ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง คือ เร่ืองที่ 1 การจําแนกคํานามนับได

และนับไมได เรื่องที่ 2 การบอกปริมาณของคํานามนับไมได และเรื่องที่ 3 การนําคํานามนับไมไดมาใชในประโยค

 ผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดแบงเปนขั้นตอนดังนี้ 

 1..การสรางตนแบบแนวคิดและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 2. การออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 

 3..การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 4..การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย                   

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของ

สถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 

 
 1. การสรางตนแบบแนวคิดและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนขั้นตอนของการวิจัยโดยนํา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มารวบรวมเปน

ขอมูลแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของการออกแบบบทเรียนโดยการ

รวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพื่อเก็บขอมูลจํานวน 3 รอบทั้งในรอบที่ 1 รอบที่ 

2 และรอบที่ 3 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ใชการวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คามัธยฐาน และคา

พิสัยระหวางควอไทล แลวนํามาแปลผล หลังจากนั้นจึงนําขอมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญสังเคราะหเปนแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปนตารางดังตอไปนี้ 

 1. สถานภาพของผูเชี่ยวชาญที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตาราง 2,3 และ 4 

 2. ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จํานวน 18 คน ดังแสดงในตาราง 5 
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 ผลการศึกษาขอมูลดานสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน จากสถาบันทางการศึกษา ปรากฏผล

ดังตาราง 2, 3 และ 4 

 

ตาราง 2 สถานภาพของผูเชี่ยวชาญจําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

 

วุฒิทางการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

7 

11 

38.89 

61.11 

รวม 18 100 

 

จากตาราง 2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน มีวุฒิทางการศึกษาใน

ระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปน รอยละ 38.89 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 11 คน คิดเปน     

รอยละ 61.11 

 

ตาราง 3 สถานภาพของผูเชี่ยวชาญจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน (คน) รอยละ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

7 

5 

6 

38.89 

27.78 

33.33 

รวม 18 100 

 

จากตาราง 3 สถานภาพดานตําแหนงทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน ดํารงตําแหนงอาจารย 

จํานวน 7 คน คิดเปน รอยละ 38.89 รองลงมาคือ รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน คิดเปน รอยละ 33.33 และผูชวย

ศาสตราจารย คิดเปน รอยละ 27.78 ตามลําดับ  

 

ตาราง 4 ประสบการณของผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ 

 

ประสบการณดานเครื่องมือ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ดานการเปนผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหรือบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต หรือส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตหรือส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

13 

 

10 

 

72.22 

 

55.56 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ประสบการณดานเครื่องมือ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ดานการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

ดานการเขียนบทความ/เอกสาร เกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีการศึกษา หรือบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดานอื่นๆ ไดแก การนําหลักจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชกับการจัดการ

เรียนการสอน การเขียนตําราและบทความเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา  

 

13 

 

8 

 

4 

 

72.22 

 

44.44 

 

22.22 

 

 จากตาราง 4 ประสบการณของผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ จํานวน 18 คน เมื่อแยกเปนรายดานพบวามี

ประสบการณดานการเปนผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตหรือส่ือเทคโนโลยีการศึกษาและดานการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตมากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปน รอยละ 72.22 รองลงมา คือ ดานการออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตหรือส่ือเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 10 คน คิด

เปน รอยละ 55.56  ดานการเขียนบทความ/เอกสารเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีการศึกษา หรือบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 8 คน คิดเปน รอยละ 44.44 และดานการนําหลัก

จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชกับการจัดการเรียน การสอน การเขียนตํารา และบทความเกี่ยวกับ

จิตวิทยาการศึกษา จํานวน  4 คน คิดเปน รอยละ  22.22 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎี                       

คอนสตรัคติวิสต ปรากฏดังตาราง 5 

 

ตาราง 5 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต     

      แบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 

ขอ                   รายการ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

องคประกอบของหนาโฮมเพจ 
1.    ควรระบุชื่อวิชาและชื่อผูสอน 

2.    ควรแสดงหัวขอเรื่องของเนื้อหา 

3.    ควรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

5 

5 

5 

 

0.60 

0.53 

0.56 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ขอ                   รายการ มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

องคประกอบของหนาโฮมเพจ (ตอ) 
4.     ควรมีคําแนะนําในการใชบทเรียน 

 

 

จากตาราง 5 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ตอแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

ดวยในระดับมากที่สุด และกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันสูงมากทุกรายการ ดังนี้ 

องคประกอบของหนาโฮมเพจ 

1. ควรระบุชื่อวิชาและชื่อผูสอน 

2. ควรแสดงหัวขอเรื่องของเนื้อหา 

3. ควรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

5.     การเขาสูบทเรียนควรมีระบบการใสชื่อและรหัสของผูเรียน 

6.     ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
7.     เนื้อหาบทเรียนควรมีเนื้อหาสมบูรณในตัว 

8.     เนื้อหาควรเขาถึงไดงายไมสลับซับซอนแยกเปนหัวขออยางชัดเจน 

9.     เนื้อหาควรประกอบดวยเสียง  ขอความ กราฟก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

10.   ควรใชภาพเขามาชวยสราง เพื่อใหเนื้อหามีความเปนรูปธรรมมากขึ้น 

11.   ควรใชการจําลองสถานการณที่มีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตประจํา     

        วันที่ผูเรียนไดประสบเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความรูไดชัดเจน 

12.   ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปสูแหลงความรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมแกผูเรียน 
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูสอนหรือผูเรียนกับผูเรียน 
13.   โดยใชกระดานขาว (web board) 

14.   โดยใชหองสนทนา (chat room) 

15.   โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) 
การวัดประเมินผล 
16.   ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

17.   ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

18.   ควรมีการแสดงผลคะแนนของผูเรียนหลังทําแบบฝกหัดและ แบบทดสอบ 

19.   ตัวเลือกของคําถามสามารถสลับตําแหนงกันไดเพื่อปองกันการ    

        จําตัวเลือกคําตอบเพียงอยางเดียว 

20.   มีภาพประกอบในคําถามเพื่อใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจน 
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4. ควรมีคําแนะนําในการใชบทเรียน 

5. การเขาสูบทเรียนควรมีระบบการใสชื่อและรหัสของผูเรียน 

6. ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

7. เนื้อหาบทเรียนควรมีเนื้อหาสมบูรณในตัว 

8. เนื้อหาควรเขาถึงไดงายไมสลับซับซอนแยกเปนหัวขออยางชัดเจน 

9. เนื้อหาควรประกอบดวยเสียง  ขอความ กราฟก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

10. ควรใชภาพเขามาชวยสราง เพื่อใหเนื้อหามีความเปนรูปธรรมมากขึ้น 

11. ควรใชการจําลองสถานการณที่มีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตประจําวันที่ผูเรียนไดประสบเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง  

      ความรูไดชัดเจน 

12. ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปสูแหลงความรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมแกผูเรียน 

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือผูเรียนกับผูเรียน 

13. โดยใชกระดานขาว (web board) 

14. โดยใชหองสนทนา (chat room) 

15. โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

การวัดประเมินผล 

16. ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

17. ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

18. ควรมีการแสดงผลคะแนนของผูเรียนหลังทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

19. ตัวเลือกของคําถามสามารถสลับตําแหนงกันไดเพื่อปองกันการจําตัวเลือกคําตอบเพียงอยางเดียว 

20. มีภาพประกอบในคําถามเพื่อใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจน 

 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน โดยใชเทคนิคเดลฟาย 

ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรุปเปนแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง 

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดังแสดงในภาพประกอบ 6 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาโฮมเพจ  

 

 

กิจกรรมการเรียน การวัดประเมินผล การมีปฏิสัมพันธ แหลงเชื่อมโยงการเรียนรู  

 

 

 ความชวยเหลือ 
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 ภาพประกอบ 6  แบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

 

 จากตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ    

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบจําลองสถานการณ เร่ืองคํานามนับไมได วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาประเมินคุณภาพ ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 6 และ 

7 ดังนี้ 

 

ตาราง 6  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ    

      ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย ระดับของคุณภาพ 
1. องคประกอบของหนาโฮมเพจ 
1.1 ความชัดเจนของการแบงหมวดหมูแตละหัวขอในหนาโฮมเพจ 

1.2 ความเหมาะสมของการแสดงหัวขอยอยแตละเนื้อหาทํา   

      ใหผูเรียนไมหลงทาง 

1.3 ความเหมาะสมของการเขาสูบทเรียน 

1.4 การออกแบบโดยรวมนาสนใจ 
2. ดานเนื้อหากิจกรรมการเรยีนและการดําเนินเรื่อง 
2.1 ความสอดคลองกันของผลการเรียนรูที่คาดหวังและ 

      เนื้อหาบทเรียน 

2.2 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับเนื้อหา 

2.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช 

2.4 ความถูกตองของภาษาที่ใช 

2.5 เนื้อหาบทเรียนความสมบูรณในตัว 

2.6 เนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

2.7 ความเหมาะสมในการใชสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการ   

      เชื่อมโยงความรู  
3. ดานอักษรและการใชสี 
3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอหัวขอ 

3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอเนื้อหา 

3.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 

3.4 ความเหมาะสมของสีที่ใชในการออกแบบ 

3.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย ระดับของคุณภาพ 
4. ดานกราฟกและเสียง 
4.1 ความสอดคลองของภาพที่ใชประกอบกับเนื้อหาที่นําเสนอ 

4.2 ความสอดคลองของภาพที่ใชประกอบกับแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

4.3 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ 

4.4 ความเหมาะสมของตําแหนงการวางภาพ 

4.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

4.6 ความถูกตองของภาษาบรรยาย 
5. ดานกิจกรรมแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ 
5.1 ความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับแบบฝกหัดและ    

       แบบทดสอบ 

5.2 ความชัดเจนของขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

5.3 ความเหมาะสมในการแสดงผลคะแนนของผูเรียนหลังทําแบบฝกหัดและ 

      แบบทดสอบ 

5.4 ความเหมาะสมของการนําเสนอตัวเลือก (คําตอบ) ที่สลับตําแหนงกันใน  

      แตละครั้งที่ผูเรียนเขามาทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ   

5.5 ความเหมาะสมของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
6. ดานกิจกรรมปฏิสัมพันธ และแหลงเช่ือมโยงความรู 
6.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมการมี ปฏิสัมพันธโดยใชกระดานขาว 

      (web board) 

6.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการมี ปฏิสัมพันธโดยใชหองสนทนา  

      (chat room) 

6.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการมี ปฏิสัมพันธโดยใชจดหมาย 

      อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

6.4 ความเหมาะสมของเว็บไซตที่ใชในการเชื่อมโยงความรู 

6.5 ความสอดคลองของแหลงเชื่อมโยงความรูกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่ 

      คาดหวัง 

รวม 
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 จากตาราง 6 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินดังนี้ 
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 ดานองคประกอบของหนาโฮมเพจ มีคุณภาพโดยรวมในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินแตละ

รายการอยูในระดับดี ยกเวนดานความเหมาะสมของการแสดงหัวขอยอยแตละเนื้อหาทําใหผูเรียนไมหลงทางอยูใน

ระดับดีมาก 

 ดานเนื้อหากิจกรรมการเรียนและการดําเนินเรื่อง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตาม

รายการประเมินแตละรายการอยูในระดับดี ยกเวนดานความถูกตองของภาษาที่ใชอยูในระดับดีมาก 

 ดานอักษรและการใชสี มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินแตละรายการ

อยูในระดับดี ยกเวนดานความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 

 ดานกราฟกและเสียง มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินแตละ

รายการอยูในระดับดีมาก ยกเวนดานความสอดคลองของภาพที่ใชประกอบกับแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ดาน

ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบอยูในระดับดี 

 ดานกิจกรรมแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตาม

รายการประเมินแตละรายการอยูในระดับดี ยกเวนดานความชัดเจนของขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

ดานความเหมาะสมในการแสดงผลคะแนนของผูเรียนหลังทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบอยูในระดับดีมาก 

 ดานกิจกรรมปฏิสัมพันธ และแหลงเชื่อมโยงความรู มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพ

ตามรายการประเมินแตละรายการอยูในระดับดีมาก ยกเวนดานความเหมาะสมของเว็บไซตที่ใชในการเชื่อมโยง

ความรู ดานความสอดคลองของแหลงเชื่อมโยงความรูกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังอยูในระดับดี 

 นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะโดยในการแบงหนาเนื้อหาของหนาเว็บเพจ ไมควรแบงมาก

เกนิไปโดยเนื้อหาในเรื่องหนึ่งๆ ควรอยูที่หนาเดียวกันทั้งหมดเพื่อไมทําใหผูเรียนสับสนและสะดวกในการศึกษาเนื้อหา

ในแตละเรื่อง  นอกจากนี้เพื่อลดปญหาการโหลด flash ในการควบคุมเสียง ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหใชโปรแกรม media 

player เนื่องจากคอมพิวเตอรทุกเครื่องรองรับการทํางานของโปรแกรมและสะดวกในการใชงานผูวิจัยไดปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญตามที่ไดใหขอแนะนํา 

 

ตาราง 7 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ  

      ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD 
 

ระดับของ 
คุณภาพ 

1. ดานเนื้อหา 
1.1 ความถูกตองของเนื้อหาในบทเรียน 

1.2 ความสมบูรณของเนื้อหา 

1.3 ความสอดคลองของเนื้อหากับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.4 ความเหมาะสมในการเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาในการนําเสนอ 

1.5 ความถูกตองของการใชภาษา 

1.6 ความถูกตองของภาพที่ใชในการประกอบบทเรียน 

1.7 ความสอดคลองระหวางรูปภาพและเนื้อหาในบทเรียน 

4.46 
4.20 

4.60 

4.60 

4.60 

4.20 

4.60 

4.40 

0.66 
0.84 

0.55 

0.55 

0.55 

1.10 

0.55 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

0.55 ดี 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD 
 

ระดับของ 
คุณภาพ 

2. ดานแบบฝกหัด  
2.1 ความชัดเจนของคําถาม 

 จากตาราง 7 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎี            

คอนสตรัคติวิสต มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินดังนี้ 

 ดานเนื้อหามีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินแตละรายการอยูในระดับดี

ยกเวนดานความสมบูรณของเนื้อหา ดานความสอดคลองของเนื้อหากับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานความเหมาะสม

ในการเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาในการนําเสนอ ดานความถูกตองของภาพที่ใชในการประกอบบทเรียนอยูใน

ระดับดีมาก  

ดานแบบฝกหัดมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินแตละรายการอยูใน

ระดับดียกเวนดานความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัดและดานความสอดคลองระหวางรูปภาพกับคําถาม อยูใน

ระดับดีมาก 

ดานแบบทดสอบมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินแตละรายการอยูใน

ระดับดี ยกเวนดานความสอดคลองของคําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และดานความสอดคลองระหวางรูปภาพ

กับคําถามอยูในระดับดีมาก 

ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในดานการสะกดคํา ปรับขนาด

ตัวอักษรของคําใหมีขนาดใหญขึ้น ควรเพิ่มตัวอยางคําศัพทคํานามนับไมไดใหมากขึ้น และในแตละเรื่องเมื่อแบง

เนื้อหาแลวควรจัดทําเสียงใหเปนชุดโดยเสียงแตละชุดมีคําศัพทประมาณ 5-8 คํา การใสเสียงนั้นครั้งแรกควรเปนการ

2.2 ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด 

2.4 ความสอดคลองของคําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2.5 ความสอดคลองระหวางรูปภาพกับคําถาม 
3. ดานแบบทดสอบ 
3.1 ความชัดเจนของคําถาม 

3.2 ความสอดคลองของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 

3.4 ความสอดคลองของคําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3.5 ความสอดคลองระหวางรูปภาพกับคําถาม 

รวม 

4.40 
4.20 

4.40 

4.60 

4.40 

4.60 
4.40 
4.20 

4.20 

4.40 

4.60 

4.67 

4.42 

0.58 
0.84 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 
0.71 
0.84 

0.84 

0.89 

0.55 

0.55 

0.64 

ดีมาก 
ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 
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ออกเสียงโดยคนไทย และตามดวยเสียงที่เปนสําเนียงตางประเทศในความเร็วปกติ เพราะผูเรียนสามารถทบทวนได 

ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทุกรายการ 

 
 2. การออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 
 ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) หลังจากนั้นไดนํา

ระบบที่ไดออกแบบไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานระบบการสอนจํานวน 9 คน ประเมินความเหมาะสมของระบบที่ได

ออกแบบ การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปนตารางดังตอไปนี้ 

 1. สถานภาพของผูเชี่ยวชาญที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตาราง 8, 9 และ10 

 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 

จํานวน 9 คน ดังแสดงในตาราง 10 

 ผลการศึกษาขอมูลดานสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน จากสถาบันทางการศึกษา ปรากฏผลดัง

ตาราง 8 และ9  

 

ตาราง 8 สถานภาพของผูเชี่ยวชาญทางระบบการสอนดานตําแหนงทางวุฒิทางการศึกษา 

 

วุฒิทางการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

  3 

  6 

33.33 

66.67 

รวม   9 100 

 

 จากตาราง 8 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน มีวุฒิทางการศึกษาใน

ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปน รอยละ 33.33 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปน        

รอยละ 66.67 

 

ตาราง 9 สถานภาพของผูเชี่ยวชาญทางระบบการสอนดานตําแหนงทางวิชาการ 

 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน (คน) รอยละ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

4 

1 

4 

44.44 

11.12 

44.44 

รวม 9 100 

  

 จากตาราง 9 สถานภาพดานตําแหนงทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารยและอาจารย จํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ 44.44 และผูชวยศาสตราจารยคิดเปน รอยละ 11.12  
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ตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 

 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับความ 
เหมาะสม 

1. ขั้นการใหความหมาย (Define)  
    1.1 การระบุปญหา (Identify Problem)  

        1.1.1 การประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและผูสอน 

        1.1.2 กําหนดขอตกลงเบื้องตน           

        1.1.3 การกําหนดปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นและตองการแกไข 

1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Analyze Setting) 

   1.2.1 ดานตัวผูเรียน 

   1.2.2 ดานสภาพแวดลอม 

   1.2.3 ทรัพยากรที่เกี่ยวของ 

    1.3 การจัดการ (Organize Management) 

1.3.1 วิเคราะหงาน ภารกิจ 

1.3.2 ความรับผิดชอบ 

   1.3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
2. ขั้นการพัฒนา (Develop) 
     2.1 ระบุจุดมุงหมาย (Identify objectives) 

       2.1.1 จุดมุงหมายนําทาง 

       2.1.2 จุดมุงหมายปลายทาง 

      2.2  การกําหนดวิธีการ (Specify Methods) 

       2.2.1 วิธีการเรียนรู       

       2.2.2 การสอน   

       2.2.3 ส่ือ 

     2.3 สรางตนแบบ (Construct Prototypes) 

       2.3.1 วัสดุการสอน  

       2.3.2 วัสดุการประเมินผล 
3. ขั้นการประเมินผล (Evaluate)  
    3.1 การทดสอบตนแบบ (Test Prototypes) 

       3.1.1 ดําเนินการทดสอบ 

       3.1.2 รวบรวมขอมูลจากการทดลอง 

    3.2 การวิเคราะหผลงาน (Analyze Results) 

       3.2.1 วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

4.56 
4.55 

4.67 

4.56 

4.43 

4.55 

4.56 

4.43 

4.67 

4.59 

4.67 

4.43 

4.67 
4.85 
4.89 

4.89 

4.89 

4.89 

4.89 

4.78 

5.00 

4.78 

4.78 

4.78 
4.82 
4.89 

4.89 

4.89 

4.74 

4.89 

0.67 
0.70 

0.71 

0.73 

0.73 

0.75 

0.97 

0.73 

0.50 

0.57 

0.50 

0.73 

0.50 
0.35 
0.32 

0.33 

0.33 

0.32 

0.33 

0.44 

0.00 

0.43 

0.44 

0.44 
0.42 
0.38 

0.33 

0.44 

0.45 

0.33 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับความ 
เหมาะสม 

      3. ขั้นการประเมินผล (Evaluate) (ตอ) 
       3.2.2 วิธีการ 

       3.2.3. เทคนิคการประเมินผล 

 

 จากตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนตามสถาบันพัฒนาการสอน 

มีระดับความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพตามรายการประเมินดังนี้ 

 ขั้นการใหความหมาย (Define) มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากทุกรายการ ยกเวนดานการกําหนด

ปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นและตองการแกไขดานสภาพแวดลอมและดานความรับผิดชอบมีความเหมาะสมอยูในระดับดี 

 ขั้นการพัฒนา (Develop) มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากทุกรายการ 

 ขั้นการประเมินผล (Evaluate) มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากทุกรายการ 

 

 ซึ่งกอนการนําระบบการสอนที่ผูวิจัยออกแบบขึ้นไปใชผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่องความคิดเห็นตอการออกแบบระบบการสอนตามสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  ผลแสดงดังตาราง 11 

 

ตาราง 11 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูสอน วิชาภาษาอังกฤษ ตอการออกแบบระบบการสอนตามแนวของ 

      สถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 
 

    3.3 การนําไปทดลองใชใหม (Implement Recycle) 

       3.3.1 ปรับปรุง (Review)   

       3.3.2 การตัดสินใจ (Decide) 

       3.3.3 ลงมือปฏิบัติ (Act)   

 

4.67 

4.67 

4.82 

4.89 

 

0.50 

0.50 

0.40 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

0.33 ดีมาก 

4.78 0.44 ดีมาก 

4.78 0.44 ดีมาก 

รวม 4.74 0.53 ดีมาก 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับความ 
เหมาะสม 

1.    ระบบการเรียนการสอนถือไดวามีความสําคัญในการจัดการ   

       เรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ 

2.    การกําหนดกรอบและการดําเนินการตามขั้นตอนของระบบ 

       การสอนสงผลชวยใหผูสอน ดําเนินการแกปญหาของผูเรียนได 

       อยางมีระบบแบบแผน 

4.78 

 

4.78 

 

 

0.44 

 

0.44 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

เห็นดวยมากที่สุด 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับความ 
คิดเห็น 

3.    ระบบการสอนที่นํามาใชในการแกไขปญหาของผูเรียนควรมี 

       ความยืดหยุนสูง 

4.    ระบบการสอนที่มีขั้นตอนละเอียดและชัดเจนสามารถชวยให 

       ผูสอนเขาใจและดําเนินการตามขั้นตอนของระบบนั้นไดอยาง 

       เหมาะสม 

5.    ในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษผูสอน 

       ควรทราบถึงความตองการและความสามารถของผูเรียนแตละ 

       บุคคล 

6.    สภาพแวดลอม ลักษณะของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 

       ความพรอมของสื่อการเรียนการสอนมีผลกับผลการเรียนรูของ 

       ผูเรียน 

7.    การจัดเตรียม การวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบของเนื้อหา  

       และบทเรียนตลอดจนการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการสง 

       ผลใหการสอนเปนไปอยางมีขั้นตอนและมีความพรอมในการ 

       สอน 

8.    การกําหนดจุดมุงหมายของรายวิชาภาษาอังกฤษ ตองคํานึงถึง 

       มาตรฐานชวงชั้น จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางใน 

       การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน 

9.    ส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรูของผูเรียนคือ วิธีการการจัดการ 

       เรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการ 

       สอน 

10.  ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางและการใชวัสดุการสอน วัสดุการ 

       ประเมินผล ที่สอดคลองกับ กิจกรรมการเรียน ความพรอมและ 

       ระดับความสามารถของผูเรียน 

11.  การนําวัสดุการสอน วัสดุการประเมินผล มาดําเนินการทดสอบ  

       นําไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของวัสดุการสอน ส่ือ และ   

       เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล จะมีสวนชวยใหทราบถึงส่ิงที่ 

       ควรนําไปปรับปรุงแกไข 

12.  การวิเคราะหผลจากการไดทดสอบตนแบบควรพิจารณาดาน  

       วัตถุประสงค (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) วิธีการที่ใชในการ 

       ดําเนินการ และเทคนิคการประเมินผลวาเหมาะสมหรือไม 

5.00 

 

4.89 

 

 

4.89 

 

 

4.67 

 

 

4.78 

 

 

 

4.89 

 

 

5.00 

 

 

4.78 

 

 

4.67 

 

 

 

4.78 

 

 

0.00 

 

0.33 

 

 

0.33 

 

 

0.50 

 

 

0.44 

 

 

 

0.33 

 

 

0.00 

 

 

0.44 

 

 

0.50 

 

 

 

0.44 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

 

 

เห็นดวยมากที่สุด 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ขอ                               รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับความ 
เหมาะสม 

13.  การนําผลจากการวิเคราะหไปปรับปรุง กอนนําไปใชจะทําให 

       ไดแนวทางในการแกไขปญหาของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

14.  การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบมีสวนชวยใน 

       การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

4.67 0.50 เห็นดวยมากที่สุด 

  

4.89 0.33 

  

0.50 

 

15.  ผูสอนควรมีการนําระบบการสอนมาใชในการจัดการเรียนการ 4.67 

       สอนของตนเอง  

 

จากตาราง 11 ผลการตอบแบบสอบถามของผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน จากโรงเรียน

สาธิตที่เกี่ยวของในการวิจัย พบวาการดําเนินการตามขั้นตอนตามแนวของระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน

IDI มีความเห็นดวยมากที่สุดในทุกหัวขอ โดยมีระดับคะแนนเรียงลําดับดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 5.00  ไดแกหัวขอ ระบบการสอนที่นํามาใชในการแกไขปญหาของผูเรียนควรมี

ความยืดหยุนสูง ส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรูของผูเรียนคือ วิธีการการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และส่ือการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.89  ไดแกหัวขอ ระบบการสอนที่มีขั้นตอนละเอียดและชัดเจนสามารถชวยให

ผูสอนเขาใจและดําเนินการตามขั้นตอนของระบบนั้นไดอยางเหมาะสม ในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษผูสอนควรทราบถึงความตองการและความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล การกําหนดจุดมุงหมายของ

รายวิชาภาษาอังกฤษตองคํานึงถึงมาตรฐานชวงชั้นจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดผลการ

เรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบมีสวนชวยในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับ

การจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.78  ไดแกหัวขอ ระบบการเรียนการสอนถือไดวามีความสําคัญในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การกําหนดกรอบและการดําเนินการตามขั้นตอนของระบบการสอนสงผลชวยให

ผูสอน ดําเนินการแกปญหาของผูเรียนไดอยางมีระบบแบบแผน การจัดเตรียม การวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ

ของเนื้อหา และบทเรียน ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการสงผลใหการสอนเปนไปอยางมีขั้นตอนและมี

ความพรอมในการสอน ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางและการใชวัสดุการสอน วัสดุการประเมินผล ที่สอดคลองกับ 

กิจกรรมการเรียน ความพรอมและระดับความสามารถของผูเรียน การวิเคราะหผลจากการไดทดสอบตนแบบควร

พิจารณาดาน วัตถุประสงค (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) วิธีการที่ใชในการดําเนินการ และเทคนิคการประเมินผลวา

เหมาะสมหรือไม 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.67  ไดแกหัวขอ สภาพแวดลอมลักษณะของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและความ

พรอมของส่ือการเรียนการสอนมีผลกับผลการเรียนรูของผูเรียน การนําวัสดุการสอนวัสดุการประเมินผลมาดําเนิน 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

เห็นดวยมากที่สุด 

 

รวม 4.81 0.16 เห็นดวยมากที่สุด 
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การทดสอบหลังจากนั้นนําไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของวัสดุการสอน ส่ือ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลจะมี

สวนชวยใหทราบถึงส่ิงที่ควรนําไปปรับปรุงแกไข การนําผลจากการวิเคราะหไปปรับปรุง กอนนําไปใชจะทําใหได

แนวทางในการแกไขปญหาของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนควรมีการนําระบบการสอนมาใชในการจัดการเรียน

การสอนของตนเอง 

ในการนําระบบการสอนที่ผูวิจัยออกแบบขึ้นไปใชผูวิจัยไดสอบถามผูเรียน เรื่องการใชคอมพิวเตอรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหผูเรียนตามขั้นตอนของระบบการสอนที่ผูวิจัย

ออกแบบ ซึ่งการวิเคราะหผูเรียนอยูในขั้นการใหความหมาย ผลแสดงดังตาราง 12 

 

ตาราง 12 ผลการสอบถามผูเรียน เร่ืองการใชคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 

 

ขอคําถามและตัวเลือก         จํานวน(คน) รอยละ 
1.  สถานที่ ที่นักเรียนมักใชคอมพิวเตอร   
      โรงเรียน 

      บาน 

      รานอินเทอรเน็ต 

      อื่นๆ (โปรดระบุ) เหตุผลของผูเรียน  

      บานเพื่อน, รานเกม   
2.  บาน ชุมชนหมูบาน หรือสถานที่ใกลที่อยู 
     ของนักเรียนมีแหลงบริการทางอินเทอรเน็ต 
     เชน บานของนักเรียน หองสมุด รานอินเทอรเน็ต 
     มี 

      ไมมี 
3.  นักเรียนมักใชอินเทอรเนต็จากสถานที่ใดบาง 
      โรงเรียน 

      บาน 

      รานอินเทอรเน็ต 

      อื่นๆ (โปรดระบุ) เหตุผลของผูเรียน  

      บานเพื่อน, รานเกม  
4.  ความถี่ของนักเรียนในการใชอินเทอรเนต็ 
     นอยกวา 2  ครั้ง ตอสัปดาห 

      ประมาณ 3-4 ครั้ง ตอสัปดาห 

      ประมาณ 5-6 ครั้ง ตอสัปดาห 

      นักเรียนใชอินเทอรเน็ตทุกวัน 

 

10 

29 

10 

3 
 
 

 
 

37 

3 
 

16 

29 

12 

3 
 
 

 

25.00 

72.50 

25.00 

7.50 

 
 
 
 

92.50 

7.50 
 

40.00 

72.50 

30.00 

7.50 
 
 

25.00 

35.00 

15.00 

25.00 

10 

14 

6 

10 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

ขอคําถามและตัวเลือก         จํานวน(คน) รอยละ 
5.  บริการทางอินเทอรเน็ตทีน่ักเรียนมักใช 
       คนหาขอมูลจากเว็บไซต              

       เกมสออนไลน 

       ติดตอเพื่อนผาน e-mail ,MSN      

       เขาเว็บไซต 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) เหตุผลของผูเรียน  

       ทํางานและเลนเกมส, โหลดเกมส, ดูรายการโทรทัศน  
6.  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 
      มักมีผูแนะนําในการใชอินเทอรเน็ต เชน ผูปกครอง พี่ ญาติ      

      นักเรียนมักใชอินเทอรเน็ตตามลําพัง 
7.  ถาเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรและสามารถ  
     เรียนไดจากอินเทอรเน็ตนักเรียนจะสนใจหรือไม 
      สนใจ  

      ไมสนใจ   

 

29 

25 

11 

15 

4 

 
 

20 

20 
 

 
34 

6 

 

72.50 

62.50 

27.50 

37.50 

10.00 

 
 

50.00 

50.00 
 

 
85.00 

15.00 

 

จากตาราง 12 ผลการสอบถามผูเรียน เรื่องการใชคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 จาก

นักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวา 

สถานที่ ที่นักเรียนมักใชคอมพิวเตอร ตามลําดับ ไดแก บาน โรงเรียน และรานอินเทอรเน็ต สวนสถานที่อื่นๆ

ไดแก บานเพื่อนและรานเกม 

บาน ชุมชนหมูบาน หรือสถานที่ใกลที่อยูของนักเรียนมีแหลงบริการทางอินเทอรเน็ต เชน บานของนักเรียน 

หองสมุด รานอินเทอรเน็ต พบวานักเรียน รอยละ 92.5 มีแหลงบริการทางอินเทอรเน็ต และรอยละ 7.5 ไมมีแหลง

บริการทางอินเทอรเน็ต 

นักเรียนมักใชอินเทอรเน็ตจากสถานตางๆ ตามลําดับ ไดแก บาน โรงเรียน รานอินเทอรเน็ต บานเพื่อนและ

รานเกม  

ความถี่ของนักเรียนในการใชอินเทอรเน็ต ตามลําดับ ไดแก ประมาณ 3-4 ครั้ง ตอสัปดาห นักเรียนใช
อินเทอรเน็ตทุกวัน นอยกวา 2  ครั้ง ตอสัปดาหและประมาณ 5-6 ครั้ง ตอสัปดาห 

 บริการทางอินเทอรเน็ตที่นักเรียนมักใช ตามลําดับ ไดแก คนหาขอมูลจากเว็บไซต เกมสออนไลน เขา

เว็บไซต ติดตอเพื่อนผาน e-mail, MSN ทํางานและเลนเกมส โหลดเกมส และดูรายการโทรทัศน  

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน พบวามักมีผูแนะนําในการใชอินเทอรเน็ต เชน ผูปกครอง พี่ ญาติ 

รอยละ 50 ซึ่งเทากับนักเรียนใชอินเทอรเน็ตตามลําพัง รอยละ 50   
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ถาเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรและสามารถเรียนไดจากอินเทอรเน็ตนักเรียนจะสนใจหรือไม

จากการสอบถามพบวาผูเรียนสนใจ รอยละ 85 โดยใหเหตุผลเรียงตามลําดับดังนี้   1) สะดวกและนาสนใจ   2) นา

สนุก 3) ไดความรู   4) อาจมีเกมสใหเลนดวย   5) จะไดหาขอมูล เปดเว็บตางๆ ได   6) จะไดเสริมความรูเพิ่มเติมจาก

โรงเรียน   7) เรียนจากที่บานก็ได   8) อยากใชคอมพิวเตอร   9) รวดเร็ว   10) ดีที่ไดเรียนแบบนี้ และนักเรียนตอบวา

ไมสนใจโดยใหเหตุผลเรียงตามลําดับดังนี้  1) เราอาจเสียสมาธิและอาจเปลี่ยนไปเลนเกมสได   2) เขาอาจหลอกให

เราเสียเงินได   3) อาจนาเบื่อ  4) ใชมากอาจทําใหเสียสายตา   5) อาจารยก็สอนดี 

 
 3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณ 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

เม่ือดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ  วิชา

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ

ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มาพัฒนาและหาประสิทธิภาพ จํานวน           

3 ครั้ง กับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ แหงมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนครั้งที่ 1 กับนักเรียน จํานวน   3 คน 

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนครั้งที่ 2 กับนักเรียน จํานวน 15 คน 

3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนครั้งที่ 3 กับนักเรียน จํานวน 30 คน 

 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนครั้งที่ 1  
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนครั้งที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 3 คน จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ แหงมหาวิทยาลัยบูรพา มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหา

ขอบกพรองของบทเรียน โดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในขณะทดลอง สัมภาษณผูเรียนในดานความชัดเจนของ

ภาษา การนําเสนอเนื้อหา ตัวอักษร รูปภาพ เสียงบรรยาย การทํากิจกรรม การติดตอส่ือสาร ผลปรากฏดังตาราง 13 

 

ตาราง 13 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

      วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ครั้งที่ 1 

 

เนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

 คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E1) คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E2) E1/E2

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

รวม 

10 

15 

10 

9.67 96.67 10 9.33 93.33 

93.33 

96.67 

94.44 

96.67/93.33 

14.33 95.56 10 9.33 95.56/93.33 

90.00/96.67 

94.29/94.44 

9.00 90.00 10 9.67 

35 33.00 94.29 30 28.33 
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 จากตาราง 13 ผลการหาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนโดยรวมมีคาเทากับ 94.29/94.44 ซึ่งคา E1 และคา 

E2 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 ผลการสังเกตและสัมภาษณนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวา  

 1. นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี  

 2. ดานเนื้อหาผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรู ชอบการไดฟงเสียงภาษาอังกฤษ  

 3. ดานรูปภาพประกอบนักเรียนพอใจกับรูปภาพประกอบที่ชวยอธิบายเนื้อหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

 4. ดานการมีปฏิสัมพันธนักเรียนชอบชองทางในการติดตอส่ือสาร ทั้งกระดานขาว (web board)  

    หองสนทนา (chat room) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

 5. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบผูเรียนชอบการนําเสนอผลการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ

แบบทดสอบทายบทเรียน  

 สําหรับส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ นักเรียนไมคุนเคยกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณ

บนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสต บางครั้งหาปุมบางปุมไมเจอหรือไมทราบวาตองกดที่ใด เชน ชอง

ทางการสงขอความ ดังนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงโดย นําภาพที่ส่ือความหมายถึงการสงขอความที่มีลักษณะชัดเจนมาใช

ควบคูกับภาษาเขียนเพื่อใหผูเรียนไดเห็นชองทางการติดตอส่ือสารอยางชัดเจน  

 หลังจากผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแลว จึงนําไปพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนในครั้งที่ 2 

กับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ตอไป 

 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนครั้งที่ 2  
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนครั้งที่ 2 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมี

จุดมุงหมายเพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 และเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรอง

เพื่อการปรับปรุงแกไขกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ แหงมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ตาราง 14 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

      วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ครั้งที่ 2 

 

เนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

 คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E1) คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E2) E1/E2

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

รวม 

10 

15 

10 

9.00 90.00 10 9.20 

35 

13.93 

9.00 

31.93 

92.89 

90.00 

91.24 

10 

10 

30 

9.00 

9.13 

27.33 

92.00 

90.00 

91.33 

91.11 

90.00/92.00 

92.89/90.00 

90.00/91.33 

91.24/91.11 
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 ผลการทดลองตามตาราง 14 พบวาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนโดยรวม 91.24/91.11 ซึ่งคา E1 และคา 

E2 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดย 

 เร่ืองที่ 1 การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 90.00/92.00 

 เร่ืองที่ 2 การบอกปริมาณคํานามนับไมได มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 92.89/90.00 

 เร่ืองที่ 3 การนําคํานามนับไมไดไปใชในประโยค มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 90.00/91.33 

 สวนสิ่งที่ตองปรับปรุง คือ นักเรียนบางคนมองไมเห็นรูปภาพในสถานการณชัดเจนดังนั้นผูวิจัยไดปรับปรุง

โดย เพิ่มขนาดของรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กใหใหญขึ้น ปรับปรุงความหนาของตัวอักษรและขอความ

เพื่อใหมีความชัดเจนและงายตอการมองเห็นและเพื่อเพิ่มความสนใจของนักเรียน 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดปรับปรุงและแกไขแลวจึงนําไปพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนในครั้งที่ 3 กับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน ตอไป 

 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนครั้งที่ 3 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีจุดมุงหมายเพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตาราง 15 

 

ตาราง 15 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ  

      วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ครั้งที่ 3 

 

เนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

 คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E1) คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E2) E1/E2

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

รวม 

10 

15 

10 

9.20 92.00 10 9.30 

35 

13.90 

9.17 

32.27 

92.67 

91.67 

92.19 

10 

10 

30 

9.43 

9.43 

28.17 

93.00 

94.43 

94.43 

93.89 

92.00/93.00 

92.67/94.43 

91.67/94.43 

92.19/93.89 

  

 ผลการทดลองตามตาราง 15 พบวาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแตละหนวยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

โดยรวม 92.19/93.89 โดยแตละเรื่องมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 เร่ืองที่ 1 การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 92.00/93.00 

 เรื่องที่ 2 การบอกปริมาณคํานามนับไมได มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 92.67/94.43 

 เร่ืองที่ 3 การนําคํานามนับไมไดไปใชในประโยค มีแนวโนมของประสิทธิภาพ 91.67/94.43 

 ผูวิจัยจึงไดยุติการดําเนินตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาแลวนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปใชในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 
 4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการ
สอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 
 เมื่อไดดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบจําลองสถานการณ ไดตามเกณฑที่กําหนดแลว ผูวิจัยจึงนําบทเรียนดังกลาวมาทดลองใชกับผูเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง

และกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองคํานามนับไมได ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติ  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง คํานามนับไมไดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี               

คอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่ผูวิจัยออกแบบและ

พัฒนาขึ้น และการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 16 

 

ตาราง 16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน            

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูของครู 

 

กลุมตัวอยาง N X SD t P 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

40 

40 

28.20 

20.30 

2.08 

6.73 
7.10

** .000 

 
 

 
** 

 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 16 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตาม

แนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) และผูเรียนที่ไดรับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของ

สถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู

ของครู 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน 

(IDI) ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปราย และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน 

(IDI) วิชาภาษาอังกฤษ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  90/90 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาก

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) และการเรียนตามแผนการ

จัดการเรียนรูของครู  

 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 
 สวนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต                                                   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2550 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 หองเรียน มีนักเรียน 

จํานวน 150 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 48 คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage random sampling) เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ดังนี้ 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน   3 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 15 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน 
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  สวนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ประชากร ไดแกนักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่4) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 160 คน  

 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)  

เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรที่ศึกษา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1. กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI) จํานวน 40 คน 

 2. กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนที่เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู จํานวน 40 คน 

………. 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
 1.  ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 2.  การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 

 3. .บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎี                

คอนสตรัคติวิสต  

 4.  แผนการจัดการเรียนรูของครู 

 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่4)  

เร่ืองคํานามนับไมได 

 6.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎี         

คอนสตรัคติวิสต 

 7.  แบบประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอน ที่สอดคลองกับระบบของสถาบัน

พัฒนาการสอน (IDI)  

 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1.  การออกแบบระบบการสอนโดยใชหลักการของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการ

แลวนําระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยใหสอดคลองกับรูปแบบของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ในแตละ

ขั้นตอนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

2. ผูเชี่ยวชาญทางดานระบบการสอนประเมินความเหมาะสมแลวผูวิจัยทําการแกไขขอบกพรอง ตาม

คําแนะนํา จนไดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมเพื่อนําไปใชในการวิจัย 
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3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ครั้งเพื่อนํามา

เปนแนวทางในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณใหสอดคลองและเหมาะสมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หลังจากนั้นนําไปผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี

และผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาประเมินคุณภาพหลังจากนั้นปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4. การทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ 

  4.1 จัดเตรียมสถานที่ หองเรียน อุปกรณ เครื่องมือในการศึกษาและการทํางานของระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่พรอมใชงาน 

  4.2 ทดลองกับกลุมตัวอยางดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คนตอ 1 เครื่อง) 

นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สังเกตปญหา

และปฏิกิริยาของผูเรียน สอบถามผูเรียน บันทึกขอบกพรองเพื่อมาปรับปรุงแกไข 

 การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คนตอ 1 เครื่อง) 

นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามเกณฑ

มาตรฐาน 90/90 

 การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คนตอ 1 เครื่อง) 

นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนตาม

สูตร E1/E2 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 

 5. การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร   มีขั้นตอนดังนี้ 

  5.1 ทําการทดลองโดยแบงเปน 2 กลุมคือ  

     5.1.1 กลุมควบคุม จํานวน  40 คน ใชวิธีการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

     5.1.2.กลุมทดลอง จํานวน 40.คน ใชวิธีการเรียนเปนรายบุคคลจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบ

การสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  5.2 หลังจากแตละกลุมเรียนทุกหนวยการเรียนแลวทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง  

  5.3 นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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สรุปผลการวจิัย 
 

 จากการดําเนินการวิจัยเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  มีคุณภาพและประสิทธิภาพดังนี้ 

  1.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี 

  1.2 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี 

  1.3..ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีคาเทากับ 92.19/93.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดยแตละ

เร่ืองมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 เร่ืองที่ 1 การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได มีประสิทธิภาพ 92.00/93.00 

 เร่ืองที่ 2 การบอกปริมาณคํานามนับไมได มีประสิทธิภาพ 92.67/94.43 

 เร่ืองที่ 3 การนําคํานามนับไมไดไปใชในประโยค มีประสิทธิภาพ 91.67/94.43 

 2..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางนักเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของ

สถาบันพัฒนาการสอน (IDI) สูงกวากลุมที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

  

อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่เรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการ

ออกแบบระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ 92.19/93.89 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 90/90 และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดาน

เนื้อหาอยูในระดับดี และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานเทคโนโลยี

การศึกษาอยูในระดับดี ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากมี

การวางแผนและพัฒนาอยางเปนระบบโดยมีการนําระบบการสอนเขามารวมในวางแผนและดําเนินการไปตาม

ขั้นตอนและแนวทางของระบบของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) (Gustafson and Branch. 1997: 60) ซึ่งเริ่ม
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กระบวนการตั้งแตการวิเคราะหตัวผูเรียน สภาพแวดลอม ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวของ การวิเคราะหหลักสูตร 

เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของซึ่งส่ิงเหลานี้เปนการกําหนดแนวทางในการสราง

ส่ือ ซึ่งในที่นี้ถือไดวาเปนตนแบบวัสดุในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนําตนแบบนั้นไปทดลองหา

ประสิทธิภาพรวบรวมขอมูลจากการนําไปหาประสิทธิภาพตลอดจนประเมินผลการใชบทเรียนและดําเนินการแกไข

ปรับปรุงจนไดตนแบบที่มีประสิทธิภาพกอนนําไปใชจริง  

 2. จากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) พบวานักเรียนที่เรียนโดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต    

วิชาภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู ทั้งนี้สอดคลอง

กับงานวิจัยของ จุรีรัตน เพียสาร (2549: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต 

รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องสวนตางๆ ของรางกาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยนําหลักการทฤษฎี   

คอนสตรัคติวิสตเขามาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน ที่ไดจากการศึกษาโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากคะแนนหลังเรียนของผูเรียน ผูเรียนที่เรียนจาก

มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนที่กําหนดไว 

และมีจํานวนผูเรียน รอยละ 77.77 มีคะแนนผานเกณฑดังกลาว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ไพพยอม  พิมพพาเรือ 

(2543: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตกับการสอนปกติพบวานักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนปกติ 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ดังนั้นจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชกับการเรียนการสอนได 
 3. จากการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) เปนการนําขั้นตอนของระบบ

การสอนมาใชโดยเริ่มตั้งแตการทําการวิเคราะหถึงปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สํารวจถึงความตองการของผูเรียนและผูสอน ซึ่งทราบไดโดยการตรวจสอบสภาพการเรียนรูที่คาดหวังนั้นในสภาพจริง

เปนอยางไร เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดปญหา และหาแนวทางในการแกไขพรอมทั้งทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางดาน ตัวผูเรียน ดานสภาพแวดลอม และดานทรัพยากรที่เกี่ยวของ มีขั้นตอนการเตรียมการ การวิเคราะหงาน

กําหนดกรอบของงานและระยะการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนา การวิเคราะหเนื้อหา ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร 

กําหนดรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนการสรางตนแบบของสื่อวัสดุการสอนและการประเมินผลใหสอดคลองกัน และ

ตรวจสอบประเมินผลขั้นตอนตางๆ จนนําไปสูการปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใช ซึ่งการนําระบบการสอนเขามาใชนั้นจะ

ทําใหไดกรอบแนวทางในการดําเนินงาน จากการวางกรอบดําเนินงานโดยนําระบบการสอนมาใชจะสงผลดาน

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพา  รัชทินพันธ

(2544: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของสถาบันพัฒนาการสอน  

(IDI) แหงสหรัฐอเมริกา โดยทดลองกับผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวย

ระบบการสอนตามแนวทางของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวย

วิธีการเรียนการสอนตามปกติ และงานวิจัยของ นิติยา หอยมุกข (2548: บทคัดยอ) ที่นําแนวคิดดานการนํารูปแบบ

การเรียนการสอนมาใชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใช
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รูปแบบการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนของ Bruner และรูปแบบการสอนโดยใชส่ิงที่ชวยจัดมโนทัศนลวงหนาของ 

Ausubel ผลปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนดคิดเปน     

รอยละ 75.40 และมีจํานวนที่ผานเกณฑที่กําหนด คิดเปน รอยละ 80 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ จุฬวฎี จุฬศักดิ์สกุล 

(2544: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการสอนแบบ

บูรณาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียน รอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 70 โดยคะแนนรายบุคคล และคาเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้น คิดเปน รอยละ 73.13 และ

นักเรียนมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 ดังนั้นจึงเห็นไดวาการนําระบบการสอนหรือรูปแบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)  มา

ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะสงผลใหมีกระบวนการวางแผน วิเคราะห และดําเนินการตลอดจนการ

ประเมินผลการใช ดังนั้นถามีการวางแผนในการใชระบบการสอนเปนอยางดีแลวยอมชวยในการตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่เรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการ

ออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน(IDI) ตามที่เสนอไปแลวขางตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

 1. การนําภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาใชในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตควรคํานึงถึงขนาด

และชนิดของไฟลขอมูล เพราะขนาดและชนิดของไฟลขอมูลมีผลตอความเร็วในการแสดงผล 

 2..การใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตอาจมีปญหาทางดานผูบริการเครือขาย ผูดูแลระบบจึงควร

ศึกษาระบบอินเทอรเน็ตเพื่อที่จะสามารถออนไลนภายในหองเรียนได 

 3. การติดตอกับบุคคลากรที่มีความชํานาญเปนส่ิงสําคัญดังนั้นผูวิจัยจึงควรพิจารณาถึงความพรอมและ

ความรวมมือของผูเชี่ยวชาญแตละทาน ในทุกดานตลอดจนการวางแผนการดําเนินงานตลอดจนขั้นตอนตางๆ 

เพื่อที่จะดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชา

ภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ใหเหมาะสมกับการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 4..การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษา 

อังกฤษ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปทดลองและหาประสิทธิภาพ ผูวิจัยควรตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ 

และอุปกรณที่เกี่ยวของใหพรอมที่จะใชงานกอนลวงหนาเพื่อที่จะใหการดําเนินการหาประสิทธิภาพ และการนํา

บทเรียนไปใชดําเนินการไดอยางเรียบรอย 
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 5. ปจจุบันการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดมีความนิยมและใชกันอยางแพรหลายดังนั้นควรมีการ

สงเสริมใหนํามาใชในการศึกษา เนื่องจากมีสวนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา สงเสริมการคนควาหา

ความรูดวยตนเอง  และเปนการปลูกฝงใหผูเรียนเรียนรูและคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม 

 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 

 1. ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคํานามนับไมได ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

รวมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) เปนเรื่องหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ควรมีการพัฒนาบทเรียนในเรื่องอื่นๆ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

หรือในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อเปนทางเลือกในการนําไปใชในการเรียนการสอนตอไป 

 2. ควรมีการนําทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากบทเรียนที่สรางจากทฤษฎีนั้นๆ 

 3..ควรมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหรือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ในชวงชั้นอื่นๆ  

 4. ควรมีการนําระบบการสอน หรือรูปแบบการสอนแบบตางๆ มาใชรวมในการออกแบบและดําเนินการ

วิจัย 

 5..ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในการนําระบบการสอนหรือรูปแบบการสอนที่แตกตางกันมาใชกับ

ผูเรียน ในเรื่อง ในกลุมสาระการเรียนรู และชวงชั้นเดียวกัน 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญดานการตอบแบบสอบถามระบบการสอน(IDI) 
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2.   อ.ดร.จินตวีร   ม่ันสกุล 
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3.   รศ.ดร.ฉลอง   ทับศรี 
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     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

9.   ผศ.ดร.แจมจันทร   นิลพันธ 

      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1. ผศ.ดร.นัญฑา   ผลิตวานนท 

    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3. อ .ดร.โชคชัย   ยืนยง 

    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

รายชื่อผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 

1. ผศ.ศิรีวรรณ  รมเย็น  วูลเทอร 

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

2. ผศ.จิตตรี   จิตตปรัชญา 

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

3. อาจารยสุชานา   ชวนะสุพิชญ 

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

4. Mr. Garry   Walling 

    International Education Program for Basic Education Piboonbumpen Demonstration School  

    Burapha university 

5. Mr. Jeffery   Blosser 

    Pranuntanit Trilingual Kindergarten 
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รายชื่อของผูสอนในการตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผูสอนที่มีตอการออกแบบระบบการ
สอนตามสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
1. อาจารย กสินธ   ปอมเกิดแสง 

โรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ แหงมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ผศ.ศิรีวรรณ  รมเย็น  วูลเทอร  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

3. อาจารย ภัครดา   โชติรัตนเกตุ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

4.อาจารย ปริษา   โชติรัตนเกตุ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

5. อาจารย นริสรา   ปตาฝาย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

6. อาจารย นรินทร   คูณเมือง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

7. อาจารย  ปรัชญธวีร   โพธิ์เงิน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

8. อาจารย สุชาติ   ดอกพุดซา  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

9. อาจารย จุฬาวรรณ   รัตนนนท 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 
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เอกสารประกอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ตามเทคนิคเดลฟายรอบที่1 
 

เร่ือง “การสรางตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลอง

สถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต”  

แบบสอบถามนี้ใชถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาโครงสรางเว็บเพจแบบ

จําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอร็เน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต 

 
บทสรุป 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จําลองสถานการณ   
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ (Simulation) หมายถึง คอมพิวเตอรซึ่งนําเสนอ

บทเรียนในรูปของการจําลองสถานการณ โดยใหผูเรียนไดสัมผัสกับเหตุการณในลักษณะที่ใกลเคียงกับประสบการณ

จริง การสัมผัสกับเหตุการณอาจหมายถึงการทําความเขาใจในสถานการณ การเรียนรูที่จะควบคุมสถานการณนั้นๆ 

การตัดสินใจแกปญหาและการเรียนรูที่จะปฎิบัติตนในสถานการณที่แตกตางกันคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการ

จําลองสถานการณจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูเรียนและแสดงผลลัพธจากการตัดสินใจนั้นๆ ให

ผูเรียนทราบ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณจะเริ่มดวยการนําเสนอการจําลอง

สถานการณที่มีรูปแบบและกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของเนื้อหาและประเภทของการ

จําลอง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะบังคับใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธกับบทเรียนจนกระทั่งเกิดการเรียนรูขึ้น ถนอมพร (ตัน

พิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 93-95)  
 โครงสรางทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประเภทการจําลอง 
 

 การนําเขาสูบทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การนําเสนอสถานการณ 

การตัดสินใจ 

ผลปอนกลับ/ผลลัพธจากการตัดสินใจ 

การจบบทเรียน 
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จากภาพจะเห็นวาโครงสรางทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง ไดแก การนําเขา

สูบทเรียน การนําเสนอสถานการณ การตัดสินใจ ผลลัพธของการตัดสินใจและการออกจากบทเรียน สวนสําคัญก็คือ 

การบอกวัตถุประสงคที่ชัดเจนใหผูเรียนไดทราบ ชี้ชัดใหเห็นวาปญหาใดที่ตองการใหผูเรียนแกไข หรือเปาหมายใดที่

ตองการใหผูเรียนไปใหถึงหรือสถานการณใดที่ตองการใหผูเรียนทําความเขาใจ 

สําหรับสวนที่สองนั้น คือ การนําเสนอสถานการณซึ่งในที่นี้ ไดแก การอธิบายรายละเอียดของปญหาหรือ

สถานการณตางๆ ที่ผูเรียนจะตองเผชิญ ซึ่งวิธีการและรูปแบบในการนําเสนอสถานการณนี้เปนผลมาจากการ

วิเคราะหการเรียนการสอนในขั้น 3 ของการออกแบบดังนั้นวิธีการนําเสนอสถานการณจึงมีดวยกันหลายลักษณะ

แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง ไมวาจะเปน

การจําลองทางกายภาพการจําลองทางกระบวนการ การจําลองทางขั้นตอนหรือการจําลองทางสถานการณ และ

รูปแบบของสื่อที่ใชในการนําเสนอ ซึ่งไดแก ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพสไลดหรือแผนภาพประกอบขอความ จนถึง

ภาพเคลื่อนไหว 

โครงสรางสวนที่สามของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ ไดแก การ

ตัดสินใจ ในสวนนี้ผูเรียนจะมีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ โดยบทเรียนจะตองจัดหาตัวเลือกตางๆ ไวใหสําหรับผูเรียน

ไดตัดสินใจ ตัวเลือกนี้ไมจําเปนตองจํากัดในลักษณะของตัวเลือกของคําถามแบบปรนัย เทานั้น ในบางรูปแบบของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง ตัวเลือกอาจอยูในลักษณะตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอปญหาหรือ

สถานการณ (เชน จํานวนองศาหรืออุณหภูมิปริมาณความตองการ) ก็ได 

โครงสรางสวนที่ส่ีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ คือ ผลปอนกลับหรือ

ผลลัพธการตัดสินใจ กลาวคือ เม่ือผูเรียนตัดสินใจหรือมีปฎิสัมพันธกับบทเรียนแลวบทเรียนก็จะแสดงใหผูเรียนทราบ

ผลลัพธซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ ของผูเรียนในทํานองเดียวกับที่ผูเรียนจะไดรับจากการตัดสินใจในสถานการณ

จริง ซึ่งการเรียนรูของผูเรียนก็จะเกิดจากสังเกตผลปอนกลับหรือผลลัพธที่ไดจากการตัดสินใจนี้ รวมทั้งคําแนะนํา

ตางๆ ที่สอดแทรกอยูในบทเรียนและหลังจากที่ไดผลปอนกลับแลว ผูเรียนก็จะนําความรูใหมสวนนี้เพื่อที่จะชวยใน

การตัดสินใจครั้งตอไปและเพิ่มเติมการเรียนรูตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะแกไขปญหาไดหรือถึงจุดหมายหรือเขาใจ

สถานการณนั้นไดเปนอยางดี 

สวนสุดทายในโครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองไดแก การออกจากบทเรียน ซึ่ง

ก็จะคลายกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ 

 
 ขอไดเปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลอง 

ขอไดเปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณที่แตกตางไปจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545: 96-97) ไดแก  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณ สามารถชวยลดความเสี่ยงจากอันตราย

อันอาจเกิดขึ้นไดเมื่อเปรียบกับการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทการจําลองซึ่งใชสอนวิชาเคมี  

2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณชวยลดคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบกับ

การเรียนการสอนโดยใชของจริง เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยีจําลองการฝกบิน  
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3. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณสามารถทําใหการเรียนการสอนในเรื่อง

ตางๆซึ่งยากแกการสังเกตหรือมีขอจํากัดในเรื่องเวลาเปนความจริงขึ้นมาได เชน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

จําลองการเติบโตและการพัฒนาของเมือง  

4. ในดานแรงจูงใจของผูเรียนนั้น  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณมีการนําเสนอ

เหตุการณและทางเลือกใหผูเรียนตัดสินใจในรูปแบบของกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปนการใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในการคิดตัดสินใจในสถานการณตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทั้งบทเรียน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ แลวคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองจึงมีความไดเปรียบเนื่องจากการ

ที่ผูเรียนไดโตตอบกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสม่ําเสมอและจากการไดโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงทํา

ใหผูเรียนยอมจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวา เชนเดียวกับที่ผูเรียนยอมจะไดรับแรงจูงใจหรือกระตือรือรนที่จะ

พยายามชวยรักษาคนไขใหหายจากโรคมากกวา การอานตํารา (ทางแพทย) เปนตน 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณยังชวยใหเกิดการถายโอนความรูหรือ

ความสามารถของผูเรียนในการประยุกตใชทักษะหรือความรูที่เรียนจากสถานการณหนึ่งไปใชในสถานการณอื่นๆ ได

เปนอยางดี เพราะการที่ไดมีสวนรวมในสถานการณจําลองจะชวยสรางความพรอมใหแกผูเรียนเปนอยางดีกอนที่จะ

ทําการลงมือปฎิบัติ ดังนั้น หลังจากการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสอนประเภทการจําลองแลว ผูเรียนยอมจะมีความ

พรอมไดดีจากการอานจากตําราแตเพียงอยางเดียว 
 
องคประกอบของการออกแบบมัลติมีเดียบนเว็บเพจ 

 เทคโนโลยีมัลติมีเดียไดเขามามีบทบาทในการเพิ่มความนาสนใจใหแกเว็บไซตซึ่งคําวามัลติมีเดีย จะหมาย

รวมถึง ภาพและเสียง ในทางเทคนิคแลว เว็บเพจของเราสามารถเปนมัลติมีเดียได ถามีเพียงภาพและขอความแตการ

ที่จะเปนมัลติมีเดียที่ดีนั้น ควรมีทั้งภาพและเสียงดวย (วีระยุทธ  ประเสริฐศิริกุล. 2541: 234) ในการใชมัลติมีเดียใน

เว็บเพจนั้น ควรประกอบไปดวย (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547: 19)

 1. กราฟก (Graphic) นักออกแบบเว็บมักมีความคุนเคยกับการออกแบบกราฟกอยูแลว แตกราฟกเปน

สวนเสี้ยวที่เล็กนอยมากสําหรับการสรางมัลติมีเดีย แตกระนั้นก็ยังเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งที่สรางอิทธิพลกับผูรับ

สาร การใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบกราฟกในเว็บไซตนั้นเปนส่ิงที่ทําใหมัลติมีเดียมีความสมบูรณขึ้น

 2..ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนการนํากราฟกหรือภาพนิ่งมาแสดงตอเนื่องกันทําใหเปนการ

เคลื่อนไหว ภาพที่เคลื่อนไหวที่นิยมใชมีอยู 2 ประเภท คือแบบ 2 มิติ และ3 มิติ ภาพเคลื่อนไหวสวนใหญที่แสดงบน

เว็บจะเปนแบบ 2 มิติ 

 3. เสียง (Sound) การใหเสียงเปนสวนประกอบหนึ่งของการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การสื่อสาร การใหเสียงมีหลายแบบ เชน เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ เปนตน 

 4. วีดิทัศน (Video) คุณภาพของวีดิทัศนขึ้นอยูกับเทคนิคในการตัดตอ วีดิทัศนมักสรางความบันเทิงและ

สรางประสบการณจริงใหแกผูรับสาร รวมทั้งใหเกิดความเชื่อถือในขอมูลไดดีที่สุดวิธีหนึ่ง ปจจุบันผูผลิตซอฟตแวร

แขงขันกันคิดคนพัฒนาโปรแกรมในการผลิตวีดิทัศน เพื่อใหสามารถผลิตวีดิทัศนไดอยางมีคุณภาพที่สุด และใชเวลา

ในการดาวโหลดไดนอยที่สุด 

 5. โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) การสรางสรรคโลกเสมือนจริงเริ่มขึ้นใน ค.ศ.1994 ซึ่งเปนส่ิงที่ทําให

การสื่อสารเรื่องการศึกษามีประสิทธิภาพอยางที่ไมเคยมีส่ือใดทําไดมากอน โลกเสมือนจริงนี้สามารถเสนอ
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ภาพเสมือนจริงอยูในเหตุการณจริงที่มากกวาในลักษณะ 3 มิติ ในลักษณะของภาพที่สรางดวยคอมพิวเตอรโดยให

ความรูสึกคลายกับวาผูรับสารกําลังเดินเขาไปในเหตุการณดวยตนเอง แตผูรับสารตองเพิ่ม inline Plug-In ในเครื่อง

เพิ่มขึ้น จึงจะสามารถไดรับความบันเทิงจากการทองเว็บที่มีภาพเสมือนจริงได 

 6. การปฎิสัมพันธ (Interactivity) มัลติมีเดียเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสื่อจากสิ่งพิมพมาเปนส่ือที่

สามารถสรางปฎิสัมพันธ ความหมายของคําวาปฎิสัมพันธในที่นี้หมายถึง การที่ผูรับสารสามารถกําหนดควบคุมการ

เดินทางไปในเว็บไซตดวยตนเอง ไมวาจะเปนการคลิกใหขอความปรากฎ การเปล่ียนหนา การเลนเกม การเขาไปใน

โลกเสมือนจริง ในโครงการของเว็บไซตที่มีขนาดใหญนั้นมักมีการปฎิสัมพันธครบถวนอยูภายใน โดยความแตกตาง

ของแตละเว็บไซตนั้น มักขึ้นอยูกับความแตกตางของสวนประกอบของการมีปฎิสัมพันธนี้ 

 
 องคประกอบของการออกแบบเว็บสําหรับการเรียนการสอน 
 แม็คกรีล (McGreal. 1997: 67-74) กลาวไววา เว็บไซตสําหรับรายวิชา มีองคประกอบที่เปนเว็บเพจ ดังนี้ 

 1. โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหาสั้นๆ เฉพาะที่จําเปน เกี่ยวกับ

รายวิชา ซึ่งประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา สถานที่โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว ควร

หลีกเล่ียงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลานานในการเปดหนาเว็บเพจ 

 2. เว็บเพจแนะนํา (Introduction) เปนหนาเว็บเพจที่แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเชื่อมโยง ไปยัง

รายละเอียด ของหนาที่เกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายชื่อผูที่เกี่ยวกับการสอนวิชานี้พรอมทั้งการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูที่เกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของวิชา 

 3. เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสรางของรายวิชา มี

คําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของรายวิชา 

 4. เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน หนังสืออานประกอบ 

บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (On-line Resource) เครื่องมือตางๆ ทั้ง ฮารดแวร 

โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 

 5. เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือผูชวยสอน ที่อยูหมายเลข

โทรศัพท เวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจในการลงทะเบียน ใบรับรองการเรียน การ

เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใชหองสมุดเสมือน และการเชื่อมโยงไปยังนโยบายของ

สถาบันการศึกษา 

 6. เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ (Responsibilities) ไดแก ส่ิงที่

คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ไดรับมอบหมาย วิธีการประเมินผลรายวิชา บทบาท

หนาที่ของครูผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน 

 7. เว็บเปนกิจกรรมที่มอบหมายใหทําการบาน (Assignment) ประกอบดวยงานที่จะมอบหมายหรือ งานที่

ผูเรียนจะตองกระทําในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน  

 8. เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงานวันทดสอบยอย วันสอบ เปนการ

กําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตนเองไดดีขึ้น 

 9. เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อแหลงทรัพยากรสื่อพรอมกับการ

เชื่อมโยงไปสูเว็บไซต ที่มีขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
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 10. เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Simple Tests) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการสอบยอย หรือ

ตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 

 11. เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน ผูชวยสอนและทุกคนที่เกี่ยวของกับ

การเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงที่นาสนใจ 

 12. เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินผูใหผูเรียนใชในการประเมินผลรายวิชา 

 13. เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และความหมายที่ใชในการเรียน

รายวิชา 

 14. เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามปญหา

ระหวางผู เรียน  และระหวางผู เรียนกับผูสอน  ซึ่งเปนไปไดทั้ งแบบส่ือสารในเวลาเดียวกัน  (Synchronous 

Communication)  คือการติดตอ ส่ือสาร  พรอมกันในเวลาตามจริง  และสื่อสารตางเวลา  (Asynchronous 

Communication) ซึ่งผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจและผูที่จะตอบคําถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมาพิมพ

ขอความเมื่อมีเวลาวาง 

 15. เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการประกาศขอความตางๆ        

อาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 

 16. เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบเกี่ยวของกับ รายวิชา 

โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวของ 

 17. เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต  
 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงแนวคิดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไวดังนี้ 

 ไพจิตร  สดวกการ (2539: 94) ไดกลาวถึงแนวความคิดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไวดงันี้ 

 1. ความรู คือ การสรางโครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นจากการเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหา

แลวใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอื่นๆ ที่อยูในกรอบโครงสรางเดียวไดและเปนพื้นฐาน

สําหรับโครงสรางใหมตอไปได 

 2. นักเรียนสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน โดยอาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู  

ความสนใจและแรงจูงใจภายในเปนจุดเริ่มตน 

 3. ผูสอนมีหนาที่ในการจัดการใหนักเรียนปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเองภายใตขอตกลง

เบื้องตนทางการเรียนรูตอไปนี้ 

  3.1 สถานการณที่เปนปญหาและปฎิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา 

  3.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมเพื่อขจัดความขัดแยงนั้น 

  3.3 การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณเดิมและโครงสรางทางปญญาที่มีอยู ภายใตการมี 

ปฎิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivist) หรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) หรือทฤษฎีสรรคนิยม

เปนแนวคิดที่นํามาใชรวมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ อยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งทฤษฎี        

คอนสตรัคติวิสตสามารถแบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ (Prawat and Floden. 1994: 37-48) 

1. คอนสตรัคติวิสตแบบรากฐาน (Radical Constructivist: Cognitive Constructivism) เปนแนวคิดที่มา

จากกลุมนักการศึกษาและ นักจิตวิทยาผูนิยมความคิดของนักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิสตคือ จีน เพียเจต (Jean 

Piaget) ที่มีความคิดวา ความรูคือการเปลี่ยนแปลงโดยถือวาบทบาทของครูเปนผูชวยใหเด็กพัฒนาความคิดและจัด

สภาพแวดลอมที่ทาทายวิธีการคิดของเด็กและชวยใหเด็กทดสอบความคิดของตนเอง 

2..คอนสตัคติวิสตแบบสังคม (Social Constructivism) คอนสตรัคติวิสตกลุมนี้ประกอบดวยแนวคิดที่

เกี่ยวของกับความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งถือวาเปนผลผลิตทางสังคม โดยมีความสัมพันธกับส่ิง

ตอไปนี้คือ ความรูพัฒนาผานการเจรจาในการสนทนาแลกเปลี่ยนของชุมชนและผลลัพธของการเรียนรูไดรับอิทธิพล

จากวัฒนธรรมและองคประกอบของประวตัิศาสตร 
 
องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในดานการเรียนรู ที่กลาวในเบื้องตนแลว (ประวีนา  นิลนวล. 

2541: 6-8) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เปาหมายของการเรียนรู (Learning Goals) ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตนั้นใหความสําคัญกับเปาหมาย

ของการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ไดแก การใชเหตุผล ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การเก็บจํา ความเขาใจ การ

นําไปใช ความยืดหยุนและความสนใจในความครุนคิดโดยอาศัยความรูและประสบการณที่มีอยูแลวเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูที่สูงขึ้นไป 

2. เงื่อนไขการเรียนรู (Conditions of Learning) ประกอบดวย  

      2.1 การจัดสภาพแวดลอมที่ซับซอนสําหรับกิจกรรมทางการเรียน (Complex learning environments) 

ทัศนะของกลุมผูเรียนสรางความรูเอง เชื่อวาถาผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมที่งายๆ แลวเมื่อเขาไดพบปญหาที่ยาก

หรือซับซอนในชีวิตจริง เขาจะหนีปญหาหรือหนีสภาพที่แทจริง (Authentic tasks) ทั้งนี้สภาพการณหรือปญหาที่สราง

ขึ้นสําหรับการเรียนควรมีความสัมพันธกับผูเรียน เนื่องจากผูเรียนไมไดเขาหองเรียน เพราะความสนใจในการเรียน

เหมือนกันทุกคนถาเปนปญหาหรือสภาพการณที่ผูเรียนพบในหองเรียนมีความสัมพันธกับผูเรียนโดยตรง จะเปนการ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูได 

    2.2 การจัดเตรียมใหผูเรียนไดมีการทํางานรวมกัน การที่ผูเรียนไดมีโอกาสรวมมือกันทํางานนั้น ไมได

เพียงเพื่อใหผูเรียนไดชวยเหลือกันหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเทานั้น แตการที่ผูเรียนไดรวมมือกันทํางานยัง

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและวิธีการแกปญหาตางๆ ของผูเรียนแตละคนที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนการเสริมประสิทธิภาพ

ของการทํางานใหสูงขึ้นดวย การสงเสริม การอภิปรายและการมีสวนรวมในความรับผิดชอบถือเปนส่ิงที่มีความสําคัญ

ในการเรียนรู 

   2.3 การเตรียมเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกัน (Juxtaposition of instructional content) ในสภาพการ

เรียนนั้นควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาหรือส่ือการสอนตางๆ ใหสอดคลองกัน แตมีการนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อใหผูเรียนไดมองปญหาไดหลายแงมุม 
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   2.4 การใหความสําคัญกับการสะทอนความคิดของผูเรียน (Nurturance of reflexivity) การสะทอนความ

คิดเห็นของผูเรียนนั้นจะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดตระหนักถึงความหมายของสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นซึ่งการที่ผูเรียนไดรู

ถึงการคิดของตนเองไดนั้น จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาการคิดคน หรือการสํารวจความรูใหมๆ

ในระดับที่สูงขึ้นดวยตนเอง 

  2.5 การสอนเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน (student-centered) ผูเรียนไมใชเพียงฝายรับหรือเปนผูตอบ

รับแตควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนตามความตองการทางการ

เรียนรูของตน ผูเรียนจะไมสามารถเปนผูคิดหรือเปนผูเรียนไดถาเขาขาดโอกาสในการจัดการกับการเรียนรูของตนเอง 

3..วิธีการสอน (Methods of Instruction) วิธีการสอนถือวาเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการเรียนรูตามทฤษฎี        

คอนสตรัคติวิสต ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

  3.1.การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการออกแบบสื่อตางๆ เชน Microworlds and Hypermedia 

Designs ตามชื่อ Microworlds คือ ส่ิงเล็กๆ แตเปนส่ิงที่เปนสภาพการณที่แทจริงสําหรับการคนพบและการสํารวจ 

ตัวอยางของ Microworlds ไดแก โปรแกรมภาษา (Logo) เปนโปรแกรมที่จะกระตุนใหเด็กไดมีการสํารวจและมีการ

คนพบดวยตนเอง  โดยมีเตาเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูของเด็กๆ เปนการสนับสนุนการเรียนรูโดยเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง และการจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมอยางแทจริง 

   3.2.การฝกฝนทางปญญา (Cognitive Apprenticeships) การที่ผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมได

อยางแทจริง ไดลงมือกระทําจริงๆ ถือไดวาเปนการฝกฝนทางปญญาอยางหนึ่ง 

     3.3 การเรียนรูจากการทํางานรวมกันโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ (Collaborative Learning and 

Computer-based Tools) เครื่องมือดังกลาวเรียกวา Bubble Dialogue ซึ่งสรางโดย Language Development  

และ Hypermedia Group เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางดานภาษา 

โดยผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาผานตัวละครในในคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาตามที่ตน

ตองการ ทั้งที่ผูเรียนสามารถเปดเผยตอผูอื่นไดและไมสามารถเปดเผยไดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําหนาที่เปนผู

แกไข (Editing) การสะทอน (Reflection) และการสนับสนุน (Support) เพื่อใหผูเรียนไดเกิดพัฒนาการทางดานภาษา 

 
แนวการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
จากแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูไดดวยตนเองดังนั้นจึง

มีผูเสนอหลักการนําทฤษฎีดังกลาวไปใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

 นอกจากนี้ เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2541: 21) ไดกลาวถึงหลักในการพิจารณาการจัดเตรียมกิจกรรมในการนํา

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

 1..ตองจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรูใหมีทางเลือก ลดทอนความกดดันและสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่ม 

ปจจุบันนี้การเรียนการสอนมักเนนหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนตองอยูในกรอบและ

ปฎิบัติตามสิ่งที่ครูบอกทุกอยางจนตนเองไมมีทางอื่นที่จะเลือกได 

 2..จัดบริบทการเรียนรูซึ่งสนับสนุนความเปนอิสระของผูเรียนในขณะเดียวกันผูสอนตองทําหนาที่เปน

ผูสนับสนุนที่ดี เพื่อพัฒนาผูเรียนซึ่งอยูระหวางการเขยิบจากการพึ่งพาผูอื่นมาพึ่งพาตนเอง (ซึ่งวิกอทสกี้ เรียกวา 

Zone of Proximal development) ใหสามารถกาวขึ้นมาได ส่ิงแวดลอมการเรียนรูในขอนี้ยังหมายถึงเพื่อนๆของ
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ผูเรียน ซึ่งจากการทํางานดวยกันดวยดี มีความเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันดี ยอมเปนปจจัยสนับสนุนใหเด็กได

พัฒนาการเรียนรูไดดีดวย 

 3. ผูเรียนมีโอกาสที่จะใชความรูเรียนในบริบทที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กเห็นความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนรู

กับโลกแหงความเปนจริงภายนอก 

 4. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยตนเอง โดยสอนใหมีทักษะและเจตคติที่เหมาะสมตอการแสวงหาและ

สรางความรู 

 5. เสริมสรางศักยภาพของผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนรู ซึ่งรวมทั้งการยอมรับความผิดพลาดเปนเรื่องธรรมดา

และเปนส่ิงที่ชวยใหสามารถแสวงหาสิ่งที่ดีกวาและถูกตองไดตอไป 

 เทราทแมน และลิชเทนเบิรก (Troutman and Lichtenberg. 1995: 36-37) ไดกลาวถึงการเตรียมการสอน

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1..ควรตั้งจุดมุงหมายในการจัดประสบการณในการเรียนรู 

 2..คิดพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ ผูเรียนทางดาน อายุ ระดับพัฒนาการ สถานะทางสังคม พื้นฐานทาง

วัฒนธรรม ผลการเรียนที่ผานมา 

 3..จัดหาอุปกรณการสอนที่ชวยใหเขาใจการเรียนหลักการใหไดดีขึ้นหรือทฤษฎีที่เขาใจงายแกผูเรียน 

อุปกรณการสอนควรจะแสดงวิธีการที่จะทําใหเขาใจการเรียนไดงายโดยมีขั้นตอนใหเห็น และทฤษฎีทําใหเขาใจงาย

ควรจะชวยเมื่อผูเรียนลืมขั้นตอนในการทํา ทฤษฎีควรจะยืดหยุนเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับหลักการอื่น ไมใชอุปกรณ

การสอนแคความสนุก หรือดึงดูดความสนใจเทานั้น ควรจะใชไดจริงและพิสูจนใหเห็นขั้นตอนจะดีกวา 

 4. เลือกภาษาและภาพ ที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน 

 5. ใชเร่ืองราวที่เปนปญหาในการชักจูงเด็กใหเด็กอยากเรียนหลักการใหมๆและความสามารถใหมๆ 

 6. เลือกจุดสําคัญในการสํารวจวาคําถามที่สรางจะถูกถาม ณ ที่ใด ควรจะทํารายการวาปญหาไหนควรจะ

ถูกถาม และทบทวนคําถามทุกครั้งหลังมีการสอน แนใจวาคําถามไมใช แบบ “ใช” หรือ “ไม” แคนั้น ควรจะหาคําถาม

ที่ตองใหผูเรียนคอยสังเกตและใหลองหาขอสรุปมีโอกาสที่คิดและหาคําตอบ 

 7. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนวาสามารถผานการเรียนการสอนไปไดแบบไหนและวิเคราะหความกาวหนา

ของผูเรียน 

 8..ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการตอบสนองเมื่อผูเรียนไดมีการเริ่มตนในการตอบสนอง และมีการ

ตอบสนองบอยขึ้น ผูเรียนจะไดมีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเขาใจและความผิดพลาดของตนเอง เปน

กระบวนการที่นําผูเรียนไปสูการสรางความเขาใจในประเด็นปญหาและความคิดของตนเอง 

 9. ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการโตแยงหรือปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และกระตุนใหเกิดการอภิปราย

โตแยงสงผลใหผูเรียนไดมีพัฒนาการทางปญญา 

 10. ผูสอนจะตองใหเวลาหลังจากไดถามคําถาม ในสภาพหองเรียนนั้น มีผูเรียนบางสวนที่ไมไดเตรียมตัว

พรอมสําหรับคําถาม หรือตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนในทันที ผูเรียนสวนนี้จําเปนตองอาศัยเวลา  การที่ผูสอน

ตองการคําตอบหรือการตอบสนองผูเรียนสวนนี้ทันที จะกลายเปนการยับยั้งความคิดของผูเรียนและเปนการบีบบังคับ

ใหผูเรียนกลายเปนผูดูแลเหตุการณ 



 137 

 11. ผูสอนควรใหเวลาสําหรับผูเรียนในการสรางความสัมพันธและการสรางสรรคการเปรียบเทียบผูสอน

ควรจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับช้ันเรียนและจัดเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดสรางรูปแบบ

ความสัมพันธระหวางแนวความคิดตางๆ ดวยตนเอง 

 12. ผูสอนควรเอาใจใสธรรมชาติความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน โดยใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู (The 

Learning Cycle model) ซึ่งเสนอโดยแอ็ทคินและคารพลัส (Lunenberg. 1998; citing Atkin and Karplus. 1993 )

เปนรูปแบบที่อธิบายถึงพัฒนาการของหลักสูตรและการสอนมี 3 ขั้นตอนไดแก การคนพบ (Discovery) การแนะมโน

ทัศน (Concept Introduction)  และการประยุกตมโนทัศน (Concept Application) โดยมีสภาพการณดังนี้ 

   12.1 การคนพบ (Discovery) ผูสอนควรจัดเตรียมโอกาสที่เปดกวางสําหรับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีปฎิ

สัมพันธในการเลือกเนื้อหาสาระ ในขั้นนี้เปนการออกแบบสําหรับใหผูเรียนไดกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐานจาก

งานหรือขอมูลที่มีอยู 

   12.2 การแนะนํามโนทัศน (Concept Introduction) ผูสอนควรจัดเตรียมบทเรียนโดยใหความสําคัญ

กับปญหาของผูเรียน จัดเตรียมความสัมพันธและศัพทใหมๆ ที่มีโครงสรางตามประสบการณของผูเรียนเพื่อเปนการ

แนะมโนทัศน 

    12.3.การประยุกตมโนทัศน (Concept.Application) เมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการปฎิสัมพันธการ

คนพบ และการแนะนํามโนทัศนตามลําดับแลว ผูสอนควรจัดสภาพการณและปญหาใหมเพื่อใหผูเรียนไดสะทอน

ศักยภาพของตนจากสิ่งที่ไดเรียนรูมากอนหนานี้ 

 จากบทบาทของผูสอนขางตนสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีของคอนสตรัคติ

วิสตที่ เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2540: 101-103) ไดกลาวไวดังนี้ 

 1..กําหนดการเรียนการสอนใหเปนเรื่องหรือปญหาที่มีขอบเขตกวาง นักเรียนควรจะสามารถมองเห็น

ความสัมพันธของกิจกรรมการเรียนในแตละครั้งกับเนื้อหาที่สมบูรณกวา 

 2. สงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกเปนเจาของในหัวขอการเรียนการสอนและสามารถจะปรับเปลี่ยนหัวขอ

การเรียนการสอนไดเทาที่เขามองเห็นวาจําเปน นําปญหาหรือหัวขอการเรียนมาจากผูเรียนและใชปญหาเหลานั้นเปน

แรงกระตุนในการเรียนการสอนหรือการกําหนดปญหาที่ผูเรียนสามารถจะยอมรับไดทันทีวาปญหาเหลานี้เปนปญหา

ของเขา 

 3. ออกแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะสมจริง (Authentic) บริบทการเรียนการสอนที่มีความสมจริงก็

คือบริบทที่มีการใชพลังสติปญญาที่มีลักษณะเดียวกันกับพลังสติปญญาที่นักเรียนตองนําไปใชในอนาคต ซึ่งมีการ

นําเสนอความคิดตางออกมาจํานวนมากในการอภิปรายกันก็จะกอใหเกิดความ “ขัดของ”นําไปสูความคิดเกิดขึ้น

ภายในตัวของคน นักปราชญกลุมนี้บอกวา กระบวนการทางพุทธิปญญานั้นเปนกระบวนการยอยภายในทางสังคม 

และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมผูเรียนและกระบวนการปฎิสัมพันธทางสังคมในการเรียนรูและการ

พัฒนา 

 4. ครูอาจเสนอแนะใหนักเรียนใชขอมูลดิบหรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิแทนที่จะมอบหมายใหอานแนวคิด

ที่คนอื่นเขียนขึ้นไว 

 5. กําหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนการสอนใหมีความละเอียดออนในลักษณะเกี่ยวกับผูที่เรียนจะ

ออกไปใชชีวิต 

 6. กําหนดบริบทของการเรียนการสอนซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด 
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 7..สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสวิเคราะหเนื้อหาและกระบวนการของการเรียนการสอนในหองเรียนที่ใช

ปรัชญาแหงการสรางสรรค 

 8. ครูยอมรับและสงเสริมการริเริ่มและการเปนตัวของตัวเองของนักเรียน การที่ครูใหการยอมรับความคิด

ของนักเรียนและสงเสริมใหเขาใชความคิด โดยอิสระนั้นจะเปนการชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความมีเอกลักษณ

ทางดานวิชาการเฉพาะตัว นักเรียนที่ตั้งคําถามและประเด็นแลวทําการวิเคราะห และหาคําตอบดวยตนเอง จะเปนคน

ที่รับผิดชอบที่จะหาความรูและแกปญหา 

 9. ครูสงเสริมความคิดที่มีความซับซอนขึ้น ครูในแนวปรัชญาแหงการสรางสรรคจะกระตุนนักเรียนไมให

พอใจเพียงรูความรูอยางงายๆ แตสามารถเชื่อมโยงและสรุปความคิดรวบยอดตางๆ โดยการวิเคราะห ทํานาย และให

คําอธิบายความคิดของเขาเองได 

 10. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในลักษณะแลกเปลี่ยนกับครูและกับเพื่อนนักเรียน ความคิด

ของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือม่ันคงขึ้นเมื่อไดทดสอบความคิดนั้นในสังคมเมื่อนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

ของตนเอง และไดยินความคิดของคนอื่น นักเรียนจะมีพื้นฐานความรู ซึ่งเราเขาใจได นักเรียนตองมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีความหมาย 

 11. ครูจัดโอกาสใหนักเรียนที่จะไดรับประสบการณที่จะทดสอบขอสงสัยและกระตุนการอภิปราย ถาหาก

ใหนักเรียนไดมีโอกาสที่จะทํานายเกี่ยวกับปรากฎการณธรรมชาติ แตละคนจะตั้งสมมติฐานไวแตกตางกัน ครูที่มี

ความคิดแนวปรชัญาสรางสรรค จะหาโอกาสใหนักเรียนทําการทดสอบสมมติฐานเหลานั้นจากการอภิปรายประเด็นที่

เปนรูปธรรม 

 12. ครูใชขอมูลดิบจากแหลงปฐมภูมิใหนักเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวใชวัสดุอุปกรณทุกชนิด รวมทั้งส่ือและ

ประเภทที่มีกระบวนการตองปฎิสัมพันธ (Interactive) ครูที่ยึดแนวของปรัชญาแหงการสรางสรรคจะใหนักเรียนได

เรียนในสภาพแหงความเปนจริงแลวชวยเขาใหสามารถที่จะเชื่อมโยงปรากฎการณตางๆ โดยใชความคิด 

 
วิชาภาษาอังกฤษ  

เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คํานามนับไมได 
                ประกอบดวย  3 เร่ืองยอยคือ 

 เร่ืองที่  1   การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได 

 เร่ืองที่  2   การบอกปริมาณคํานามนับไมได 

 เร่ืองที่  3   การนําคํานามนับไมไดมาใชในประโยค 
 จุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคํานามนับไมได 
 1. สามารถยกตัวอยางคํานามนับได ได 

 2. สามารถยกตัวอยางคํานามนับไมได ได 

 3.สามารถจําแนกจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได ได 

 4. สามารถระบุคําที่ใชบอกปริมาณของคํานามนับไมได ได 

 5. สามารถนําคํานามนับไมไดมาใชในประโยค ได 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  การสรางตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
แบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

 
คําช้ีแจง    แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1   ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

  ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปด 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม 
 โปรดใหรายละเอียดในชองวางและทําเครื่องหมาย   ลงในชองส่ีเหลี่ยมที่ตรงกับความเปนจริง  

 

1. ชื่อ.................................................................นามสกุล................................................................ 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา..................................................... 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา...................................................... 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา.................................................... 

         อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 

4. ประสบการณดานเครื่องมือ 

ดานการเปนผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต หรือส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

ดานการออกแบบและพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต หรือส่ือเทคโนโลยีการศึกษา   

ดานการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดานการเขียนบทความ / เอกสาร เกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีการศึกษา หรือบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  ดานอื่นๆ……………………………………………………………………………………...... 

  …………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  
 
คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองวางทางขวามือเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนประกอบของบทเรียนที่ 

                สรางขึ้น 

ขอ ประเด็นคําถาม เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

 

 

โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาภาษาอังกฤษ ควร

ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

ที่หนาโฮมเพจ ซึ่งระบุรายวิชา ผูสอน และขอมูลที่เปนการประชาสัมพันธ

รายวิชา.................................................................................................. 

 

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

 

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

2. ควรมีหนาเว็บเพจเพื่อแสดงรายละเอียดของเนื้อหาวิชา ,วัตถุประสงคของ

รายวิชา สาระสําคัญของเนื้อหา และความรูพื้นฐานที่จําเปน...................... 

 

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

 

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

3. ควรมีเว็บเพจเพื่อเสนอเนื้อหาความรูโดยแบงเปนเรื่องและตอนอยางชัดเจน 

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

 

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

 

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

4. ควรมีเว็บเพจการจําลองสถานการณในเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน

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

 

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

 

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

5. ควรมีการเชื่อมโยงเว็บเพจของเนื้อหาบทเรียนชัดเจนไมสลับซับซอน 

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

 

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

 

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

6. ควรมีเว็บเพจประเมินผลการเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถประเมินความรูดวย

ตนเอง จากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนี้ 

6.1 แบบฝกหัดระหวางเรียน..................................................................... 

6.2 แบบทดสอบทายบทเรียน.................................................................. 

 

 

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

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

 

 

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

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

7. ควรมีการแสดงผลคะแนนเมื่อผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ

แบบทดสอบทายบทเรียน........................................................................ 

 

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

 

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

8. ควรมีเว็บเพจเชื่อมโยงการเรียนรูของผูเรียนจากแหลงทรัพยากรตางๆบน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม........................ 

 

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

 

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

9. ควรมีเครื่องมือที่ใชในการติดตอปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือ

ผูเรียนกับผูเรียนดังนี้ 

9.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)........................................................ 

9.2 กระดานขาว (Web board)................................................................ 

9.3 หองสนทนา (Chat room).................................................................. 

9.4 อื่นๆ ................................................................................................ 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

10. ขอคิดเห็นอื่นๆ 

....................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปด 
 
ประเด็นคําถาม  โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ วิชา

ภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ควรเปนอยางไร พรอมระบุคําอธิบายรายละเอียด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

ลงชื่อ.....................................................ผูเชี่ยวชาญ 

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

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ในการสละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
 

เรื่อง  การสรางตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
แบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามเทคนิคเดลฟาย รอบที่ 2 

 
คําชี้แจง  

 แบบสอบถามในรอบที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลงความ

คิดเห็นประเมินคาในประเด็นตางๆ โดยมีคาแสดงระดับความคิดเห็นและแปลความหมายดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น    5   หมายถึง    เห็นดวยมากที่สุด 

 ระดับความคิดเห็น    4   หมายถึง    เห็นดวยมาก 

 ระดับความคิดเห็น    3   หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง 

 ระดับความคิดเห็น    2   หมายถึง    เห็นดวยนอย 

 ระดับความคิดเห็น    1   หมายถึง    ไมเห็นดวย 

  

 โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองเพื่อแสดงคาความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

 

 

 

 

  ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................. 

        

(ผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม) 

 

 

 

 

    ขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประเมินคาความคิดเห็น ขอ ประเด็นคําถาม 

5 4 3 2 1 

หมาย

เหตุ 

 องคประกอบของหนาโฮมเพจ       

1. ควรระบุชื่อวิชาและชื่อผูสอน       

2. ควรแสดงหัวขอเรื่องของเนื้อหา       

3. ควรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวัง       

4. ควรมีคําแนะนําในการใชบทเรียน       

5. 

 

การเขาสูบทเรียนควรมีระบบการใสชื่อและ

รหัสของผูเรียน 

      

6. ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน       

 กิจกรรมการเรียนการสอน       

7. เนื้อหาบทเรียนควรมีเนื้อหาสมบูรณในตัว        

8. 

 

เนื้อหาควรเขาถึงไดงายไมสลับซับซอนแยก

เปนหัวขออยางชัดเจน 

      

9. เนื้อหาควรประกอบดวยเสียง  ขอความ  

กราฟก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  

      

10. 

 

ควรใชภาพเขามาชวยสราง เพื่อใหเนื้อหามี 

ความเปนรูปธรรมมากขึ้น 

      

11. ควรใชการจําลองสถานการณที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันที่ผูเรียนได

ประสบเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความรูได

ชัดเจน 

      

12. 

 

ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปสูแหลง 

ความรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมแกผูเรียน 

      

 การมีปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน

หรือผูเรียนกับผูเรียนดังนี้ 

      

13. โดยใชกระดานขาว (web board)       

14. โดยใชหองสนทนา (Chat room)       

15. โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail)       
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ประเมินคาความคิดเห็น ขอ ประเด็นคําถาม 

5 4 3 2 1 

หมาย

เหตุ 

 การวัดประเมินผล       

16. ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต 

      

17. ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต 

      

18. ควรมีการแสดงผลคะแนนของผูเรียนหลัง

ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

      

19. ตัวเลือกของคําถามสามารถสลับตําแหนง

กันไดเพื่อปองกันการจําตัวเลือกคําตอบ

เพียงอยางเดียว 

      

20. มีภาพประกอบในคําถามเพื่อใหผูเรียน

เขาใจไดชัดเจน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
 

เรื่อง  การสรางตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
แบบจําลองสถานการณ วิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามเทคนิคเดลฟาย รอบที่ 3 

 
คําชี้แจง  

 แบบสอบถามในรอบที่ 3 เปนผลจากการวิเคราะหคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ไดตอบแลวในรอบที่ 2  

ซึ่งในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงคําตอบขอกลุมและคําตอบของทานวามีความสอดคลองกันเพียงใด เพื่อที่วาทานจะได

พิจารณาคําตอบของทานอีกครั้งวาตองการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นหรือไมอยางไร 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ไดแก 

1. คามัธยฐาน (Median) แสดงดวยเครื่องหมาย * หมายถึงคากลางของคําตอบทั้งหมดในแตละขอ และ

ถือวาเปนคากลางของความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

2. คาอินเตอรควอไทลเรนจ (Interquartile Range) ยอโดยใชอักษร I.R. เปนคาแสดงการกระจายของ

คําตอบ มีความหมายดังนี้ 

ขอใดมีคา I.R. มาก แสดงวา ขอนั้นคําตอบกระจายมาก 

ขอใดมีคา I.R. นอย แสดงวา ขอนั้นคําตอบกระจายนอย 

ซึ่งคา I.R. นี้ แสดงไวเพื่อใหทานไดพิจารณาวาขอนั้นผูตอบในกลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันมาก

นอยเพียงใด 

  

  

 

 

 

  ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................. 

        

(ผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม) 

 

 

 

 

    ขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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วิธีตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3  
 ขอใหทานตรวจดูวาขอคําตอบของทาน ซึ่งในที่นี้แสดงดวยเครื่องหมาย กับคําตอบของกลุมซึ่งแสดงดวย

เครื่องหมาย * อยูในชองความคิดเห็นเดียวกันหรือหางกันกี่ชอง ดังนี้ 

 กรณีที่ 1 ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย *  อยูในชองเดียวกันหมายความวาความคิดเห็นของทานกับ

กลุมสอดคลองกันไมตองทําอะไรใรขอนั้น  

 กรณีที่ 2 ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย * อยูหางกัน 1 ชอง หมายความวา ความคิดเห็นของทานกับ

กลุมคอนขางสอดคลองกันไมตองทําอะไรในขอนัน้ 

 แตถาทานพิจารณาเห็นวาควรตอบใหสอดคลองกับกลุมทานก็ขีดเครื่องหมาย X ทับเครื่องหมาย  เดิม

แลวขีดเครื่องหมาย ใหมลงในในชองเดียวกับ * ก็ได 

 กรณีที่ 3 ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย * อยูหางกัน 2 ชองขึ้นไป หมายความวาความคิดเห็นของทาน

กับความคิดเห็นของกลุมแตกตางกันกรณีนี้ขอใหทานพิจารณาทบทวนดูวา เห็นดวยกับคําตอบของกลุมหรือไม  

ถาทานเห็นดวยใหขีดเครื่องหมาย X ทับเครื่องหมาย  เดิมแลวขีดเครื่องหมาย  ใหมใหใกลเคียงหรือ

ตรงกับคําตอบของกลุมก็ไดตามดุลยพินิจของทาน 

ถาทานไมเห็นดวยกับกลุมหรือยืนยันในคําตอบเดิม ขอไดโปรดอธิบายเหตุผลในชองความคิดเห็นอื่นๆ ดวย

จักเปนพระคุณยิ่ง 
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ประเมินคาความคิดเห็น ขอ ประเด็นคําถาม 

5 4 3 2 1 

 

I.R. 

ความคิดเห็น

อื่นๆ 

 องคประกอบของหนาโฮมเพจ        

1. ควรระบุชื่อวิชาและชื่อผูสอน *     0.60  

2. ควรแสดงหัวขอเรื่องของเนื้อหา *     0.53  

3. ควรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวัง *     0.56  

4. ควรมีคําแนะนําในการใชบทเรียน *     0.53  

5. 

 

การเขาสูบทเรียนควรมีระบบการใสชื่อและ

รหัสของผูเรียน 

*      

0.56 

 

6. ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน *            0.90  

 กิจกรรมการเรียนการสอน        

7. เนื้อหาบทเรียนควรมีเนื้อหาสมบูรณในตัว  *     0.75  

8. 

 

เนื้อหาควรเขาถึงไดงายไมสลับซับซอนแยก

เปนหัวขออยางชัดเจน 

*      

0.50 

 

9. เนื้อหาควรประกอบดวยเสียง  ขอความ  

กราฟก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  

*      

0.53 

 

10. 

 

ควรใชภาพเขามาชวยสราง เพื่อใหเนื้อหามี 

ความเปนรูปธรรมมากขึ้น 

*      

0.56 

 

11. ควรใชการจําลองสถานการณที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันที่ผูเรียนไดประสบ

เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความรูไดชัดเจน 

*      

 

0.53 

 

12. 

 

ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปสูแหลง 

ความรูเพิ่มเติมที่เหมาะสมแกผูเรียน 

*      

0.53 

 

 การมีปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือ

ผูเรียนกับผูเรียนดังนี้ 

       

13. โดยใชกระดานขาว (web board) *     0.56  

14. โดยใชหองสนทนา (Chat room) *     0.75  

15. โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) *     0.56  

 

 

 

 

 



 148 

ประเมินคาความคิดเห็น ขอ ประเด็นคําถาม 

5 4 3 2 1 

 

I.R. 

ความคิดเห็น

อื่นๆ 

 การวัดประเมินผล        

16. ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต 

*      

0.53 

 

17. ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต 

*      

0.53 

 

18. ควรมีการแสดงผลคะแนนของผูเรียนหลังทํา

แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

*      

0.60 

 

19. ตัวเลือกของคําถามสามารถสลับตําแหนงกัน

ไดเพื่อปองกันการจําตัวเลือกคําตอบเพียง

อยางเดียว 

*      

 

0.53 

 

20. มีภาพประกอบในคําถามเพื่อใหผูเรียนเขาใจ

ไดชัดเจน 

*      

0.64 
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ภาคผนวก ค 
 - แบบประเมนิความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอน 
   ตามแนวของสถาบันพฒันาการสอน (IDI) 
 - แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นตอการออกแบบระบบการสอน 
   ตามสถาบนัพัฒนาการสอน (IDI) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สาํหรับผูสอนในรายวิชา 
    ภาษาอังกฤษ 
 - แบบสอบถาม การใชคอมพิวเตอรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 
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เอกสารประกอบแบบประเมิน 
 

เรื่อง “ความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนที่สอดคลองกับระบบของสถาบันพัฒนาการสอน 

(IDI)” ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินโดยใชโครงสรางและองคประกอบของ IDI ที่ปรับเปล่ียนโดยใชหลักการของ 

Constructivist รวมดวย ซึ่งผูวิจัยใครขอใหผูเชี่ยวชาญประเมินระดับความเหมาะสมของระบบการสอนตามที่ผูวิจัยได

สรางขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 
 กุสตาฟสัน และรัฟวส (Gustafson and Reeves. 1990: 19-25) ไดกลาวถึงแนวโนมและทิศทางของการ

นําการออกแบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI: Instructional Development Institute) ไปใชวาเปนระบบ

การสอนที่เหมาะสําหรับผูเร่ิมตนในการออกแบบระบบการสอนนอกจากนั้นผูนําไปใชควรนําไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับเนื้อหาและบทเรียนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนนั้นนํามาซึ่งความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI: Instructional Development Institute) ประกอบดวยสาม

ขั้นตอนที่สําคัญ คือ ขั้นการใหความหมาย ขั้นการพัฒนา และขั้นการประเมินผล  

รูปแบบจําลองแสดงลักษณะของ  IDI Model : Instructional Development Institute Model 

 

    I 
DEFINE   

 

                                                                                                    

   

   

 

   

     II 
DEVELOP 

 

 

 

 

 

    III 
EVALUATE 

Identify objectives 
 

Terminal objectives 

Enabling objectives 

Construct Prototypes 
 

Instructional materials 

Evaluation materials 

Implement Recycle 
 

Review 

Decide 

Act 

Analyze Results 
 

Objectives 

Methods 

Evaluation technique 

Test Prototypes 
 

Conduct tryout 

Collect evaluation 

data 

Specify Methods 
 

Learning 

Instruction 

Media 

Identify Problem 
 

Assess needs 

Establish priorities 

State problem 

Analyze Setting 
 

Audience 

Conditions 

Relevant resources 

Organize Management 

 

Tasks 

Responsibilities 

Times lines 
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 ลักษณะเดนของรูปแบบการสอนของระบบการสอนแบบ IDI คือ การกําหนดขั้นตอนในการสอนอยาง

ตอเนื่องและเดนชัดในทุกขั้นตอน สามารถทําความเขาใจและประยุกตใชในระบบการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ

ไดอยางเหมาะสม 

 
ขั้นการ 
ให 
ความหมาย 

 
 

 

 

 

 

 
ขั้นการ 
พัฒนา 
 

 

 

 

 
 
ขั้นการ 
ประเมินผล  

สรางตนแบบ 
วัสดุการสอน 

วัสดุการประเมินผล 

การนําไปทดลองใช
ใหม 

ปรับปรุง 

การตัดสินใจ 

ลงมือปฎิบัติ 

การทดสอบตนแบบ 
ดําเนินการทดสอบ 

รวบรวมขอมูลจากการ 

ทดลอง 

 

วิเคราะหผลงาน 
วัตถุประสงค 

วิธีการ 

เทคนิคการประเมิน 

 

รายละเอียดวิธีการ 
การเรียนรู 

การสอน 

ส่ือ 

 

ระบุจุดมุงหมาย 
จุดมุงหมายนําทาง 

จุดมุงหมายปลายทาง 

 

การจัดการ 
วิเคราะหงาน ภารกิจ 

ความรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม 

ผูเรียน 

สภาพแวดลอม 

ทรัพยากรที่เกี่ยวของ 

การระบุปญหา 
ประเมินความตองการ 

กําหนดขอตกลงเบื้องตน 

กําหนดปญหา 
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 ระบบการสอนของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI: Instructional Development Institute) ประกอบดวยสาม

ขั้นตอนที่สําคัญ คือ ขั้นการใหความหมาย ขั้นการพัฒนา และขั้นการประเมินผลซึ่งแตละขั้นประกอบดวยขั้นยอยดังนี้ 

(Gustafson and Branch. 1997: 60-62) 

            1. ขั้นการใหความหมาย (Define) โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1.1 การระบุปญหา (Identify Problem) เปนการระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนรายวิชา 

ภาษาอังกฤษโดยใชขั้นตอนดังนี้  

   1.1.1 การประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและผูสอน (Assess needs)  

   1.1.2 กําหนดขอตกลงเบื้องตน (Establish priorities)     

   1.1.3 กําหนดปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นและตองการแกไข (State problem) 

 การระบุปญหานั้นประกอบดวยสามขั้นตอนยอย เปนการประเมินความตองการเกี่ยวกับตัวผูเรียนและ

ผูสอนในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษวาในการเรียนการสอนนั้นตองการสิ่งใดบาง หลังจากนั้นกําหนด

ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการที่เราไดประเมินวาพบสิ่งใดบาง และมีส่ิงใดที่ตองการ และเปนไปได ส่ิงใดที่

ควรไดรับการแกไขในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการระบุถึงปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้น และตองการแกไข 

  1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Analyze Setting) 

   1.2.1 ดานตัวผูเรียน (Audience) 

   1.2.2 ดานสภาพแวดลอม (Conditions) 

   1.2.3 ทรัพยากรที่เกี่ยวของ (Relevant resources) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพตางๆ ดานตัวผูเรียนวามีความสามารถในทางการ

เรียนและความพรอมอยูในระดับใดซึ่งผูวิจัยไดนําหลักการทางจิตวิทยาเขามารวมในการวิเคราะหผูเรียน ดาน

สภาพแวดลอมเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน สภาพแวดลอมของชุมชน ครอบครัว สภาพแวดลอมของ

โรงเรียนตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวของในการเรียนการสอน เชน ส่ือการสอน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ

ทางคอมพิวเตอร เปนตน 

  1.3 การจัดการ (Organize Management) 

   1.3.1 วิเคราะหงาน ภารกิจ (Tasks) 

   1.3.2 ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

   1.3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ (Times lines) 

 การจัดการเปนการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อใหการจัดการเรียน

การสอนมีการดําเนินการที่เปนระบบแบบแผนรวมทั้งเปนการเตรียมตัวดานสื่อ และเครื่องมือในการดําเนินการที่

เกี่ยวของกับการวิจัย 

2. ขั้นการพัฒนา (Develop)  

  2.1 ระบจุุดมุงหมาย (Identify objectives) 

   2.1.1 จุดมุงหมายนําทาง (Terminal objectives) 

   2.1.2 จุดมุงหมายปลายทาง (Enabling objectives) 
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 การระบุจุดมุงหมายผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานชวงชั้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน

ตลอดจนจุดมุงหมายของหลักสูตร และรายวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคปลายทางและ

จุดประสงคนําทางไดอยางถูกตองสอดคลองกัน ซึ่งจุดประสงคของการเรียนการสอนตองมีความชัดเจน 

  2.2  การกําหนดวิธีการ (Specify Methods) 

   2.2.1 วิธีการเรียนรู (Learning) 

   2.2.2 การสอน (Instruction) 

   2.2.3 ส่ือ (Media) 

 การเรียนการสอน การกําหนดวิธีการเรียนรู  การสอน และส่ือเปนส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยได

สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนสื่อที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีเขามารวมในการ

เรียนการสอนตลอดจนใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรูได

ดวยตนเอง 

  2.3 สรางตนแบบ (Construct Prototypes) 

   2.3.1 วัสดุการสอน (Instructional materials) 

   2.3.2 วัสดุการประเมินผล (Evaluation materials) 

 การสรางตนแบบเปนการสรางสื่อการเรียนรูและวัสดุที่ใชในการประเมินผล ผูวิจัยไดใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนวัสดุในการ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบทดสอบ 

 3. ขั้นการประเมินผล (Evaluate) 

  3.1 การทดสอบตนแบบ (Test Prototypes) 

   3.1.1 ดําเนินการทดสอบ (Conduct tryout) 

   3.1.2 รวบรวมขอมูลจากการทดลอง (Collect evaluation data) 

 ขั้นการประเมินผลเปนการทดสอบตนแบบ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ และรวบรวมขอมูลจากการทดลอง

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตลอดจนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองมาใชในการปรับปรุงแกไข และคัดเลือกแบบทดสอบเพื่อใหได

เครื่องมือที่มีคุณภาพในการวิจัย 

  3.2 วิเคราะหผลงาน (Analyze Results) 

   3.2.1 วัตถุประสงค (Objectives) 

   3.2.2 วิธีการ (Methods) 

   3.2.3 เทคนิคการประเมิน (Evaluation technique) 

 การวิเคราะหผลงานเปนขั้นตอนหลังจากการที่ทดสอบตนแบบแลวการนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมา

วิเคราะหทางดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเปนไปตามที่ไดตั้งไวหรือไมในการใชเครื่องมือในการวิจัยนั้นและ

วิธีการที่ผูวิจัยใชพบขอบกพรองหรือมีความสมบูรณมากนอยเพียงใดตลอดจนเทคนิคการประเมินผลมีความ

เหมาะสมแลวหรือไมกับผูเรียนซึ่งการแกไขขอบกพรองจะนําไปสูขั้นตอไปคือการทดลองนําไปใชใหม 
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  3.3 การนําไปทดลองใชใหม (Implement Recycle) 

        3.3.1 ปรับปรุง (Review) 

   3.3.2 การตัดสินใจ (Decide) 

   3.3.3 ลงมือปฎิบัติ (Act) 

 ขั้นตอนนี้เปนการปรับปรุงขอบกพรองที่ไดพบจากขั้นวิเคราะหผลงานตลอดจนการตัดสินใจในการแกไข

ปรับปรุงส่ิงที่บกพรองหลังจากนั้นลงมือแกไขและนําไปใชในการปฎิบัติอีกครั้งหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังวา เม่ือผูเรียน

เรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้ งแตชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาผู เรียนจะมี เจตคติที่ดีตอ

ภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และ

ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 

สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  

 โครงสรางหลักสูตรของภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของ

ผูเรียน (Proficiency-Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับคือ  

 1. ชวงชั้นที่ 1  (ป.1 -3)      ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 

 2. ชวงชั้นที่  2 (ป.4 -6)      ระดับตน (Beginner Level) 

 3. ชวงชั้นที่ 3  (ม.1 -3)      ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 

 4. ชวงชั้นที่ 4  (ม.4 -6)      ระดับกาวหนา (Expanding Level) 
 

 คณุภาพของผูเรียนภาษาอังกฤษเมื่อจบชวงช้ันที่ 2  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูที่

เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอันเปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การที่จะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดองค

ความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมีเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานของผูเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวผูเรียนจะมี

มาตรฐานดังนี้ 

 1..เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล ขาวสาร สรางความสัมพันธระหวาง

บุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเนนการฟง พูด อาน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  

ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย 

ลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพท ประมาณ 1,050-1,200 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

 3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ 
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 4. เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

ในบริบทที่หลากหลาย 

 5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา ตามบริบท 

ของขอความที่พบตามระดับชั้น 

 6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ที่เรียนตามความสนใจในระดับชั้น 

 7..มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียนและในโรงเรียน ในการแสวงหาความรู

เพิ่มเติมและความเพลิดเพลิน 

 
เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คํานามนับไมได 

ภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่อง คํานามนับไมได สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาป

ที่ 4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย  3 เร่ืองยอยคือ 

เร่ืองที่ 1  การจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 คํานามนับได 

ตอนที่ 2 คํานามนับไมได 

เร่ืองที่ 2 การบอกปริมาณของคํานามนับไมได ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 คํานามนับไมไดที่เปนของเหลว 

ตอนที่ 2 คํานามนับไมไดที่เปนมวลสารเปนกอน 

ตอนที่ 3 คํานามนับไมไดที่เปนชิ้นเล็กๆ รวมกันอยูเปนจํานวนมากจนนับไมถวน 

เรื่องที่ 3 การนําคํานามนับไมไดไปใชในประโยค การขอหรือการขอซื้อส่ิงของตางๆอยางสุภาพ  

Can I have……………..,please? 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. นักเรียนสามารถจําแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได ไดถูกตอง   

2. นักเรียนสามารถเลือกใชคําบอกปริมาณกับคํานามนับไมไดไดถูกตอง 

3. นักเรียนสามารถนําคํานามนับไมไดมาใชในประโยคไดอยางถูกตอง 
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แบบประเมิน 
 

เรื่อง ความเหมาะสมของการออกแบบระบบการสอนที่สอดคลอง 
กับระบบของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI) 

 
คําช้ีแจง    แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1   ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   แบบประเมินระดับความเหมาะสม 

  ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม 
 โปรดใหรายละเอียดในชองวางและทําเครื่องหมาย   ลงในชองส่ีเหลี่ยมที่ตรงกับความเปนจริง  

 

1. ชื่อ.................................................................นามสกุล................................................................ 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี   หรือเทียบเทา สาขา................................................... 

                   ปริญญาโท   หรือเทียบเทา สาขา................................................... 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา................................................... 

         อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  
 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองตามระดับความเหมาะสม เพื่อแสดงความคิดเห็นวา “ ระบบการเรียน

การสอน IDI ในรายวิชาภาษาอังกฤษ “ กับ “ แนวทางในการนําระบบไปใช ”  มีระดับความเหมาะสมในการออกแบบ

ใหสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการนําไปใชมากนอยเพียงใด 

 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด            นอยที่สุด 
ระบบการเรียนการสอน IDI 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5 4 3 2 1 

แนวทางในการนําระบบไปใช 

 
1. ขั้นการใหความหมาย (Define)  
มีสามองคประกอบคือ 

1.1 การระบุปญหา  

1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม  

1.3 การจัดการ 

      

      ในขั้นการใหความหมายมีวิธีการ

ดําเนินการโดยวิเคราะหระบบการสอนเพื่อ

นําไปใชในรายวิชาภาษาอังกฤษตาม

ขั้นตอนยอยดังนี้  

     1.1 การระบุปญหา (Identify Problem) 

เปนการระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งในการ

ระบุปญหานั้นประกอบดวยสามขั้นตอน

ยอยดังนี้ 

           1.1.1 การประเมินความตองการ

เกี่ยวกับตัวผูเรียนและผูสอนในการเรียน

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษวาในการ

เรียนการสอนนั้นตองการสิ่งใดบางหลัง

จากนั้น 

     

          1.1.2 กําหนดขอตกลงเบื้องตน

เกี่ยวกับความตอง การที่เราไดประเมินวา

พบส่ิงใดบางและมี ส่ิงใดที่ตองการและ

เปนไปไดและส่ิงใดที่ควรไดรับการแกไขใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

     

          1.1.3 การกําหนดปญหาที่แทจริงที่

เกิดขึ้นและตองการแกไข 

 

     

      การระบุปญหา 

     ทําการวิเคราะหถึงปญหาที่แทจริงที่

เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า

ภาษาอังกฤษสํารวจถึงความตองการของ

ผูเรียนและผูสอนเพื่อเปนขอมูลในการหา

แนวทางในการแกไข ซึ่งพบวาเนื่องจาก

ผูเรียนมีความสามารถแตกตางกัน การ

เรียนการสอนจึงควรเนนในการตอบสนอง

ความสามารถทางการเรียนรูที่แตกตางกัน

ของผูเรียน ตลอดจน โรงเรียนมีความพรอม

ในการนําส่ือเทคโนโลยีมาใชรวมในการ

เรียนการสอนเพื่อลดขอจํากัดดานเวลาและ

การใชส่ือที่มีความหลากหลายจะสงผลให

สงเสริมตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนแต

ละบุคคลอยางเต็มศักยภาพดังนั้นส่ิงที่

สามารถตอบสนองความตองการเหลานี้

และเปนไปไดคือการจัดการเรียนการสอนที่

นํา ส่ือทางเทคโนโลยีเขามารวมในการ

จัดการเรียนการสอน 
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ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด            นอยที่สุด 

ระบบการเรียนการสอน IDI 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5 4 3 2 1 

แนวทางในการนําระบบไปใช 

     1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

(Analyze Setting) การวิเคราะห

สภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพ

ตางๆดังนี้ 

         1.2.1 ดานตัวผูเรียนวามีความ 

สามารถในทางการเรียนและความพรอม

อยูในระดับใด  

     

         1.2.2 ดานสภาพแวดลอม เปนส่ิงที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเชนสภาพ 

แวดลอมของชุมชน  ครอบครัว  

สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

    

      การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 

 

      ดานตัว ผู เ รียน  วิ เคราะหถึ งความ 

สามารถพื้นฐานของผูเรียนในการใชคอม 

พิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตในการ

สืบคนขอมูล  และนอกจากนั้นได มีการ

วิเคราะหถึงพื้นฐานความรูของผูเรียนแตละ

คนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเปนแนวทางใน

การกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

         1.2.3 ทรัพยากรที่เกี่ยวของในการ

เรียนการสอนเชน ส่ือการสอน อาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการทาง

คอมพิวเตอร เปนตน     

     

      วิเคราะหดานสภาพแวดลอมของชุมชุน 

ครอบครัว และโรงเรียน มีความพรอมใน

การสนับสนุนการเรียนโดยใชคอมพิวเตอร

และเครือขายอินเทอรเน็ตตลอดจนความ

พรอมของสถานที่หองปฎิบัติการทาง

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

และความ เพี ย งพอของท รั พยาก รที่

เกี่ยวของซึ่งไดจากการสํารวจ สอบถาม

และสังเกต  

     1.3 การจัดการ  

(Organize Management) เปนการ

กําหนดเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมี

การดําเนินการที่เปนระบบแบบแผนรวมทั้ง

เปนการเตรียมตัวดานสื่อและเครื่องมือใน

การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัย ดังนี้ 

1.3.1 วิเคราะหงาน ภารกิจ 

 

     

 

1.3.2 ความรับผิดชอบ 

     

      

         1.3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

    การจัดการ 

    การจัดการเปนการเตรียมตัวสําหรับส่ือ

และเครื่องมือเพื่อจัดการเรียนการสอนให

เปนไปอยางมีแบบแผนและกําหนดการซึ่ง

เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

ครั้งนี้คือ คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจํา 

ลองสถานการณบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบฝกหัด และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนซึ่งการดําเนินการสรางเครื่อง 

มือตองมีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อ 

หาสิ่งที่ตองดําเนินการและระยะเวลาใน

การกําหนดการดําเนินการสรางเครื่องมือ 
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ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด            นอยที่สุด 

ระบบการเรียนการสอน IDI แนวทางในการนําระบบไปใช 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5 4 3 2 1 

 
2. ขั้นการพัฒนา (Develop)  
ในขั้นนี้ประกอบดวยสามองคประกอบคือ     

      

     ในขั้นการพัฒนามีวิธีการดําเนินการ

โดยวิเคราะหระบบการสอนเพื่อนําไปใชใน
     2.1 ระบุจุดมุงหมาย  รายวิชาภาษาอังกฤษตามขั้นตอนยอยดังนี้ 
     2.2 การกําหนดวิธีการ 

     2.3 สรางตนแบบ 

          2.1 ระบุจุดมุงหมาย  

(Identify objectives) เปนการระบุจุดมุง 

หมายเกี่ยวกับมาตรฐานชวงชั้นในการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียน

ตลอด จนจุดมุง หมายของหลักสูตรและ

รายวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด

จุดประ สงคไดอยางถูกตองและสอดคลอง

กัน ซึ่งจุดประสงคของการเรียนการสอน

ตองมีความชัดเจน มีสวนประกอบดังนี้ 

        2.1.1 จดุมุงหมายนําทาง 

    ระบุจุดมุงหมาย 

             

        2.1.2 จุดมุงหมายปลายทาง 

     

     ในการระบุจุดมุงหมายผูวิจัยไดศึกษา

เกี่ยวกับสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)และมาตรฐานการเรียนรู ซึ่ง

โครงสรางหลักสูตรของภาษาตางประเทศ

กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษา

และพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-

Based)ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)อยูในระดับ

ตน(Beginner  Level)  ตลอดจนจุดมุง 

หมายของหลักสูตรและรายวิชา เพื่อใชเปน

แนว ทางในการกําหนดจุดประสงคปลาย 

ทางและจุดประสงคนําทางไดอยางถูกตอง

และสอดคลองกันกับเนื้อหาของบทเรียน 

      2.2  การกําหนดวิธีการ  

(Specify Methods) ในการเรียนการสอน

ส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรูคือ 

         2.2.1 วิธีการเรียนรู   

 

     การกําหนดวิธีการ

          

         2.2.2 การสอน 

     

         

         2.2.3  ส่ือ   

 

     

      

     ผูวิจัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเองโดยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถาน 

การณบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตซึ่งเปนส่ือที่สงเสริมการใช

เทคโนโลยีเขามารวมในการเรียนการสอน

ตลอดจนใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งเปน

การสงเสริมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียน

สรางองคความรูไดดวยตนเองและสามารถ

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได

เปนอยางดี 
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ระดับความเหมาะสม 

 

มากที่สุด            นอยที่สุด 
ระบบการเรียนการสอน IDI แนวทางในการนําระบบไปใช 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5 4 3 2 1 

      2.3 สรางตนแบบ  

(Construct Prototypes) เปนการสรางสื่อ

การเรียนรูและวัสดุที่ใชในการประเมินผล 

ซึ่งประกอบดวย 

 

         2.3.1 วัสดุการสอน  

 

     การสรางตนแบบ     

     ผูวิจัยไดสรางตนแบบของบทเรียนคอม 

พิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

แบบจําลองสถานการณ ตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตเปนวัสดุในการจัดการเรียนการ

สอนโดยมีการออกแบบและจัดทําสตอรี่

บอรดแผนผังโครงสรางของบทเรียนตลอด 

จนการสรางวัสดุการประ เมินผลคือแบบ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

แบบทดสอบโดยสอดคลองกับเนื้อหาและ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (จุดประสงคการ

เรียนรู) ของบทเรียน 

      

         2.3.2 วัสดุการประเมินผล  

 

        

 

       
3. ขั้นการประเมินผล (Evaluate)      ในขั้นการประเมินผลมีวิธีการดําเนิน 
ในขั้นนี้ประกอบดวยสามองคประกอบคือ  การโดยวิเคราะหระบบการสอนเพื่อนําไป 
     3.1 การทดสอบตนแบบ  ใชในราย วิชาภาษาอังกฤษตามขั้นตอน
     3.2 การวิเคราะหผลงาน  ยอยดังนี้ 
     3.3 การนําไปทดลองใชใหม   

     3.1 การทดสอบตนแบบ  

(Test Prototypes) เปนการนําตนแบบที่ได

สรางไวแลวมาดําเนินการทดสอบเพื่อให

ทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ

เครื่องมือวัสดุการสอนและการประเมินผล

ที่สรางขึ้นหลังจากนั้นจึงรวบรวมขอมูลที่ได

จากการทดลองเพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป มี

ขั้นตอนดังนี้  

        3.1.1 ดําเนินการทดสอบ 

     การทดสอบตนแบบ

 

        3.1.2 รวบรวมขอมูลจากการทดลอง 

        

        

     

     

    ในขั้นตอนการทดสอบตนแบบผูวิจัยได

ดําเนินการทดสอบและรวบรวมขอมูลจาก

การทดลองซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการทด 

ลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิว 

เตอรมัลติมีเดียแบบจําลองสถานการณบน

เครือขายอินเทอรเน็ตตามทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสตกอนการนําไปใชจริงและมีการหาคุณ 

ภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตลอดจนการรวบรวมขอมูลที่ไดจาก

การทดลองมาใชในการปรับปรุงแกไขและ

คัดเลือกแบบทดสอบเพื่อใหไดเครื่องมือที่มี 

คุณภาพในการวิจัย 
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ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด            นอยที่สุด 

ระบบการเรียนการสอน IDI แนวทางในการนําระบบไปใช 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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     3.2 การวิเคราะหผลงาน  

(Analyze Results)หลังจากการที่ทดสอบ

ตนแบบแลวจะนําขอ มูลที่ ไดจากการ

ทดสอบมาวิเคราะหทางดานตางๆ ดังนี้ 

         3.2.1 วัตถุประสงคของการเรียนการ

สอนเปนไปตามที่ไดตั้งไวหรือไมในการใช

เครื่องมือในการวิจัยนั้น 

     การวิเคราะหผลงาน

          

         3.2.2 วิธีการ ที่ใชพบขอบกพรอง 

หรือมีความสมบูรณมากนอยเพียงใด 

 

     

    เม่ือไดทําการทดสอบตนแบบที่ใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบ 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบ 

จําลองสถานการณบนเครือขายอินเทอร 

เน็ตโดยการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพจน

ไดตามประสิทธิภาพที่ตั้งไวรวมทั้งแบบทด 

สอบจากผลของการทดสอบตนแบบจะทํา

ใหทราบวาบทเรียนและขอสอบที่สรางขึ้น

นั้นตรงตามวัตถุประสงคของการเรียนการ

สอนหรือไมรวมทั้งวิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและเทคนิคที่ใชในการประ 

เมินผลระหวางเรียนและทายบทเรียนนั้นมี

ขั้นตอนใดที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข

บางซึ่งขอบกพรองเหลานี้ไดมาโดยการ

สังเกต สัมภาษณ และการใชชองทางการ

ส่ือสารกับครูเชนผานหองสนทนา ขอความ

อิเล็กทรอนิกส และผลของคะแนนที่ผูเรียน 

                    

          3.2.3. เทคนิคการประ เมินผลมี

ความเหมาะสมแลวหรือไมกับผูเรียนซึ่งการ

แกไขขอบกพรองจะนําไปสูขั้นตอไปคือการ

ทดลองนําไปใชใหม 

 

 

     3.3 การนําไปทดลองใชใหม 

(Implement Recycle)ในขั้นตอนนี้เปนการ

ปรับปรุงขอบกพรองที่ไดพบจากขั้น

วิเคราะหผลงาน ตลอดจนการตัดสินใจใน

การแกไขปรับปรุงส่ิงที่บกพรองหลังจากนั้น

ลงมือแกไขและนําไปใชในการปฎิบัติ 

         3.3.1 ปรับปรุง (Review) 

 

         การนําไปทดลองใชใหม

 

         3.3.2 การตัดสินใจ (Decide) 

 

     

    เมื่อวิเคราะหผลงานแลวผูวิจัยนําขอบก 

พรองที่พบนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อใหบท 

เรียนที่สรางขึ้นมีความสมบูรณมากขึ้นเชน 

ดานกราฟกการนําเสนอภาพและเสียงที่

เหมาะกับผูเรียนในชวงชั้นที่ 2 ลักษณะการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและตัดสิน 

ใจวาจุดใดที่ตองปรับปรุงตลอดจนดานการ

หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบจะทําให

ทราบวาขอคําถามมีขอบกพรองสวนใดบาง

ซึ่งส่ิงเหลานี้จะนําไปสูการลงมือปฎิบัติและ

แกไขใหระบบมีความสมบูณ                

         3.3.3 ลงมือปฎิบัติ (Act)    
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
 
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

ลงชื่อ.....................................................ผูเชี่ยวชาญ 

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

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ในการสละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง : ความคิดเห็นตอการออกแบบระบบการสอนตามสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)  
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
คําช้ีแจง    แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูสอน 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูสอนที่มีตอการออกแบบระบบการสอนตามสถาบัน 

พัฒนาการสอน (IDI)  

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูสอน 
 กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงในชองวาง  

1. ชื่อ..............................................................นามสกุล........................................................ 

    สังกัด............................................................................................................................... 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา................................................................ 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา................................................................. 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา............................................................... 

         อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูสอนที่มีตอการออกแบบระบบการสอนตามสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)  
  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทานโดยมีคาแสดงระดับความคิดเห็น 

และแปลความหมายดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น    5   หมายถึง    เห็นดวยมากที่สุด 

 ระดับความคิดเห็น    4   หมายถึง    เห็นดวยมาก 

 ระดับความคิดเห็น    3   หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง 

 ระดับความคิดเห็น    2   หมายถึง    เห็นดวยนอย 

 ระดับความคิดเห็น    1   หมายถึง    ไมเห็นดวย 

 

ระดับความคิดเห็นของผูสอน   

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ระบบการเรียนการสอนถือไดวามีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

     

2. การกําหนดกรอบและการดําเนินการตามขั้นตอนของระบบการสอนสงผล

ชวยใหผูสอน ดําเนินการแกปญหาของผูเรียนไดอยางมีระบบแบบแผน 

     

3. ระบบการสอนที่นํามาใชในการแกไขปญหาของผูเรียนควรมีความยืดหยุนสูง      

4. ระบบการสอนที่มีขั้นตอนละเอียดและชัดเจนสามารถชวยใหผูสอนเขาใจและ

ดําเนินการตามขั้นตอนของระบบนั้นไดอยางเหมาะสม 

     

5. ในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษผูสอนควรทราบถึง

ความตองการและความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล 

     

6. สภาพแวดลอม ลักษณะของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และความพรอมของ

ส่ือการเรียนการสอนมีผลกับผลการเรียนรูของผูเรียน 

     

7. การจัดเตรียม การวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบของเนื้อหา และบทเรียน 

ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการสงผลใหการสอนเปนไปอยางมี

ขั้นตอนและมีความพรอมในการสอน 

     

8. การกําหนดจุดมุงหมายของรายวิชาภาษาอังกฤษ ตองคํานึงถึงมาตรฐาน 

ชวงชั้น จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดผลการเรียนรูที่

คาดหวังของผูเรียน 

     

9. ส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรูของผูเรียนคือ วิธีการการจัดการเรียนรู การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอน 

     

10. ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางและการใชวัสดุการสอน วัสดุการประเมินผล ที่

สอดคลองกับ กิจกรรมการเรียน ความพรอมและระดับความสามารถของผูเรียน 
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ขอเสนอแนะ (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูสอน 

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

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ในการสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็นของผูสอน   

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

11. การนําวัสดุการสอน วัสดุการประเมินผล มาดําเนินการทดสอบ นําไป

ทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของวสัดุการสอน ส่ือ และเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินผล จะมีสวนชวยใหทราบถึงส่ิงที่ควรนําไปปรับปรุงแกไข 

     

12. การวิเคราะหผลจากการไดทดสอบตนแบบควรพิจารณาดาน วัตถุประสงค

(ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) วิธีการที่ใชในการดําเนินการ และเทคนิคการประเมิน 

ผลวาเหมาะสมหรือไม 

     

13. การนําผลจากการวิเคราะหไปปรับปรุง กอนนําไปใชจะทําใหไดแนวทางใน

การแกไขปญหาของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

     

14. การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบมีสวนชวยในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

     

15. ผูสอนควรมีการนําระบบการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเอง 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง : การใชคอมพิวเตอรของนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 

 
ชื่อ..........................................นามสกลุ.....................................ชั้น................เลขที่.............. 

คําชี้แจง:ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ลงในชอง      ตามความเปนจริงนักเรียนสามารถตอบไดมากกวา 1 ชอง 
 

1. สถานที่ ที่นักเรียนมักใชคอมพิวเตอร 

โรงเรียน   บาน   รานอินเทอรเน็ต 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................... 
 

2. บาน ชมุชน หมูบาน หรือสถานที่ใกลที่อยูของนักเรียนมีแหลงบริการทางอินเทอรเน็ต 

    เชน บานของนักเรียน หองสมุด รานอินเทอรเน็ต  

        มี   ไมมี       
 

3. นักเรียนมักใชอินเทอรเน็ตจากสถานที่ใดบาง 

โรงเรียน   บาน   รานอินเทอรเน็ต 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................... 
 

4. ความถี่ของนักเรียนในการใชอินเทอรเน็ต 

นอยกวา 2  ครั้งตอสัปดาห   ประมาณ 3-4 คร้ังตอสัปดาห 

ประมาณ 5-6 ครั้งตอสัปดาห  นักเรียนใชอินเทอรเน็ตทุกวัน 
 

5. บริการทางอินเทอรเน็ตที่นักเรียนมักใช 

            คนหาขอมูลจากเว็บไซต                 เกมสออนไลน   

 ติดตอเพื่อนผาน e-mail ,MSN   เขาเว็บไซต 

  อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................... 
 

6. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 

มักมีผูแนะนําในการใชอินเทอรเน็ต เชน ผูปกครอง พี่ ญาติ  

 นักเรียนมักใชอนิเทอรเน็ตตามลําพัง 
 

7. ถาเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรและสามารถเรียนไดจากอินเทอรเน็ตนักเรียนจะสนใจหรือไม 

 สนใจ เพราะ ............................................................................................. 

             ไมสนใจ เพราะ ………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
 - แบบประเมนิคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย บนเครือขาย 
   อินเทอรเนต็ แบบจําลองสถานการณ ดานเทคโนโลยีการศกึษา 
           - แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย บนเครือขาย 
             อินเทอรเน็ต แบบจําลองสถานการณ ดานเนื้อหา 
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แบบประเมินคุณภาพ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเนต็ แบบจําลองสถานการณ 
 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคํานามนับไมไดที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

คําช้ีแจง    แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ที่สรางขึ้นตาม 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูเช่ียวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงในชองวาง  

1. ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................. 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา..................................................... 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา...................................................... 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา.................................................... 

         อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคํานามนับไมได ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ทานกําลังประเมินอยูนี้มีคุณภาพอยูในเกณฑใด 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

เกณฑในการประเมินไดกําหนดคาระดับคะแนนไวดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับดีมาก 

4 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 

 3 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 

 2 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

 1 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับใชไมได 

 

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. องคประกอบของหนาโฮมเพจ 
 

     

  1.1 ความชัดเจนของการแบงหมวดหมูแตละหัวขอ   

        ในหนาโฮมเพจ 

     

  1.2 ความเหมาะสมของการแสดงหัวขอยอยแตละ 

        เนื้อหาทําใหผูเรียนไมหลงทาง 

     

  1.3 ความเหมาะสมของการเขาสูบทเรียน      

  1.4 การออกแบบโดยรวมนาสนใจ      

2. ดานเนื้อหากิจกรรมการเรยีนและการ   
   ดําเนินเรื่อง 

     

  2.1 ความสอดคลองกันของผลการเรียนรูที่ 

        คาดหวังและเนื้อหาบทเรียน 

     

  2.2 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับเนื้อหา      

  2.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช      

  2.4 ความถูกตองของภาษาที่ใช      

  2.5 เนื้อหาบทเรียนความสมบูรณในตัว      

  2.6 เนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน      

  2.7 ความเหมาะสมในการใชสถานการณเพื่อให 

        ผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู 
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คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 

3. ดานอักษรและการใชสี 
 

     

  3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

        ที่ใชในการนําเสนอหัวขอ 

     

  3.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชในการ 

        นําเสนอเนื้อหา 

     

  3.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

  3.4 ความเหมาะสมของสีที่ใชในการออกแบบ      

  3.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช      

4. ดานกราฟกและเสียง 
 

     

  4.1 ความสอดคลองของภาพที่ใชประกอบกับ   

        เนื้อหาที่นําเสนอ 

     

  4.2 ความสอดคลองของภาพที่ใชประกอบกับ

แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

 

 

    

  4.3 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ      

  4.4 ความเหมาะสมของตําแหนงการวางภาพ      

  4.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย      

  4.6 ความถูกตองของภาษาบรรยาย      

5. ดานกิจกรรมแบบฝกหัดระหวางเรียน 
   และแบบทดสอบ 

     

  5.1 ความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

       กับแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

     

  5.2 ความชัดเจนของขอคําถามใน 

         แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

     

  5.3 ความเหมาะสมในการแสดงผลคะแนนของ    

         ผูเรียนหลังทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

     

  5.4 ความเหมาะสมของการนําเสนอตัวเลือก    

        (คําตอบ) ที่สลับตําแหนงกันในแตละครั้งที่ 

        ผูเรียนเขามาทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ   
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คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

  5.5 ความเหมาะสมของแบบฝกหัดและ         

        แบบทดสอบ 

     6. ดานกิจกรรมปฎิสัมพันธ และแหลงเช่ือมโยง
ความรู 

  6.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมการมี       

        ปฎิสัมพันธโดยใชกระดานขาว (web board)  

       6.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการมี                    

        ปฎิสัมพันธโดยใชหองสนทนา (chat room) 

  6.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการมี      

       ปฎิสัมพันธโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส    

       (e-mail) 

  6.4 ความเหมาะสมของเว็บไซตที่ใชในการ        

       เชื่อมโยงความรู 

  6.5 ความสอดคลองของแหลงเชื่อมโยงความรูกับ        

       เนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ (ถามี) 
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

. 

 

     ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน   

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

   

                       ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ในการสละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบจําลองสถานการณ 
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คํานามนับไมได สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  สําหรับผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 
 

คําช้ีแจง    แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ  

เร่ืองคํานามนับไมได ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูเช่ียวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงในชองวาง  

1. ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................. 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา..................................................... 

   จากสถาบันการศึกษา.................................................................... 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา...................................................... 

   จากสถาบันการศึกษา.................................................................... 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา.................................................... 

   จากสถาบันการศึกษา.................................................................... 

         อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

  จากสถาบันการศึกษา.................................................................... 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 
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คําช้ีแจง :  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคิดเห็น  

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

พอใช ควร

ปรับปรุง 

     1. ดานเนื้อหา 

1.1 ความถูกตองของเนื้อหาในบทเรียน      

1.2 ความสมบูรณของเนื้อหา      

1.3 ความสอดคลองของเนื้อหากับผลการเรียนรูที่      

      คาดหวัง 

1.4 ความเหมาะสมในการเรียงลําดับขั้นตอนของ      

      เนื้อหาในการนําเสนอ 

1.5 ความถูกตองของการใชภาษา      

1.6 ความถูกตองของภาพที่ใชในการประกอบ      

      บทเรียน 

1.7 ความสอดคลองระหวางรูปภาพและเนื้อหาใน      

      บทเรียน 

    2. ดานแบบฝกหัด  

2.1 ความชัดเจนของคําถาม      

2.2 ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับผลการเรียนรู      

      ที่คาดหวัง 

2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด      

2.4 ความสอดคลองของคําถามกับผลการเรียนรูที่      

      คาดหวัง 

2.5 ความสอดคลองระหวางรูปภาพกับคําถาม      

     3. ดานแบบทดสอบ 

3.1 ความชัดเจนของคําถาม      

3.2 ความสอดคลองของแบบทดสอบกับผลการ      

      เรียนรูที่คาดหวัง 

3.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ      

3.4 ความสอดคลองของคําถามกับผลการเรียนรูที่      

      คาดหวัง 

3.5 ความสอดคลองระหวางรูปภาพกับคําถาม      
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน   

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

   

                                   ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ในการสละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
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AN QUALITY ASSESSMENT OF SIMULATION MULTIMEDIA COMPUTER INSTRUCTION  
THROUGH THE INTERNET BY USING CONSTRUCTIVIST THEORY  

WITH  IDI  INSTRUCTIONAL SYSTEM  DESIGN 
for the content  experts  

 

Explanation This quality assessment consists of 3 parts : 

        Part 1  Data of an expert 

Part 2  The opinion on content aspect of the multimedia instruction 

Part 3  Suggestions 

 
Part 1  Data of an expert : 
 please mark  appropriate box 

1. First name.......................................................... Last name......................................................... 

2. Qualification of  education : 

         Bachelor's degree or equivalent in the field of ................................................... 

   from the educational institution............................................................................ 

                   Master's degree or equivalent in the field of ...................................................... 

   from the educational institution........................................................................... 

        Doctorate or be equivalent in the field of .....................................................… 

   from the educational institution.......................................................................... 

         or other (please specify).................................................................................... 

  from the educational institution........................................................................... 

3.  An academic :   

Teacher , Lecturer , Instructor 

Assistant professor 

Associate Professor 

Professor 
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Part 2  Please mark  according to your opinion : 

Opinion level  

The list assesses 4 3 2 1 5 
excellent Good Moderate  fair Should 

adjust 

1. Content of the simulation Multimedia computer       
    Instruction 

1.3 The correctness of the contents      

1.4 The completeness of the contents       

1.3  The compatibility of contents in expected       
        results 

1.4  The suitability of the contents for presentation      

1.5  The correct use of language      

1.6  The correct use of picture assembling lessons      

1.7  The compatibility between the picture and        
       the contents 

2. Exercises       

2.1  The clearness of questions      

2.2  The compatibility of exercise in expected       
        results 

2.3  The amount of questions suitable for the       
       the exercise 

2.4  The compatibility of questions to expected       
       results 

2.5  The compatibility between the pictures and              
       questions 

3. Test       

3.1  The clearness of  question      

3.2  The compatibility of test in expected results      

3.3  The amount of questions suitable for the test      

3.4  The compatibility of question in expected       
       results 

3.5  The compatibility between the pictures and          
       questions 
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 Part 3  Suggestion :  
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

                                                                                                        …...................................................... 

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

 

                                                                                                        Thank you very much 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องคํานามนับไมได 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนนี ้แบงเปน 3 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวม 

ทั้งหมด 30 ขอ ใชเวลาในการทํา 50 นาท ี

2. แตละขอมีจํานวนตัวเลือก 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

เทานัน้ ถานกัเรียนตอบตั้งแต 2 ตัวเลือกขึน้ไป ถือวานักเรียนตอบขอนัน้ผิด 
3. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหใชน้าํยาลบคําผิดลบคําตอบที่ไมตองการใหสะอาด     

หรือใหผูเรียนทําเครื่องหมายดังนี ้ 

  x  
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แบบทดสอบ เรื่องคํานามนับไมได 
ชื่อ.....................................................................เลขที่ ....................ชั้น................... 

___________________________________________________________________________ 
ตอนที่ 1 การจาํแนกคํานามนับไดและคํานามนับไมได จํานวน 10 ขอ 
Choose the correct word for the countable noun or uncountable noun (1-5) 
1) Choose the countable noun 

a. cake     b. salt 

c. butter    d. shirt 

2) Choose the uncountable noun 

a. teacher   b. computer 

c. tea    d. school 

3) Choose the uncountable noun 

a. ice-cream   b. student 

c. pencil   d. glass 

4) Choose the countable noun 

a. rice    b. meat 

c. drum    d. jam 

5) Choose the uncountable noun 

a. chair    b. milk 

c. ruler    d. dog 

 
Matching this picture with the word (6-10) 
6)    a. coffee   b. milk 

                                       c. cake    d. butter 

 

 

7)       a. paper   b. tissue paper 

    c. cake    d. butter 

 

 

8)     a. coconut   b. banana 

    c. bread   d. packet 
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9)     a. honey   b. rice 

    c. bean    d. tree 

 

10)      a. apple   b. fish 

    c. shopkeeper   d. meat 

 

ตอนที่ 2 การบอกปริมาณของคํานามนับไมได จํานวน 10 ขอ  
Fill the correct word in the blank (1-5) 
1) There is___________ juice. 

    a. a jug of    b. a jar of 

    c. a bottle of   d. a packet of 

 

2) There are ___________soap. 

    a. a bag of   b. a bar of 

    c.  three bars of   d. three packets of 

 

 

3) There is _______________________.        

    a. five pieces of chalk  b. a box of chalk 

    c. a tin of coffee   d. a bar of chalk 
 
 

4) There are ____________________.   

 

     

    a. two pieces of chocolate b. two bars of chocolate 

b. three bars of chocolate d. two tins of chocolate 

 

5) There is _____________________.  

 

    a. a  box of sugar  b. a can of sugar  

    c. a bag of salt   d. a jar of sugar 
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Look at the picture below and choose the correct answer (6-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

6) There is __________cake under the table. 

a. a piece of   b. a bar of 

c. a loaf of   d. a can of 

 

7) There are___________ coke near the honey.  
a. a can of    b. two cans of 

c. three bars  of   d. two packets of 

 

8) There are _____________ tissue paper under the table. 

a. a roll of   b. a tin of 

c. two rolls of   d. three bars of 

 

9) There  is  ___________ coffee. 

a. a tin of    b. a cup of 

c. a bag of    d. a jar of 

 

10) There are ___________ bread under the table. 

a. a loaf of    b. three loaves of  

c. two packet of   d. two loaves of 

 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://media.nasaexplores.com/lessons/03-040/images/honey.jpg&imgrefurl=http://www.nasaexplores.com/show_k4_student_st.php%3Fid%3D03060284524&h=157&w=157&sz=4&hl=th&start=4&tbnid=_GGVRibihUrJjM:&tbnh=97&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DHoney%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ตอนที่ 3 การนําคํานามนับไมไดไปใชในประโยคจํานวน 10 ขอ  

Reading this conversation and choose the correct answer. (1-5) 
 

Suzy   :   Good morning. Can I help you? 

Mike   :   Yes, please. Can I have five pieces of chalk, please? 

Suzy   :   I’m sorry. I don’t sell chalk. 

Kelley :   Can I have two plates of rice, please? 

Suzy   :   I’m sorry. I don’t sell rice. 

Kitty    :   Can I have a bar of soap, please? 

Suzy   :   Yes. Here you are. 

Kitty    :   How much? 

Suzy   :   Thirty-five baht. 

Kitty    :   Here you are. 

Suzy   :   Thank you very much. 
 

1) What is Suzy? 

 a. a fisherman   b. a shopkeeper 

 c. an engineer   d. a policeman 
 

2) What does Mike want to buy? 

 a. five pieces of chalk  b. a bottle of water 

 c. a tin of coffee   d. a loaf of bread  
 

3) What does Kelly want to buy? 

 a. three loaves of bread  b. five pieces of cake     

 c. two plates of rice  d. seven packet of salt 
 

4) What does Kitty want to buy? 

 a. a roll of tissue paper  b. a glass of water 

 c. a can of milk   d. a bar of soap 
 

5) How much is the soap? 

 a. 35  baht   b. 45 baht 

 c. 55 baht   d. 65 baht 
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Choose the correct answer fill in the blank.(6-10)  

 
  

 
 
 
 

S

 M

 S

imon       :  Can I have a _________of chocolate, please? (16) 
r. Bean  :  I’m sorry. I don’t sell chocolate. 

imon       :  Can I___________of soup, please?(17) 

           Mr. Bean  :  I’m________.I don’t__________.(18) 

           Simon       :  Can ____________of honey, please? (19) 

    Mr. Bean  :  I’m sorry. I don’t sell honey. 

    Simon       :  What do you sell? 

    Mr. Bean  :  I sell ___________.(20) 

6) 

a. Can I have a loaf of chocolate, please?   b. Can I have a tin of chocolate, please? 

c. Can I have a bar of chocolate, please? d. Can I have a kilo of chocolate, please? 
 

7)  

a. Can I have three packet of soup, please?  b. Can I have a box of soup, please? 

c. Can I have a bag of soup, please?  d. Can I have two tins of soup, please? 
 

8) 

a. I’m sorry .I don’t sell  fish.   b. I’m sorry .I don’t sell soup. 

c. I’m hungry. I don’t sell tea.   d. I’m happy. I don’t sell sugar. 
 

9) 

a. Can I have a plate of honey, please?   b. Can I have a jar of honey, please? 

c. Can I have a piece of honey, please?  d. Can I have a tin of honey, please? 
 

10) 

a. I sell meat.     b. I sell chocolate. 

c. I sell soup.     d. I sell honey. 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://media.nasaexplores.com/lessons/03-040/images/honey.jpg&imgrefurl=http://www.nasaexplores.com/show_k4_student_st.php%3Fid%3D03060284524&h=157&w=157&sz=4&hl=th&start=4&tbnid=_GGVRibihUrJjM:&tbnh=97&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DHoney%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ตาราง 17  แสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

 

ขอที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0.54 

0.60 

0.62 

0.46 

0.68 

0.68 

0.62 

0.66 

0.56 

0.50 

0.42 

0.46 

0.58 

0.48 

0.38 

0.60 

0.42 

0.54 

0.62 

0.40 

0.46 

0.40 

0.44 

0.44 

0.52 

0.30 

0.38 

0.44 

0.46 

0.56 

0.68 

0.72 

0.60 

0.44 

0.56 

0.64 

0.60 

0.68 

0.72 

0.52 

0.44 

0.60 

0.68 

0.48 

0.52 

0.56 

0.44 

0.60 

0.60 

0.56 

0.76 

0.64 

0.64 

0.56 

0.56 

0.52 

0.60 

0.48 

0.60 

0.40 

 
คาความเชื่อม่ัน .82 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบจําลองสถานการณ บนเครือขายอินเทอรเนต็ 
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ประวัติยอผูวจิัย 
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                                         ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล นายฐิติชัย   รักบํารุง          

วันเดือนปเกิด 19  เมษายน  2526 

สถานที่เกิด เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

สถานที่อยูปจจุบัน 192/38 หมู 3 ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

ประวัติการศึกษา  

                 พ.ศ. 2538 ประถมศึกษา  

  จาก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง          

                 พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนตน  

  จาก โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง 

                 พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   จาก ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง ระยอง 

   จังหวัดระยอง 

                 พ.ศ. 2547 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  จาก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ 5 ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  

คําส่ังกระทรวงกลาโหมที่ ๓๐/๒๕๔๗ รับการแตงตั้งยศเปน  

วาที่รอยตรี สังกัดชุดรักษาพยาบาลที่ ๑ บชร.๑ จังหวัดชลบุรี 

                 พ.ศ. 2550 ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร  

  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี  

 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  

  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ 

   


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

