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คาํสําคญั :  มลัติมีเดียออนไลน/์การสอนแบบร่วมมือ/กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

ภคพร  สารรักษ์ : การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  อาจารยที์ปรึกษา
การคน้ควา้อิสระ  :  อาจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั.  189 หนา้. 
 

  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพือพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม   
2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเ รียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  3)  เพือประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน
มลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  4) เพือประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 

5  1 หอ้งเรียน จาํนวน 34 คน ไดจ้ากการสุ่มดว้ยวิธีกาสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 
2) บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 3) 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  4)  แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  5)  แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน  

6)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test แบบ  dependent 

  ผลการวิจยัพบว่า   

  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  มีประสิทธิภาพ 81.67/80.39 ซึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ 80/80 

  2.  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  3.  กระบวนการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียนพบว่านักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.64 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48   

  4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70  
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Abstract 
52257314 : MAJOR : (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 

Keywords: online multimedia / collaborative learning 

PAKAPORN  SARARAK : THE DEVELOPMENT OF ONLINE MULTIMEDIA BY USING  COOPERATIVE 

LEARNING  ACTIVITIES ON OPERATING PRINCIPLES OF THE COMPUTER LESSON FOR LEVEL 5 

ELEMENTARY SCHOOL STUDENT, WATSRISUDARAM SCHOOL. INDEPENDENT  STUDY ADVISOR 
: ANIRUT  STIMAN  Ed.D. 189 PAGES. 
 

The purpose of this study were 1) to develop online  multimedia by using cooperative learning 

activities on operating principles of the computer lesson for level 5 elementary school student, watsrisudaram 

school. 2) to compare the learning online  multimedia by using cooperative learning activities on operating 

principles of the computer lesson for level 5 elementary school student, watsrisudaram school. 3) to evaluation 

cooperative group of students on online  multimedia by using cooperative learning activities on operating 

principles of the computer lesson. 4) to study student satisfaction needs of learners with online  multimedia by 

using cooperative learning activities on operating principles of the computer lesson.. The sample used in the 

study are.34 Grade 5 students 2nd semester 2012 academic year were selected by simple random samply. 

                   Research Instruments were 1) a structured interview for an expert 2) multimedia collaboration 

through the work of the computer 3) the quality of multimedia cooperative  4) tests of learning achievement.5) 

assessment of student’ group process work. 6) a questionnaire for satisfaction of students of a computer-assisted 

instruction. 

  The Analyze data using mean, standard deviation and t-test to test the model dependent. 

                 1. Online multimedia cooperative  through the operating principles of a computer for students in 

Grade 5, the researchers created a powerful 81.67/80.39 performance criteria specified. 

                2. Achievement of student learning through cooperative  online multimedia  operating principles of a 

computer, for the fifth grade students after learning than before learning statistically significant at the .01 level. 

                3. Students opinion for the process group of students found that students who learn through 

cooperative with multimedia lessons is satisfactory. The mean was 3.64 and standard deviation was 0.48, the 

study concludes that there are in fact. 

                4. Student Satisfaction of the online multimedia students found that the students' satisfaction with a 

collaborative multimedia web is satisfactory. With a mean of 4.20 and standard deviation was 0.70, the study 

concluded that a high level of satisfaction. 
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ขอขอบคุณรุ่นพแีละเพือนๆภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษาทุกท่าน รวมถึงกลัยาณมิตร
ทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจและใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณผู ้บริหารสถานศึกษา   คณะครูและนักเรียนโรงเรียน วัดศรีสุดาราม  
สาํนักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร ทีให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในการทาํวิจยั 
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บทที    
บทนํา 

 

1.1  ทมีาและความสําคญัของปัญหา 
 คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นสือสาํคญัอย่างหนึงเพราะเหตุว่า   นักเรียนสามารถเรียน

แบบมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตอบสนองกบับทเรียนไดแ้ละทราบผลการตอบสนองนัน  ตวัสือทีนาํเสนอก็
มีการเปลียนแปลงเคลือนไหวมีเสียงและภาพประกอบสิงเหล่านีต่างเป็นตัวกระตุ้นและการ
เสริมแรงทีสาํคญั  ทีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจและในทีสุดก็จะเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์  โดยสามารถจดัไวเ้พือให้ใครก็ไดไ้ปใชแ้ละบางเรืองก็สามารถจดัเพือตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนไดด้ว้ย การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนนนั  ก็เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาเป็นรายบุคคล  นักเรียนสามารถที
จะเรียนได้ตามเวลาทีสะดวกโดยไม่มีใครบงัคบัจะเรียนได้เร็วหรือช้าขึนอยู่กับความรู้พืนฐาน  
ความสามารถของนกัเรียนและลกัษณะการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจึงมีคุณค่าต่อการสอน
รายบุคคล โดยอาศยัความสามารถของเครืองคอมพิวเตอร์จดัหาประสบการณ์ทีมีความสัมพนัธ์กนั  
มีการแสดงเนือหาตามลาํดบัต่างกนัดว้ยบทเรียนโปรแกรมทีเตรียมไวอ้ยา่งเหมาะสมนับเป็นการ
สอนรายบุคคลอยา่งแทจ้ริง  
 คอมพวิเตอร์เป็นสือการสอนทีเป็นเทคโนโลยรีะดบัสูง  เมือมีการนาํคอมพวิเตอร์มาใชเ้ป็น 
สือในการสอนจะทําให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ในระหว่างนักเรียนกับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนทีอยู่ในห้องเรียนตามปกติ
นอกจาก นีคอมพวิเตอร์ยงัมีความสามารถในการตอบสนองต่อขอ้มูลทีนกัเรียนป้อนเขา้ไปไดท้นัที
ซึงเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู ้เ รียน   ดังนัน   ในขณะนีจึงมีการใช้คอมพิว เตอ ร์ช่วย
สอนกันอย ่า งกวา้งขวางและแพร่หลาย เพือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากโปรแกรมบทเรียน
รูปแบบต่างๆ ในแต่ละบทเรียนจะมีตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และเสียง
ประกอบดว้ยในลกัษณะของสือหลายมิติ (hypermedia) ทาํใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการเรียนไม่รู้สึกเบือ
หน่าย (กิดานนัท ์มะลิทอง, 2543) การนาํคอมพวิเตอร์มาใชใ้นลกัษณะเป็นผูส้อนไดแ้นวคิดมาจาก
การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)  แต่การใชค้อมพวิเตอร์มีความยดืหยุน่ในการใช้
งานมากกวา่การสอนแบบโปรแกรม โดยสามารถใชใ้นการตอบโตก้บันกัเรียนมีการเคลือนไหวของ
ภาพกราฟิกซึงสามารถทาํไดดี้กว่าสือและวิธีการสอนแบบอืน บทเรียนคอมพิวเตอร์ถูกสร้างและ
เขียนโปรแกรมขึนมาโดยผูช้าํนาญในการเขียนโปรแกรมและผูช้าํนาญการสอนในสาขาวิชานันๆ 
คอมพิวเตอร์จะทาํหน้าทีและมีบทบาทในการเสนอบทเรียนและเนือหา นักเรียนเป็นผูต้อบสนอง
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โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นผูป้ระเมินผลจากการตอบของผูเ้รียน  ผลของการประเมินจะช่วยเป็นเครือง
ตดัสินวา่นกัเรียนจะผา่นไปเรียนเนือหาลาํดบัต่อไปหรือไม่    
 การเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงถือไดว้่าเป็นสือประเภทหนึงทีมีประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้  ซึงกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบรายบุคคล  การเรียนรู้อาจเกิดขึนไดห้ลาย 
สถานการณ์ เพอืใหน้กัเรียนเกิดการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดการเชือมโยง 
ระหวา่งสิงเร้า และการตอบสนองต่อสิงเร้า คือข่าวสารขอ้มูลทีไดรั้บง่าย คาํพดู ภาษาเขียน รูปภาพ 
และสือการสอนเป็นสิงเร้า การตอบสนอง คือปฏิกิริยาทีผูรั้บข่าวสารแสดงออกเมือไดรั้บสิงเร้า 
และผูเ้รียนตอ้งรับผดิชอบตนเอง ลาํดบัการเรียนรู้จะแตกแยกออกเป็นขนัเล็กๆ แต่ละขนัจะมีการ 
ตอบสนองทีถูกตอ้งและนักเรียนจะรู้ผลแห่งการกระทาํทนัที การรู้ผลการกระทาํของตนจะเป็น
เครืองเสริมแรงให้ผูเ้รียนเป็นการส่งเสริมการศึกษาเป็นรายบุคคล (อรพรรณ พรสีมา. 2530 : 7) 
ส่วน เวิลด์ ไวด์ เวบ็ (WWW) เป็นการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึงไดรั้บความนิยมอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบนั เริมเขา้มาเป็นทีรู้จกัในวงการศึกษาในประเทศไทยตงัแต่ พ.ศ. 2538 ทีผ่านมา
เวบ็ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัทางการศึกษาและกลายเป็นคลงัแห่งความรู้ทีไร้พรมแดน ซึงผูส้อนได้
ใชเ้ป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพือเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่ง
การเรียนรู้อนักวา้งใหญ่ รวมทงัการนาํการศึกษาไปสู่ผูท้ีขาดโอกาสดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและ
สถานทีถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544 : 87-94) การเรียนการสอนบนเวบ็ หรือบนระบบเครือข่าย 
เป็นการพฒันาบทเรียน (Courseware) ในลกัษณะสือหลายมิติ ทงัทีเป็นรายวิชา และโมดุลตาม
หลกัสูตรขึนไวใ้ช้เป็นสือการเรียนการสอนบนเครือข่าย รวมทงัการใชส้มรรถนะของ เวิลดิ ไวด ์
เวบ็ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เรียกว่า การเรียนการสอนบนเครือข่าย (Web - Based 
Instruction :WBI) ซึงสามารถจดัทาํไดท้งัในลกัษณะของการเรียนการสอนรายวิชา (Web - Based 
Course) ต่างๆการใชเ้พือเสริมการเรียนการสอน (Web - Supported Course) หรือใชเ้พือเป็นแหล่ง
การเรียน (WebBased Learning Resource) (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2548 : 115 - 116) ดงันันจึงนับได้
วา่ บทเรียนผา่นเวบ็มีความสาํคญัและเป็นสืออีกทางเลือกหนึงทีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักเรียน การเปลียนทางเทคโนโลยีทาํให้คนเรามีความ
ตอ้งการศึกษาอยา่งต่อเนืองทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัทีจะคิดคน้ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ๆ ทีสามรถ
ตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนได้ตลอดเวลา ทาํให้เกิดการเชือมต่อระบบคอมพิวเตอร์
สถานศึกษาเขา้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเป็นการเชือมต่อคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาเขา้สู่
เครือข่ายการเรียนรู้ทีเอือต่อการสือสารความคิดและสารสนเทศ ผ่านสือกลางเป็นอิเล็กทรอนิกส์
โดยผูเ้รียนสามารถทีจะเขา้ไปเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา และไม่จาํกดัสถานที ลดปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (สุกานดา ดีโพธิกลาง.2540 : 39) อาจารยส์ามารถนาํเสนอบทเรียนของตนเองผ่าน
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เวบ็ไซตข์องสถานศึกษาเพอืให้นกัเรียนในสถานศึกษานนัๆ หรือให้ต่างสถานศึกษาไดเ้ขา้ไปศึกษา
ไดท้าํใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียน รู้สึกสนุกสนานและสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จาํกดั
เวลาและสถานที เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีเน้นนักเรียนเป็นสาํคญั นักเรียนจะเป็นผูส้ร้าง 
คน้หารวบรวม วเิคราะห์และประเมินจากทรัพยากรต่างๆ ทีมีในบทเรียนบนเครือข่าย ผูส้อนเสมือน
ผูดู้แล ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาตรวจสอบความกา้วหน้าและช่วยเหลือนักเรียน ดูแลให้นักเรียนอยู่
ในขอบข่ายทีเหมาะสม (บุปผชาติ ทพัหิกรณ์.2540 : 28)  
 วิธีการหนึงในการจดัการเรียนการสอนทีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพฒันาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบตัิให้
ทาํได ้ คิดเป็น ทาํเป็น ปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบ คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิกซอว ์ เพราะการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีใชแ้นวคิดการต่อภาพ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนทาํงานร่วมกนั 
โดยในกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกทีมีความสามารถแตกต่างกนั มีการแลกเปลียนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือพงึพาอาศยัซึงกนัและกนั และมีความรับผดิชอบร่วมกนั ทงัในส่วนตนและส่วนรวม (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544) โดยทีทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทาํกิจกรรมเดียวกัน 
ผูส้อนจะแบ่งเนือหาของเรืองทีจะใหเ้รียนรู้ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจาํนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และ
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา คน้ควา้คนละหัวขอ้ นักเรียนแต่ละคนจะเป็นผูเ้ชียวชาญ
เฉพาะเรืองทีตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มทีไดรั้บมอบหมายในหัวขอ้
เดียวกนัก็จะทาํการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั จากนันผูเ้รียนแต่ละคนจะกลบัเขา้กลุ่มเดิมของตนเพือทาํ
หน้าทีเป็นผูเ้ชียวชาญอธิบายความรู้ เนือหาสาระทีตนศึกษาให้เพือนร่วมกลุ่มฟังเพือให้เพือน
สมาชิกทงักลุ่มไดรู้้เนือหาสาระครบทุกหวัขอ้ยอ่ยและเกิดการเรียนรู้เนือหาสาระทงัเรือง(สุวิทย ์มูล
คาํ; และ อรทยั มูลคาํ. 2545) และเพือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาํเร็จตาม
เป้าหมายทีกาํหนด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544) ดงัที ชาญชยั  อาจิณสมาจาร (2533) 
กล่าวว่า การจดัโครงสร้างการพึงพาซึงกันและกันในทางบวกในแต่ละบุคคล คุณลกัษณะของ
รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ทีไดรั้บการส่งเสริมโดยการให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนจะเกิดขึน ทาํให้
เกิดผลสัมฤทธิทีสูงกว่า ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของลินด์ควิสท์ และ อบัราฮมั (Lindquist; & 
Abraham 1996) ไดศ้ึกษาผลของการใชก้ารเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว ์โดยการจดัสถานการณ์
จาํลองเป็นเวลา 5 สปัดาห์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัทีเขา้ร่วมในสถานการณ์จาํลอง
จาํนวน 76 คน ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และ
ผลสมัฤทธิในการเรียนสูงขึนหลงัจากการเขา้ร่วมสถานการณ์จาํลอง โดยพบว่าผลสัมฤทธิของกลุ่ม
ตวัอยา่งสูงขึนทงัคะแนนของแต่ละคนซึงเป็นคะแนนดิบและคะแนนกลุ่ม ซึงไดจ้ากการหาค่าเฉลีย
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ของคะแนนสมาชิกกลุ่มทุกคนซึงพบวา่การทีคะแนนของแต่ละคนส่งผลใหค้ะแนนกลุ่มสูงขึนหรือ
ลดลง ทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีความตงัใจในการเรียนและทาํแบบทดสอบมากขึน อนัทาํให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการพฒันาความสามารถของตนเองเป็นอยา่งมาก สเต็พกา (Stepka 1999: Online) ได้
ทาํการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว ์และการเรียนแบบบรรยาย ในนักเรียน
ระดบัวทิยาลยั การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พือหาความแตกต่างกนัของผลสัมฤทธิทางการเรียนของทงั
สองกลุ่ม กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนทีเรียนเศรษฐศาสตร์ในวิทยาลยั ทดลองสอนสองวิธีคือ กลุ่มที
เรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวแ์ละกลุ่มทีเรียนแบบบรรยาย จากการวิจยัทีผ่านมาพบว่า
นักเรียนทีเรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ จะมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีกว่านักเรียนทีเรียนดว้ย
การเรียนแบบรายบุคคลและการเรียนแบบแข่งขนั สาํหรับการวิจยันีนักเรียนจะไดรั้บการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนทงัสองกลุ่ม มีการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยการทดสอบทงัแบบ
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม ผลโดยรวมพบวา่ในบางครังกลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวไ์ดค้ะแนน
ทีมากกวา่กลุ่มทีเรียนแบบบรรยาย แต่บางครังกลุ่มทีเรียนแบบบรรยายก็ไดค้ะแนนมากกว่า แต่ส่วน
ใหญ่แลว้กลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือจะไดค้ะแนนทีสูงกวา่ และนกัเรียนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกทีดีต่อ
การทาํงานเป็นกลุ่ม 

 แนวคิดเกียวกบัการเรียนแบบร่วมมือของ  Mathews (1992) ทีกล่าวว่าครูควรจะทาํ
อยา่งไรทีความคิดเห็นของเด็กเก่งไม่ใคร่จะชอบการเรียนแบบร่วมมือ  และพบว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือนนัมีผลดีต่อการเรียนและทกัษะทางสงัคมของทงัเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนอ่อน  นอกจากนี
อาํพวรรณ  ทิวไผ่งาม (2537) ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือกนัในหัวขอ้ “มาช่วยให้เด็กเรียนรู้
แบบร่วมมือกันดีกว่า”  ว่าการสอนแบบร่วมมือกันนีครูผูส้อนมักประสบปัญหาหลายประการ  
กล่าวคือ  นักเรียนบางคนชอบทาํงานคนเดียว  บางคนขาดแรงจูงใจในการทาํงานกลุ่ม  บางกลุ่ม
ทาํงานเสร็จก่อนกลุ่มอืน  บางกลุ่มเสร็จล่าชา้  บางกลุ่มทาํงานเสียงดงัรบกวนกลุ่มอืน  เป็นตน้ 
 จากแนวทางการจดัการศึกษาขา้งตน้ทีกล่าวมาการวิจยัในครังนีจึงให้ความสาํคญักบั
แนวคิดการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน  เพือให้เกิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในสังคมโลก โดยการ
ยึดการจัดการเรียนการสอนทีกําหนดรายละเอียดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542  กาํหนดให้ผูส้อนจดักิจกรรมการสอนอย่างหลากหลาย  หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551  เนน้ใหมี้การสอนโดยใหมี้การจดักลุ่มใหน้กัเรียนไดท้าํงาน
ร่วมกนัและช่วยเหลือซึงกนัและกนั  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษามีเป้าหมายทีสาํคญั 
คือ การพฒันานักเรียน  นอกจากนีทกัษะการทาํงานกลุ่มทีเกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆ จะช่วยให้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ดาํเนินการไปดว้ยดี จนกระทงับรรลุเป้าหมายและวิธีการจดัการเรียนรู้
รูปแบบจิกซอว ์ โดยใหน้กัเรียนไดมี้การสร้างองคค์วามรู้ในระบบกลุ่มร่วมกนั  ศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั  
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ทาํงานร่วมกนั  ให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ให้นักเรียนเกิดความเชือมนัในตนเองและ
กลุ่มของตนในการเรียนรู้ 
  สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  ปีการศึกษา 2553 ทีผา่นมาซึงผูว้จิยัไดป้ฏิบตัิหน้าทีการสอนในรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ีช่วงชนัที  ปรากฏวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปาน
กลางและตาํ  จากรายงานผลคะแนนรวม O-Net  และผลการเรียนเฉลียปี 2552  มีค่าเฉลียเท่ากบั 
48.6  จากคะแนนเต็มร้อย  ซึงยงัเป็นเกณฑท์ีตอ้งปรับปรุง  ดงันันการแกปั้ญหาการเรียนการสอน
วชิาคอมพวิเตอร์ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียโดยใชก้ารเรียนรู้รูปแบบของ   จิกซอว ์ จะส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการกลุ่มดีขึน และในเนือหาเรืองหลักการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดบัปานกลางและตาํเป็นส่วนใหญ่ซึง
อาจจะมีสาเหตุมาจากตวันักเรียน  สภาพแวดลอ้มในชุมชน  วิธีการเรียนการสอน ปัญหาทีเกิดขึน
ในระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนการสอนคือ นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทีต่างกนั นักเรียน
ทีเก่งต่างก็ทาํงานของตนเองในขณะทีนักเรียนทีอ่อนก็จะหยดุและไม่ทาํงาน ซึงนักเรียนทงัสอง
กลุ่มไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน  ประกอบกับในปัจจุบันบทเรียน
คอมพวิเตอร์มลัติมีเดียมีการนาํมาใชเ้สนอเนือหาของบทเรียนต่างๆ  แต่ยงัขาดวิธีการส่งเสริมการ
เรียนเป็นกลุ่ม  ผูส้อนจึงตอ้งจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีการแลกเปลียนความคิดเห็นกนั  นักเรียนตอ้ง
ใชค้วามสามารถและความเขา้ใจ  และมีการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน  ซึงการเรียนโดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มเป็นวธีิการเรียนทีมีการจดักลุ่มการทาํงานเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิมพูนแรงจูงใจทางการ
เรียนโดยการจดัสถานการณ์  และบรรยากาศให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกทีมีลกัษณะแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ของตนเอง และของสมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบความสาํเร็จของกลุ่มร่วมกนั ความสาํเร็จของกลุ่ม
พจิารณาจากความสาํเร็จในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน  ซึงเป็นวธีิการเรียนรู้ทีจะพฒันานักเรียน
ด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึงเป็นลักษณะทีสอดคล้องกับสภาพทีเหมาะสมในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม 
  จากแนวคิดดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจทีจะนําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์
ร่วมกับการจกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรืองหลักการทาํงานของคอมพิวเตอร์เบืองตน้  มาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพือช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ และยงัเป็นเครืองมือช่วยสอน
สําหรับครูผูส้อนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน  ซึงเห็นว่ากิจกรรมการสอนแบบ    จิกซอว์ เป็น
กระบวนการทีเน้นนักเรียน  โดยคาํนึงถึงการร่วมมือกนัเรียนรู้ จากสภาพกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี   ผลทีไดจ้ากการศึกษาครังนีจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
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สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรายวิชาอืนๆ  
ต่อไป 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการ

ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัตมิีเดีย 
ออนไลน์ 

         เป็นการนาํคอมพิวเตอร์มาเป็น
เครืองมือสร้างเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
ประกอบไปดว้ย เนือหาวชิา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ ลกัษณะของการนาํเสนอ 
อาจมีทงัตวัหนังสือ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลือนไหว สีหรือเสียง เพอืดึงดูดให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิงขึน รวมทงั
การแสดงผลการเรียน ให้ทราบทนัทีดว้ย
ขอ้มูลยอ้นกลบัให้แก่ผูเ้รียน และยงัมีการ
จดัลาํดบัวธีิการสอนหรือ กิจกรรมต่างๆ 
เพือให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน 

กิดานันท์  มะลิทอง(2543)  

การเรียนรู้ร่วมมอืรูปแบบจิกซอว์ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีใชแ้นวคิดการต่อภาพ  
ขนัที 1 การกาํหนดขนาดของกลุ่ม โดยกาํหนดขนาดของกลุ่ม
ตามจาํนวนหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละคาบเรียน  ขนัที 2 การแบ่งหวัขอ้
ยอ่ย ครูแบ่งเนือหาทีจะเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย โดยใหส้มาชิก
แต่ละคนรับผดิชอบเนือหาหวัขอ้ยอ่ยไปศึกษาคน้ควา้  ขนัที 3 
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยสมาชิกทีไดรั้บมอบหมายให้
ศึกษาหวัขอ้เดียวกนัของแต่ละกลุ่ม เพือศึกษาหาความรู้จากสือ 
เตรียมการถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิก ขนัที 4 การถ่ายทอด
ความรู้เป็นขนัถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายขอ้มูลเพือตรวจสอบความรู้ร่วมกนั   ขนัที 5 
ตรวจสอบผลงานและทดสอบเนือหาทีศึกษาแลว้ใหค้ะแนน
รายบุคคลแลว้นาํมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม  

สุวิทย ์มูลคาํ; และ อรทยั มูลคาํ. (2545) 

กระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

ความพงึพอใจของนกัเรียน 

บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานของคอมพวิเตอร์เบืองตน้ 

หลกัสูตรการงานอาชีพและ
เทคโนโลย(ีคอมพวิเตอร์) 

1. คอมพิวเตอร์คอือะไร 
    - ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
    - การทาํงานของคอมพิวเตอร์ 
    - ลกัษณะเด่นของ
คอมพิวเตอร์ 
    - ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
2. ประวตัิความเป็นมาของ
คอมพิวเตอร์ 
3. 1ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
4. องคป์ระกอบของ
คอมพิวเตอร์  

หลกัสูตรแกนกลางฯ51  
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 
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.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 . .   เพือพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดั
ศรีสุดาราม   

 . .   เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 
วดัศรีสุดาราม   
 . .   เพือประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  

 . .   เพอืประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  

 

.   สมมติฐานงานวิจัย 
 

 . .  บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 
วดัศรีสุดาราม มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ีกาํหนด  80/80 

 . .   ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนแตกต่างกนั 

 . .   ผลการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  มีความร่วมมืออยู่
ระดบัมาก 

 . .   ความพึงพอใจของนักเรียนทีเรียนบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ อยูใ่นระดบัมาก 
 

.   ขอบเขตของการวิจัย 
 การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 

หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 
วดัศรีสุดาราม นี  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาจากประชากรทงัหมด  โดยมีขอบเขตการวจิยั  ดงันี 
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  . .   ประชากร 
 การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 

หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 
วดัศรีสุดาราม  โรงเรียนเครือข่ายที 58  ประกอบดว้ย  โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  โรงเรียนวดัวิเศษการ  
โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี โรงเรียนวดัดุสิตาราม โรงเรียนวดัปฐมบุตรอิศราราม  จาํนวนนกัเรียน  
270  คน  (5 หอ้งเรียน)   
  . .   กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  คือ  นักเรียนในระดับชันประถมศึกษาปีที  5  
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม   จาํนวน  34 คน  ทีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Simpling )  
ใชโ้รงเรียนและหอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
  . .   ขอบเขตเนือหา 

 การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 
วดัศรีสุดาราม  ผูว้จิยัไดศึ้กษากาํหนดขอบเขตเนือหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชนัประถมศึกษาปีที  5 
 

.   ตัวแปรทีศึกษา 
  . .   ตวัแปรตน้  คือ  บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์   
  . .   ตวัแปรตามทีใชใ้นการศึกษา   

    -  ผลสัมฤทธิทางการเรียน    
    -  คะแนนการทาํงานกลุ่มทีเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
    -  ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

.   นิยามศัพท์ 
  1.  บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์   หมายถึง   สือทีผูว้ิจยัออกแบบและสร้างขึนเพือ
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์  เรือง  หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 5  ซึงเป็นรายวชิาทีเป็นสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพนืฐาน พ.ศ.2551   มีการนาํเสนอบทเรียน การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย และการทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เพอืดูผลสมัฤทธิทางการเรียนของแต่ละบุคคล โดยผา่นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
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        2.  การเรียนร่วมมือ  (Co-operative Learning)  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทีจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มขนาดเล็กจาํนวน 4 คน – 6 คน โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนแบบจิกซอว์ ซึงแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกทีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน 
แลกเปลียนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึงพาซึงกนัและกนั และรับผิดชอบร่วมกนั ทงัในส่วนตนและ
ส่วนรวม เพอืใหต้นเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาํเร็จตามทีเป้าหมายกาํหนด  

       3.  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ และทกัษะทีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ 
วชิาคอมพวิเตอร์  อนัเป็นผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมดา้นต่างๆ  ซึงการวิจยัครังนีสามารถ
วดัผลสมัฤทธิจากคะแนนของผูเ้รียน  ทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิของกลุ่มสัมฤทธิ
ของวิชาคอมพิวเตอร์  เรืองหลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ชนัประถมศึกษาปีที 5  ที
ผูว้จิยัสร้างขึนเป็นแบบทดสอบปรนยั  4  ตวัเลือก 

 4.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความคิดเห็นของนักเรียนทีไดจ้ากแบบประเมินความพึง
พอใจเกียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  วิชาคอมพิวเตอร์ เรืองหลกัการทาํงานเบืองตน้
ของคอมพิวเตอร์  ทีระดบัมากขึนไป  ซึงไดม้าจากผูเ้รียนตอบแบบสอบถาม 

 5. กระบวนการทาํงานกลุ่ม หมายถึง ขนัตอนและกิจกรรมการทาํงานร่วมกนัเพอืให้
เกิดการสือสารทีมีประสิทธิภาพแลก่อใหเ้กิดความไวว้างใจและการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มอนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ กระบวนการ
กลุ่มประกอบดว้ย การวางแผนงาน การดาํเนินงานตามแผน การติดตามประเมินงาน และการ
ปรับปรุงพฒันางานใหส้าํเร็จถูกตอ้งและสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
 6.  ประสิทธิภาพบทเรียน   หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน  เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  
กรุงเทพมหานคร  โดยถือเกณฑ ์80/80 
  -  E1  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลียของนักเรียนทุกคนทีได้จากการทาํ
แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียแบบร่วมมือผ่านเว็บ เรืองหลกัการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ชนัประถมศึกษาปีที 5  โดยคิดเป็นค่าไม่ตาํกวา่ร้อยละ  80 
  -  E2  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลียของนักเรียนทุกคนทีได้จากการทาํ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียแบบร่วมมือ เรืองหลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ชนัประถมศึกษาปีที 5  โดยคิดเป็นค่าไม่ตาํกวา่ร้อยละ  80 
 7.  นักเรียน   หมายถึง   ผูท้ีกาํลงัศึกษาในชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดา-
ราม สํานักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ทีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที  ปี
การศึกษา  
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บทท ี    
วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 

 ในการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน
วดัศรีสุดาราม  ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัในครังนี  จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมีหลกัการ
ขนัพืนฐาน  แนวคิด  หรือทฤษฎีทีนาํมาอ้างอิง  โดยทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งในการพฒันา
บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้
ของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  ประกอบดว้ย 

        2.1  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

        2.1.1  วตัถุประสงคก์ารเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

        2.1.2  การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
               2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.2  หลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบับทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย 

  2.2.1  ความหมายของคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย 

  2.2.2  บทบาทของคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย 

  2.2.3  องคป์ระกอบของระบบมลัติมีเดีย 

  2.2.4  ประเภทของระบบมลัติมีเดีย 
  2.2.5  การเรียนการสอนออนไลน ์

 2.3  ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

  2.3.1  ความหมายของกลุ่ม 

   2.3.2  ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 

   2.3.3  จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม 

   2.3.4  หลกัการของกิจกรรมกลุ่ม 
 2.4  ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการเรียนร่วมมือ (Co-operative Learning) 

        2.4.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

    2.4.2  องคป์ระกอบการเรียนแบบร่วมมือ 

    2.4.3  ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ 
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 2.5  ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 2.6  การประเมินความพงึพอใจ 

 2.7  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

2.1  การจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

 2.1.1 วัตถุประสงค์การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระทีช่วยพฒันาให้

ผูเ้รียนมีความรู้    ความเขา้ใจ   มีทักษะพืนฐานทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการ
เปลียนแปลง สามารถนาํความรู้เกียวกบัการดาํรงชีวิต   การอาชีพ และเทคโนโลย ีมาใชป้ระโยชน์
ในการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ   รักการทาํงาน และมีเจตคติทีดีต่อการทาํงาน   สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้
อยา่งพอเพยีงและมีความสุข 

 2.1.2 การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพือให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทกัษะในการทาํงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ               
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสาํคญั  ดงันี   

  การดํารงชีวิตและครอบครัว    เป็นสาระเกียวกับการทาํงานในชีวิตประจําว ัน  
ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจทีพอเพียง   ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม   เน้น
การปฏิบตัิจริงจนเกิดความมนัใจและภูมิใจในผลสาํเร็จของงาน  เพือให้คน้พบความสามารถ  ความ
ถนดั และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัการพฒันาความสามารถ
ของมนุษยอ์ยา่งสร้างสรรค ์  โดยนาํความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยสีร้างสิงของ เครืองใช ้
วธีิการ  หรือเพมิประสิทธิภาพในการดาํรงชีวติ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   เป็นสาระเกียวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสือสาร การคน้หาขอ้มูล การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ การแกปั้ญหาหรือการ
สร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

 การอาชีพ    เป็นสาระทีเกียวขอ้งกับทกัษะทีจาํเป็นต่ออาชีพ เห็นความสําคญัของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติทีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพ
สุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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 2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที 1   การดํารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง1.1     เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทักษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะ                   

การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั   และทกัษะ              
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน  มีจิตสาํนึก              
ในการใชพ้ลงังาน  ทรัพยากร  และสิงแวดลอ้มเพอืการดาํรงชีวติและครอบครัว 

สาระที 2   การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง 2.1   เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิงของ

เครืองใช ้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สงัคม  สิงแวดลอ้ม  และมีส่วน 

 ร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีียงัยนื  
สาระที 3    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  
มาตรฐาน ง 3.1    เขา้ใจ   เห็นคุณค่า    และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้

ขอ้มูล การเรียนรู้    การสือสาร  การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม   

สาระที 4    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 4.1   เขา้ใจ มีทกัษะทีจาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยี 
                           เพอืพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพ 

 2.1.4 คุณภาพของผู้เรียน 

 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมเพือให้เป็นคนดีมี
ความรู้ความสามารถโดยมีคุณลกัษณะทีพงึประสงค ์ ดงันี 

 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการดาํรงชีวติและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและ
เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพอืการทาํงานและอาชีพ  

 มีทกัษะในการทาํงานการประกอบอาชีพ  การจดัการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้
เทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศในการทาํงาน สามารถทาํงานอยา่งมีกลยทุธ์ สร้างและพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือวธีิการใหม่มีความรับผดิชอบ  ซือสัตย ์ขยนั อดทน รักการทาํงาน ประหยดั อดออม 
ตรงต่อเวลา เอือเฟือเสียสละและมีวนิยัในการทาํงานเห็นคุณค่าความสาํคญัของงานและอาชีพสุจริต 
ตระหนกัถึงความสาํคญัของสารสนเทศ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอม และพลงังาน
ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถดงัต่อไปนี 
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     เขา้ใจกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํงาน มี
ทกัษะ  การแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาและทกัษะการจดัการ มีลกัษณะนิสัยการ
ทาํงาน  ทีเสียสละ มีคุณธรรม ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้ง และมีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
     เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค ์                 
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการ   สร้างสิงของเครืองใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี  อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพือนําไปสู่การสร้าง
ชินงานหรือแบบจาํลองความคิดและการรายงานผล  เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต  
สงัคม สิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยดีว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ทีไม่มีผลกระทบกบัสิงแวดลอ้ม 

     เขา้ใจหลกัการเบืองตน้ของการสือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลกัการและวิธี
แก้ปัญหา  หรือการทาํโครงงานดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะการคน้หา
ขอ้มูล  และการติดต่อสือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้
คอมพิวเตอร์   ในการแก้ปัญหา สร้างชินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนาํเสนองาน 

    เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติทีดีต่อและเห็นความสาํคญัของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางานทาํ คุณสมบติัทีจาํเป็นสําหรับการมีงานทาํ วิเคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ มี
ทกัษะพนืฐานทีจาํเป็นสาํหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพทีสนใจ และประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพทีสอดคลอ้งกบัความรู้  ความถนดั และความสนใจ 

 2.1.5 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 กลวธีิการจดัการเรียนรู้ เป็นหัวใจสาํคญัของการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  แนวความคิดหลัก (Main 

Concept)   กลวธีิการจดัการเรียนรูมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

                 . จดัการเรียนรู้ใหค้รบองคร์วมของการพฒันาตามศกัยภาพผูเ้รียน คือผูเ้รียนตอ้งมีทงั
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

               . การจดัการเรียนรู้ตองกาํหนดเป็นงาน (Task)  โดยแต่ละงานตอ้งเป็นไปตาม
โครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลย ีทงั  หวัขอ้ คือ 

                        )  ความหมายของงาน 

                        )  ความสาํคญัและประโยชน์ของงาน 

                        )  มีทฤษฎีสนบัสนุนหลกัการของงาน 
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                        )  วธีิการและขนัตอนของการทาํงาน 

                        )  กระบวนการทาํงานการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

                        )  การนาํเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการทาํงานการสร้างและ
พฒันาผลิตภณัฑห์รือวธีิการใหม่ ๆ 

                     )  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการทาํงานและประกอบอาชีพ ผูส้อนสามารถ
สอนแต่ละงานครบหรือไม่ ทงั  หัวขอ้ก็ได้ขึนอยู่กับลักษณะงานแต่ทังนีจะตอ้งสอนครบ ทัง
มาตรฐานดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

   . การจดัการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถนาํความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม จากสาระภายในกลุ่มบูรณาการกันได้ หรือนาํสาระจากกลุ่มวิชาอืนมาบูรณาการกับ
สาระ       ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ เพือให้ผูเ้ รียนสามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการเรียนรู้  ต่างๆ เช่น กระบวนการทาํงาน  กระบวนการคิด  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ฯลฯ  จนเกิดทกัษะ
ในการทาํงาน และไดชิ้นงาน รวมทงัสร้างพฒันางานและวธีิการใหม่ 

   . จดัการเรียนรู้ไดท้งัภายในชนัเรียน นอกชนัเรียน โดยจดัในสถานปฏิบติังานแหล่ง 
วทิยาการ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ทงันีให้ขึนอยูก่บัสภาพความพร้อม
ของสถานศึกษา ผูเ้รียน และดุลยพินิจของผู ้สอนโดยคาํนึงถึงสภาพการเปลียนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี

   .  จดัการเรียนรู้โดยกระตุน้ในผูเ้รียนกาํหนดงานทีมีความหมายกับผูเ้รียน ทาํให้
ผูเ้รียนเห็นประโยชน์ ความสาํคญั เห็นคุณค่า ยอมทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน 

   .  จดัการเรียนรู้โดยผูส้อนต้องคาํนึงถึงความตอ้งการความสนใจความพร้อมทาง
ร่างกายอุปนิสยั สติปัญญา และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

 2.1.6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพอืใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยจึีงเสนอแนะรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้   รูปแบบ ผูส้อนจะเริมตน้จากรูปแบบใดก่อนหลงัก็ได ้และอาจจดัการเรียนรู้ให้
ครบทงั  รูปแบบ หรือไม่ครบทงั  รูปแบบก็ได ้รายละเอียดมีดงันี 

 .  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงเป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือทาํงานจริงๆ 
มีขนัตอนอยา่งนอ้ย    ขนัตอน คือ 

) ขนัศึกษาและวเิคราะห์ 

) ขนัวางแผน 
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) ขนัปฏิบติั 

       -  ผูส้อนใหค้าํแนะนาํ         
-  ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิ                  
-  ผูเ้รียนฝึกฝน 

) ขนัประเมิน / ปรับปรุง 

                .  การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้เป็นการเรียนทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา 
คน้ควา้ในเรืองทีสนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ จนสามารถสนองแรงจูงใจ ใฝ่รู้ของตนเอง ทงันีผูส้อน
ควรให้ผูเ้รียนเรียบเรียงกระบวนการแสวงหาความรู้ เสนอต่อผูส้อนและหรือกลุ่มผูเ้รียน 

              .  การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรูซึงครูผูส้อนควรดาํเนินการจดัการเรียน         

การสอนใหค้รบทงั   ขนัตอน เพอืใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ดงันี 

) ครูผูส้อนสร้างกิจกรรม โดยทีกิจกรรมนนัอาจจะเชือมโยงกบัสถานการณ์ของ       

ผูเ้รียน หรือเป็นกิจกรรมใหม่ หรือเป็นประสบการณ์ในชีวติประจาํวนัก็ได ้

) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ขอ้ )  โดยการอภิปราย การศึกษากรณีตวัอยา่งหรือ 

การปฏิบติักิจกรรมนนั ๆ ฯลฯ 

) ผูเ้รียนวเิคราะห์ผลทีเกิดขึนจากการปฏิบติักิจกรรม วา่เกิดจากอะไร 

) สรุปผลทีไดจ้าก ขอ้ )   เพอืนาํไปสู่หลกัการ/แนวคิดของสิงทีไดเ้รียนรู้  

) นาํหลกัการ/แนวคิดจาก ขอ้ )  ไปใชก้บักิจกรรมใหม่ หรือ กิจกรรมอืน ๆหรือ 

สถานการณ์ใหม่ต่อไป 

              . การเรียนรู้จากการทาํงานกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหมี้การเลือกใชก้ระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการทาํงานร่วมกบัผูอื้น ฯลฯ 

  2.1.7   การวัดและประเมินผล 
  . วตัถุประสงคข์องการวดัและประเมินผล 

.  เพอืวนิิจฉยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ กระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมของผูเ้รียน เพอืส่งเสริมผูเ้รียนพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

 .  เพือใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผูเ้รียนตรวจสอบว่าผูเ้รียนไดบรรลุตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้เพยีงใด 

 .   เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลเพอืสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดบัพฒันาการของ       
ผูเ้รียน 
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    . แนวทางของการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
    การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนการสอนทีวาง

ไวไ้ด ้ควรมีแนวทาง ดงัต่อไปนี 

    .   ตอ้งวดัและประเมินผลทงัความรู้ ความคิด ความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทงัโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    .   วธีิการวดัและประเมินผล ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนด 

    .   ตอ้งเก็บขอ้มูลทไีดจ้ากการวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง และตอ้ง
ประเมินผล ภายใตข้อ้มูลทีมีอยู ่
    .   ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตอ้งนาํไปสู่การแปลผลและ
ขอ้สรุป      ทีสมเหตุสมผล 

    .   การวดัและประเมินผลตอ้งมีความเทียงตรงและเป็นธรรม ทงัในดา้นของวธีิการ
วดัโอกาสของการประเมินการวดัและประเมินผล จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิต่อกระบวนการเรียน
การสอน วธีิการวดัและประเมินผลทีสามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงของผูเ้รียน และ
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทงั  ดา้น ตามทีกล่าวมาแลว้  จึงตอ้งวดัและ
ประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic assessment)  
 

2.2  หลักการและทฤษฎีทีเกียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 2.2.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

มีผูใ้หค้วามหมายของคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียไวด้งันี 

 แพทริเซีย  (Patricia , 1994)   กล่าวถึงความหมายของมลัติมีเดีย โดยแบ่งออกเป็น  2  
ยคุ คือ  ยคุแรกก่อนหน้าทีไมโครคอมพิวเตอร์จะเขา้มาว่า  หมายถึง  การรวบรวมเครืองมือ  AV  
เช่น  สไลด์โปรเจกเตอร์วิทยุคาสเซ็ทมาใชร่้วมกนัในรูปแบบการนําเสนอไอเดีย  เพือช่วยสอน
เหมือนกบัชุดฝึกอบรมสือผสมทีรวมอุปกรณ์ช่วยสอนไวต้ามเรืองราวหัวขอ้หลกัสูตรทีจะเรียน ยคุ
ทีสอง เมือมีคอมพวิเตอร์เขา้มาทาํให้ทิศทางมลัติมีเดียเปลียนไปในทิศทางใหม่ขึน  โดยมลัติมีเดีย
กลายเป็นการรวมสือทางอิเล็กทรอนิกส์2  อยา่งขึนไป และมีการควบคุมโดยใชไ้มโครคอมพวิเตอร์ 

 วอคแกน (Vaughan , 1994)   กล่าวว่า  มลัติมีเดีย  หมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์สือ
ความหมายโดยการผสมผสานสือหลายชนิด  เช่น  ขอ้ความและภาพศิลป์ (Graphic art)  เสียง  
ภาพเคลือนไหว  และภาพ   วดีิทศัน์ทีถ่ายจากของจริงดว้ยคอมพวิเตอร์ (Animation) 
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 โฮลคอมบ ์(Holcomb , 1992)  ไดใ้ห้ความหมายของ มลัติมีเดีย หมายถึง  เทคโนโลยี
ลกัษณะหนึงทีทาํหนา้ทีในการผสมผสานสิงทีเป็นขอ้ความ กราฟิก  ภาพเคลือนไหว  เสียง  ดนตรี  
วดิีทศัน์ ในการนาํเสนอโดยใชค้อมพวิเตอร์เป็นตวัควบคุมการทาํงาน 

 ธนะพฒัน์  ถึงสุข  และชเนนทร์  สุขวารี (2539)  กล่าวว่า  มลัติมีเดีย หมายถึง  การ
รวบรวมการทาํงานของเสียง (Sound) ภาพเคลือนไหว (Animation) ภาพนิง (Still images) ขอ้ความ
(Text) และภาพวดิีทศัน์(Video) มาเชือมต่อกนัโดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ 

 ไพริน  บุญเดช (2539)  กล่าวว่า  มลัติมีเดีย  หมายถึง  การรวบรวมวิธีการแสดง
ข่าวสารดว้ยสือต่างๆ กนัไม่วา่จะเป็นการแสดงข่าวสารดว้ยภาพนิง  ภาพเคลือนไหว  ภาพจากแผ่น
ซีดี  ภาพจากวดิีโอ  รวมทงัเสียงพดู  เสียงเพลงทงัแบบโมโนและสเตอริโอ 

 ประสิทธิ  วรฉตัรวณิช (2535)  กล่าววา่  มลัติมีเดีย  หมายถึง การนาํสือประกอบต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็นสือทีเห็นดว้ยตา เช่น ภาพเคลือนไหวทีเหมือนจริงบนจอมอนิเตอร์ของเรา   หรือสือที
รับรู้ไดด้ว้ยเสียง  เช่นเสียงดนตรีหรือสือประกอบต่างๆ ซึงสือเหล่านีเราสามารถนาํมาประสมกนัได้
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองคอมพวิเตอร์นนัเอง 

 ยนื  ภู่วรวรรณ  (2538) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีได้
นาํเนือหาวิชาและลาํดับวิธีการสอนมาบนัทึกเก็บไว ้ คอมพิวเตอร์จะช่วยนาํบทเรียนทีเตรียมไว้
อยา่งเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบทีเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนแต่ละคน 

       ซินน์ (Zinn , 2005) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง การใชค้อมพวิเตอร์แสดงการ   
ฝึกฝน  ฝึกหัด แบบฝึกหัดและทบทวนลาํดบับทเรียนให้แก่นักเรียน  และบางทีก็ช่วยนักเรียนใน
ดา้นการโตต้อบเกียวกบัเนือหาของการเรียนการสอน 

จากความหมายของคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียทีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่   
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Multimedia Computer)   เป็นการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาควบคุมสือต่าง ๆ   
เพอืใหท้าํงานร่วมกนั สือทีจะเขา้มาร่วมในระบบมลัติมีเดีย อาจเป็นทงัสญัลกัษณ์  ภาพและเสียง  ที
ใช้เครืองคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในการทาํงานในระบบสัญญาณดิจิตอลสือต่าง ๆ  หรือ
มัลติมีเดียสามารถเพิมประสิทธิภาพให้กับเครืองคอมพิวเตอร์และผูใ้ช้ได้ในหลายๆกรณี โดย
ความสามารถในการนาํเอาสือเดียว (Mono Media) ทงัทีเป็น ภาพ, เสียง, วีดีโอ, แอนนิเมชัน 
(Animation) ขอ้ความ (text) เขา้ไปช่วยในการใหข้อ้มูล เป็นการพฒันาวธีิการสือสารระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์ไปอีกขนัหนึง การทีระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สามารถนําสือต่าง ๆ มาใช้
ร่วมกนัได ้ทาํให้รูปแบบการติดต่อ  ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษยเ์ป็นไปตามธรรมชาติทีใชใ้น
การสือสารกันมากทีสุด  เป็นการเพิมความชัดเจนของขอ้มูล ข่าวสารและความเขา้ใจในการสือ
ความหมายไดดี้ยงิขึน การโตต้อบระหวา่งมนุษยก์บัเครืองคอมพวิเตอร์  จึงเป็นไปอยา่งง่านดายและ
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มีประสิทธิภาพ หากพจิารณาภาพรวมจะพบว่าระบบคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีบทบาทมากขึน  เป็น
การขยายความสามารถในการสือสารขึนอยา่งมากมาย ระบบคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจึงมีบทบาท
มากขึนทุกทีไม่วา่ในงาน  ดา้นการศึกษา  ดา้นธุรกิจ  ดา้นสือสารโทรคมนาคม  และงานดา้นอืน ๆ 

 2.2.2  บทบาทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 นับตงัแต่คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไดรั้บการพฒันาขึนก็ไดรั้บความสนใจ  และนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นทุกวงการ  ทาํใหเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการใชง้าน
คอมพวิเตอร์มากขึนเพิมขึนทุกวนั และมีผูไ้ดก้ล่าวถึงบทบาทคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียไวห้ลายท่าน 

ดงันี 

 โฮลคอมบ ์ (Holcomb , 1992)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยมีัลติมีเดียไวว้่า
ววิฒันาการทางดา้นเทคโนโลยมีลัติมีเดียมีบทบาทสาํคญัอยา่งมาก ในการเพิมความสามารถในการ
ติดต่อสือสารระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์กบัมนุษยท์าํให้ผูใ้ชส้ามารถใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ไดง่้าย  
และมีประสิทธิภาพดว้ยวธีิการนาํเสนอหลานแบบ  ซึงจะช่วยให้การรับรู้และเรียนรู้เนือหาข่าวสาร
ชดัเจนมากยงิขึน  การเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีนีช่วยขยายลกัษณะงานไดอ้ยา่งกวา้งขวางและน่าตืนเตน้ 

โดยเฉพาะทางด้านการจดัการศึกษาและการฝึกอบรม  จะได้รับประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียมากดว้ยความสามารถในการผสมผสานกนัระหวา่งเสียง  ภาพ  และตวัอกัษร  ในลกัษณะ
ของการโตต้อบ (Interactive mode) ทาํให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดม้ากกว่าหนึงรูปแบบ  และ
ความสามารถในการสร้างสถานการณ์โดยใชศ้กัยภาพดา้นต่างๆ  ของสือเพือการเน้น  การทบทวน
และการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนควบคุมกิจกรรมการเรียนได ้ เพยีงแต่ผูส้อนเพิมโปรแกรมบางส่วนไป
ก็สามารถเสนอขอ้มูลเพมิเติมของตนเองได ้

 สมศกัดิ  ลิมเกิด  ( 536) กล่าวว่า  การนาํคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเขา้มาใชง้านจะช่วย
เพมิประสิทธิภาพในการใชง้านคอมพวิเตอร์  2  ประการดว้ยกนั 

  1.  เป็นการเพมิความสามารถในการป้อนขอ้มูล  ซึงนอกจากทีจะใชแ้ป้นพิมพใ์นการ
ป้อนคาํสงัหรือเลือกรายการทาํงานแลว้ ยงัมีอุปกรณ์อืนๆ เพิมเขา้มาอีก เช่น จอยสติก (Joystick) ที
นิยมในการเล่นเกมต่างๆ   เมาส์ (Mouse), ปากกาแสง (Optical pen), จอสัมผสั (Touch screen), 

รวมทงัการสังงานผ่านเสียงพูด (Speech recognition) ซึงกาํลงัไดรั้บการพฒันาขึนในปัจจุบนั ซึง
ความสามารถในการติดต่อป้อนขอ้มูลทีหลากหลายเหล่านี ให้การติดต่อระหว่างผูใ้ช้กับเครือง
คอมพวิเตอร์เป็นไปอยา่งง่ายดายและสะดวกมากขึน 

  2.  ในแง่ของการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  เนืองดว้ยโปรแกรมทีอยูใ่น
ลกัษณะมลัติมีเดียเป็นการผสมผสานกนัระหว่างขอ้ความ  ภาพวีดิทศัน์  ภาพเคลือนไหว  รวมทงั
การจาํลองสถานการณ์ หรือจาํลองการทาํงานต่างๆ ส่งผลใหก้ารสือความหมายมีความชดัเจน  และ
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มีประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยผูใ้ชส้ามารถรับขอ้มูลผ่านประสาทสัมผสัทงัตาและหู  รวมทงัแสดง
การตอบโตข้่าวสารขอ้มูลนนัๆ โดยตรง  ระบบคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียจึงมีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็น
งานทางดา้นการศึกษาหรือทางธุรกิจ 

 จากบทบาทของคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียทีกล่าวมาแลว้นัน พอสรุปไดว้่า  คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีทีเข้ามาช่วยเพิมประสิทธิภาพในการนําเสนอการเรียนรู้  และสือ
ความหมายระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเองหรือระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ใน
มิติใหม่ของการติดต่อสือสารและการนาํเสนอขอ้มูล 

 2.2.3  องค์ประกอบของระบบมัลติมีเดีย 
มีผูก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของมลัติมีเดียไวด้งันี 

 ลินดา (Linda, 1995) กล่าวว่า มัลติมีเดีย เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทีรวบรวม
ความสามารถหลายๆ ดา้นช่วยสร้างความน่าสนใจในสือ มีทงัระบบการนาํเสนอภาพและเสียง
พร้อมๆ กนั ช่วยลดปริมาณงานทีเป็นเอกสารเพิมระบบการคน้หาคาํทีเป็นระบบในงานเอกสารที
เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์(Hypertext) เพิมความมีชีวิตชีวาในงาน (Sound and Animation) ฉะนัน 

มลัติมีเดียจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญัดงันี 

  .  ขอ้ความ (Text)  หมายถึง ตวัหนังสือและขอ้ความทีสามารถสร้างไดห้ลายขนาด 

การออกแบบให้ขอ้ความเคลือนไหวให้สวยงาม  แปลกตาและน่าสนใจได้ตามตอ้งการ ทงัยงั
สามารถสร้างขอ้ความใหมี้การเชือมโยงกบัคาํสาํคญัอืน ๆ ซึงอาจเน้นคาํสาํคญัเหล่านนัดว้ย สี หรือ 

ขีดเส้นใต ้ ทีเรียกว่าไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซึงสามารถทาํไดโ้ดยการเน้นสีตวัอักษร (Heavy 

Index) เพอืใหผู้ใ้ชท้ราบตาํแหน่งทีจะเขา้สู่คาํอธิบายเพมิเติม ทงันีคาํอธิบายเหล่านนัอาจสร้างไวใ้น
รูปแบบทีน่าสนใจ เช่นPop-up Boxes, Animation, Video, Sound etc. 

  .  เสียง (Sound)  เป็นการนาํเสียงประกอบในการนาํเสนอ เช่น เสียงดนตรี เสียง
บรรยาย เสียงจากธรรมชาติ  เพือประกอบการนาํเสนอทีเหมือนจริง และให้ผูใ้ชรู้้สึกว่าไดอ้ยูใ่น
เหตุการณ์จริง ไดแ้ก่ 

-  เสียงในระบบมัลติมีเดียเป็นสัญญาณดิจิตอล   หมายถึง  การนําเอาสัญญาณเสียง
ต่อเนืองทีเรียกว่า  “อนาล็อก”  เปลียนเป็นสัญญาณ  “ดิจิตอล”  โดยการสุ่มเป็นช่วงๆ แลว้เก็บค่า
ความแรงของสญัญาณเป็นตวัเลข แลว้นาํไปบนัทึกแลว้ตดัต่อเขา้กบัขอ้มูลปกติ อตัราการสุ่มเสียง 

เรียกว่า Samplingrate ซึงหมายถึง  จาํนวนครังในการอ่านสัญญาณเสียงต่อวินาที  จาํนวนบิตทีใช้
เก็บค่าสัญญาณแต่ละค่าทีได้จากการสุ่มแต่ละครังเรียกว่า  Sampling Size  ระบบมัลติมีเดีย
โดยทวัไปมี Sampling size  ให้เลือก  3  ค่า  เช่น 11.05 KHz,22.05 KHz,44.1KHz ใช ้ Sampling 

Size เท่ากบั 8 บิต หรือ 16 บิต ทีเป็นมาตรฐานของ CD-DA (Compact Disc Digital Audio) คือ 16 
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บิต Sampling Size 44.1KHz ซึงเชือว่าให้เสียงไดทุ้กเสียงเท่าทีความสามารถของหูมนุษยท์ุกคนจะ
ไดย้นิได ้

-  แฟ้มเสียง  เสียงดิจิตอลทีบนัทึกดว้ยคอมพิวเตอร์แมคอินทอชนิยมใชชื้อแฟ้มลงทา้ย
ดว้ย .AIF หรือ .SND ส่วนในระบบวินโดวส์ .WAF แฟ้มเสียงทีเกิดจากเครืองดนตรีสังเคราะห์ทีมี
ระบบมิดีจะลงทา้ยไฟล์ดว้ย .MIDI  ยอ่มาจาก Musical Instrument Digital Interred เป็นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทีพฒันาขึนมาตงัแต่ ปี ค.ศ. 1980  เพือสังเคราะห์เสียงดนตรีจากผูผ้ลิตหลายยหี้อ
สามารถติดต่อกนัโดยส่งสญัญาณขอ้มูลผา่นสายเคเบิล  MIDI  มีวธีิการส่งภาษาดนตรีให้แก่กนัโดย
ส่งตวัเลขระบุตวัโนต้ ลาํดบัของตวัโน้ต และเครืองดนตรีทีกาํเนิดตวัโน้ตนันๆ โดยทวัไปสามารถ
บนัทึกขอ้มูลจากมิดีเครืองดนตรี โดยใชซ้อฟ์ทแวร์  Midisoft Studio for windows และเก็บขอ้มูลไว้
สามารถเล่นตามการสังเคราะห์เสียงขึนมาใหม่จากขอ้มูลในแฟ้มมิดี  ซึงสามารถบนัทึกขอ้มูล
เสียงดนตรีได ้16 ช่องสญัญาณ  และเล่นกลบัไดใ้นช่องสญัญาณทีต่างกนั  ผูใ้ชส้ามารถอดัเสียงร้อง
เพลงและเสียงจากคียบ์อร์ดหรือดนตรีอืนๆ พร้อมๆ กนัเขา้ไปใหม่ 

  .  ภาพ  (Picture)  นาํเสนอดว้ยภาพวาด  ภาพถ่าย  หรือนาํเสนอในรูปไอคอนแทน
การเสนอภาพทงัหมดในเวลาเดียวกนั ซึงไอคอนนีผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปเขา้ไปสู่รายละเอียดทงัหมด
ได ้

-  ภาพนิง (Still Picture) สามารถสร้างได้โดยใชเ้ครืองสแกนภาพมาเก็บไวห้รือใช้
โปรแกรมสาํหรับสร้างภาพขึนมา เช่น โปรแกรมประเภท CAD 3D studio 

-  ภาพเคลือนไหว (Motion Picture) ภาพเคลือนไหวเกิดจากการนาํภาพนิงทีต่อเนืองกนั
มาแสดงติดต่อกนัดว้ยความเร็วทีสายตาไม่สามารถจบัได ้จาํนวนภาพทีใชส้าํหรับทีวีโดยทวัไป 30 

ภาพต่อวินาที ภาพนิง 1 ภาพ เรียกว่า 1 เฟรม เนืองจากการสร้างภาพสีตอ้งใชห้น่วยความจาํเป็น
จาํนวนมากจึงไดก้ารคิดคน้การบีบอดัสญัญาณภาพใหมี้จาํนวนหน่วยความจาํนอ้ยลง เรียกว่า Video 

Compressionหรือ MPEG (Moving Picture Expert Group) ซึงสามารถบีบอดัไดท้งัภาพและเสียง                      
ระบบ Video  Compression  ทาํให้สามารถใช ้ CD บนัทึกภาพไดท้งัเรือง ปัจจุบนันาํมาใชก้ับ
มลัติมีเดียพซีีในการชมภาพยนตร์ 

  .  การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) นับเป็นคุณสมบติัทีมีความโดดเด่นกว่าสืออืนทีผูใ้ช้
สามารถโตต้อบกบัสือไดด้ว้ยตนเอง และมีโอกาสเลือกทีจะสู่ส่วนใดส่วนหนึงของการนาํเสนอ เพอื
ศึกษาไดต้ามความพอใจ 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่มลัติมีเดียมีองคป์ระกอบหลกั  4  ประการ ไดแ้ก่ ขอ้ความ 

เสียงประกอบภาพนิง  ภาพเคลือนไหวทีเหมือนจริง  และมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนัซึงเป็นคุณสมบติั
ของสือการสอนทีมีขีดความสามารถสูงประเภทหนึง  นอกจากนีการใช้มัลติมีเดียในอนาคตจะ
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เกียวขอ้งกบัการนาํเอาภาพยนตร์วดิีทศัน์   ซึงอยูใ่นรูปของดิจิตอลรวมเขา้ไปกบัประแกรมประยกุต์
ทีเขียนขึน  โดยทวัไปของวดิีทศัน์จะนาํเสนอดว้ยเวลาจริงทีจาํนวน  30 ภาพต่อวินาที  ในลกัษณะนี
จะเรียกวา่วดิีทศัน์ดิจิตอล (Digital Video)  คุณภาพของวดิีทศัน์ดิจิตอลจะทดัเทียมกบัคุณภาพทีเห็น
จากจอโทรทศัน์ ดงันนัทงัวดิีทศัน์ดิจิตอลและเสียงจึงเป็นส่วนทีผนวกเขา้ไปสู่การนาํเสนอไดท้นัที
ดว้ยจอคอมพิวเตอร์ ในขณะทีเสียงสามารถเล่นออกไปยงัลาํโพงภายนอกได้โดยผ่านการ์ดเสียง 
(Sound Card)  โดยทีองคป์ระกอบเหล่านีมีความสาํคญัต่อการออกแบบ ดงันี 

 
รูปที 2.1  แสดงองคป์ระกอบของมลัติมีเดีย 

(ขอ้มลูจาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ / /Chariya_R.pdf?sequence= ) 
  

2.2.4  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเขา้มามีบทบาทในหลายดา้น  เช่น  ดา้นธุรกิจ  การศึกษา  บนัเทิง  การเมือง
โทรคมนาคม ฯลฯ ผลจากการนาํมลัติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆ ทาํให้ชีวิตประจาํวนัของมนุษย์
เปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มลัติมีเดียจึงสามารถช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลได้อยา่งรวดเร็วและทนัต่อ
เหตุการณ์ ซึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงประเภทของคอมพวิเตอร์ไวด้งันี 

พอลลีนเชนและเฟรทเตอร์ (Paulissen and Frater) (1995) และ ลินดา (Linda,1995) ไดท้าํการศึกษา
เกียวกบัมลัติมีเดียประเภทต่างๆ และเบ่งประเภทของมลัติมีเดียโดยอาศยัคุณลกัษณะสําคญัของ
มลัติมีเดียทีเปิดโอกาสให้ผูช้มไดมี้โอกาสโตต้อบ (Interactive) กบัสือ หรือข่าวสารทีรับอยูต่าม
ลกัษณะการนาํไปใชง้านไว ้ดงันี 
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  .  มลัติมีเดียเพอืการศึกษา (Education Multimedia) เป็นโปรแกรมมลัติมีเดียทีผลิตขึน
เพอืใชเ้ป็นสือการเรียนการสอน เริมไดรั้บความนิยมและนาํมาใชใ้นการฝึกอบรม (Computer Based 

Training) เฉพาะงานก่อนทีจะนํามาใช้ในระบบชันเรียนอย่างจริงจงั เช่น โปรแกรมการเพิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน โปรแกรมการพฒันาภาษา โปรแกรมการทบทวนสาํหรับเด็ก ฯลฯ มี  3  
รูปแบบตามลกัษณะการใชง้าน ดงันี 

-  การฝึกฝนตนเอง (Self-training) เป็นโปรแกรมการศึกษาทีสร้างขึนเพือให้ผูเ้รียน ได้
เรียนรู้และพฒันาตวัเองในดา้นทกัษะต่างๆ มีการนาํเสนอ (Presentation) หลายรูปแบบ เช่น การ
ฝึกหัด  (Drill and practice)  แบบสถานการณ์จาํลอง (Simulation)  เป็นตน้  เน้นการเรียนการสอน
รายบุคคลเป็นสือทีมีทงัการสอนความรู้ การฝึกปฏิบตัิ และการประเมินผลภายในโปรแกรมเดียว 

ผูใ้ชส้ามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีครูสอน 

-  โปรแกรมช่วยสอน (Assisted instruction) โปรแกรมการศึกษาทีสร้างขึน เพือช่วยการให้
ขอ้มูลหรือใชป้ระกอบการสอนเนือหาต่างๆ (Tutorial) เป็นตน้ หรือใชเ้ป็นสือในการศึกษาเพิมเติม
เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน ในโปรแกรมอาจจะสร้างเป็นรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ให้
สามารถโยงสู่รายละเอียดทีนาํเสนอไวช่้วยในการคน้ควา้ง่ายขึน 

-  โปรแกรมบนัเทิงศึกษา (Edutainment) โปรแกรมการศึกษาทีประยกุตค์วามบนัเทิงเขา้กบั
ความรู้ มีรูปแบบในการนาํเสนอแบบเกม (Games) หรือการเสนอความรู้ในลกัษณะเกมสถานการณ์
จาํลอง (Games Simulation) หรือการนาํเสนอเป็นเรืองสนั (Miniseries) เป็นตน้ 

  .  มลัติมีเดียเพือการฝึกอบรม (Training Multimedia) เป็นโปรแกรมมลัติมีเดียทีผลิต
ขึนเพอืการฝึกอบรม ช่วยพฒันาประสิทธิภาพองบุคคล ดา้นทกัษะการทาํงาน  เจตคติต่อการทาํงาน  
ในหน่วยงาน 

  .  มลัติมีเดียเพอืความบนัเทิง (Entertainment Multimedia) เป็นโปรแกรมมลัติมีเดียที
ผลิตขึนเพอืความบนัเทิง เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง เป็นตน้ 

  .  มลัติมีเดียเพืองานดา้นข่าวสาร (Information Access Multimedia) เป็นโปรแกรม
มลัติมีเดีย ทีรวบรวมขอ้มูลทีใชเ้ฉพาะงานขอ้มูลจะเก็บไวใ้นรูป CD-ROM หรือมลัติมีเดียเพือช่วย
รับส่งข่าวสาร(Conveying Information) ใชเ้พิมประสิทธิภาพการรับส่งข่าวสารการประชาสัมพนัธ์
ไปยงักลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการ 

  .  มลัติมีเดียเพืองานขายและการตลาด  (Sales and multimedia)  เป็นมลัติมีเดียเพือ
การนาํเสนอและส่งข่าวสาร (Presentation and information)  เป็นการนาํเสนอและส่งข่าวสารใน
รูปแบบวิธีการทีน่าสนใจประกอบด้วยสือหลายอยา่งประกอบการนาํเสนอ  เช่น ดา้นการตลาด  
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รวบรวมขอ้มูลการซือขาย แหล่งซือขายสินคา้ต่างๆ นาํเสนอข่าวสารดา้นการซือขายทุกดา้น  ผูท้ี
สนใจยงัสามารถสงัซือสินคา้หรือคาํอธิบายเพมิเติมในเรืองนนัๆ ไดท้นัที 
  .  มลัติมีเดียเพือการคน้ควา้ (Book Adaptation multimedia) เป็นโปรแกรมมลัติมีเดีย
ทีรวบรวมความรู้ต่างๆ เช่น  แผนที  แผนผงั  ภูมิประเทศของประเทศต่างๆ ทาํใหห้ารคน้ควา้เป็นไป
อยา่งสนุกสนาน มีรูปแบบเป็นฐานขอ้มูลมลัติมีเดีย (Multimedia Databases) โดยผ่านโครงสร้าง
ไฮเปอร์เท็กซ์ เช่น สารานุกรมต่าง โปรแกรม Microsoft Bookshelf, Compton’s Family  

Encyclopedia, Tourist Information Media Databases, Foreign Databases etc., 

  .  มัลติมีเดียเพือช่วยงานการวางแผน (Multimedia as a planning aid)  เป็น
กระบวนการสร้างและการนาํเสนองานแต่ละชนิดให้มีความเหมือนจริง (Virtual Reality) มี 3 มิติ 
เช่น การออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมและภูมิศาสตร์ หรือนาํไปใชด้า้นการแพทย ์การทหาร การ
เดินทาง โดยสร้างสถานการณ์จาํลองเพอืให้ผูใ้ชไ้ดส้ัมผสัเหมือนอยูใ่นสถานการณ์จริง ซึงบางครัง
ไม่สามารถจะไปอยูใ่นสถานการณ์จริงได ้

  .  มลัติมีเดียเพือสถานีข่าวสาร (Information Terminals) จะพบในงานบริการขอ้มูล
ข่าวสารในงานธุรกิจ จะติดตงัอยูส่่วนหน้าของหน่วยงาน เพือบริการลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเขา้สู่
ระบบบริการของหน่วยงานนันด้วยตนเอง สามารถใช้บริการต่างๆ ทีนาํเสนอไวโ้ดยผ่านหน้า
จอคอมพวิเตอร์สะดวกทงัผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการ มีลกัษณะเป็นป้ายหรือเป็นจออิเล็กทรอนิกส์ขนาด
ใหญ่ติดตามกาํแพง(Multimedia Wall System) เสนอภาพ เสียง ขอ้ความต่างๆ ทีน่าสนใจ 

  2.2.4.1  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ไดรั้บการพฒันามาจากบทเรียนสาํเร็จรูป ซึงเป็นการสอนแบบ
โปรแกรม บทเรียนจะมีลกัษณะสาํคญั ๆ   ดงันี 

  1. เริมจากสิงทีรู้ไปถึงสิงทีไม่รู้ จดัการสอนในเนือหาเรียงไปตามลาํดับ (Linear 

Sequence) เริมจากเรืองทีผูเ้รียนรู้อยูแ่ลว้ไปจนถึงเรืองใหม่ ๆ ทียงัไม่รู้ โดยทาํเป็นกรอบ (Frame) 

หลาย ๆ กรอบ ผูเ้รียนจะค่อย ๆ เรียนไปทีละกรอบตามลาํดบั จากง่ายไปสู่ยาก 

  2. เนือหาทีค่อย ๆ เพมิขึนนนั จะตอ้งเพมิขึนทีละนอ้ย ค่อนขา้งง่าย และมีสาระใหม่ไม่
มากนกั ความเปลียนแปลงในแต่ละกรอบ จะตอ้งสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  3. แต่ละกรอบจะตอ้งมีการแนะนาํความรู้ใหม่เพียงอยา่งเดียว การแนะนาํความรู้หรือ
เนือหาใหม่ๆ   ทีละมากๆ  จะทาํใหผู้เ้รียนสบัสนไดง่้าย 

  4. ในระหวา่งการเรียนจะตอ้งใหผู้เ้รียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมตามไป
ดว้ยเช่น ตอบคาํถาม   ทาํแบบทดสอบไม่ใชค้ิดตามอยา่งเดียวเพราะจะทาํใหเ้บือ 
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  5. การเลือกคาํตอบทีผดิ อาจทาํใหต้อ้งกลบัไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเก่าหรือไม่
ก็เป็นกรอบใหม่ทีอธิบายถึงความเขา้ใจผดิหรือความผดิพลาดทีเกิดขึน หรือถา้เป็นคาํตอบทีถูกตอ้ง
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนเรืองใหม่เพมิเติม 

  6. การเรียนโดยวิธีนีทาํให้ผูเ้รียนเรียนไดต้ามความสามารถของตนเอง จะใชเ้วลาใน
การทบทวนบทเรียน  หรือคิดคาํตอบแต่ละขอ้นานเท่าใดก็ได้ ผูเ้รียนจะไม่รู้สึกถูกกดดันด้วย
กาํหนดเวลาทีจะตอ้งรอเพอืน หรือตามเพอืนใหท้นัเป็นการเรียนแบบมีปฏิสมัพนัธก์บัคอมพวิเตอร์ 

  7. การเรียนในลกัษณะนีเป็นการเรียนโดยเน้นทีความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ละคน
จะมีความถนดัต่างกนั  แมแ้ต่ในวชิาเดียวกนัการเรียนบทเรียนแต่ละบทก็จะใชเ้วลาไม่เท่ากนั 

  8. ในการเสนอบทเรียนลกัษณะนีการทาํสรุปทา้ยบทเรียนแต่ละบท จะช่วยให้ผูเ้รียน
ไดว้ดัผลตนเองประเมินผลการเรียนการสอนของนกัเรียนวา่ บรรลุตามเกณฑท์ีตงัไวห้รือไม่ 

  9. การทาํกรอบบทเรียนแต่ละบทนัน   ถา้ทาํไดดี้เราจะสามารถวิเคราะห์คาํตอบได้
ดว้ยประสบการณ์ของนกัเรียนแต่ละคนอาจทาํใหค้าํตอบแตกต่างกนัออกไป  เราสามารถวิเคราะห์
จากคาํตอบของนกัเรียนไดว้า่ การเลือกคาํตอบขอ้นนั ๆถา้เป็นคาํตอบทีผดิเป็นเพราะอะไร 

 10.  การกาํหนดวตัถุประสงคไ์วป้ลายทางวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรู้้อะไรบา้ง  จะช่วย 

ใหก้ารแบ่งเนือหา ซึงจะตอ้งเรียนไปตามลาํดบัทาํไดดี้ขึน ไม่ออกนอกลู่นอกทางโดยไม่จาํเป็น 
            2.2.4.2  ลักษณะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

นบัตงัแต่คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาท และเป็นทียอมรับกนัในวงการศึกษา ในรูปของบทเรียน 

คอมพวิเตอร์มลัติมีเดียนกัการศึกษา  นกัวชิาการ  และนกัเทคโนโลยกีารศึกษาต่างใหค้วามสนใจต่อ
การศึกษาคน้ควา้วจิยัเกียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย อยา่งกวา้งขวางโดยมุ่งศึกษาวิจยัเพือ
เพิมประสิทธิภาพ และวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ให้มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน
อยา่งแทจ้ริง  

 บทเรียนคอมพวิเตอร์เป็นบทเรียนทีใชก้ารเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึง  ที
นาํเอาหลกัการของบทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction)  ของสกินเนอร์ (Skinner)  และ
เครืองช่วยสอนของเพรสซี ( Pressey ) มาผสมผสานโดยมีจุดมุ่งหมายทีจะตอบสนองในเรืองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน เพอืใหบ้รรลุผลเป็นรายบุคคล โดยใชค้อมพวิเตอร์เป็นสือ ทาํให้
บทเรียนมีความสมบูรณ์ยงิขึน เพราะคอมพวิเตอร์สามารถแกข้อ้บกพร่องของบทเรียนโปรแกรมได ้

เช่นความเร็วในการเสนอเนือหาการซ่อนคาํตอบ การเสริมแรง เป็นตน้ซึงมีลกัษณะการเรียนเป็น
ขนัตอน   ดงันี 

  1. ขันนําเข้าสู่บทเรียน จะเริมตังแต่การทักทายผูเ้รียน บอกวิธีการเรียนและ
วตัถุประสงคข์องการเรียนเพือให้ผูเ้รียนทราบว่าเมือจบบทเรียนเขาจะทาํอะไรไดบ้า้ง ซึงบทเรียน
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คอมพวิเตอร์ สามารถเสนอวิธีการไดใ้นรูปแบบทีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลือนไหว เสียงหรือ
ผสมผสานหลายอย่างเขา้ดว้ยกัน เพือเร้าความสนใจให้ผูเ้รียนมุ่งความสนใจเขา้สู่บทเรียนต่อไป 

บางโปรแกรมอาจจะมีแบบทดสอบวดัความพร้อมของผูเ้รียนก่อนก็ได ้หรือมีรายการ(Menu) ให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ โดยจดัลาํดบัการเรียนก่อนหลงัดว้ยตวัเขาเอง 

  2.  ขนัเสนอเนือหา เมือผูเ้รียนเลือกเรียนในหวัเรืองใด บทเรียนคอมพิวเตอร์ก็จะเสนอ
เนือหานันออกมาเป็นกรอบ ( Frame )โดยอาจจะเสนอในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงต่าง ๆ 
ตลอดจนกราฟิกและภาพเคลือนไหว (Animation) เพอืจะเร้าความสนใจในการเรียนและสร้างความ
เขา้ใจในมโนทศัน์ต่างๆ ไดดี้อาจจะเน้นดว้ยสีสันการโยงไปมาระหว่างกรอบต่าง ๆ แต่ละกรอบ
ก่อนจะเสนอเนือหาทีละประเด็น โดยเริมจากง่ายไปหายาก เรียงลาํดบัไปเรือยๆ ผูเ้รียนจะควบคุม
ความเร็วในการเรียนดว้ยตนเองเพือให้ไดเ้รียนรู้ให้มากทีสุดตามความสามารถของเขาและมีการ
ชีแนะ (Prompting Cues) หรือจดัเนือหาสาํหรับช่วยเหลือผูเ้รียน (Help Sequence) เพือช่วยเหลือผู ้
เรียนรู้ทีดี 

  3.  ขนัคาํถามและคาํตอบ  หลงัจากเสนอเนือหาของบทเรียนแลว้  เพือวดัว่าผูเ้รียนมี
ความรู้ความเขา้ใจในเนือเรืองทีเรียนผ่านมาก็จะมีการทบทวน โดยให้ทาํแบบฝึกหัดทบทวนและ
ช่วยเพมิพนูความรู้ความชาํนาญอาจเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ แบบถูกผดิแบบจบัคู่หรือแบบเติมคาํ 
ซึงบทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถเสนอแบบฝึกหัดแก่ผูเ้รียน ไดน่้าสนใจกว่าแบบทดสอบธรรมดา
และผูเ้รียนจะตอบคาํถามผา่นแป้นพมิพ ์(Keyboard)  นอกจากนีบทเรียนคอมพวิเตอร์ยงัสามารถจบั
เวลาในการตอบคาํถามของผูเ้รียนได้  และถ้าผูเ้รียนตอบไม่ได้ในเวลาทีตังเอาไวบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์จะเสนอความช่วยเหลือให ้

  4.  ขนัตรวจคาํตอบ  เมือไดรั้บคาํตอบจากผูเ้รียน บทเรียนคอมพวิเตอร์จะตรวจคาํตอบ
และแจง้ผลใหผู้เ้รียนไดท้ราบทนัทีอาจจะออกมาในรูปของขอ้ความ กราฟิก หรือเสียงถา้ผูเ้รียนตอบ
ถูกก็จะไดรั้บการเสริมแรง (Reinforcement) เช่น คาํชมเชยเสียงเพลง หรือภาพกราฟิก ถา้ตอบผิด
คอมพวิเตอร์ก็จะบอกใบห้รือใหก้ารซ่อมเสริมเนือหาแลว้ใหค้าํตอบใหม่ และเมือตอบไดถู้กตอ้ง จึง
กา้วไปสู่หวัเรืองใหม่ต่อไป ซึงจะหมุนเป็นวงจรอยูจ่นกวา่จะหมดบทเรียนหน่วยนนั 

  5.  ขนัปิดบทเรียน เมือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนแลว้คอมพิวเตอร์จะประเมินผลผูเ้รียน
โดยใหท้าํแบบทดสอบซึงจุดเด่นของคอมพวิเตอร์ก็คือ สามารถสุ่ม ( Random ) ขอ้สอบออกมาจาก
คลงัขอ้สอบทีสร้างไวแ้ละเสนอให้ผูเ้รียนแต่ละคนโดยไม่เหมือนกนัทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถจดจาํ
คาํตอบจากการทาํในครังแรกหรือแอบไปรู้คาํตอบมาก่อน เอามาใช้ประโยชน์ได้ และเมือทาํ
แบบทดสอบเสร็จ ผูเ้รียนจะไดท้ราบคะแนนการสอบผ่านเกณฑท์ีกาํหนดหรือไม่ รวมทงัเวลาทีใช้
ในการเรียน 
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 2.2.4.3  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 ในการพฒันาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนันตอ้งใช้เวลามากในการ
พฒันา  ทงันีเพราะเป็นโปรแกรมทีตอ้งนําภาพกราฟิกและสือเสียง  รวมทงัเทคนิควิธีต่างๆ มา
ผสมผสานกบัแนวทางในการสอน ลาํดบัขนัตอนต่าง ๆ ในการพฒันาโปรแกรมก็เป็นสิงทีซับซ้อน  
ละเอียดอ่อน และเป็นเรืองทีค่อนขา้งยาก ดงันนั ในปัจจุบนัจึงไม่เป็นทีแปลกเลยทีจะพบปัญหาต่าง 

ๆ มากมายในโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ซึงส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในเรืองคุณภาพ
ของโปรแกรมทียงัไม่ดีพอ โดยสาเหตุหลกัก็คือขาดการวางแผนในการพฒันา  เพือให้การพฒันา
โปรแกรมบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายมีคุณภาพ สามารถนาํไปใชง้านได้
จริง  คุม้ค่ากับเวลา และการลงทุน ดังนัน จึงได้มีการสร้างแนวทางในการพฒันาโปรแกรม  

บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย เป็นขนัตอนตามลาํดบั  ดงันี 

)  วเิคราะห์เนือหา  
)  ศึกษาความเป็นไปได ้ 
)  กาํหนดวตัถุประสงค ์ 

)  ลาํดบัขนัตอนการทาํงาน  

)  การสร้างโปรแกรม  

)  ทดสอบการทาํงาน  

)  ปรับปรุงแกไ้ข  

)  การประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรียน  

)  การประเมินผล  

ซึงในขนัตอนในขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 เป็นขนัตอนการออกแบบ หรือทีเรียกว่า Instruction Design ส่วน
ขนัตอนในขอ้ 5 ถึงขอ้ 7 เป็นขนัตอนการสร้าง หรือทีเรียกว่า Instruction Construction และ 

ขนัตอนในขอ้ 8 ถึงขอ้ 9 หรือทีเรียกว่า Instruction Implement ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

สิงทีควรคาํนึงถึง ดงันี  
-  ต้องเ สียเวลา เ รียน รู้วิ ธีใช้น้อย  ผู ้เ รียนเริมการใช้งานก็สามารถใช้ได้ทันที  

-  ใช้งานคล่อง  และรวดเร็ว  เ ช่น  การคีย ์บอร์ดจะต้องกดคีย ์ง่าย  เ ลือกคีย ์ง่าย  

-  ขอ้ผิดพลาดของการใชน้้อย กล่าวคือ ไม่ว่าจะใชห้รือกดคียอ์ย่างไร จะตอ้งไม่มี Error  

-  สร้างความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ช ้ผลตอบสนองรวดเร็ว ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งรอเวลา 
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 2.2.4.4  คอมพิวเตอร์กับการศึกษา 
ไดมี้ผูก้ล่าวถึงคอมพวิเตอร์ศึกษาไวด้งันี 

 ลินดา (Linda , 1995)  ไดก้ล่าวถึงมลัติมีเดียกบัการศึกษาว่า  นักการศึกษาไดต้ระหนัก
ดีถึงความสามารถในการนาํเอาเทคโนโลยทีางดา้นมลัติมีเดียมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  เพราะระบบ
มลัติมีเดียไดเ้ปิดกวา้งให้นักเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอนัหลากหลาย  และมลัติมีเดียยงัมีอิทธิพล
มากต่อกระบวนการทางดา้นการเรียนรู้  เนืองจากนักเรียนสามารถไดรั้บขอ้มูลทางการเรียนไดใ้น
รูปแบบทีไม่เป็นเสน้ตรง จึงสามารถควบคุมความกา้วหนา้ในการเรียนไดไ้ม่เสียเวลากบัสิงทีตนเอง
รู้แลว้และสามารถกา้วหน้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และในการเติบโตอยา่งรวดเร็วของตลาดเกียวขอ้งกบั
การเรียนอยา่งสนุกสนาน ผลิตภณัฑม์ัลติมีเดียเป็นอีกหนทางหนึงทีช่วยสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้
คน้พบกบัการเรียนอยา่งสนุกสนาน 

 ฮอดเจส (Hodges , 1993)   ไดก้ล่าวว่า  การศึกษากบัมลัติมีเดียเป็นสิงทีเกียวพนักนั
เนืองจากการศึกษามีแนวโนม้ในการพฒันางานทางดา้นมลัติมีเดีย  ในขณะเดียวกนัมลัติมีเดียเองก็ก็
ทาํให้เกิดสิงใหม่ ๆ ทีเป็นไปไดท้างการศึกษา  และนักการศึกษาก็ตอ้งการอยา่งมากในการนาํเอา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้เป็นเครืองมือส่งเสริมงานของตนเอง  ซึงมลัติมีเดียจดัไดว้่าเป็นอีก
เครืองหมายหนึงในการเปลียนแปลงทางดา้นการศึกษา 

 ครรชิต มาลยัวงศ ์ (2540)  กล่าวว่า  เมือนาํระบบมลัติมีเดียหรือสือประสมมาใชใ้น
การศึกษา โดยเฉพาะคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจมากยงิขึน เพราะคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนระยะแรกไม่น่าใชเ้พราะน่าเบือ พอมีระบบมลัติมีเดียมาประยกุตใ์ชเ้ริมจากสามารถแสดง
ภาพกราฟิกได ้สร้างภาพเคลือนไหวประกอบบทเรียนได้ จึงทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลและข่าวสาร
ในรูปแบบต่างๆ ไดค้รบถว้นและน่าสนใจในการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเป็นแบบ
มลัติมีเดียกนัมากขึน 

 กล่าวโดยสรุป   มัลติมีเดียกับการศึกษานันมีความเกียวพนัเชือมโยงกนั เนืองจาก
มลัติมีเดียเขา้มามีบทบาทในการเปลียนแปลงทางดา้นการศึกษาใหแ้ตกต่างไปจากการเรียนการสอน
แบบเดิม ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกสบายและหลากหลาย โดยเฉพาะปัจจุบนัที
มัลติมีเดียเข้ามาประยุกต์ใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึงทาํให้การศึกษาของผูเ้รียนมีความ
สนุกสนานและเร้าใจมากยงิขึน มลัติมีเดียช่วยเพิมโอกาสและช่องทางการรับรู้ของผูเ้รียน ปัจจุบนั
นกัการศึกษาจาํนวนมากจึงหนัมาใหค้วามสนใจในมลัติมีเดีย เพอืทีจะนาํระบบมลัติมีเดียมาช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ใหดี้ขึน 
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 2.2.4.5  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ไดมี้ผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ไวด้งันี 

 ดารา  แพรัตน์  (2538) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของมลัติมีเดียไว ้ ดงันี 

1.  ความสามารถในการสือสาร 

2.  คน้หาสิงทีตอ้งการไดร้วดเร็ว 

3.  มีความจุในการบนัทึกขอ้มูลสูง 

4.  สะดวกในการเก็บรักษาและมีความคงทนสูง 

5.  ตน้ทุนการผลิตตาํ 
6.  ง่ายต่อการแกไ้ขและนาํไปใชต่้อ 

  ธนพฒัน์ ถึงสุข และชเนน สุขวารี  (2539) กล่าวว่า  มลัติมีเดียช่วยแกปั้ญหาเรือง
เอกสารทีมีเป็นจาํนวนมากดว้ยการแปลงอ้มูลเป็นดิจิตอลทีสะดวกแก่การคน้หา แกไ้ข ทาํสาํเนา 
และอืนๆ ไดร้วดเร็วเพอืช่วยลดความยุง่ยากเกียวกบัระบบเอกสาร 

  มอร์ริส (Morris)  และ ฮอลล์ (Hall) (1978)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียไวว้า่ 
  1.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสิงทีแปลกใหม่ สามารถกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจไดดี้  เนืองจากคอมพวิเตอร์สามารถทาํเสียง สี รูปภาพ หรือกราฟิก ตลอดจน
เกมได ้

  2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมการสอนรายบุคคล หรือการเรียนรู้แบบเอกตับุคคล  
เพราะผูเ้รียนสามารถเรียนไดดี้ และเร็วกวา่การเรียนการสอนปกติ โดยทีผูเ้รียนจะไกรั้บการสอนไป
ตามลาํดบัขนั และเรียนไปตามีดความสามารถของตนเองได้ ซึงผูเ้รียนทีเรียนชา้ก็สามารถบรรลุผล
ไดใ้นเวลาทีแตกต่างกนั 

  3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถให้ขอ้มูลป้อนกลับทนัทีและให้การเสริมแรงแก่
ผูเ้รียนไดร้วดเร็วระหวา่งทีเรียน เมือมีผูเ้รียนทาํผดิพลาดก็สามารถแกไ้ขไดท้นัที 

  4. คอมพวิเตอร์สามารถสอนมโนทศัน์ไดดี้ มโนทศัน์และทกัษะชนัสูงนันยากแก่การ
สอนโดยครูหรือเรียนจากตาํรา การจาํลองสถานการณ์โดยคอมพวิเตอร์จะช่วยใหเ้ด็กเรียนไดง่้ายขึน
และดีกวา่การเรียนจากครู 

  5. ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนซาํแลว้ซาํอีก กีครังก็ไดต้ามความตอ้งการและยงัสนุกสนานกบั
การใชเ้ครืองคอมพวิเตอร์ เช่น การสร้างโปรแกรมแบบง่าย ๆ เอง เล่นเกมฝึกสมอง  เป็นตน้ 
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  6. การได้เจรจาโตต้อบกับคอมพิวเตอร์ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพอใจและผูเ้รียน
สามารถควบคุมวธีิการเรียนของตนเองได ้และยงัไดใ้ชค้วามถนดัของตนเองมากทีสุด ถา้สนใจมาก
ก็ใชเ้วลามากสนใจนอ้ยก็ใชเ้วลานอ้ย 

  7. ผูเ้รียนทีเรียนกบัคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จะมีเจตคติทีดีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
ต่อวชิาเรียน 

  8. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเก็บขอ้มูล เรืองราว ภาพบทเรียนต่างๆ ขอ้ความ 

ภาพนิงหรือภาพเคลือนไหว เป็นการประหยดัพืนที เมือผูเ้รียนตอ้งการเรียนในเรืองใดบทใดก็
สามารถเรียกมาใชไ้ด ้

  9. ผูเ้รียนจะไม่รู้สึกอายเพือนถา้ตอบคาํถามไม่ไดห้รือเรียนรู้ชา้ เพราะจะตอบกับ
เครืองและจะทราบคาํตอบหรือคะแนนดว้ยตนเอง 

  10. เนืองจากลกัษณะของคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียจะมีทงัภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสียง 

และตวัอกัษร ทีเสนอจากวิดีโอเป็นภาพนิง และภาพเคลือนไหวทีบนัทึกจากการถ่ายทาํดว้ยกลอ้ง
วิดีโอ จึงทาํให้คุณภาพของภาพและเสียงชัดเจนกว่าการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกธรรมดา ภาพ
เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดูเหมือนจริงมากกวา่ เป็นการสร้างบรรยากาศทีน่าสนใจในการเรียนและดึงดูด
ความสนใจ ทาํใหไ้ม่เกิดความเบือหน่าย 

  11. เพมิความสามารถในการรับรู้ 

  12. คอมพวิเตอร์มลัติมีเดียเป็นการรวมสือหลายประเภท สือนาํเสนอขอ้มูลความรู้ใน
เรืองเดียวกนั ทาํใหเ้กิดความชดัเจนสือความหมายไดดี้ 

  13. ผูท้ีใชค้อมพวิเตอร์มลัติมีเดียสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัเครืองคอมพิวเตอร์ และสือ
ต่าง ๆ ทีมาประกอบได ้ โยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกิจกรรมทีเป็นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพนัธ์ใน
รูปแบบของการสือสารสองทาง ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 .2.4.6  รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดีย 
 โรเซนเบอร์กและคณะ (Rosenborg and Others. 1993: 367-374)  ไดน้าํเสนอรูปแบบ
ของมลัติมีเดียสาํหรับออกแบบระบบงานมลัติมีเดียทวัๆ ไป เพือใชใ้นการเรียนและใช้งานทวัไป
จาํนวน  รูปแบบ  ไดแ้ก่ 

 .  แบบเชิงเสน้  (Linear Progression) 

 .  แบบอิสระ  (Perform Hyper jumping) 

 .  แบบวงกลม  (Circular Paths) 

 .  แบบฐานขอ้มูล  (Database) 

 .  แบบผสม  (Compound) 
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 .  แบบเชิงเสน้ (Linear Progression)  รูปแบบนีคลา้ยกบัการนาํเสนอหน้าหนังสือ แต่
ละเฟรมจะเรียงลาํดบักนัไปอยา่งต่อเนืองตงัแต่ตน้จนถึงเฟรมสุดทา้ย การเขา้ถึงระบบงานมลัติมีเดีย
รูปแบบนีจึงเหมือนกบัการนาํเสนอไฮเปอร์เท็กซ์แบบ Guide Tour ทีใชข้อ้ความเป็นหลกัในการ
ดาํเนินเรือง แต่ก็สามารถใส่เสียง ภาพวดิีทศัน์หรือภาพเคลือนไหวลงไปได ้เรียกรูปแบบนีอีกอยา่ง
หนึงวา่ Electronic Stories 
 

 
 

 
 

รูป 2.2 แสดงรูปแบบการนาํเสนอมลัติมีเดียแบบเชิงเสน้ 

(ขอ้มลูจาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ / /Chariya_R.pdf?sequence= ) 
 

 .  แบบอิสระ (Perform Hyper umpping)  รูปแบบนี ผูใ้ชมี้สิทธิในการขา้มไปมา
ระหว่างเฟรมใดเฟรมหนึงไดอ้ยา่งอิสระ ซึงช่วยกระตุน้ความสนใจจากผูใ้ชใ้ห้ติดตามระบบงาน
มลัติมีเดียกระตุน้ ผูอ้อกแบบทียดึโครงสร้างตามรูปแบบนีจะตอ้งระมดัระวงัการขา้มไปมา ซึงเป็น
จุดอ่อนประการสาํคญัเพราะทาํให้เกิดการหลงทาง  รูปแบบอิสระเหมาะกบัรูปแบบทีสัมพนัธ์กนั 
ผูอ้อกแบบตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลทงัหมดก่อนทีนาํเสนอ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

(ขอ้มลูจาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ / /Chariya_R.pdf?sequence= ) 
 

.  แบบวงกลม (Circular Paths)   การนาํเสนอแบบวงกลม ประกอบดว้ยแบบเส้นตรงชุด
เล็กๆหลายๆชุด เชือมต่อกนัเป็นชุดใหญ่ เหมาะกบัขอ้มูลทีสมัพนัธก์นัในแต่ละส่วนยอ่ย 

 

รูป  2.3  แสดงรูปแบบการนาํเสนอมลัติมีเดียแบบอิสระ 
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keyword Data base 

Text

Animation 

Sill Picture

Sound 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป  2.4  แสดงรูปแบบการนาํเสนอมลัติมีเดียแบบวงกลม 

(ขอ้มลูจาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ / /Chariya_R.pdf?sequence= ) 
 

 .  แบบฐานขอ้มูล (Database) รูปแบบการนาํเสนอนี ใชห้ลกัการของฐานขอ้มูลมาใช ้
ตอ้งการพฒันาเครืองมือคน้หาขอ้มูลป้อนดชันีเขา้ไปในฐานขอ้มูล  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
รูป  2.5  แสดงรูปแบบการนาํเสนอมลัติมีเดียแบบฐานขอ้มูล 

(ขอ้มลูจาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ / /Chariya_R.pdf?sequence= ) 
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.  แบบผสม (Compound)  เป็นรูปแบบทีนาํเอาจุดเด่นของแต่ละรูปแบบมาผสมผสานกนั
ขึนอยูก่บัผูอ้อกแบบระบบงานมัลติมีเดียว่าจะยดึรูปแบบใดเป็น  โครงสร้างหลกั และรูปแบบใด
เป็นโครงสร้างรอง 

จากรูปแบบของการนําเสนอคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ผูว้ิจยัได้เลือกใช้รูปแบบผสมในการพฒันา
คอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย 

จากทีกล่าวมา  จะเห็นไดว้า่บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียเป็นเครืองมือสาํคญัทีใชใ้นการ
พฒันา  และเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวางในลกัษณะของการสือสารสองทาง  
ทีสามารถกระตุน้และเกือหนุนใหผู้เ้รียนอยากเรียนไดอ้ยา่งอิสระ ตามความสามารถของตนเอง ตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

2.2.5  การเรียนการสอนออนไลน์ 

ความหมายของการเรียนแบบออนไลน์ 
 คาํวา่ การเรียนแบบออนไลน์  คือ การใชเ้วบ็เพอืการเรียนการสอนเป็นการนาํเอาคุณสมบตัิ
ของอินเทอร์เน็ต มาออกแบบเพือใชใ้นการศึกษา การจดัการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web-Based 

Instruction) มีชือเรียกหลายลกัษณะ เช่น การจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) 

เวบ็การเรียน (Web-Based Learning) เวบ็ฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม 
(Internet-Based Training) อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลด์ไวด์เว็บ
ฝึกอบรม (WWW-Based Training) และเวลิดไ์วดเ์วบ็ช่วยสอน (WWW-Based Instruction)  ทงันีมีผู ้
นิยามและใหค้วามหมายของการเรียนการสอนผา่นเวบ็เอาไวห้ลายนิยาม ไดแ้ก่ 

 บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2544) กล่าวว่า การเรียนแบบออนไลน์ หรือ e-Learning มาจากคาํว่า 
Electronic Learning  หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้
คอมพวิเตอร์ วดีิโอ ซีดีรอม และอินเทอร์เน็ตเป็นตน้ นอกจากนี e-Learning ยงัเป็นลกัษณะของการ
เรียนแบบออนไลน์ นนัคือ เป็นการเรียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ทีอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านอยู่
ตลอดเวลา  จึงทาํให้   การเรียนการสอนแบบ  e-Learning เป็นการเรียนทีสามารถโตต้อบกันได ้
เหมือนการเรียนในหอ้งปกติ และเนืองจากการเรียนแบบ e-Learning เป็นการผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ 
จึงทาํใหเ้นือหาและขอ้มูลต่างๆ สามารถทีจะนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยทีีเป็นลกัษณะของมลัติมีเดีย 
คือ มีการแสดงขอ้มูลในรูปแบบของ ขอ้ความ ภาพกราฟิก เสียง และภาพเคลือนไหว ซึงส่งผลให้
การเรียนแบบ e-Learning มีความน่าสนใจมากยงิขึน และนอกจากนีการเรียนแบบ e-Learning  ยงั
เป็นการเรียนระยะไกล (Distance Learning) นันคือ ผูเ้รียนและผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้งมาเจอกันก็
สามารถมีการเรียนการสอนไดโ้ดยมีการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํให้การเรียน
แบบ e-Learning ทาํใหเ้กิดลกัษณะทีเรียกวา่ Self-Learning หรือ การเรียนรู้ดว้ยตนเองมากยงิขึน 
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ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไว ้2 ความหมาย คือบทเรียน
ออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning) ความหมายแรกบทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-

Learning) หมายถึง การเรียนเนือหา หรือสารสนเทศสาํหรับการสอน หรือการอบรม ซึงใชก้าร
นาํเสนอดว้ยตวัอกัษร (Text) ภาพนิง (Image) ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคลือนไหว (Animation) วีดิ
ทศัน์ และเสียง (Sound) โดยอาศยัเทคโนโลยขีองเวบ็ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนือหา 
รวมทงัใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจดัการงาน
สอนต่างๆ 

ความหมายทีสองบทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning) คือ การเรียนในลกัษณะใดก็
ได ้ซึงใชก้ารถ่ายทอดเนือหาผา่นทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ (Computer) 

เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) อินเตอร์เน็ต (Internet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) หรือสัญญาณ
โทรทศัน์ สญัญาณดาวเทียม 

คลาร์ก (Clark G, 1996) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ว่า เป็นการเรียน
การสอนรายบุคคลทีนําเสนอโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วนบุคคล และ
แสดงผลในรูปของการใชเ้วบ็บราวเซอร์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีติดตงัไวไ้ดโ้ดยผา่นเครือข่าย 

 

เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศกัดิ (2543) ได้ให้ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน์ คือ การ
เรียนรู้ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลย ี(Technology-based Learning) ซึง
ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ ( Computer-based 

Learning) การเรียนรู้บนเวบ็ (Web-based  Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual  classrooms)  

และความร่วมมือดิจิทัล  (Digital collaboration)  เป็นต้น  ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อาทิ  อินเทอร์เน็ต (Internet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียม (Satellite  broadcast)  แถบบนัทึกเสียง และวิดีทศัน์ (Audio/Video tape) โทรทศัน์ที
สามารถโตต้อบกนัได (Interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) 

ศุภชยั  สุขะนินทร์ และกรกนก วงศ์พานิช(2546) ไดใ้ห้ความหมายของ การเรียนแบบ
ออนไลน์ คือ การเรียนทีมีลกัษณะเป็น   การเรียนทางไกล และสามารถใชสื้อการสอนในรูปของ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ทีวี ดาวเทียม  ซีดีรอม  หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ 
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จากความหมายและคาํจาํกดัความต่างๆ ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การเรียนแบบออนไลน์   
คือ รูปแบบหนึงของการเรียนทางไกล (Distance  Learning) ซึงอาจเป็นได้ทงั offline, online, 

server-based, web-based  เป็นการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology-based  Learning)  ซึง
ครอบคลุมวธีิการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนจากวดิีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video  On-

Demand)   การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์(Computer-based Learning) 

การเรียนรู้บนเวบ็ (Web-based  Learning)  การเรียนออนไลน์ (On-line  Learning)  ห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual classroom) โดยอาศยัสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ได้แก่ วิทย ุเทป โทรทศัน์ 
วดีีโอ คอมพวิเตอร์ CD-ROM  ระบบดาวเทียม ระบบ LAN อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทรา
เน็ต เพือเป็นช่องทางในการติดต่อสือสารระหว่างผูเ้รียน และผูส้อนทีอยูห่่างไกลกนั ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ในสิงทีตอ้งการ และอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กทีทุกเวลา 

2.2.5.1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
การจดัการเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็มีลกัษณะการเรียนการสอนทีแตกต่างไปจากการเรียนการ

สอนในชนัเรียนปกติทีคุน้เคยกนัดี ซึงการจดัการเรียนการสอนแบบดงัเดิมในชนัเรียนส่วนใหญ่จะมี
ลกัษณะทีเนน้ใหผู้ส้อนเป็นผูป้้อนความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนไม่ใฝ่ทีจะหาความรู้ เพิมเติมการ
จดัการเรียนการสอนโดยการใช้เวบ็ช่วยสอนจะมีวิธีการจดัทีแตกต่างไปจากการจดัการเรียนการ
สอนตามปกติ เพราะคุณลักษณะและรูปแบบของเว็บเป็นสือทีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึง
แตกต่างไปจากการจดัการเรียนการสอนดว้ยสือแบบอืน ๆ จึงตอ้งคาํนึงถึงการออกแบบระบบการ
สอนทีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเวบ็ เช่น การสือสารระหว่างผูเ้รียนกบัครู การสือสารระหว่าง
ผูเ้รียนกับผูเ้รียน ทีกระทาํไดแ้ตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม เช่น การใชเ้วบ็ช่วยสอน
สามารถสือสารกันได้โดยผ่านเว็บโดยตรงในรูปคุยกันในห้องสนทนา(Chat Room) การฝาก
ขอ้ความบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดานข่าวสาร (Bulletin Board) หรือจะสือสารกนัโดย
ผ่านไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็สามารถกระทาํไดใ้นระบบนี ความเป็นเว็บช่วยสอนจึง
ไม่ใช่แค่การสร้างเวบ็ไซตเ์นือหาวิชาหนึงหรือรวบรวมขอ้มูลซักเรืองหนึงแลว้บอกว่าเป็นเวบ็ช่วย
สอน เวบ็ช่วยสอนมี 

ความหมายกวา้งขวางอนัเกิดจากการรวมเอาคุณลกัษณะของเวบ็ โปรแกรมและเครืองมือสือสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการสอนเขา้ดว้ยกัน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ขึน
อยา่งมีความหมายไม่เป็นเพยีงแค่แหล่งขอ้มูลเท่านนั (ปรัชญนนัท ์ นิลสุข, 2543) 

เองเจลโล (Angelo, 1993 อา้งใน วิชุดา รัตนเพียร,2542) ไดส้รุปหลกัการพืนฐานของการ
จดัการเรียนการสอนกบัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 5 ประการดงันีคือ 
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1. ในการจดัการเรียนการสอนโดยทวัไปแลว้ ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถ
ติดต่อ สือสารกนัไดต้ลอดเวลา การติดต่อระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมีส่วนสาํคญัในการสร้างความ
กระตือรือร้นกับการเรียนการสอน โดยผูส้อนสามารถให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนได้ตลอดเวลา
ในขณะกาํลังศึกษา ทงัยงัช่วยเสริมสร้างความคิดและความเขา้ใจ ผูเ้รียนทีเรียนผ่านเวบ็สามารถ
สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นรวมทงัซักถามขอ้ขอ้งใจกับผูส้อนได้โดยทนัทีทนัใด เช่น การ
มอบหมายงานส่งผา่นอินเทอร์เน็ตจากผูส้อน ผูเ้รียนเมือไดรั้บมอบหมายก็จะสามารถทาํงานทีไดรั้บ
มอบหมายและส่งผ่านอินเทอร์เน็ต กลับไปยงัอาจารยผ์ูส้อน หลงัจากนันอาจารยผ์ูส้อนสามารถ
ตรวจและใหค้ะแนนพร้อมทงัส่งผลยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วหรือในทนัทีทนัใด 

2. การจดัการเรียนการสอนควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน ความ
ร่วมมือระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนจะช่วยพฒันาความคิดความเขา้ใจไดดี้กวา่การทาํงานคนเดียว ทงัยงัสร้าง
ความสมัพนัธเ์ป็นทีมโดยการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกนัเพือหาแนวทางทีดีทีสุด เป็นการ
พฒันาการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นของคนอืนมาประกอบเพือหา
แนวทางทีดีทีสุด ผูเ้รียนทีเรียนผ่านเว็บแม้ว่าจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ทีอยู่กันคนละที แต่ด้วย
ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทวัโลกไวด้ว้ยกนั ทาํให้
ผูเ้รียนสามารถติดต่อสือสารกนัไดท้นัทีทนัใด เช่น การใชบ้ริการสนทนาแบบออนไลน์ทีสนับสนุน
ใหผู้เ้รียนติดต่อสือสารกนัไดต้งัแต่ 2 คนขนึไปจนถึงผูเ้รียนทีเป็นกลุ่มใหญ่ 

3. ควรสนบัสนุนใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (Active Learners) หลีกเลียงการ
กาํกบัใหผู้ส้อนเป็นผูป้้อนขอ้มูลหรือคาํตอบ ผูเ้รียนควรเป็นผูข้วนขวายใฝ่หาขอ้มูลองคค์วามรู้ต่างๆ 
เองโดยการแนะนาํของผูส้อน เป็นทีทราบดีอยู่แลว้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลทีใหญ่ทีสุดใน
โลก ดังนันการจดัการเรียนการสอนผ่านเว็บนี จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถหาขอ้มูลได้ด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว ทงัยงัหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทวัโลกเป็นการสร้างความกระตือรือร้นใน
การใฝ่หาความรู้ 

4. การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนโดยทนัทีทนัใดช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถของ
ตน อีกทงัยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมให้ถูกตอ้งได ้ผูเ้รียนทีเรียน
ผ่านเว็บ  สามารถได้รับผลยอ้นกลับจากทังผู ้สอนเองหรือแม้กระทังจากผู ้เรียนคนอืนๆ ได้
ทนัทีทนัใด แมว้า่ผูเ้รียนแต่ละคนจะไม่ไดน้งัเรียนในชนัเรียนแบบเผชิญหนา้กนัก็ตาม 

5. ควรสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนทีไม่มีขีดจาํกดั สาํหรับบุคคลทีใฝ่หาความรู้       
การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการขยายโอกาสให้กับทุกๆคนทีสนใจศึกษา เนืองจากผูเ้รียนไม่
จาํเป็นจะตอ้งเดินทางไปเรียน ณ ทีใดทีหนึง ผูท้ีสนใจสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองในเวลาทีสะดวก 
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จะเห็นไดว้า่การเรียนการสอนผา่นเวบ็นีมีคุณลกัษณะทีช่วยสนับสนุนหลกัพืนฐานการจดัการเรียน
การสอนทงั 5 ประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การเรียนการสอนผา่นเวบ็ไดมี้การดาํเนินการอยา่งจริงจงัทวัโลก โดยเฉพาะอยา่งยงิในกลุ่ม ประเทศ
ทางซีกโลกตะวนัตก สาํหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยเริมมีความเปลียนแปลงจากเป็นเพียง
ผูรั้บขอ้มูลและสงัเกตการณ์การเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นความพยายามในการจดัการเรียนการ
สอนและใช้เครืองมือบนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเสริมในชันเรียนปกติ และบางมหาวิทยาลัยที
ดาํเนินการเรียนการสอนแบบทางไกลกาํลงัดาํเนินการทีจะสร้างชนัเรียนเสมือนให้เกิดขึนจริงการ
ดาํเนินการเรียนการสอนผา่นเวบ็มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

1. ความพร้อมของเครืองมือและทกัษะการใชง้านเบืองตน้ ความไม่พร้อมของเครืองมือและ 
การขาดทกัษะทางเทคนิคทีจาํเป็นในการใชเ้ครืองมือหรือโปรแกรมเป็นสาเหตุสาํคญัทีก่อให้เกิด
ความ สับสนและผลทางลบต่อทศันคติของผูใ้ช้ จากการศึกษาการนําเทคโนโลยเีครือข่ายมาใช้
พบว่าผูใ้ช้ที ไม่มีความพร้อมทางทักษะการใช้จะพยายามแก้ปัญหาและศึกษาเรืองของเทคนิค 
มากกวา่จาํกดั ความสนใจอยูท่ีเนือหา นอกจากนนัจากงานวิจยัของใจทิพย ์ณ สงขลา พบว่ายงัไม่มี
ความ พร้อมทางดา้นทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาต่างประเทศ ซึงเป็นทกัษะจาํเป็นพืนฐานที
จาํเป็นอีกประการหนึงสาํหรับการสือสารผา่นเครือข่าย 

2. การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและผูใ้ชเ้ช่นเดียวกบัการนาํเทคโนโลยอืีนเขา้สู่องคก์รตอ้ง
อาศยัการสนับสนุนอย่างจริงจงัจากฝ่ายบริหาร ทงัในการสนับสนุนด้านเครืองมือและนโยบาย
ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเพือประโยชน์ทางการศึกษา การกาํหนดการใช้เครืองมือ
ดงักล่าวจึงไม่สามารถเป็นไปในลกัษณะแนวดิง (Top down) โดยการกาํหนดจากฝ่ายบริหารเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ตอ้งเป็นการประสานจากทงัสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการประสานจาก
แนวล่างขึนบน ผูใ้ช้จะตอ้งมีทศันะทียอมรับการใช้สือดงักล่าวเพือประโยชน์ทางการศึกษา ฝ่าย
บริหารสามารถสร้างนโยบายทีกระตุน้แรงจูงใจของผูใ้ช ้เช่น สร้างแรงจูงใจจากภายในของผูใ้ชใ้ห้
รู้สึกถึงความทา้ทายและประโยชน์ทีจะได้รับหรือสร้างแรงจูงใจจากภายนอก เช่น สร้างเงือนไข
ผลตอบแทนพเิศษทงัในรูปนามธรรมและรูปธรรม 

3. การเปลียนพฤติกรรมผูเ้รียนจากการเรียนรู้แบบตงัรับ (Passive) โดยพงึพิงการป้อนจาก
ครูผูส้อนมาเป็นพฤติกรรมการเรียนทีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง กล่าวคือ 
เป็นผูเ้รียนทีเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How to learn) เป็นผูเ้รียนทีกระตือรือร้นและมีทกัษะที
สามารถเลือกรับขอ้มูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีระบบนัน ผูส้อนจะตอ้งสร้างวุฒิ
ทางการเรียนใหเ้กิดกบัผูเ้รียนก่อน กล่าวคือจะตอ้งเตรียมการใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะพนืฐานทีจาํเป็น
ต่อการเลือกสรร วเิคราะห์และสงัเคราะห์ในการเรียนผา่นเครือข่ายทกัษะดงักล่าว ไดแ้ก่ ทกัษะการ
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อ่านเขียน ทกัษะในเชิงภาษา ทกัษะในการอภิปรายและทีจาํเป็นคือ ทกัษะในการควบคุมตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเอง 

4. บทบาทของผูส้อนในการเรียนการสอนบนเครือข่าย จะตอ้งมีการเปลียนแปลงไปสู่
บทบาททีเอือต่อการเรียนการสอนทีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยในเบืองตน้จะเป็นบทบาทผูน้าํเพือ
สนับสนุนกลุ่มและวฒันธรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย ผูส้อนตอ้งใชเ้วลามากไปกว่าการเรียนการ
สอนในชนัเรียนธรรมดา 

5. การสร้างความจาํเป็นในการใช ้ผูส้อนทีจะนาํการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมาใชค้วร
คาํนึงถึงความจาํเป็นและผลประโยชน์ทีตอ้งการจากกิจกรรมบนเครือข่าย ซึงจะเป็นตวักาํหนด
รูปแบบการใช้ว่าผูส้อนเพียงตอ้งการใช้เครือข่ายเพือเสริมการเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกล 
ผูส้อนตอ้งสร้างสภาวะให้ผูใ้ชมี้ความจาํเป็นทีตอ้งใชเ้ช่น การส่งผ่านขอ้มูลทีจาํเป็นทางการเรียน
ใหก้บัผูใ้ชผ้า่นทางเครือข่ายหรือสร้างแรงจูงใจทีเป็นผลประโยชน์ทางการเรียนใหก้บัผูใ้ช ้

6. ผูส้อนตอ้งออกแบบการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ของความเป็นเครือข่ายอยา่ง
สูงสุด และเหมาะสมวิธีออกแบบการเรียนการสอนควรตอ้งพฒันาให้เขา้กบัคุณสมบติัความเป็น
คอมพิวเตอร์เครือข่ายซึงมีความแตกต่างจากการออกแบบสําหรับโปรแกรมช่วยสอนใน
คอมพิวเตอร์ทวัไป นอกเหนือจากเนือหาบทเรียนทีผูส้ร้างเสนอส่งผ่านเครือข่าย ผูส้อนสามารถ
สร้างการเชือมโยงแหล่งขอ้มูลอืนทีสนับสนุนเนือหาหลักทีผูส้อนสร้างเป็นการแนะแนวทางให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษา ทงันีเนือหาและการเชือมโยง ควรจะตอ้งปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลาและควร
จะตอ้งมีการจัดกิจกรรมการปฏิสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียนได้ประโยชน์จากการศึกษาร่วมกับผูอื้น การ
จดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็นนั ผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทีเชือมโยงคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนเข้าไวก้ับเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการ
เครือข่าย (File Server) และเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการเวบ็ (Web Server) อาจเป็นเป็นการ
เชือมโดยระยะใกลห้รือเชือมโยงระยะไกลผ่านทางระบบการสือสารและอินเทอร์เน็ต การจดัการ
เรียน การสอนทางอินเทอร์เน็ตทีเป็นเวบ็นนัผูส้อนจะตอ้งมีขนัตอนการจดัการเรียนการสอนดงันี  

1. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 

2. การวเิคราะห์ผูเ้รียน  
3. การออกแบบเนือหารายวชิา 

- เนือหาตามหลกัสูตรและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

- จดัลาํดับเนือหา จาํแนกหัวขอ้ตามหลักการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะในแต่ละ
หวัขอ้ 

- กาํหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 
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- กาํหนดวธีิการศึกษา 
- กาํหนดสือทีใชป้ระกอบการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 

- กาํหนดวธีิการประเมินผล 

- กาํหนดความรู้และทกัษะพนืฐานทีจาํเป็นต่อการเรียน 

- สร้างประมวลรายวชิา 
4. การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใชคุ้ณสมบติัของ 

อินเทอร์เน็ตทีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอนนนัๆ 

5. การเตรียมความพร้อมสิงแวดลอ้มการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ สาํรวจ 

แหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนทีผูเ้รียนสามารถเชือมโยงได้ กาํหนดสถานทีและ
อุปกรณ์ทีใหบ้ริการและทีตอ้งใชใ้นการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตสร้างเวบ็เพจเนือหาความรู้ตามหัวขอ้
ของการเรียนการสอนรายสัปดาห์ สร้างแฟ้มขอ้มูลเนือหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสาํหรับการ
ถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล 

6. การปฐมนิเทศผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

- แจง้วตัถุประสงค ์เนือหา และวธีิการเรียนการสอน 

- สาํรวจความพร้อมของผูเ้รียนและเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ในขนัตอนนี 

ผูส้อนอาจจะตอ้งมีการทดสอบหรือสร้างเวบ็เพจเพมิขึน เพอืใหผู้เ้รียนทีมีความรู้พนืฐานไม่เพยีงพอ
ไดศึ้กษาเพมิเติมในเวบ็เพจเรียนเสริมหรือให้ผูเ้รียนถ่ายโอนขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไปศึกษาเพมิเติม
ดว้ยตนเอง  

7. จดัการเรียนการสอนตามแบบทีกาํหนดไวโ้ดยในเวบ็เพจจะมีเทคนิคและกิจกรรม
ต่างๆ ทีสามารถสร้างขึนไดแ้ก่ 

- การใชข้อ้ความเร้าความสนใจทีอาจเป็นภาพกราฟิก ภาพการเคลือนไหว 

- แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวชิา หรือหวัขอ้ในแต่ละสปัดาห์ 

- สรุปทบทวนความรู้เดิม หรือโยงไปหวัขอ้ทีศึกษาแลว้ 

- เสนอสาระของหวัขอ้ต่อไป 

- เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและ 

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติม กิจกรรม
การตอบ คาํถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง และกิจกรรมการถ่ายโอนขอ้มูล  

- เสนอกิจกรรมดงักล่าวมาแลว้ แบบฝึกหดั หนงัสือหรือบทความ การบา้น การทาํ 
รายงานเดียว รายงานกลุ่มในแต่ละสปัดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวชิานี 

- ผูเ้รียนทาํกิจกรรม ศึกษา ทาํแบบฝึกหดั และการบา้นส่งผูส้อนทงัทางเอกสารทาง 
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เว็บเพจผลงานของผูเ้รียนเพือให้ผูเ้รียนคนอืนๆได้รับทราบด้วยและผูเ้รียนส่งผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

- ผูส้อนตรวจผลงานของผูเ้รียน ส่งคะแนนและขอ้มูลยอ้นกลบัเขา้สู่เวบ็เพจ 

ประวติัของผูเ้รียน รวมทงัการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปสู่เวบ็เพจผลงานของผูเ้รียน
ดว้ย  

8. การประเมินผลผูส้อนสามารถใชก้ารประเมินผลระหวา่งเรียนและการประเมินผล
เมือสินสุดการเรียน รวมทงัการทีผูเ้รียนประเมินผลผูส้อนและการประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนทงัรายวชิา เพอืใหผู้ส้อนนาํไปปรับปรุงแกไ้ขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

อยา่งไรก็ตาม การเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) หรือ การเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web-

Based Instruction) เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลย ีปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอน เพือเพิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแกปั้ญหาในเรืองขอ้จาํกดัทางดา้นสถานที
และเวลา โดยการสอนบนเวบ็จะประยกุตใ์ชคุ้ณสมบตัิและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เวบ็  ในการจดั
สภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึงการเรียนการสอนทีจดัขึนผ่านเวบ็นี
อาจเป็นบางส่วนหรือทงัหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได ้

2.2.5.2 การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในการออกแบบและพฒันาเว็บการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนันมีนักการศึกษา
หลายท่านให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบักระบวนการทีจะใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการ
สอน ดงันี 

ดิลลอน (Dillon A.,and Zhu,E. 1997) ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัขนัตอนในการสร้างบทเรียนที
มีลกัษณะเป็นสือหลายมิติ (Hypermedia) ซึงหลกัการนีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ
และพฒันาเวบ็เพอืการเรียนการสอน แนวคิดดงักล่าวมีขนัตอน ดงันี 

1. ศึกษาเกียวกับผูเ้รียนและเนือหาทีจะนํามาพฒันาเพือกําหนดวตัถุประสงค์และหา
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน  

2. วางแผนเกียวกบัการจดัรูปแบบโครงสร้างของเนือหา ศึกษาคุณลกัษณะของเนือหาทีจะ
นาํ มาใชเ้ป็นบทเรียนวา่ควรจะนาํเสนอในลกัษณะใด 

3. ออกแบบโครงสร้างเพอืการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูอ้อกแบบควรศึกษา
ทาํความเขา้ใจกบัโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะผูเ้รียนและเนือหาว่า
โครงสร้างลกัษณะใดจะเอืออาํนวยต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของผูเ้รียนไดดี้ทีสุด 

4. ทดสอบรูปแบบเพอืหาขอ้ผดิพลาด จากนนัทาํการปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบซาํอีกครัง
จน แน่ใจวา่เป็นบทเรียนทีมีประสิทธิภาพก่อนทีจะนาํไปใชง้าน 
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ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi and Bermudez)(1996) เสนอกระบวนการในการออกแบบ
และพฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไว ้5 ขนัตอน คือ 

1. วเิคราะห์ทรัพยากรต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

2. ออกแบบการเรียนการสอน 

3.พฒันาเว็บเพจโดยใช้แผนโครงเรือง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและกําหนด
โครงสร้างของขอ้มูล 

4.นาํเวบ็ไปใชใ้นการเรียนการสอน 

5.ประเมินผลการใชง้าน 

สาํหรับนักวิชาการศึกษาในประเทศไทยไดก้ล่าวถึง การออกแบบการเรียนการสอนผ่าน
เวบ็ไวห้ลายท่านดงันี 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนผ่านเวบ็
ควรจะประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลเกียวกบัรายวชิา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวตัถุประสงคข์อง
รายวชิา สงัเขปรายวชิาคาํอธิบาย เกียวกบัหวัขอ้การเรียน หรือหน่วยการเรียน 

2. การเตรียมตวัของผูเ้รียนหรือการปรับพนืฐานผูเ้รียน เพอืทีจะเตรียมตวัเรียน  
3. เนือหาบทเรียน พร้อมทงัการเชือมโยงไปยงัสือสนบัสนุนต่างๆในเนือหาบทเรียนนนัๆ  
4. กิจกรรมทีมอบหมายใหท้าํพร้อมทงัการประเมินผล การกาํหนดเวลาเรียนการส่งงาน  
5. แบบฝึกหดัทีผูเ้รียนตอ้งการฝึกฝนตนเอง  
6. การเชือมโยงไปแหล่งทรัพยากรทีสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้  
7. ตวัอยา่งแบบทดสอบ ตวัอยา่งรายงาน  
8. ขอ้มูลทวัไป (Vital Information) แสดงขอ้ความทีจะติดต่อผูส้อนหรือผูท้ีเกียวขอ้งการ

ลงทะเบียนค่าใชจ่้าย การไดรั้บหน่วยกิตและการเชือมโยงไปยงัสถานศึกษาหรือหน่วยงานและมี
การเชือมโยงไปสู่รายละเอียดของหนา้ทีเกียวขอ้ง 

9. ส่วนแสดงประวติัของผูส้อนและผูท้ีเกียวขอ้ง  
10. ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin Board)  

11. หอ้งสนทนา (Chat Room) ทีเป็นการสนทนาในกลุ่มผูเ้รียนและผูส้อน  
จากทีกล่าวมาการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต       
มีการนาํเสนอขอ้มูลทีมีเป้าหมายเพอืพฒันาการเรียนรู้โดยเฉพาะ ดงันันการออกแบบเวบ็ช่วยสอน
จึงตอ้งพิจารณาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละการจดัระเบียบของเนือหาในบทเรียนทีสร้างขึน 
เพอืช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นไปอยา่งมีระบบ 
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.3  ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
2.3.1  ความหมายของกลุ่ม 
พรรณพิศ  วาณิชยก์าร (2538)  ไดใ้ห้ความหมายของกลุ่มไวว้่ากลุ่ม หมายถึง  การรวมตวั

กนัระหว่างบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป ณ สถานทีใดแห่งหนึงและการรวมตวัของบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งมีการพูดจาสือความหมายต่อกันและกนั การปฏิบติัต่อกันในลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
ร่วมกนั 

กลัป์ลี (Gulley,1960) กล่าวว่า กลุ่มมีความหมายลึกซึงกว่าการทีจะมารวมอยูเ่ฉย ๆ แต่กลุ่ม
จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการคือ 

1.  มีวตัถุประสงคร่์วมกนั และวตัถุประสงคน์นัจะตอ้งสนองความตอ้งการของสมาชิกแต่ละ   
คนดว้ย 

2.  ผลของการทาํงานจะเกิดความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

3.  มีการสือสารทางวาจา  หรือมีความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกโดยวธีิใดวธีิหนึง 

สามารถ  สุขาวงษ ์(2537)  ไดส้รุปไวว้า่การทีบุคคลตงัแต่  2  คนมารวมกนัโดยมีจุดมุ่งหมาย
ทีจะกระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงร่วมกนัถือไดว้า่เป็นกลุ่มทงัสินและจะตอ้งมีลกัษณะดงันี 

1.  มีคนตงัแต่  2  คนมารวมกนั 

2.  มีจุดมุ่งหมายในการกระทาํพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั 

3.  ทุกคนจะมีบทบาทตามหนา้ทีของตน 
 

กมลรัตน์  หลา้สุวงษ ์(2527) กล่าววา่  กลุ่มหมายถึงการทีบุคคลตงัแต่  2  คนขนึไปอยูร่่วมกนั
ในสงัคม โดยมีลกัษณะสาํคญัต่าง ๆ ร่วมกนั หรือมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

1.  มีการรับรู้ร่วมกนัในสงัคม 

2.  มีแรงจูงใจอยา่งใดอยา่งหนึงร่วมกนั 

3.  มีเป้าหมายอยา่งเดียวกนั หรือเป้าหมายร่วมกนั 

4.  มีค่านิยม และปทสัถานของกลุ่มทีจะควบคุม และกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม
ใหเ้ป็นระเบียบ 

5.  มีการเกียวขอ้งปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 

6.  มีการพงึพาอาศยัซึงกนัและกนั 

7.  มีการสือสารกนัทงัภาษาพดู และภาษาท่าทาง 
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ศุภวดี  บุญญวงศ ์(2527) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไวว้า่ 
1.  จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกตงัแต่สองคนขนึไป 

2.  สมาชิกภายในกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัพึงพาอาศยัซึงกนัและกนัและมีความสัมพนัธ์
กนัทางดา้นจิตใจ 
 

จากคาํจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่ม หมายถึง การทีบุคคลตงัแต่  2  คนขึนไปอยูร่่วมกนัในสังคม 
มีปฏิสัมพนัธ์กนั  ติดต่อสือสารแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกันตลอดจนมีเป้าหมาย และ
ผลประโยชน์ร่วมกนั 

2.3.2  ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
โอสเซน (Ohlsen,1970)   ไดส้รุปความหมายของกิจกรรมกลุ่มไว ้  2  ประการคือ 

1.  กิจกรรมกลุ่มทีมีผูน้าํเป็นผูใ้หข้อ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิก หรือผูน้าํอภิปรายเพือที
สมาชิกไดบ้รรลุถึงความมุ่งหมายต่างๆ ของกลุ่ม โดยปกติผูน้าํในกลุ่มชนิดนีจะให้ขอ้มูลเกียวกบั
การศึกษา อาชีพ หรือสังคม และส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มนําขอ้มูลเหล่านีมาอภิปรายเพือ
ประโยชน์สาํหรับตน เช่น การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัขึนในชวัโมง 

เป็นตน้ ในการทาํกิจกรรมกลุ่มแบบนีครูจะเป็นผูด้าํเนินการวางแผนงานกลุ่มใหส้มาชิก 

 2.  กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ทีสมาชิกเป็นผูด้าํเนินการ คือ นักเรียนไดว้างแผนร่วมกนัจดัขึนเอง 

เช่น กลุ่มอภิปรายในเรืองต่าง ๆ ทีนกัเรียนสนใจ  หรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นตน้ 
 

 ศุภวดี  บุญญวงศ์ (2527) ไดใ้ห้ความหมายกิจกรรมกลุ่มไวว้่ากิจกรรมหมายถึง การร่วมกนั
วางแผน การแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม หรือสมาชิกต่อกลุ่ม หรือกลุ่ม
สมาชิก โดยมีผูน้ํากลุ่มซึงได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมี
ปฏิสมัพนัธ ์และมีจุดมุ่งหมายเพอืใหส้มาชิกไดพ้ฒันาบุคลิกภาพทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานกลุ่ม
ไดเ้รียนรู้เกียวกบัการทาํงานกลุ่ม และประสบผลสาํเร็จในการทาํงานครังนีดว้ย 

ประนอม เดชชยั   กล่าวไวว้า่  กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีดาํเนินการโดยกลุ่ม ทาํเป็น
กลุ่ม กิจกรรมประเภทนีจะช่วยฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนให้พฒันาขึน  เช่นช่วยให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้น  ฝึกทกัษะทางสังคม  ฝึกให้ผูเ้รียนยอมรับมติของกลุ่ม  เพือ
พฒันาความเป็นประชาธิปไตยของผูเ้รียน 

ดอร์วิน คาร์ทไรท ์ และอลัวิน ซานเดอร์ (Dorwin Cartwright and Alvin Zander,1953)   

กล่าววา่ กิจกรรมกลุ่มเป็นการนาํเอาวธีิการต่างๆ เช่น บทบาทสมมติ  สถานการณ์จาํลอง  เกม  การ
อภิปราย การสังเกต และการให้ขอ้วิจารณ์ (Feedback) ซึงกนัและกนั เพือช่วยให้การตดัสินใจ
รวมกนั และยงัใชฝึ้กทกัษะเกียวกบัมนุษยส์มัพนัธ ์หรือการประชุมต่างๆ 
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จากความหมายของกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจดั
ประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยสมาชิกในกลุ่มไดมี้ส่วน
ร่วมในการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหา และการลงมือกระทาํต่อสถานการณ์ใดสถานหนึง อยา่ง
มีจุดมุ่งหมายแน่นอน อนัก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ 

.3.   จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
แทรกซ์เลอร์ และนอร์ท (Traxier & North  อา้งอิงในตอ้งรัก  จิตบรรเทา,2551) ไดก้ล่าว

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มไวด้งันี  คือ 

 .  เพือให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลทียงัไม่คุน้เคยกับสิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิงใน
มหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียน โดยการจดัการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่หรือนําไปจดัใน
รูปแบบการแนะแนวไดต้ลอดปี 

 .  เพอืเสริมสร้างประสบการณ์แตกต่างไปจากประสบการณ์ทีไดรั้บในหลกัสูตร โดยเฉพาะ
อย่างยิงการจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนเพือพฒันาประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน การใช้
หอ้งสมุดการศึกษาในโอกาสต่าง ๆ หรือเรืองส่วนตวัต่าง ๆ ทีอยูใ่นความสนใจของนกัเรียน 

 .  เพอืเป็นรากฐานทีจะนาํไปสู่การให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล เพราะทาํให้นักเรียนคุน้เคย
กบัครูในขณะทีเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 .  เพอืการปรับตวั บาํบดัรักษา  และความเจริญงอกงามของบุคคลในกลุ่ม 

 บทัทอน (Botton Leslie, 1971)  กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นสิงทีจดัขึนโดยมีจุดมุ่งหมายทีจะ
ช่วยส่งเสริมให้มนุษยไ์ดเ้ติบโตและพฒันา โดยเฉพาะทกัษะดา้นสังคม และดา้นความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอืน ดงันนัการจดักิจกรรมกลุ่มจึงเปิดโอกาสใหม้นุษยไ์ดเ้รียนรู้เกียวกบัการติดต่อสัมพนัธ์กบั
คนอืน ๆ ในบรรยากาศทีส่งเสริมซึงกนัและกนั โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น การสวมบทบาทผูท้ีเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่มจะพยายามช่วยกลุ่ม และช่วยบุคคลแต่ละคนเพอืทาํงานไปสู่จุดมุ่งหมาย 

วินิจ เกตขาํ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มว่า 
เพอืนาํมาพฒันาบุคคลโดยอาศยัผูจ้ดัการกลุ่มทีมีความสามารถตลอดจนรู้กระบวนการของการจดั
กิจกรรมกลุ่มเป็นอยา่งดี   สาเหตุทีเราใชกิ้จกรรมกลุ่มเพือพฒันาบุคคลนันก็เพราะการเรียนรู้โดย
การทาํกิจกรรมต่าง ๆ จะทาํให้บุคคลได้รับประสบการณ์ตรงนอกจากจะได้ปฏิบติัแล้วยงัเกิด
ความรู้สึกต่าง ๆ ขึนดว้ย ผลจากการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มจะทาํให้บุคคลซาบซึงประทบัใจมากกว่า
การทีจะสอนบุคคลใหมี้การพฒันาตนเองโดยใชว้าจาเพยีงอยา่งเดียว จุดมุ่งหมายขอบกิจกรรมกลุ่ม
อาจแบ่งไดด้งัต่อไปนี 
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 .  เพอืใหเ้กิดความเขา้ใจตนเองการไดมี้โอกาสมีปฏิสัมพนัธ์ หรืออยูร่่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม
จะมีส่วนช่วยใหบุ้คคลรู้จกั และเขา้ใจตนเองไดดี้ขึน เช่น รู้ความสามารถบางประการของตน รู้จกั
ขอ้บกพร่องบางอยา่ง ทงันีเพราะกลุ่มจะมีปฏิกิริยาใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงได ้

 .  เพอืใหเ้กิดความเขา้ใจบุคคลอืน เมือสมาชิกในกลุ่มไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัก็ยอ่มจะทาํให้
เกิดการเรียนรู้จกัซึงกนัและกนั 

 .  เพอืใหส้ามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอืนไดดี้ขึน 

 .  เพือให้เกิดการพฒันาทางดา้นใดแก่สมาชิกทงันีขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายว่าตอ้งการ ให้เกิด
การเรียนรู้ในดา้นใดก็จดัใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายนนั 

ประนอม  เดชชยั (2531) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มไวด้งันี 

   .  เพอืให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของมนุษยค์ือความเขา้ใจของตนเอง  และเขา้ใจบุคคล
อืนภายในกลุ่ม  ซึงจะทาํใหบุ้คคลปรับตวัเองเขา้กบับุคคลอืนในกลุ่มได ้เกิดการเรียนรู้เรืองของตน
ไดดี้ขึน เช่น  รู้ขอ้บกพร่องของตนเอง หรือรู้ว่าตนเป็นอยา่งไร  เมือเปรียบเทียบกบับุคคลในกลุ่ม  
เกิดความเขา้ใจบุคคลอืนในกลุ่ม โดยทีสมาชิกในกลุ่มได้ทาํกิจกรรมร่วมกันย่อมทาํให้เกิดการ
เรียนรู้  และรู้จกัซึงกนัและกนัไดดี้ทราบขอ้ดีขอ้เสีย  ขอ้บกพร่องทงัของตนเอง และคนอืนอนัจะ
เป็นแนวทางใหเ้กิดความรู้สึกเห็นใจซึงกนัและกนั คิดช่วยเหลือตลอดจนการปรับตวัเขา้หากนัดว้ย 

   .  เพอืใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการการทาํงาน หรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ร่วมกนัประสบการณ์ที
จดัในกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกไดเ้รียนรู้วิธีการทาํงานร่วมกนั เพราะไม่มีมนุษยค์นใดอยูค่น
เดียวได ้ โดยไม่ตอ้งพงึพาอาศยัซึงกนั  ฉะนันการฝึกกิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอน จะช่วยฝึก
ใหบุ้คคลเขา้ใจเกียวกบักระบวนการทาํงาน และร่วมมือกนัแกปั้ญหา 
   .  เพอืใหผู้เ้รียนฝึกความรู้สึกทางดา้นคุณธรรม  และจริยธรรมในระหวา่งร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เช่น ฝึกความรู้สึกอดทน ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม เป็นตน้ สิงทีไดม้าจากกิจกรรม
กลุ่มเหล่านีจะไปช่วยพฒันาบุคคล และสงัคมต่อไป 

จากจุดมุ่งหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่  กิจกรรมกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพอืใหบุ้คคลมีโอกาสปรับปรุงแกไ้ข
พฒันาบุคลิกภาพ เปลียนแปลงพฤติกรรม และความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทาํความเขา้ใจ
เกียวกบัตนเอง   และผูอื้นรวมถึงการปรับตวัอยูใ่นสงัคมทีเปลียนแปลงไดอ้ยา่งมีความสุข 

.3.   ขนาดของกลุ่ม 
ขนาดของกลุ่ม คือ  จาํนวนสมาชิกในกลุ่มซึงมีผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิสัมพนัธ์และการ
สือสารระหวา่งสมาชิกไดมี้ผูใ้หค้วามคิดเห็นเกียวกบัจาํนวนสมาชิกภายในกลุ่มไวด้งันี 
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เยาวพา  เดชะคุปต์ (2517) ไดก้ล่าวไวพ้อสรุปไดว้่า  ขนาดของกลุ่มทีช่วยให้การทาํงาน
หรือการเรียนการสอนประสบผลดีควรเป็นกลุ่มขนาดเล็ก  ซึงมีสมาชิกประมาณ -  คน ทงันี
ครูผูส้อนควรเลือกกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเนือหา  

จาํเนียร โชติช่วงและคณะ (2515)  ไดก้ล่าวไวว้่า  นักจิตวิทยานิยมศึกษากลุ่มขนาดเล็กทีมี
สมาชิกไม่เกิน  คน  เพราะจะทาํใหดู้การเปลียนแปลง และความเคลือนไหวในกลุ่มทีเกียวขอ้งกบั
สมาชิกไดง่้าย  ถา้มีสมาชิกจาํนวนมากเกินไปสมาชิกไม่มีโอกาสไดแ้สดงความตอ้งการ 

นอกจากนี คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2530)  ไดก้ล่าววา่  ขนาดของกลุ่มในการทาํงานกลุ่มไม่ควรเกิน 15 

คน เพราะในกลุ่มทีมีสมาชิกมากเกินความจาํเป็น สมาชิกจะตอ้งทาํงานซาํซ้อนกนับางคนอาจจะ
รับผดิชอบทงัหมด  ในขณะทีคนอืนรู้สึกคบัขอ้งใจทีไม่มีงานทาํในกลุ่มไม่มีโอกาสไดใ้ชท้กัษะที
ตนเองมีอยู ่  แต่ทงันีก็ขึนอยูก่บัความจาํเป็นของสถานการณ์จุดมุ่งหมายของกลุ่ม  แหล่งทีจะให้
ความช่วยเหลือในกลุ่มและระดบัวฒิุภาวะของบุคคลในกลุ่ม 

จากขอ้ความดงักล่าว  สรุปไดว้า่  ขนาดของกลุ่มทีเหมาะสมในการทาํกิจกรรมกลุ่ม  ซึงจะ
ทาํใหก้ารทาํกิจกรรมเกิดผลดี ควรมีขนาดไม่ควรเกิน 15 คน เพอืทีสมาชิกจะไดมี้โอกาสแสดงออก
ไดอ้ยา่งทวัถึง มีงานทาํในกลุ่ม และมีโอกาสไดใ้ชท้กัษะของตนทวัถึงกนั แต่สามารถยดืหยุน่ไดต้าม
ความจาํเป็น สถานการณ์ และเหตุผลอืนสาํหรับในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มขนาด 15 คน ทงันี
เพอืใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม และจะใชเ้วลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมครังละ 

50 นาที รวม 12 ครัง 

2.3.5  หลักการของกิจกรรมกลุ่ม 
ทองเรียน อมรัชกุล (2520)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการของกิจกรรมกลุ่มสรุปไดด้งันี 

   .  ให้ความเคารพต่อความเป็นสมาชิกของแต่ละบุคคล โดยเชือว่าสมาชิกทุกคนมี
สมรรถภาพในตนเอง และช่วยใหส้มาชิกไดพ้ฒันาเตม็ทีภายใตก้ลุ่มทีมีประสิทธิภาพ 

   .  ประสบการณ์กลุ่มจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในดา้นการยอมรับนับถือ 
การหาประสบการณ์ใหม่และการสร้างความมนัคงปลอดภยัใหส้มาชิก 

   .  สมาชิกทุกคนตอ้งยอมรับบทบาทอยา่งใดอยา่งหนึงทีตนจะตอ้งแสดงออกซึงมีผลต่อ
การทีจะใหก้ลุ่มบรรลุความมุ่งหมาย 

   .  สมาชิกทุกคนควรมีความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม 

   .  สมาชิกทุกคนจะตอ้งรู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  และเปิดเผยตวัเองในกลุ่ม 

   .  สมาชิกควรจะไดรั้บแรงเสริมเมือไดมี้ส่วนร่วมในกลุ่มอยา่งแทจ้ริง  นอกจากนีสมาชิก
จะตอ้งถือวา่จนจะมีคุณค่าก็ต่อเมือไดท้าํงานใหแ้ก่กลุ่มอยา่งเตม็ความสามารถ 
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   .  สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมองเห็นคุณค่าของบุคลิกภาพทีแตกต่างกันออกไป  โดยถือว่า
ความแตกต่างนนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อความสาํคญั  และความมนัคงของกลุ่ม 

   .  กิจกรรมของกลุ่มทีมีความแตกต่างกนัออกไป จะทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลียน
ประสบการณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง 

   .  สมาชิกทุกคนจะตอ้งเอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของกลุ่มอยา่งจริงจงั 

   . สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษา ส่งเสริม และธาํรงไวซึ้งชือเสียงของกลุ่ม  และ
เสถียรภาพทางอารมณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

   .  การใหค้วามร่วมมือของสมาชิกจะมีพลงัสูงขึนก็ต่อเมือทุกคนไดต้ระหนักถึงความมุ่ง
หมายทงัในรูปทีเปิดเผย  และความมุ่งหมายทีซ่อนเงือนทีบุคคลแต่ละคนมีอยู ่
   .  กลุ่มสมัพนัธย์อ่มทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกต่อสมาชิกดว้ยกนัเป็นอยา่งดี 

   .  สมาชิกทุกคนควรร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการสือภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
ยงิขึน 

   .  เทคนิคการทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม รวมทงัประเมินผล  โดยกลุ่มจะเป็นหนทางทีจะทาํ
ใหก้ลุ่มบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เยาวพา  เดชะคุปต์ (2517)  ได้แบ่งการเรียนรู้ตามวิธีของกิจกรรมกลุ่มแบ่งออกเป็น    

ขนัตอน  คือ 

   . ระยะการมีส่วนร่วม (Participation or Involvement Stage)  ระยะนีผูเ้รียนจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึงของกลุ่ม และเป็นผูล้งมือปฏิบติั หรือคิดคน้แสดงหาสิงทีตอ้งการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลการเรียนรู้จะเกิดจากผูเ้รียนโดยตรง  ผูท้ีมีส่วนร่วมมากก็จะไดรั้บผลการเรียนรู้
มาก  นนัคือผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  หรือสมอง 

   . ระยะวเิคราะห์ (Analysis Stage)  เป็นระยะทีผูเ้รียนจะร่วมกนัวิเคราะห์ประสบการณ์การ
เรียนรู้นันทนัทีซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้อย่างกวา้งขวางสามารถประเมินความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกในกลุ่มวธีิการ  ผลของการเรียนรู้ตลอดจนช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเองดียงิขึน 

   . ระยะสรุป  และประยกุตห์ลกัการ (Generalization and Application Stage) ระยะนีผูเ้รียน
จะรวบรวมแนวคิดทีตนคน้พบ และแนวคิดทีไดจ้ากการแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้น แลว้สรุป
เป็นหลกัการของตนเอง ซึงจะทาํไดส้องลกัษณะคือ 

 ) การประยกุตเ์พอืการปรับปรุงบุคลิกภาพ หรือการพฒันาตนเอง  (Self- Development) 

ให้เหมาะสมยิงขึน รวมทงัการปรับตวัให้เขา้กับคนอืน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กับ
ผูอื้น 
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 ) การประยกุตเ์พอืใชก้บัการแกปั้ญหา  (Problem-Solving)  ต่าง ๆ ในอนาคต และเพอืให ้

 ใชก้ารปรับปรุงควบคุมธรรมชาติและสงัคมใหดี้กวา่เดิม ตลอดจนช่วยกนัคิดประดิษฐสิ์งใหม่ๆ ขึน 

 . ระยะประเมินผล  (Evaluation Stage)  ผูเ้รียนจะเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
และกลุ่มจากการอภิปรายใหข้อเสนอแนะ และติชมรวมกบัสมาชิกคนอืน ๆ ในกลุ่ม 

 

.3.   ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม 
รอเจอร์ส (Rogers Carl R., 1970)   ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มดงันี คือ 

   1.  ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางดา้นการรับรู้ทางความรู้สึก 

   2.  มีการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผูอื้นมากขึน ตลอดจนเปิดเผยความรู้สึกมี
ความจริงใจและเป็นไปอย่างธรรมชาติ  มีการเปลียนแปลงทางความสามารถในการควบคุม
ความรู้สึกต่างๆ  ของตนเองมีการแสดงทีตรงกบัความรู้สึกของตน 

   3. เกิดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การเขา้ใจในตนเอง (Self-Actualization) การ
รู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเอง 

   4. เกิดการเปลียนแปลงทางดา้นทศันคติทงัต่อตนเองและผูอื้น หมายความว่าบุคคลยอมรับ
ตนเอง พฒันาในเรืองคุณค่าของตนเอง เขา้ใจตนเองและมีความมนัคงยงิขึนลดการสังสอน  และ
ควบคุมผูอื้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึน และมีความรู้สึกพึงพากนัและกนั เชือในความสามารถ
ของบุคคล  มีการแกปั้ญหาโดยการทาํงานเป็นกลุ่มและเป็นสมาชิกทีดีของกลุ่ม 

พนม   ลิมอารีย ์(2522)  กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มดงันี 

   1. สมาชิกไดท้ดสอบและแสดงความสามารถ เช่น ในกรณีทีคนพดูเก่ง แต่ไม่มีโอกาสจะพูด
ทีไหน ก็อาศยักลุ่มเป็นทีทดสอบหรือแสดงความสามารถใหค้นในกลุ่มเห็น 

   2. ไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ เจตคติ ความคิดเห็น และปรับปรุงเจตคติและนิสัยใจคอ 

รวมทงัเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั 

   3. ช่วยเสริมสร้างความมีวินัยและความอดทนให้แก่ตนเอง จากการทีต้องปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑร่์วมกนั 

   4. ช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภยั อบอุ่น มีกาํลงัใจ มีความรัก ช่วยบาํรุงขวญัของสมาชิก 

ช่วยใหเ้ขา้ใจตนเองดีขึน รู้สึกมนัคงปลอดภยั และเชือมนัในตนเองขึน 

 คมเพชร   ฉตัรศุภกุล  (2530)  กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มไวด้งันี  

 1. ในดา้นพฒันาการ  กิจกรรมกลุ่มสามารถสร้างพฒันาการให้กบับุคคลในกลุ่มเป็นอยา่งดี  
กิจกรรมแต่ละประเภทจะสนองความพงึพอใจของบุคคลแตกต่างกนัไป  คุณค่าดา้นพฒันาการทีจะ
เกิดขึนมีดงัต่อไปนี 
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  1.1 สนองความตอ้งการพนืฐานของบุคคล  ไดแ้ก่ 

      1.1.1 ความตอ้งการเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม ความตอ้งการนีจะไดรั้บการตอบสนอง
อยา่งสาํเร็จเมือบุคคลนนัเป็นทียอมรับของกลุ่มวา่เป็นสมาชิกคนหนึง 

      1.1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการประเภทนีมีความสาํคญัมากบุคคล
จะอยู่ในกลุ่มอย่างมีความสุขเมือเขารู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกว่ามีคนรักเขาความปลอดภยัในด้าน
ความรู้สึกนีเป็นทีปรารถนาสาํหรับทุกคน 

      1.1.3 ความตอ้งการการยอมรับจากหมู่คณะ บุคคลอยูร่วมกลุ่มอยา่งเป็นสุข ก็ต่อเมือ
กลุ่มใหก้ารยอมรับการเป็นสมาชิก 

  1.2 การสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์และสังคมเมือบุคคลเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเขาจะไดมี้
โอกาสเรียนรู้เรืองการปฏิบตัิตนในสังคม และในขณะเดียวกนัเขาก็จะเรียนรู้เรืองการควบคุมการ
แสดงออกทางดา้นอารมณ์ของเขาดว้ย 

  1.3 การพฒันาดา้นทศันคติ ความสนใจ ความสามารถ  และปกติวิสัยทางสังคมในการ
ดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคม บุคคลจะตอ้งมีทศันคติทีดีต่อบุคคลอืน มีความเคารพบุคคลอืน จึงจะทาํให้อยู่
ร่วมกบักลุ่มได ้ถา้หากไม่มีคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ จะทาํใหไ้ม่สามารถปรับตวัไดก้บัสมาชิกในกลุ่ม  

นอกจากนีในขณะทีบุคคลมีความซาบซึงในกิจกรรมต่างๆ อาจจะพฒันามาเป็นความสนใจที
แน่นอน เมือมีการปฏิบติักิจกรรมในกลุ่ม บุคคลมกัจะไดท้าํงานบางอยา่ง  ซึงก็เท่ากบัเป็นการ
พฒันาความสามารถทีมีอยูใ่นตวับุคคลให้ดีขึน  นอกจากนีแลว้ ยงัช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้เรืองของ
สงัคมสามารถแสดงพฤติกรรมใหเ้หมาะสม 

  1.4 ในดา้นอาชีพ กิจกรรมกลุ่มบางประเภท เช่น กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนนอกจากจะให้
ขอ้สนเทศทางดา้นอาชีพแลว้ยงัใหป้ระสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพต่างๆ เช่น  ดนตรี   ศิลปะ 

หนงัสือพมิพ ์เป็นตน้ 

  1.5 ความเจริญงอกงามดา้นความรู้และทกัษะ ในขณะทีนักเรียนไดมี้โอกาสทาํกิจกรรม
กลุ่มนัน อาจจะไดรั้บความรู้และทกัษะบางประการ เช่น การพูดในทีสาธารณะ การอภิปรายกลุ่ม 

กฎระเบียบในการทาํงานเป็นหมู่คณะ การประสานงาน  เป็นตน้ 

2. ในดา้นวนิิจฉยั สาํหรับผูน้าํกลุ่ม เมือมีการทาํกิจกรรมกลุ่มจะทาํให้มีโอกาสทีจะสังเกต
และทราบปัญหาของสมาชิกในกลุ่ม เช่น นักเรียนทีไม่สามารถจะติดต่อกับบุคคลอืนในสังคม
นกัเรียนทีมีความกา้วร้าว และยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางทาํใหก้ลุ่มไม่ยอมรับ นกัเรียนทีขีอายและควร
ไดรั้บความช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะบางประการ เป็นตน้ 

3. ในดา้นการบาํบดั สาํหรับนกัเรียนทีมีปัญหาจะไดรั้บประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
สามารถแกปั้ญหาได ้ เช่น นักเรียนทีมีปัญหาทางอารมณ์ เมือเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มแลว้ รู้จกัการ



49 

 

ควบคุมอารมณ์ สร้างความพึงพอใจจากการติดต่อกบัผูอื้นไดดี้ขึน มีการพฒันานิสัยของตนเองทาํ
ใหเ้ป็นคนทีมีอิสระในตนเอง คน้พบความสามารถพเิศษบางประการในตนเอง 

4. สาํหรับโรงเรียนและชุมชน นักเรียนของโรงเรียนทีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มจะมีโอกาส
ในการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ทาํใหเ้ป็นบุคคลทีมีความสามารถ มีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้แก่
โรงเรียนและชุมชนได ้
 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นได้ว่า กิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยให้สมาชิกได้พฒันาตนเองในด้าน
อารมณ์ สงัคม และรู้จกัรับผดิชอบต่อตนเอง นอกจากนียงัสามารถควบคุมตนเองและมีทศันคติทีดี
ต่อบุคคลอืน เพอืเป็นการเสริมสร้างสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลไดดี้ 

.3.   กิจกรรมทีใช้ในกิจกรรมกลุ่ม 
ทิศนา  แขมมณี (2551)  ไดเ้สนอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ทีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

กลุ่มสมัพนัธไ์วห้ลายวธีิ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีของกิจกรรม
กลุ่มมีอยูห่ลายวธีิ  กล่าวสรุปไดด้งัต่อไปนี 

.  เกม (Game)  เป็นวธีิการหนึงทีนาํมาใชใ้นการสอนไดดี้  โดยครูผูส้อนสร้างสถานการณ์
สมมติขึนให้ผูเ้รียนลงเล่นด้วยตวัเองภายใตข้อ้ตกลง หรือกติกาบางอย่างทีกาํหนดไวซึ้งผูเ้รียน
จะตอ้งตดัสินใจทาํอยา่งใดอยา่งหนึง อนัจะมีผลออกมาในรูปของการแพก้ารชนะ วิธีการนีจะช่วย
ให้ผู ้เ รียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด  และพฤติกรรมต่าง ๆ  ทีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
นอกจากนนัยงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนดว้ย 

.  บทบาทสมมติ (Role-Play)  เป็นวธีิการอีกวิธีหนึงทีเริมไดรั้บความนิยมในการนาํมาใช้
ในการสอน วธีิการนีมีลกัษณะเป็นสถานการณ์สมมติเช่นเดียวกบัเกม แต่มีการกาํหนดบทบาทของ
ผูเ้ล่นในสถานการณ์ทีสมมติขึนมานัน  แล้วให้ผูเ้รียนเข้าสวมบทบาทนัน  และแสดงออกตาม
ธรรมชาติโดยอาศยับุคลิกภาพ  ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลกั  ดงันนั วิธีการนี
จึงมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึก และพฤติกรรมของตนอยา่งลึกซึง 
และยงัช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหน่้าสนใจ และน่าคิดตามอีกดว้ย 

.  กรณีตวัอยา่ง (Case)  เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึง  ซึงใช้กรณีหรือเรืองราวต่าง ๆ ที
เกิดขึนจริง  นาํมาดดัแปลง  และใชเ้ป็นตวัอยา่งในการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์  และอภิปรายกนั 
เพอืสร้างความเขา้ใจ  และฝึกฝนหาทางแกไ้ขปัญหานัน  วิธีการนีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิด  และ
พจิารณาขอ้มูลซึงกนัและกนั รวมทงัการนาํเอากรณีต่าง ๆ ซึงคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงมาใชจ้ะช่วยให้
การเรียนรู้มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ซึงมีส่วนทาํใหก้ารเรียนรู้มีความหมายสาํหรับผูเ้รียน
มากยงิขึน 
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.  สถานการณ์จาํลอง (Simulation)  คือการจาํลองสถานการณ์จริงหรือสร้างสถานการณ์
ใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงแลว้ทาํใหผู้เ้รียนลงไปอยูใ่นสถานการณ์นนั  และมีปฏิกิริยาโตต้อบกนั
วธีิการนีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทดลองแสดงถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ซึงในสถานการณ์จริงผูเ้รียน
อาจจะไม่กลา้แสดง เพราะอาจจะเป็นการเสียงต่อผลทีจะไดรั้บจนเกินไป 

5.  ละคร (Acting or Dramatization)  คือวิธีการทีให้ผูเ้รียนไดท้ดลองแสดงบทบาทตามที
เรียนหรือทีกาํหนดไวใ้ห ้ โดยผูแ้สดงจะตอ้งพยายามแสดงให้สมตามบททีกาํหนดไวโ้ดยไม่นาํเอา
บุคลิกภาพ  และความรู้สึกนึกคิดของตนเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้ง  อนัจะมีส่วนทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการ
แสดงบทบาทนัน ๆ วิธีการนีเป็นวิธีทีช่วยให้ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์ในการทีจะเข้าใจใน
ความรู้สึกเหตุผล   และพฤติกรรมของผูอื้น ซึงความเขา้ใจนีมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเห็นอกเห็น
ใจกันนอกจากนัน  การทีผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงละครร่วมกนั  จะช่วยฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความ
รับผดิชอบในการเรียนรู้ร่วมกนั และไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนัดว้ย 

6.  กลุ่มยอ่ย  (Small Group)  วิธีการใชก้ลุ่มยอ่ยในการสอนนีเป็นวิธีการทีใชก้นัมานาน
แลว้  อาจจะเป็นเพราะเล็งเห็นแลว้วา่เป็นประโยชน์ในการเรียนของผูเ้รียนกลุ่มยอ่ย  เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนในการแสดงออก   และช่วยใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลเพมิเติมมากขึนการใชก้ลุ่มยอ่ย
มีหลายวธีิต่าง ๆ กนั แลว้แต่ผูจ้ดัจะคิดไดเ้ช่น กลุ่มระดมสมอง กลุ่มนกกระจอก  เป็นตน้ 
 

2.4  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) 
        2.4.1  ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
       การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) เป็นคาํทีมี

ความหมายใกล้เคียงกัน เพราะมีลักษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบร่วมมือ ขอ้แตกต่าง
ระหวา่ง Cooperative Learning กบั Collaborative Learning อยูท่ีระดบัความร่วมมือทีแตกต่างกนั       

       Sunyoung, J. (2003) ไดส้รุปว่า ความแตกต่างทีเห็นไดช้ดัเจนระหว่าง Cooperative 

Learning กบั Collaborative Learning คือ เรืองโครงสร้างของงาน ไดแ้ก่ Pre – Structure , Task – 

Structure และ Content Structure โดย Cooperative Learning จะมีการกาํหนดโครงสร้างล่วงหน้า
มากกวา่ มีความเกียวขอ้งกบังานทีมีการจดัโครงสร้างไวเ้พอืคาํตอบทีจาํกดัมากกวา่ และมีการเรียนรู้
ในขอบข่ายความรู้และทกัษะทีชัดเจน ส่วน Collaborative Learning มีการจดัโครงสร้างล่วงหน้า
นอ้ยกวา่ เกียวขอ้งกบังานทีมีการจดัโครงสร้างแบบหลวมๆ (ill – Structure Task) เพือให้ไดค้าํตอบ
ทียดืหยุน่หลากหลาย และมีการเรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทกัษะทีไม่จาํกัดตายตวั ในเรืองที
เกียวขอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนออนไลน์มกันิยมใชค้าํวา่ Collaborative Learning 
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                     Nagata and Ronkowski (1998) ไดส้รุปเปรียบว่า Collaborative Learning เป็นเสมือน
ร่มใหญ่ทีรวมรูปแบบหลากหลายของ Cooperative Learning จากกลุ่มโครงการเล็กสู่รูปแบบทีมี
ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มการทาํงานทีเรียกว่า Cooperative Learning กล่าวไดว้่า Cooperative 

Learning เป็นชนิดหนึงของ Collaborative Learning ทีได้ถูกพฒันาโดย Johnson and Johnson 

(1960) และ ยงัคงเป็นทีนิยมใชแ้พร่หลายในปัจจุบนั 

       Office of Educational Research and Improvement (1992) ได้ให้ความหมายของ 
Cooperative Learning วา่เป็นกลยทุธท์างการสอนทีประสบผลสาํเร็จในทีมขนาดเล็ก ทีซึงนกัเรียนมี
ระดบัความสามารถแตกต่างกนั ใชค้วามหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ เพือการปรับปรุงความ
เขา้ใจต่อเนือหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทีมมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่เฉพาะการเรียนรู้แต่ยงั
รวมถึงการช่วยเหลือเพือนร่วมทีมในการเรียนรู้ดว้ย นอกจากนียงัมีการสร้างบรรยากาศเพือให้
บงัเกิดการบรรลุผลสาํเร็จทีตงัไวด้ว้ย 

         Penn State University College of Education (2004) ได้ให้คาํจาํกัดความของ 
Collaborative Learning วา่มีคุณลกัษณะของการแบ่งปัน เขา้ใจเป้าหมาย มีการยอมรับซึงกนัและกนั 

เชือมนัและมีขอบเขตความรับผดิชอบทีชดัเจน มีการติดต่อสือสารในสิงแวดลอ้มทีเป็นทงัแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีการตดัสินใจจากการลงความเห็นร่วมกัน ซึงผูส้อนจะเป็นผู ้
เอืออาํนวยและชีแนะให ้นกัเรียนไดม้องเห็นทางออกของปัญหานนัๆ 

            Thirteen Organization (2004) ไดส้รุปว่า Collaborative Learning เป็นวิธีการหนึง
ของการสอนและการเรียนรู้ในทีมของนักเรียนด้วยกัน เป็นการเปิดประเด็นคาํถามหรือสร้าง
โครงการทีเตม็ไปดว้ยความหมาย ตวัอยา่งเช่น การทีกลุ่มของนักเรียนไดมี้การอภิปราย หรือการที
นกัเรียนจากโรงเรียนอืนๆทาํงานร่วมกนัผ่านอินเทอร์เน็ต เพือแบ่งปันงานทีไดรั้บมอบหมาย ส่วน
Cooperative Learning เป็นการมุ่งเนน้โดยเบืองตน้ทีการทาํกิจกรรมกลุ่ม เป็นแบบเฉพาะเจาะจงใน
ชนิดของการร่วมมือ ซึงนกัเรียนจะทาํงานร่วมกนัในกลุ่มเล็กในโครงสร้างของกิจกรรม ทุกคนจะมี
ความรับผดิชอบในงานของพวกเขา โดยทุกคนสามารถเขา้ใจถึงการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นอยา่งดี และ
การทาํงานกลุ่มแบบ Cooperative นนัจะมีการทาํงานแบบเผชิญหน้า (Face – to –face) และเรียนรู้
เพอืทาํงานเป็นทีม  

              สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning and Collaborative 

Learning) หรือนกัวชิาการบางท่านไดแ้ปล Collaborative Learning วา่คือ การเรียนรู้ร่วมกนั ซึงเป็น
วธีิการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหนึง ทีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติังานเป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีสมาชิก
กลุ่มทีมีความสามารถทีแตกต่างกนั เพือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุน
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ใหมี้การช่วยเหลือซึงกนัและกนั จนบรรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้นอกจากนี ยงัเป็นการส่งเสริมการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ ทาํให้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  หมายถึง  การทีนักเรียนเรียนดว้ยกนัเป็นกลุ่มเล็กและมีการ
ทาํงานร่วมกนั เป็นวธีิเรียนวหีนึงทีกาํลงัไดรั้บความสนใจและนาํไปประยกุตใ์นการเรียนการสอนทุ
วชิาและทุกระดบัชนั 

       2.4.2  องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมอื 

      The Faculty of Social Sciences at Flinders University (2004) ไดส้รุปว่า Collaborative 

Learning มีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงันี 

  1. มีการรับรู้ชัดเจนต่อการพึงพาอาศยักันในเชิงบวก (Clearly Perceived Positive 

Interdependence) 

 2. มีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)ระหว่างสมาชิกทีมในเชิงบวก เพือการบรรลุเป้าหมาย
และมีการช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํต่อกนั 

  3. มีความรับผดิชอบรายบุคคลและความรับผดิชอบส่วนบุคคล (Individual 

Accountability  and Personal Responsibility) 

 4. ทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Small Group Skills) ซึงประกอบดว้ยทกัษะส่วนบุคคล 
ถือเป็นเรืองสาํคญัยงิ ในการทีจะบรรลุเป้าหมายไดน้นั นกัเรียนจะตอ้ง รู้จกัและใหค้วามเชือถือต่อ
ผูอื้น มีการ ติดต่อสือสารทีใหค้วามกระจ่างชดั เตรียมการและยอมรับการสนบัสนุน พยายามในการ
แกไ้ขปัญหา ทีเกิดขึน 

 5. กระบวนการทาํงานของกลุ่ม (Group Processing) : กลุ่มทาํงานทีประสบผลสาํเร็จก็
ต่อเมือกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในหนา้ทีเป็นอยา่งดี สมาชิกไดรั้กษาไวซึ้งความสัมพนัธ์ในการทาํงานทีดี 

โดยมุ่งเนน้ทีการสะทอ้นกลบัของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สนับสนุนทกัษะการร่วมมือ มีการ
ใหร้างวลัสาํหรับ พฤติกรรมเชิงบวก และยนิดีต่อความสาํเร็จทีไดรั้บ 

 จากการพจิารณาความหมายที Cooperative Learning เป็นส่วนหนึงของ Collaborative 

Learning และองคป์ระกอบของ Cooperative Learning และ Collaborative Learning ทีเหมือนกนั
นนัจึงสรุปไดว้า่ทงั Cooperative Learning และ Collaborative Learning ก็คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เป็นคาํทีมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ในความหมายใกล้เคียงกันนันได้มีระดับความร่วมมือที
แตกต่างกนั และมีโครงสร้างของงานทีต่างกนัดว้ย 

2.4.3  ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ทิศนา แขมมณี (2545 : 102 – 103) ไดแ้บ่งกลุ่มการเรียนรู้ทีใชอ้ยูโ่ดยทวัไป มี 3 ประเภท 

ดงันี 
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 1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning 

Group)กลุ่มประเภทนี ครูจดัขึนโดยการวางแผน จดัระเบียบ กฎเกณฑ ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ 

เพอืใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้สาระต่างๆ อยา่งต่อเนือง ซึงอาจเป็นหลายๆชวัโมงติดต่อกนั หรือ
หลายสัปดาห์ติดต่อกัน จนกระทังผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามทีกําหนด 

 2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning 

Group)  กลุ่มประเภทนี ครูจดัขึนเฉพาะกิจเป็นครังคราว โดยสอดแทรกอยูใ่นการสอนปกติอืนๆ 

โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือสอดแทรกเขา้ไปเพือ
ช่วยใหผู้เ้รียนมุ่งความสนใจ หรือใชค้วามคิดเป็นพเิศษในสาระบางจุด 

       3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร (Cooperative Base Group) หรือ Long - Term 

Group  กลุ่มประเภทนี เป็นกลุ่มการเรียนรู้ทีสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การทาํงาน / การเรียนรู้ร่วม 

กนัมานานมากกวา่ 1 หลกัสูตร หรือภาคการศึกษา จนกระทงัเกิดสัมพนัธภาพทีแน่นแฟ้น สมาชิก
กลุ่มมีความผูกพนั ห่วงใย ช่วยเหลือกนัและกันอย่างต่อเนืองในการเรียนรู้แบบร่วมมือ มักจะมี
กระบวนการดาํเนินงานทีตอ้งทาํเป็นประจาํ เช่น การเขียนรายงาน การเสนอผลงานของกลุ่ม การ
ตรวจผลงาน เป็นตน้ ในกระบวนการทีใช้หรือดาํเนินการเป็นกิจวตัรในการเรียนรู้แบบร่วมมือนี 
เรียกวา่ Cooperative Learning Scripts ซึงหากสมาชิกกลุ่มปฏิบติัอยา่งต่อเนืองเป็นเวลานาน จะเกิด
เป็นทกัษะทีชาํนาญในทีสุด 

        ข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

      Thirteen Organization (2004) ไดส้รุปขอ้ดีของสิงแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จากการเรียนของนกัเรียนในกลุ่มเล็ก ซึงรวมถึงเรืองต่างๆ ดงันี 

      ก. ใคร่ครวญในความหลากหลาย : นักเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานกบัคนทีมีหลายแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเล็ก นักเรียนไดค้น้พบโอกาสจากการสะทอ้นกลบั และการตอบกลบัต่อ
การตอบสนองทีหลากหลายของผูเ้รียนแต่ละคน นํามาซึงการเพิมคาํถาม กลุ่มเล็กไดอ้นุญาตให้
นักเรียนเพิมมุมมองในประเด็นทีมีฐานบนความแตกต่างด้านวฒันธรรม จึงเป็นการแลกเปลียน
ความช่วยเหลือต่อนักเรียนทีดีกว่าการเข้าใจวัฒนธรรมอืนๆ  และการชีมุมมองเท่านัน 

                  ข. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล : เมือมีคาํถามเพิมขึน นักเรียนทีมีความแตกต่าง
กนัจะมีการตอบสนองทีหลากหลาย อยา่งนอ้ยนกัเรียนคนหนึงสามารถช่วยกลุ่มในการสร้างผลผลิต
ทีสะท้อนกลับในพิสัยอันกว้างของมุมมอง  และมีความสมบูรณ์และกวา้งขวางครอบคลุม 

ค. การพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล : นักเรียนจะสร้างความสัมพนัธ์กับเพือนและผูเ้รียน 

คนอืนๆ จากการทาํงานร่วมกันในกลุ่มกิจการ โครงการต่างๆ เหล่านีสามารถช่วยเหลือเป็นการ
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เฉพาะต่อนกัเรียนทีประสบอุปสรรคในดา้นทกัษะทางสงัคม ซึงพวกเขาสามารถไดรั้บผลประโยชน์
จากโครงสร้างการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอื้น 

       ง. การรวมนักเรียนทีมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ :  สมาชิกแต่ละคนมีโอกาส
ไดรั้บการช่วยเหลือในกลุ่มเล็ก นักเรียนมีแนวโน้มในการแสดงความเป็นเจา้เขา้เจา้ของต่อวสัดุ
อุปกรณ์ และการคิดเชิงวิพากษ์เกียวกับประเด็นความสัมพนัธ์ เมือพวกเขาได้ทาํงานเป็นทีม 

                    จ. มีโอกาสมากกว่าสาํหรับการป้อนกลบัส่วนบุคคล : ดว้ยเหตุทีมีการแลกเปลียนใน
นกัเรียนกลุ่มเล็กมากกวา่การป้อนกลบัส่วนบุคคล ทีนักเรียนไดรั้บเป็นส่วนตวั กบัแนวคิดและการ
ตอบสนองของหลายคน ซึงการป้อนกลบั ไม่สามารถพบไดใ้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ ซึง
มีนักเรียนหนึงหรือสองคนทีไดแ้ลกเปลียนแนวคิด  ส่วนนักเรียนคนอืนๆในห้องเรียนไดแ้ต่หยุด
เงียบเพอืฟัง เป็นผูฟั้งเท่านนั 

 วธีิการเรียนแบบร่วมมือมีหลากหลายรูปแบบ ทีคุน้เคยกนั ไดแ้ก่ วธีิการเรียนเป็นทีม 
(Student Team Learning)  และวเีรียนดว้ยกนั (Learning Together) 

  1.  วธีิเรียนกนัเป็นทีม (Student Team Learning)  เป็นเทคนิควกีารเรียนแบบร่วมมือที 
มีการพฒันาและศึกษาวจิยัทีมหาวทิยาลยัจอห์นฮอปคินส์  วนีีมีแนวคิดสาํคญั    3  ประการคือ  รับ
รางวลัเป็นทีมแต่ละบุคคลตอ้งรับผดิชอบ  และมีโอกาสในการรับความสาํเร็จเท่ากนั  แต่ละทีมจะ
ไดรั้บใบประกาศหรือรางวลัเป็นทีมถา้ทีมนนับรรลุเกณฑท์ีกาํหนดไว ้ แต่ละทีมจะไม่มีการแข่งขนั
กนัเพอืชิงรางวลั  หลกัของวกีารเรียนเป็นทีมนีไดพ้ฒันาออกเป็นวเีรียนร่วมมืออีก 4 วธีิ  คือ  STAD  

TGT  TAI  และ  CIRC 

  1.1  STAD (Student  Team  Achievement  Divisions) ใชว้ธีิแบ่งนกัเรียนออกเป้
นทีมละ 4 คน  ทีประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถ เพศ และเชือชาติ คละกนั  ครูสอนเนือหา
แลว้ใหน้กัเรียนพบทีมของตนเพอืใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนแต่ละคนเขา้ใจเนือหาทีครูสอน  ขนัตอน
ต่อไปเป็นขนัตอนใหน้กัเรียนแต่ละคนต่างสอบยอ่ยคะแนนสอบของนกัเรียนแต่ละคนจะนาํมา
เปรียบเทียบกบัคะแนนเกณฑเ์ฉลียของตนทีทาํได ้ จากการสอบครังก่อนๆ 

 วธีินีแมว้า่นกัเรียนจะเรียนดว้ยกนัแต่ต่างคนต่างสอบไม่สามารถช่วยกนัได ้ นกัเรียน
ทุกคนจึงตอ้งมีความรู้ในเรืองทีเรียน  การทีแต่ละคนตอ้งมีความรับผดิชอบในตนเองเป็นแรงจูงใจ
ใหน้กัเรียนพยายามทาํใหดี้ทีสุด  พยายามสอนกนัและอธิบายใหก้นัและกนั เพราะการทีทมีจะ
ประสบความสาํเร็จขึนกบัทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีทกัษะในเรียนทีเรียน  ทงันีเพราะ
คะแนนของทีมขึนอยูก่บัคะแนนของแต่ละคนปรับปรุงใหดี้จากการทาํในครังก่อนของตน 

 2.  TGT (Team  Game  Tournament)  ใชว้เีช่นเดียวกบั STAD  ต่างกนัทีใชก้าร
แข่งขนัประจาํสปัดาห์แทนการสอบยอ่ยระหวา่งสมาชิกทีมหนึงกบัอีกทีมหนึง  เพอืเก็บแตม้
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คะแนนใหก้บัทีมของตน  นกัเรียนจะแข่งขนักนัทีมและ 3 คน จาก 3 ทีม  ผูช้นะหรือผูแ้พใ้น
สปัดาห์นนัก็จะเลือนอนัดบัขึนหรือลงสาํหรับการแข่งขนัในสปัดาห์ต่อไป 

2.4.4  เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นกัการศึกษาหลายท่านไดค้ิดคน้เทคนิควธีิการจดัการเรียนแบบร่วมมือขึนมีมากมายหลายรูปแบบ 

ซึงเทคนิคต่าง ๆ ทีไดใ้ชห้ลกัการเรียนแบบร่วมมือเป็นหวัใจหลกัสาํคญั ซึงไดร้วบรวมไว ้ดงันี 

สลาวนิ (Slavin. 1995: 4-13) ไดส้รุปเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งันี 

1. แบบแบ่งกลุ่มคละผลสมัฤทธิ (Student Teams Achievement Divisions : 

STAD) การเรียนร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มคละผลสมัฤทธิจะแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน คละ 

ระดบัความสามารถ เพศ และเชือชาติ ครูจะนาํเสนอบทเรียน จากนนันกัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็น 

กลุ่มจนกวา่จะแน่ใจวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ แลว้นกัเรียนจะไดรั้บการทดสอบเป็น 

รายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกนั คะแนนจากการทดสอบของนกัเรียนแต่ละคนจะถูกนาํไป 

เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลียเดิมของนกัเรียน (คะแนนฐาน) เป็นคะแนนพฒันาการของนกัเรียนแต่ 

ละคน ซึงคะแนนพฒันาการนีจะไปคิดรวมเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีไดค้ะแนนรวมตามเกณฑท์ีครู 

กาํหนดจะไดรั้บประกาศนียบตัรหรือรางวลัอืนทีครูกาํหนด วธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD 

สามารถใชไ้ดก้บัทุกรายวชิา ไม่วา่จะเป็นวชิาคณิตศาสตร์ ภาษา สงัคมศึกษา หรือวทิยาศาสตร์ 

ตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 2 จนถึงระดบัมหาวทิยาลยัแนวคิดสาํคญัของวธีิการเรียนแบบ 

ร่วมมือแบบ STAD คือ การสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนช่วยเหลือเพอืนสมาชิกในกลุ่มใหเ้กิดการ 

เรียนรู้ ถา้นกัเรียนตอ้งการใหก้ลุ่มของตนไดรั้บรางวลั (team rewards) นกัเรียนจะตอ้งช่วยเหลือ 

เพอืนสมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้ เห็นความสาํคญัของการเรียน และเกิดความสนุกสนานในการ 

เรียนรู้ หลงัจากครูนาํเสนอบทเรียนนกัเรียนจะทาํงานร่วมกนัอาจจะทาํงานเป็นคู่แลว้เปรียบเทียบ 

คาํตอบกนั อภิปรายเมือมีความเห็นไม่ตรงกนัและช่วยอภิปรายเมือเพอืนไม่เขา้ใจ มีการอภิปราย 

เพอืหาแนวทางในการแกปั้ญหา และมีการประเมินกนัในกลุ่มวา่เกิดการเรียนรู้มากนอ้ยแค่ไหน 

เพอืใหทุ้กคนสามารถทาํแบบทดสอบได ้แต่นกัเรียนไม่สามารถช่วยเหลือกนัเมือถึงเวลาทดสอบ 

ความรับผดิชอบของนกัเรียนในการอธิบายความรู้ใหเ้พอืนเขา้ใจจะเป็นสิงทีทาํให้นักเรียนเรียนรู้ได้
ดีซึงกลุ่มจะประสบความสาํเร็จไดก้็ต่อเมือสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ เพราะคะแนนของกลุ่มจะมา 
จากคะแนนพฒันาการของสมาชิกในกลุ่มทุกคน 

2. แบบการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม (Teams-Games-Tournaments : TGT) 

วธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบ TGT จะใชกิ้จกรรมการเรียนเหมือนการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD 

แต่จะเปลียนการทดสอบเป็นการแข่งขนัตอบคาํถามเป็นสปัดาห์ คะแนนทีสมาชิกในแต่ละกลุ่มทาํ 
จะนาํมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม นกัเรียนจะออกมาแข่งขนักนัตอบปัญหาคราวละ 3 คน นกัเรียน 
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ทีมาความสามารถตาํ จะแข่งขนักบันกัเรียนทีมีระดบัความสามารถตาํ นกัเรียนทีมีระดบั
ความสามารถสูงก็จะแข่งขนักบันกัเรียนทีมีระดบัความสามารถสูง ซึงจะทาํใหน้กัเรียนมีโอกาส 

ประสบผลสาํเร็จไดเ้ท่าเทียมกนั คะแนนทีนกัเรียนแต่ละคนไดจ้ะนาํมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 

กลุ่มทีไดค้ะแนนมากทีสุดจะไดรั้บรางวลั การเรียนแบบร่วมมือจะเพิมความตืนเตน้น่าสนใจดว้ย
การใช้การแข่งขนัเกม ในการแข่งขนัสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อม
สาํหรับการแข่งขนั โดยการช่วยเหลือ อธิบายเนือหาในเอกสารทีครูแจกแต่เมือมีการแข่งขนั
นกัเรียนจะช่วยเหลือเพอืนไม่ได ้ดงันนันกัเรียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบเพอืจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 

3. แบบจิกซอว ์(Jigsaw) วธีิการเรียนแบบจิกซอวข์องเอรอนสนั (Aronson) 

นกัเรียนในหอ้งเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เนือหาทีเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นหัวขอ้ยอ่ย 

เท่ากบัจาํนวนสมาชิกกลุ่ม นักเรียนจะไดรั้บมอบหมายให้คน้ควา้หัวขอ้งานคนละหัวขอ้  โดยที
สมาชิกแต่ละคนจะไปศึกษา คน้ควา้หวัขอ้งานทีตนไดรั้บมอบหมายกบัสมาชิกกลุ่มอืนๆ ในหัวขอ้
เดียวกนั เรียกวา่ กลุ่มผูเ้ชียวชาญ หลงัจากนนัสมาชิกแต่ละคนจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญจะกลบัมาทีกลุ่ม
เดิมหมุนเวยีนกนัในการนาํเสนองานหรือเล่าเรืองของตนทีไดศึ้กษาใหเ้พอืนในกลุ่มฟังจนครบ 

ทุกหัวขอ้ แลว้นักเรียนทุกคนจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคลในเรืองทีทุกคนไดศ้ึกษาวิธีการ
เรียนแบบจิกซอวข์องเอรอนสนั (Aronson) ถูกพฒันาเป็นการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 (Jigsaw II) โดย
สลาวิน นักเรียนในห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เหมือนกบัเทคนิคการเรียนแบบ
แบ่งกลุ่มแข่งขนั (TGT) และเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ (STAD) สมาชิกทุกคนในทีมได้
เนือหาเดียวกนั แต่เน้นหัวขอ้ทีตอ้งอ่านคนละหัวขอ้ อยา่งไรก็ตามนักเรียนตอ้งคน้ควา้หัวขอ้ทีตน
ไดรั้บมอบหมายกบัสมาชิกกลุ่มอืนๆในหวัขอ้เดียวกนั เรียกว่า กลุ่มผูเ้ชียวชาญ หลงัจากอ่านหัวขอ้
ทีตนไดรั้บมอบหมายแลว้ นกัเรียนจะกลบัเขา้กลุ่มเดิมมาเล่าหวัขอ้ทีตนอ่านใหเ้พอืนสมาชิกในกลุ่ม
ฟัง สุดทา้ยจึงทาํการทดสอบหรือประเมินแบบอืนเกียวกบัเรืองทีเรียนทงัหมด แต่ละคนจะได้
คะแนนเป็นรายบุคคล ผลงานกลุ่มจะพิจารณาจากคะแนนพฒันาการโดยนาํคะแนนของทุกคนใน
กลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลั (Slavin. 1995: 27-28)  

  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
มีนกัวชิาการใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอวไ์วด้งันี 

สไตน์บริงค ์ และสตาล (Steinbrink; & Stahl. 1994: 135) ไดก้ล่าวว่า การเรียนร่วมมือ
แบบจิกซอว ์ (Jigsaw) เป็นรูปแบบของการเรียนร่วมมือแบบหนึง ลกัษณะของการเรียนร่วมมือ
แบบจิกซอว ์จะจดันกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึงจะมีนกัเรียน 6 คน มีระดบัความรู้แตกต่างกนั สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มจะถูกกาํหนดใหไ้ปเรียนร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอืนๆ ในหัวขอ้ทีต่างกนัแลว้ทุกคนจะ
กลบัมาทีกลุ่มของตน เพอือธิบายใหเ้พอืนฟังถึงสิงทีตนไดไ้ปเรียนมาร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มอืนๆ 
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เอรอนสัน และคณะ (Aronson; et al. 2009: Online) กล่าวว่าห้องเรียนแบบจิกซอวเ์ป็น
วธีิการเรียนร่วมมือแบบต่อภาพ ทีนกัเรียนแต่ละคนเป็นเหมือนตวัต่อหรือแต่ละชินของจิกซอวท์ีจะ
ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ นักเรียนในห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 5 หรือ 6 คนสมาชิก
แต่ละคนจะไดรั้บมอบหมายให้ศึกษา คน้ควา้หัวขอ้งานคนละหัวขอ้ โดยทีสมาชิกแต่ละคนจะไป
ศึกษา คน้ควา้หัวขอ้ทีตนได้รับมอบหมายกับสมาชิกกลุ่มอืนๆในหัวขอ้เดียวกัน เรียกว่ากลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ หลงัจากนนัสมาชิกแต่ละคนจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญจะกลบัมาทีกลุ่มเดิม เพือนาํเสนองาน
หรือเล่าเรืองของตนทีไดศึ้กษาให้เพือนในกลุ่มฟังจนครบทุกหัวขอ้ และนักเรียนทุกคนไดรั้บการ
ทดสอบในเรืองทีทุกคนไดศ้ึกษา  ดงันันนักเรียนทุกคนจึงมีความสาํคญัทีจะทาํให้งานสาํเร็จตาม
เป้าหมายทีกาํหนด 

กรมวชิาการ (2544: 15) ไดใ้หค้วามหมายของปริศนาความรู้ (Jigsaw) เป็นการจดัการเรียน
การสอนทีแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายใหท้าํกิจกรรมเดียวกนัโดยครูผูส้อน
แบ่งเนือหาของเรืองทีจะเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่าจาํนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้คนละหวัขอ้ โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะเรืองทีตน
ไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มสมาชิกต่างกลุ่มทไีดรั้บมอบหมายในหวัขอ้เดียวกนัจะร่วมกนัศึกษา 
จากนนัแต่ละคนจะกลบัเขา้กลุ่มเดิมของตน เพอือธิบายหวัขอ้ทีตนศึกษาใหเ้พอืนร่วมกลุ่มฟัง 

เพอืใหเ้พอืนทงักลุ่มไดรู้้เนือหาครบทุกหวัขอ้ ทาํใหเ้พอืนทงักลุ่มไดรั้บเนือหาครบทุกหวัขอ้ 

สุวทิย ์มูลคาํ และ อรทยั มูลคาํ (2545: 177) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ทีใชแ้นวคิดการต่อภาพ โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มทุกกลุ่มจะไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํกิจกรรมเดียวกนั ผูส้อนจะแบ่งเนือหาของเรืองทีจะใหเ้รียนรู้ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย
เท่ากบัจาํนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้คนละหวัขอ้ 

ผูเ้รียนแต่ละคนจะเป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะเรืองทีตนไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาจากกลุ่ม สมาชิกต่าง
กลุ่มทีไดรั้บมอบหมายในหวัขอ้เดียวกนัก็จะทาํการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนัจากนนัผูเ้รียนแต่ละคนจะ
กลบัเขา้กลุ่มเดิมของตนเพอืทาํหนา้ทีเป็นผูเ้ชียวชาญอธิบายความรู้เนือหาสาระทีตนศึกษาใหเ้พอืน
ร่วมกลุ่มฟัง เพอืใหเ้พอืนสมาชิกทงักลุ่มไดรู้้เนือหาสาระครบทุกหวัขอ้ยอ่ยและเกิดการเรียนรู้
เนือหาสาระทงัเรืองจากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 

จิกซอว ์หมายถึง กิจกรรมการเรียนทีผูส้อนแบ่งจาํนวนนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยเท่ากบัจาํนวน
หวัขอ้ยอ่ยของเนือหาทีจะใหเ้รียนรู้ โดยทีทุกกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายใหท้าํกิจกรรมเดียวกนั ผูเ้รียน
ของแต่ละกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้คนละหวัขอ้เพอืเป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองนนั ผูเ้รียนต่างกลุ่มทีไดรั้บ 

มอบหมายในหวัขอ้เดียวกนัก็จะทาํการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั จากนนัผูเ้รียนแต่ละคนจะกลบัเขา้กลุ่ม 

เดิมของตนเพอืทาํหนา้ทีเป็นผูเ้ชียวชาญอธิบายความรู้ เนือหาสาระทีตนศึกษาใหเ้พอืนร่วมกลุ่มฟัง 
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เพอืนสมาชิกทงักลุ่มไดรู้้เนือหาสาระครบทุกหวัขอ้ยอ่ยและเกิดการเรียนรู้เนือหาสาระทงัเรือง
พร้อมกนั 

วิธีการของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงวธีิการของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอวไ์วด้งันี 

สลาวนิ (Slavin. 1983) กล่าวถึงการเรียนแบบจิกซอวเ์ป็นอีกหนึงวธีิการของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยทีการเรียนแบบจิกซอวน์กัเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ซึงสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มจะไดรั้บหวัขอ้งานคนละหนึงหัวขอ้เพือศึกษาเป็นงานของกลุ่ม หลงัจากนันสมาชิกคนทีมี
หวัขอ้เดียวกนัจะเขา้เป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญเพอืศึกษา อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นในหัวขอ้ทีตน
รับผดิชอบ แลว้จะกลบัเขา้กลุ่มเดิมของตนเพือแลกเปลียนเรียนรู้เนือหาภายในกลุ่ม ในขนัสุดทา้ย
ทุกคนจะตอ้งทาํแบบทดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคล สาํหรับการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 ไดถู้ก
บูรณาการจากการเรียนแบบจิกซอวด์งัเดิมและวธีิการเรียนเป็นกลุ่มแบบอืนๆโดยทีการเรียนแบบจิก
ซอวท์ี 2 นกัเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนทุกคนจะไดเ้นือหาเดียวกนัแต่เน้นจุดทีอ่าน
คนละหวัขอ้ หลงัจากนนันกัเรียนทีเนน้จุดทีอ่านหวัขอ้เดียวกนัจะเขา้รวมเป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญ ศึกษา 
อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นในหัวข้อเดียวกัน จากนันทุกคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้หัวขอ้ทีตนได้ศึกษา  แต่ในขนัตอนสุดทา้ยทุกคนจะตอ้งนําคะแนนของการ
ทดสอบรายบุคคลมารวมเฉลียเป็นคะแนนกลุ่ม 

สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 21) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการเรียนแบบจิกซอว ์ (Jigsaw)ว่า
เป็นเทคนิคทีคิดโดยเอรอนสันและคณะ  (Aronson and others) เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมเพือให้
ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบทงัต่อตนเองและต่อกลุ่ม โดยแต่งตงัผูเ้รียนแต่ละคนเป็นผูเ้ชียวชาญ
(Expert) แต่ละสาขาทีได้รับมอบหมาย ผูเ้ชียวชาญตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้และกลับมาสอน
เพือนคนอืนในกลุ่มบา้น (Home group) เกียวกบัเรืองทีตนเรียนรู้ เทคนิคการเรียนแบบจิกซอวมี์ 2 

แบบ คือ เทคนิคการเรียนแบบจิกซอวด์งัเดิม (Jigsaw ) ทีพฒันาโดยเอรอนสัน (Aronson) และ 

เทคนิคการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 (Jigsaw II) ทีพฒันาโดยสลาวิน (Slavin) ซึงเทคนิคการเรียน
แบบจิกซอวท์ี 2 ผูส้อนเตรียมการจดักิจกรรมน้อยกว่า (Slavin. 1995: 122) เทคนิคการเรียนแบบจิก
ซอวด์งัเดิมทีเอรอนสนั (Aronson) คิดขนึนนัคลา้ยกบัเทคนิคการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 ทีพฒันาโดย
สลาวิน (Slavin) เกือบทุกประการ ยกเวน้เนือหาทีอ่าน กล่าวคือในขณะทีวิธีการของเทคนิคการ
เรียนแบบจิกซอวท์ี 2 สมาชิกทุกคนในทีมไดเ้นือหาเดียวกัน แต่เน้นจุดอ่านคนละจุดแต่เนือหา
สาํหรับเทคนิคการเรียนแบบจิกซอวแ์บบดงัเดิมจะถูกตดัออกเป็นส่วนๆ เท่ากบัจาํนวนผูเ้รียนในทีม 

ดงันนัแต่ละคนไดเ้นือหาไม่ซาํกนั ทาํให้สมาชิกแต่ละคนเป็นผูเ้ชียวชาญทีมีขอ้ความรู้ทีผูอื้นไม่มี 

ผูเ้ชียวชาญจึงมีความสาํคญัต่อกลุ่มในการใหค้วามรู้มากขึนกวา่ในเทคนิคการเรียน 
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แบบจิกซอวท์ี 2 (Slavin. 1995: 126) เทคนิคการเรียนแบบจิกซอวจ์ะใชไ้ดดี้กบัเนือหาการสอนใน 

วชิาประเภทสงัคมวทิยา วรรณคดี วทิยาศาสตร์ บางเนือเรืองและวิชาอืนๆ ทีเน้นการเขา้ใจเกียวกบั
มโนทศัน์ (Concept) มากกว่าการจาํ วสัดุทีใช้ในกบัเทคนิคการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 อาจจะใช้
ขอ้ความในบทเรียนหนึงบท หนึงเรืองหรือขอ้เขียนอืนๆ ทีมีเนือหาเชิงบรรยายหรือเล่าเรือง โดย
ผูเ้รียนทีร่วมเรียนในกิจกรรมนีจะแบ่งเป็นทีมโดยมีสมาชิกในกลุ่มจะคละกนั ผูเ้รียนแต่ละคนจะ
ไดรั้บการมอบหมายให้อ่านเนือเรืองทีกาํหนด และไดรั้บหัวขอ้สาํหรับผูเ้ชียวชาญทีจะตอ้งศึกษา
เรืองราวอยา่งละเอียด เมือผูเ้รียนแต่ละคนอ่านเนือเรืองทีรับผดิชอบจบหวัขอ้เดียวกนัของแต่ละกลุ่ม
และสามารถทีจะอภิปรายหวัขอ้เหล่านนัได ้โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที หลงัจากนันผูเ้ชียวชาญก็
จะกลับมายงัทีมของตนเพืออธิบายในส่วนทีตนรู้ให้สมาชิกคนอืนในกลุ่มบา้นฟัง และในทีสุด
ผูเ้รียนทุกคนตอ้งตอบข้อสอบทีออกครอบคลุมเนือหาทุกหัวขอ้ทีสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ
คะแนนทีผูเ้รียนไดจ้ะนาํมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม ดงันนัผูเ้รียนทุกคนตอ้งศึกษาหวัขอ้ของตนให้
ดี เพอืช่วยใหเ้พอืนร่วมกลุ่มทาํคะแนนสอบไดดี้ดว้ย หัวใจสาํคญัของเทคนิคการเรียนแบบจิกซอว์
คือ การพงึพาซึงกนัและกนั ผูเ้รียนทุกคนตอ้งพงึพาความรู้จากผูอื้นเพอืทีจะทาํขอ้สอบไดดี้ 
 

จากขอ้ความดังกล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า วิธีของการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอวมี์ 2 วิธี 

ประกอบดว้ยวธีิการเรียนแบบจิกซอวด์งัเดิมกบัวิธีการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 ซึงวิธีการเรียนแบบจีก
ซอวท์งัสองวธีิมีความคลา้ยคลึงกนั แต่แตกต่างกนัทีเนือหาทีอ่าน โดยทีวธีิการเรียนแบบจิกซอวท์ี 2 

สมาชิกทุกคนในทีมไดเ้นือหาเดียวกนั แต่เนน้จุดอ่านคนละจุด ส่วนเนือหาสาํหรับเทคนิคการเรียน
แบบจิกซอวแ์บบดังเดิมจะถูกตดัออกเป็นส่วนๆ เท่ากับจาํนวนผูเ้รียนในทีมดังนันแต่ละคนได้
เนือหาไม่ซาํกนั 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงองคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอวไ์วด้งันี 

สุวทิย ์มูลคาํ และ อรทยั มูลคาํ (2545: 178) เสนอวา่การจดัการเรียนรู้โดยใช ้

เทคนิคจิกซอว ์ตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ส่วน คือ 

1. การเตรียมสือการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งเตรียมใบงาน ใบความรู้ สือการเรียนรู้อืนๆสาํหรับ
ผูเ้ชียวชาญแต่ละกลุ่มและสร้างแบบทดสอบยอ่ยในแต่ละหน่วยการเรียน 

2. การจดัสมาชิกของกลุ่ม ผูส้อนจะตอ้งแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ เรียกวา่ “กลุ่มพนืฐาน” 

(Home Group) แต่ละกลุ่มจะมีผูเ้ชียวชาญ (Expert Groups) แต่ละเรืองตามใบงานทีผูส้อนสร้างขึน 

3. การรายงานและการทดสอบยอ่ย เมือผูเ้ชียวชาญกลบัเขา้กลุ่มตวัเองและสอนเรืองที
ตนเองไดเ้รียนรู้มาสอนหรือรายงานใหก้ลบัสมาชิกในกลุ่มแลว้ ควรมีการอภิปรายกนัทงัหอ้งเรียน
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อีกครังหรือมีการถาม-ตอบในหวัขอ้เรืองทีเรียนรู้ หลงัจากนนัผูส้อนทาํการทดสอบยอ่ยและ
ประเมินใหค้ะแนน 

ฆนทั ธาตุทอง (2551: 184) ไดเ้สนอองคป์ระกอบแบบเทคนิคต่อเตม็ (Jigsaw) ไวด้งันี 

1. เตรียมสือ 

- ใบงาน ใบความรู้ สือ แบบทดสอบยอ่ย 

2. จดัสมาชิกกลุ่ม 

- กลุ่มพนืฐาน (Home Group) 

- กลุ่มผูเ้ชียวชาญ (Expert Group) 

3. การรายงานและการทดสอบยอ่ย 

- นาํเสนอ อภิปรายร่วมกนั ถาม – ตอบ 

- ทดสอบยอ่ย ประเมินผล 

จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์มีองคป์ระกอบสาํคญั 3 

ส่วน คือ การเตรียมสือการเรียนรู้ การจดัสมาชิกของกลุ่ม การรายงาน และการทดสอบยอ่ย 

ทิศนา แขมมณี (2545: 264) ไดเ้สนอกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิกซอว ์

(Jigsaw) ดงัต่อไปนี 

1. จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนีวา่ 
กลุ่มบา้นของเรา (home group) 

2. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราไดม้อบหมายใหศึ้กษาเนือหาสาระคนละ 1 ส่วนและหา
คาํตอบในประเด็นปัญหาทีผูส้อนมอบหมายให้ 

3. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราแยกยา้ยไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอืน ซึงไดรั้บเนือหาเดียวกนั 

ตงัเป็นกลุ่มผูเ้ชียวชาญ (expert group) ขึนมา และร่วมกนัทาํความเขา้ใจในเนือหาสาระนนัอยา่ง
ละเอียด และร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบประเด็นปัญหาทีผูส้อนมอบหมายให ้

4. สมาชิกกลุ่มผูเ้ชียวชาญกลบัไปสู่กกลุ่มบา้นของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพอืนในกลุ่มให้
เขา้ใจในสาระทีตนไดศึ้กษาร่วมกบักลุ่มผูเ้ชียวชาญ เช่นนี สมาชิกทุกคนก็จะไดเ้รียนรู้ภาพรวมของ
สาระทงัหมด 

5. ผูเ้รียนทุกคนทาํแบบทดสอบ แต่ละคนจะไดค้ะแนนเป็นรายบุคคล และนาํคะแนนของ
ทุกคนในกลุ่มบา้นของเรามารวมกนั (หรือหาค่าเฉลีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีไดค้ะแนนสูงสุด
ไดรั้บรางวลั 

สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2545: 33-35) ไดเ้สนอแนะเทคนิคการต่อเรืองราว 

(Jigsaw) มีการจดัการเรียนรู้ ดงันี 
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1. ผูส้อนกาํหนดหวัเรืองทีจะศึกษาเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ โดยมีเนือหาหรือเรืองราวทีจะศึกษา
เท่าๆ กนั และชีแจงผูเ้รียนวา่มีการแบ่งกลุ่มตามจาํนวนหวัขอ้ทีกาํหนดให ้และแนะวธีิการศึกษา 

2. ผูส้อนกาํหนดผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆละเท่ากบัจาํนวนหัวขอ้เรืองทีจะศึกษา ซึงสมมุติว่า
ถา้มี 4 หัวขอ้ สมาชิกจะตอ้งมีกลุ่มละ 4 คน สมาชิก 4 คนนีจะมีความสามารถคละกนัทงัเก่ง ปาน 

กลาง อ่อน เมือมาอยูร่วมกนัเรียกว่า กลุ่มบา้น (Home Group) ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลข
ประจาํตวัตามความสมคัรใจตงัแต่หมายเลข 1, 2, 3, 4 และตงัชือกลุ่มของตนพร้อมเขียนชือบนป้าย
นิเทศหนา้ชนัเรียน ผูส้อนแจง้กติกาวา่หา้มสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย
เสร็จสินลง ถา้คนใดสงสยัไม่เขา้ใจเรืองใดจะตอ้งขอความช่วยเหลือจากเพอืนในกลุ่ม 

3. ผูเ้รียนทีมีหมายเลขเดียวกนัจากกลุ่มบา้นมานังรวมกนั เพือศึกษาความรู้และทาํงาน
ร่วมกนัตามประเด็นใบงานทีผูส้อนกาํหนดให ้ดงันนั กลุ่มหมายเลข 1 ก็จะนงัรวมกนั 4 คน 

หรือตามทีผูส้อนกาํหนดหมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 ต่างก็ไปนงัรวมกนั 4 คน หรือ 

ตามทีผูส้อนกาํหนดเช่นเดียวกนัดงันนั แต่ละหมายเลขอาจจะมีหลายกลุ่มก็ได ้ถา้ผูเ้รียนในห้องนัน
มีจาํนวนมากตวัอยา่งเช่น กลุ่มหมายเลข 1 อาจจะมี 3 – 4 กลุ่ม กลุ่มหมายเลข 2 อาจจะมี 3 – 4 กลุ่ม 

กลุ่มหมายเลข 3 อาจจะมี 3 – 4 กลุ่ม กลุ่มหมายเลข 4 อาจจะมี 3 – 4 กลุ่ม เป็นตน้ผูเ้รียนในแต่ละ
หมายเลขจะศึกษาหวัขอ้เรืองเดียวกนั ร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามตามประเด็นทีผูส้อนกาํหนด 

ผูส้อนอาจจะจดัทาํใบงานให้ผูเ้รียน โดยกาํหนดประเด็นให้ผูเ้รียนตอบจนกระทงัทุกคนมีความ
กระจ่างชดัในหวัขอ้เรืองทีศึกษาเป็นอยา่งดี เราเรียกกลุ่มผูเ้ชียวชาญ (Expert Groups) 

4. ใหส้มาชิกในกลุ่มผูเ้ชียวชาญกลบัไปยงักลุ่มเดิมของตนทีเรียกว่ากลุ่มบา้นและผลดักนั
อภิปรายเพอืถ่ายทอดความรู้ทีตนศึกษามา หรือตามทีตนไดร่้วมกนัตอบคาํถามตามหัวขอ้ในใบงาน
ทีผูส้อนกาํหนด โดยเริมจากหมายเลข 1, 2, 3, 4 ตามลาํดบั หรืออาจจะให้ถ่ายทอดความรู้ตามความ
สมคัรใจ โดยไม่ตอ้งเรียงตามหมายเลขก็ได ้แต่ทุกคนตอ้งถ่ายทอดความรู้จนครบ 

5. ผูส้อนทดสอบความรู้ตามเนือหาทีกาํหนด และใหค้ะแนนเป็นรายบุคคลเทคนิคแบบ 

Jigsaw II นี มีการพฒันาจากเทคนิค Jigsaw โดยมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนช่วยเหลือและ
พงึพากนัในกลุ่ม มีกระบวนการเหมือน Jigsaw เดิมทุกประการ แต่ในช่วงประเมินผล ผูส้อนจะนาํ
คะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกนัแลว้หาค่าเฉลีย กลุ่มใดไดค้่าเฉลียสูงสุดถือไดว้า่มีการร่วมมือ
กนัช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี ผูส้อนอาจจะมีการติดป้ายประกาศผลไวเ้พอืเป็นกาํลงัใจ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์เหมาะสาํหรับใชก้ารจดัการเรียนรู้
เนือหาสาระทีมีลกัษณะดงันี 

1.1 ใชท้บทวนเนือหาทีเรียนมาแลว้ทีมีหลายๆหัวขอ้ 
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1.2 ใชจ้ดัการเรียนรู้เนือหาความรู้ใหม่ทีสามารถแยกเนือหาเป็นตอนยอ่ยๆได ้ซึงตอนยอ่ย
นนัๆผูเ้รียนสามารถศึกษาเรียนรู้หรือทาํความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

1.3 ใชก้บัเนือหาทีผูเ้รียนสามารถศึกษาเรียนรู้จากเอกสาร ตาํรา บทความ 

ใบความรู้ ตลอดจนสืออืนๆ เช่น เทป วดิีทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

1. ขนัเตรียมเนือหา 
ผูส้อนจดัเตรียมเนือหาสาระหรือเรืองทีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยแบ่งเนือหาหรือหวัขอ้ที

จะเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เช่น ถา้ขนาดกลุ่มละ 4 คน ก็แบ่ง
เนือหาออกเป็น 4 ส่วน เป็นตน้ 

2. ขันจัดกลุ่มผู้เรียน 
2.1 ผูส้อนจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนใหมี้สมาชิกทีมีความสามารถคละกนัเป็นกลุ่มพนืฐาน (Home 

Groups) จาํนวนสมาชิกในกลุ่มอาจมี 2-6 คนก็ได ้

2.2 ผูส้อนแจกเอกสาร อุปกรณ์หรือสือการเรียนรู้ใหก้ลุ่มละ 1 ชุดหรือใหส้มาชิกคนละ 1 

ชุดก็ได ้(ซึงทุกกลุ่มจะศึกษาในเรืองเดียวกนั) 

2.3 มอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่มแต่ละคนรับผดิชอบศึกษา คน้ควา้เพยีงคนละ 1 ส่วน ซึง
หากผูส้อนแจกเอกสารใหเ้พียงกลุ่มละ 1 ชุดก็ให้ผูเ้รียนแยกเอกสารออกเป็นส่วนๆตามหวัขอ้ยอ่ย 

เช่น แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน ควรมอบหมายงานดงันี 

สมาชิกคนที 1 ของแต่ละกลุ่มรับผดิชอบอ่าน ศึกษาหรือคน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยที 1 

สมาชิกคนที 2 “………………………………………………………...” หวัขอ้ยอ่ยที 2 

สมาชิกคนที 3 “………………………………………………………...” หวัขอ้ยอ่ยที 3 

สมาชิกคนที 4 “………………………………………………………...” หวัขอ้ยอ่ยที 4 

3. ขันกลุ่มผู้เชียวชาญ (Expert Groups) ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ 
3.1 สมาชิกทีทาํหน้าทีผูเ้ชียวชาญแต่ละคนจะแยกยา้ยจากกลุ่มพืนฐาน(Home Groups) ไป

จบักลุ่มใหม่เพือทาํการศึกษาเอกสารหรือคน้ควา้เพิมเติม ในส่วนทีตนเองไดรั้บมอบหมาย โดย
สมาชิกทีไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนัจะไปนงัรวมกลุ่มกนักลุ่มละ 3-6 คน หรือตาม
จาํนวนทีผูส้อนกาํหนด 

3.2 สมาชิกกลุ่มผูเ้ชียวชาญแต่ละกลุ่มจะอ่านเอกสาร ศึกษาหรือคน้ควา้สรุปเนือหาสาระ 

จดัลาํดบัขนัตอนการนาํเสนอ และเตรียมนาํไปสอนหรือใหค้วามรู้แก่สมาชิกในกลุ่มพนืฐาน (Home 

Groups) หรือกลุ่มเดิมของตนเองในขนันีผูส้อนจะตอ้งดูแล เอาใจใส่เป็นทีปรึกษาให้คาํแนะนํา 
ช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 
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4. ขันสมาชิกกลุ่มผู้เชียวชาญเสนอความรู้ 
ผูเ้ชียวชาญของแต่ละกลุ่มกลบักลุ่มเดิมของตนแลว้ผลดัเปลียนหมุนเวยีนกนัอธิบายใหค้วามรู้เพอืน
สมาชิกในกลุ่มทีละคนจนครบ มีการซกัถามขอ้สงสยั ตอบปัญหา ทบทวนใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจน 

5. ขนัทดสอบความรู้ 
ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละคนทาํการทดสอบเกียวกบัเนือหาความรู้ทีครอบคลุมทุกหวัขอ้ทีเรียนรู้ แลว้
นาํคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 

6. ขนัมอบรางวัล 
ผูส้อนมอบรางวลัหรือใหค้าํชืนชม ชมเชย กลุ่มทไีดค้ะแนนรวมสูงสุดขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
มีนกัวชิาการกล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์ดงันี 

เอรอนสนั (Aronson; et al. 1978: 30-31) ใชเ้ทคนิคการเรียนแบบจิกซอวก์บัหลายๆชนั 

เรียน เป็นเวลา 6 สปัดาห์ เพอืเปรียบเทียบระหวา่งชนัเรียนทีใชก้ารเรียนแบบจิกซอวก์บัชนัเรียน 

อืนทีเก่งๆ และมีครูเก่งๆ สอน ซึงผลทีไดมี้ดงันี 

1. นกัเรียนในชนัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์เริมมีการยอมรับเพอืน 

ร่วมกลุ่มมากกวา่เพอืนคนอืนๆ ในหอ้งเดียวกนั 

2. ทงันกัเรียนเชือสายสเปนและกลุ่มผวิดาํ เริมจะชอบโรงเรียนมากขึน (หรือเกลียด 

นอ้ยลง) กวา่พวกทีเรียนอยูใ่นชนัเรียนเก่งๆ 

3. นกัเรียนในกลุ่มการเรียนแบบจิกซอวมี์การยอมรับซึงกนัและกนัมากขนึกวา่กลุ่ม 

ชนัเรียนเก่งๆ 

4. นกัเรียนในกลุ่มการเรียนแบบจิกซอวมี์องคค์วามรู้มากกวา่หรือเท่ากนักบันกัเรียนในชนั
เรียนเก่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ขณะทีพวกเชือสายสเปนทาํไดดี้พอๆกนั ในทงั 2 ชนัเรียนกลุ่มผวิดาํ
และพวกอเมริกนัเชือสายเสปนในโรงเรียนต่อตา้นการเหยยีดสีผวิในชนัเรียนแบบจิกซอวมี์การ
แสดงออกทีดีกวา่ในชนัเรียนเก่งๆ อยา่งมีนยัสาํคญั 

5. นกัเรียนในกลุ่มการเรียนแบบจิกซอวมี์การร่วมมือกนัมากกวา่และยอมรับวา่เพอืน 

เป็นแหล่งความรู้มากกวา่กลุ่มนกัเรียนในชนัเรียนเก่งๆ 

สุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545: 181) สรุปขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค
จิกซอว ์ดงันี 

1. ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอืน 
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2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนผลดักนัเป็นผูน้าํ 
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรง 

ฆนทั ธาตุทอง (2551: 185) ไดส้รุปขอ้ดีของเทคนิคต่อเตม็ (Jigsaw) ไวด้งันี 

1. ผูเ้รียนเอาใจใส่รับผดิชอบตนเอง 

2. ส่งเสริมผูท้ีมีความรู้ความสามารถต่างกนั เรียนรู้ร่วมกนัได ้

3. ฝึก เรียนรู้ทกัษะทางสงัคม 

4. มีความตืนเตน้ สนุกสนานกบัการเรียน 

จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย 

เทคนิคจิกซอว ์มีขอ้ดีดงันี 

1. ส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 

2. ฝึกและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง 

3. มีการยอมรับซึงกนัและกนั เป็นมิตรสมัพนัธท์ีดีต่อกนัระหวา่งกลุ่มของผูเ้รียน 

4. เกิดความสนุกสนาน ตืนเตน้กบัการเรียนมากขึน 

4. แบบรายบุคคล (Team Accelerated Instruction : TAI) วธีิการเรียนแบบร่วมมือ 

แบบ TAI จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน ทีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั และมีการให้
รางวลักบักลุ่มทีมีคะแนนสูง การเรียนแบบร่วมมือแบบ TAI จะรวมเอาการเรียนแบบร่วมมือและ
การสอนเป็นรายบุคคลไวด้ว้ยกนั และจะใชก้บัวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 3-6 

จะมีการทดสอบเพอืจดัระดบัความสามารถของนกัเรียน สมาชิกในกลุ่มจะศึกษาบทเรียนทีแตกต่าง 

กนัและจะช่วยกนัตรวจสอบคาํตอบของเพอืนในกลุ่ม ช่วยเหลือเพอืนหากเกิดปัญหาหรือไม่เขา้ใจ 

และจะมีการทดสอบโดยไม่มีการช่วยเหลือจากเพอืน และตรวจใหค้ะแนนโดยเพอืนในกลุ่ม ในแต่ 

ละสปัดาห์ครูจะรวมจาํนวนบทเรียนทีนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มเรียนสาํเร็จ และจะให้รางวลัแก่กลุ่ม
ทีสามารถทาํคะแนนเพมิหรือมีพฒันาการตามเกณฑท์ีครูกาํหนด และมีการใหค้ะแนนพเิศษสาํหรับ 

นักเรียนทีทาํแบบฝึกหัดถูกทุกขอ้หรือทาํการบา้นได้สมบูรณ์  นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือเพอืนสมาชิกในกลุ่มและทาํงานทีครูกาํหนดให ้ครูจะเรียกเด็กทีมีความสามารถเท่ากนัมา 
สอนเป็นกลุ่มยอ่ย จากนนัครูปล่อยนักเรียนเขา้ทาํงานในกลุ่มเดิม ทาํเช่นนีไปเรือยๆ เด็กทีเรียนลาํ
หน้าไปจะช่วยเด็กทีเรียนลา้หลงัในการทาํงานและตรวจแบบฝึกหัดให้ นักเรียนจะสนับสนุนและ
ช่วยเหลือเพอืนสมาชิกในกลุ่ม เพราะนกัเรียนตอ้งการใหก้ลุ่มของตนประสบผลสาํเร็จ นกัเรียน 

จะเกิดความรับผดิชอบเพราะนกัเรียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบดว้ยตนเองโดยไม่มีการช่วยเหลือจาก 

เพอืน และมีโอกาสทีจะประสบผลสาํเร็จเท่าเทียมกนัเพราะนกัเรียนตอ้งแข่งขนักบัตวัเองโดยทาํ 
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คะแนนใหสู้งกวา่ระดบัความสามารถเดิมของนกัเรียน 

5. แบบโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและการเขียน (Cooperative Integrated 

Reading and Composition : CIRC) การเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC เป็นโปรแกรมการเรียนเพือ
ความเขา้ใจสําหรับสอนการอ่านและการเขียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยครูจะจดันักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนจบัคู่กัน นักเรียนจะจบัคู่ทาํงาน
ร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆอ่านใหเ้พอืนฟัง ทาํนายเรืองทีอ่านว่าจะจบอยา่งไร เล่าเรืองยอ่ให้เพือนฟัง
เขียนความรู้สึกทีมีต่อเรืองทีอ่าน และฝึกสะกด ถอดความ และหาความหมายของคาํศพัทใ์นเรืองใน
การทาํงานกลุ่มนกัเรียนจะตอ้งทาํใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดทกัษะ มีความเขา้ใจและรู้ถึงใจความสาํคญั
ของเรืองทีอ่าน ในกิจกรรมการเรียนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC จะเริมจากครู
สอนบทเรียน นกัเรียนทาํงานกลุ่ม กลุ่มประเมินความพร้อม และการทดสอบ นักเรียนจะไม่ไดรั้บ
การทดสอบจนกว่าเพือนสมาชิกในกลุ่มตดัสินว่าทุกคนเขา้ใจและพร้อมทีจะได้รับการทดสอบ 

นกัเรียนกลุ่มใดทีทาํคะแนนเฉลียทงักิจกรรมการอ่านและการเขียนไดสู้งกวา่เกณฑจ์ะไดรั้บรางวลั 

6. แบบการตรวจสอบเป็นกลุ่ม (Group Investigation) วธีินีจะแบ่งนกัเรียนเป็น 

กลุ่มละ 2-6 คน ใหน้กัเรียนไดร่้วมมือกนัในการคน้ควา้ อภิปรายและร่วมมือกนัวางแผนหรือสร้าง
โครงงาน กลุ่มจะเลือกหวัขอ้ทีจะศึกษาจากหวัขอ้ทงัหมดทีครูกาํหนดให้ในห้องเรียน เมือไดห้ัวขอ้
สมาชิกแต่ละคนจะเลือกหวัขอ้ยอ่ยไปศึกษาเป็นรายบุคคลและทาํกิจกรรมของตนเองจนสาํเร็จแลว้
รายงานต่อกลุ่มของตนเอง กลุ่มจะอภิปรายผลงานของสมาชิกแต่ละคนเพอืรวมเป็นผลงานของกลุ่ม
จากนนัแต่ละกลุ่มจะนาํเสนอผลงานของกลุ่มใหเ้พอืนทงัชนัฟัง นอกจากนีวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ทีมีลกัษณะคลา้ยกบั Group Investigation ไดแ้ก่ วธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบ Co-op Co-op 

7. แบบการเรียนดว้ยกนั (Learning Together) วธีิการเรียนแบบร่วมมือวธีินีจะ 

แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน กาํหนดงานใหแ้ต่ละกลุ่ม 1 อยา่ง สมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือ 

กนัทาํงาน มีการใหร้างวลัเมือผลงานกลุ่มสาํเร็จ 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545: 176-193) เสนอเทคนิควธีิการเรียนแบบร่วมมือ ดงันี 

1. ปริศนาความคิด (Jigsaw) เป็นเทคนิคทีพฒันาขึนเพอืส่งเสริมความร่วมมือและการ
ถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพอืนในกลุ่ม 

2. ปริศนาความคิด 2 (Jigsaw II) เป็นเทคนิคทีพฒันาขึนจากเทคนิคเดิม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพอืส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนช่วยเหลือกนัและพงึพาอาศยักนัในกลุ่มมากขึน 

3. กลุ่มร่วมมือแข่งขนั (Teams – Games - Tournaments) TGT เป็นกิจกรรมทีเหมาะกบัการ
เรียนการสอนในจุดประสงคท์ีตอ้งการใหก้ลุ่มผูเ้รียนไดศึ้กษาประเด็น หรือปัญหาทีมีคาํตอบที
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ถูกตอ้ง เช่น การคาํนวณทางคณิตศาสตร์ การใชภ้าษา ภูมิศาสตร์และทกัษะการใชแ้ผนทีและ
ความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์ 

4. กลุ่มคละผลสมัฤทธิ (Student Teams and Achievement Divisions) STADเทคนิคนี
พฒันาเพมิเติมจากเทคนิค TGT แต่จะใชก้ารทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขนั 

5. กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization) TAI กิจกรรมนีเนน้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล มากกวา่การเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่ม เหมาะสาํหรับการสอน 

คณิตศาสตร์ การจดักลุ่มผูเ้รียนจะคลา้ยกบัเทคนิค STAD และ TGT แต่ในเทคนิคนี ผูเ้รียนแต่ละ 

คนจะเรียนรู้และทาํงานตามระดบัความสามารถของตน เมือทาํงานในส่วนของตนเสร็จแลว้จึงไป 

จบัคู่หรือเขา้กลุ่มทาํงาน 

6. กลุ่มสืบคน้ (Group Investigation) GI เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือทีสาํคญัอีก
รูปแบบหนึง เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนเพอืเตรียมการทาํโครงงานกลุ่มหรือทาํงานทีครูมอบหมายก่อน
ใชเ้ทคนิคนีครูควรฝึกทกัษะการสือสารและทกัษะทางสงัคมใหแ้ก่ผูเ้รียนก่อนเทคนิคนีเหมาะ
สาํหรับการสืบคน้ความรู้หรือแกปั้ญหาเพอืหาคาํตอบในประเด็นหรือหวัขอ้ทีสนใจ 

7. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together) LT วิธีนีเป็นวธีิทีเหมาะสมกบัการสอนวชิาทีมี
โจทยก์ารคาํนวณหรือการฝึกปฏิบตัิการ 

8. กลุ่มร่วมกนัคิด (Numbered Heads Together) NHT เป็นกิจกรรมทีเหมาะสาํหรับการ
ทบทวนหรือตรวจสอบความเขา้ใจ 

9. กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) เป็นเทคนิคทีเนน้การร่วมกนัทาํงาน โดยสมาชิกในกลุ่มทีมี
ความสามารถและความถนัดต่างกันได้แสดงบทบาทหน้าทีทีตนถนัดได้เต็มที ผูเ้รียนเก่งได้
ช่วยเหลือเพอืนทีเรียนอ่อน เป็นกิจกรรมเกียวกบัการคิดระดบัสูงทงัการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ 

และเป็นวธีิการทีสามารถนาํไปใชส้อนในวชิาใดก็ได ้
 

จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีอยูห่ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบ
แบ่งกลุ่มคละผลสมัฤทธิ (STAD)  แบบการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม (TGT)  แบบจิกซอว ์

(Jigsaw) แบบรายบุคคล (TAI) แบบโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและการเขียน(CIRC) แบบการ
ตรวจสอบเป็นกลุ่ม (GI) แบบการเรียนดว้ยกนั (LT) กลุ่มร่วมกนัคิด (NHT) กลุ่มร่วมมือ (Co-op 

Co-op) ซึงแต่ละรูปแบบก็จะมีความเหมาะสมกบัเนือหาวชิาแตกต่างกนัสาํหรับการวจิยัในครังนี 

ผูว้จิยัเลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว ์
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2.5   ผลสัมฤทธิทางการเรียน 
 2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิทางการเรียน 

ความหมายของการวดัผลสมัฤทธิ ไดมี้ผูก้ล่าวไวด้งันี 

                  นิภา  เมธธาวชิยั (2536)  กล่าววา่  ผลสมัฤทธิทางการเรียนหมายถึงความรู้สึกและทกัษะ
ทีไดรั้บและพฒันามาจากการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ครูอาศยัเครืองมือวดัผลช่วยในการศึกษาว่า
นกัเรียนมีความรู้และทกัษะมากนอ้ยเพยีงใด 

      บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ   กล่าวว่าเป้าหมายสาํคญัของการสอบวดัผลสัมฤทธิคือ
ตอ้งการใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้สนเทศ เกียวกบัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาทีเทียงตรงเชือถือได้
และนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

                  จากทีมีผูก้ล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า การวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง  ผลของการ
เรียนรู้ของนักเรียนทงัทางดา้นปัญญา ความคิดและดา้นทกัษะปฏิบติัซึงสามารถวดัไดโ้ดยการใช้
เครืองมือวดัผล 

 2.5.2  การวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ความหมายของการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนมีผูใ้หค้วามหมายของการวดัผลสมัฤทธิไวด้งันี 

       นิภา  เมธธาวชิยั (2536) กล่าววา่  การวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเป็นวิธีการตรวจสอบ
วา่นกัเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาทีตงัไวเ้พียงใด  การวดัผลสัมฤทธิจดัเป็นการ
จดัการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกับสมรรถภาพทางสมอง และสติปัญญาของนักเรียน  
ภายหลงัจากทีไดเ้รียนไปแลว้โดยใชแ้บบทดสอบ ซึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิเพือใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งมีการวางแผนอย่างดี เพือทีจะให้ได้แบบทดสอบทีเป็นมาตรฐาน  
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งเทียงตรง คะแนนทีวดัมามีความเชือมนัสูง แบบทดสอบทีใชใ้น
การเก็บรวมรวบขอ้มูลจาํแนกประเภทตามแนวคิดเดิมแบ่งออกโดยใชเ้กณฑบ์างอยา่งจาํแนก  เช่น  
จาํแนกตามรูปแบบของคาํถามและการตอบ จาํแนกตามลกัษณะการสร้าง จาํแนกตามปริมาณของผู ้
ทีสอบ  จาํแนกตามวธีิดาํเนินการสอบ จาํแนกตามขอบเขตของเวลาทีใชต้อบขอ้สอบ จาํแนกตามสิง
ทีตอ้งการวดัการจาํแนกประเภทของแบบทดสอบแบ่งเป็น  2  ประเภท คือ  การวดัผลแบบอิงกลุ่ม  
กบัการวดัผลแบบอิงเกณฑ ์

1. การวดัผลแบบอิงกลุ่ม  เกิดจากความเชือในเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยถือว่า
บุคคลมีความสามารถเด่น  หรือมีความสามารถด้อยอยู่บา้งคนส่วนใหญ่จะมีความสามารถปาน
กลาง  ดงันนัการทดสอบแบบนีจึงยดึเอาคนส่วนใหญ่เป็นหลกัในการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผล
ของการสอบของบุคคลเปรียบเทียบกบัคนอืนๆ ในกลุ่มเดียวกนั การแปลความหมายของคะแนน
แบบนีจะทาํใหค้รูทราบวา่นกัเรียนคนไหนอยูใ่นตาํแหน่งใดของกลุ่ม 
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2. การวดัผลแบบอิงเกณฑ์  การวดัผลแบบนียดึถือความเชือเรืองการเรียนเพือรอบรู้โดย
พยายามส่งเสริมใหผู้เ้รียนทงัหมด  หรือเกือบทงัหมดประสบความสาํเร็จในการเรียนแมว้่าผูเ้รียนจะ
มีลกัษณะแตกต่างกันตาม  ทุกคนควรได้รับการส่งเสริมและพฒันาให้ถึงขีดความสามารถสูงสุด
ของแต่ละบุคคลซึงอาจใช้เวลาต่างกัน  การวดัผลแบบอิงเกณฑ์จึงเป็นการวดัโดยเปรียบเทียบ
คะแนนของแต่ละบุคคลกบัเกณฑ์  หรือมาตรฐานทีวางไวก้ารวดัผลแบบนีจะช่วยให้ทราบว่านัก
เรียนรู้อะไรบา้ง  และรู้มากน้อยเพียงใด  ดังนันการวดัผลแบบอิงเกณฑ์จึงขึนอยู่กับการกาํหนด
เกณฑเ์ป็นสาํคญั  การวดัแบบนียงัจะช่วยให้ครูทราบว่าจะตอ้งปรับปรุงการสอนในเนือหาตอนใด  
เพอืทีจะไดบ้รรลุจุดประสงคท์ีวางไว ้ ครูจะทราบถึงความกา้วหน้าของนักเรียน  สามารถวิเคราะห์
ถึงส่วนทีเก่งหรือไม่เก่งของนกัเรียน   

 2.5.3  หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ 
ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนนัน นักการศึกษาเสนอหลกัเกณฑก์ารสร้าง
แบบทดสอบไวด้งันี 

 ฮอพกิสน์และแสตนเลย ์ (วญัญา วิศาลาภรณ์ อา้งอิงจาก Hopkins and Stanley.) ได้
เสนอแนวทางในการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนไวด้งันี 

 1. แบบทดสอบควรจะวดัจุดประสงคท์ีสาํคญัของการสอนและจุดประสงคท์ีควรจะวดั 

 2. แบบทดสอบควรจะสะทอ้นถึงเนือหาสาระและกระบวนการโดยมีสดัส่วนสมัพนัธก์บั 

ความสาํคญัและจุดมุ่งเนน้ของรายวชิา 
 3. ธรรมชาติของแบบทดสอบควรจะสะทอ้นถึงจุดประสงคข์องการวดัเช่น วดัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลหรือวดัการเรียนรู้ 

 4. ขอ้สอบควรจะมีความยาวทีพอเหมาะและมีระดบัความยากของภาษาทีใชเ้หมาะสมกับ
ผูส้อบ 

  วญัญา วิศาลาภรณ์ (2533) ให้ขอ้เสนอแนะบางประการในการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิทางการเรียนดงัต่อไปนี 

 1. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   ควรจะวดัตามจุดมุ่งหมายทุกอยา่งใน
การสอนทงัจุดมุ่งหมายเฉพาะและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

 2. ผลสมัฤทธิทางการเรียน  ควรจะวดัความเจริญงอกงามของนักเรียนทีเรียนว่ากา้วหน้าไปสู่
จุดมุ่งหมายทีวางไวห้รือไม่ 

 3. การวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   ควรจะเน้นความสามารถทีจะใช้ความรู้นันให้เป็น
ประโยชน์  หรือนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ได ้
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 4. การวดัผลควรเน้น ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจของสิงทีเรียนเพือทีจะนาํไปใชใ้นระยะ
เวลานานๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและแนวคิดควรเนน้ความเขา้ใจมากกวา่การจาํ 
 5. การวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนควรคาํนึงถึงขีดจาํกดัของเครืองมือทีใชว้ดั 

 6. การวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนครูผูส้อนไม่สามารถวดัพฤติกรรมทีเปลียนแปลงทุกๆ อยา่ง
ของผูเ้รียนไดสิ้งทีวดัเป็นเพยีงตวัแทนของพฤติกรรมเท่านนัจึงตอ้งระวงัในการเลือกตวัแทนใหดี้ๆ 
 

 สรุปได้ว่า   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน   ควรคํานึงถึง
จุดประสงคห์ลายประการในการวดั  เพอืใหค้รอบคลุมถึงพฤติกรรมในการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   ภาษาทีใชแ้ละความเจริญกา้วหนา้ของการเรียนรู้  และในการทดลองครังนี
ผูว้จิยัจะใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแบบอิงเกณฑ ์
 

2.6  การประเมินความพึงพอใจ 
จากการศึกษา  ทฤษฎีในเรืองของความพึงพอใจนัน พบว่า ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ
ไวด้งันี 

 วอลเลอร์สเตน (Wallerstein , 1971)  ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  
ความรู้สึกทีเกิดขึนเมือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย  และอธิบายว่าความพึงพอใจเป็น
กระบวนการทางจิตวทิยาไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน  แต่สามารถคาดคะเนไดว้่ามีหรือไม่มี  จาก
การสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านัน  การทีจะทาํให้เกิดความพึงพอใจจะตอ้งศึกษาปัจจยัและ
องคป์ระกอบทีเป็นสาเหตุแห่งความพงึพอใจนนั 

 โวลแมน (Wolman , 1979)  ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจ 
(Satisfaction)  คือสภาพความรู้สึกของบุคคลทีมีความสุข  ความอิมเอมใจเมือความตอ้งการหรือ
แรงจูงใจของตนไดรั้บการตอบสนอง 

 กู๊ด (Good , 1973 )   ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า  หมายถึงคุณภาพหรือ
ระดบัความพอใจ ซึงเป็นความสนใจต่างๆ และทศันคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

 สมยศ   นาวกีาร (2544)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ  คือ  ความรุนแรงของความตอ้งการ
ของบุคคลเพอืผลความพงึพอใจจะเป็นไปไดท้งัทางบวกและลบ 

 จรัส  โพธิจนัทร์ (2527) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจไวว้่า  เป็นความรู้สึกของบุคคลแต่
ละหน่วยซึงอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง  หรือทางลบ   ความรู้สึกเหล่านีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที   กล่าวคือหากความรู้สึกโนม้เอียงไปในทางบวกการปฏิบตัิหน้าที
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด   แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าทีจะมี
ประสิทธิภาพตาํ 
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 พนิ   คงพลู (2539)  ไดก้ล่าวถึงความพงึพอใจไวว้า่  เป็นความรู้  รักชอบ  ยนิดี  เต็มใจ
หรือเจตคติทีดีของบุคคลทีมีต่องานทีเขาปฏิบติั  ความพึงพอใจในการทาํงานเกิดจากการไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการทงัทางดา้นวตัถุหรือจิตใจ 

 สมรภูมิ   ขวญัคุม้ (2530)   กล่าวว่าความพึงพอใจ  หมายถึง  ผลรวมของความรู้สึก
ชอบของบุคลากร  อันเกิดจากทศันคติทีมีต่อคุณภาพและสภาพของหน่วยงาน  อันไดแ้ก่การจดั
องค์การ  กระจัดระบบงานการดาํเนินงาน  สภาพแวดล้อมของการทาํงาน  ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน  ตลอดจนการบริหารงานบุคคลซึงคุณภาพและสภาพของหน่วยงานดงักล่าวมีผลกระทบ
ต่อความตอ้งการของบุคคล  และผลต่อความพงึพอใจของบุคคลนนั 

 จากความหมายทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้   สามารถสรุปไดว้่า   ความพึงพอใจนันเป็นเรือง
เกียวกบัอารมณ์ความรู้สึก  และทศันคติของบุคคล  อนัเนืองมาจากสิงเร้า  และแรงจูงใจ  ซึงปรากฏ
ออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลนัน คือ ถา้
หากบุคคลมีความพึงพอใจในกิจกรรมหรืองานใด การกระทาํกิจกรรมหรืองานนันก็ยอ่มจะบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องงานนนัไดอ้ยา่งดีจึงถือไดว้า่ความพงึพอใจเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการทาํ
กิจกรรมต่างๆความตอ้งการพนืฐานทีเป็นองคป์ระกอบใหบุ้คคลเกิดความพงึพอใจ 

 มนุษยท์ุกคนล้วนมีความตอ้งการทีจะสนองความตอ้งการให้กบัตนเองทงัสิน  แต่
ความตอ้งการของมนุษยน์นัมีมากมาย  ซึงมาสโลว ์(Maslow)  ไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการของมนุษย์
จากขนัตาํสุดไปสู่ขนัสูงสุดเป็น  5  ขนั  ดงันี 

 1. ความตอ้งการทางดา้นสรีรวิทยา (Physiological Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร  นาํ
อากาศ  ซึงถือว่าเป็นสิงทีจาํเป็นสําหรับชีวิต  ถ้ามนุษยไ์ม่ได้รับการสนองตอบในขนันีก็จะไม่มี
ความตอ้งการในขนัถดัไป 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)  มนุษยจ์ะรู้สึกปลอดภยั  เมือสิงเร้านนัเป็นสิง
ทีรู้จกัมกัคุน้  และจะกลวัสิงทีแปลกไปจากเดิม 

 3. ความตอ้งการความรัก  และความเป็นเจา้ของ (Love and Belonging Needs) คนทุกคน
อยากไดค้วามรักจากคนอืน  อยากเป็นเจา้ของและในขณะเดียวกนัอยากให้ตนเป็นทีรัก  และเป็น
ของใครสักคน  บุคคลจะรู้สึกเหงาและวา้เหว่  และขาดถา้รู้สึกว่าไม่มีใครรักหรือไม่รู้ว่าจะรักใคร 
ความตอ้งการชนิดนี  คนทีขาดมากยงิตอ้งการมากเพอืชดเชย 

 4. ความตอ้งการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการยอมรับจากผูอื้น  และ
ตอ้งการความภาคภูมิใจในตนเองดว้ย  แต่ถา้ความตอ้งการนีไม่ไดรั้บการตอบสนองจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกตาํตอ้ย ไร้ค่า  อ่อนแอ  หมดหวงั  ไม่มีความหมายในสายตาผูอื้น 
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 5. ความตอ้งการทีจะทาํความเขา้ใจตนเอง (Needs for Self-Actualization) เป็นความตอ้งการ
ทีจะเขา้ใจตนเองตรงตามสภาพทีตนเองเป็นอยูจ่ริง  ยอมรับในส่วนทีเป็นจุดอ่อนและจุดบกพร่อง
ของตนเอง  ตอ้งการทีจะเป็นคนชนิดทีเราเป็นไปไดดี้ทีสุด   ซึงเป็นพืนฐานในการเลือกอาชีพให้
เหมาะกบัความตอ้งการของตนเอง   ทาํใหมี้ความสุขและทาํงานไดเ้ตม็ความสามารถ 

 การศึกษาถึงความตอ้งการพนืฐานดงักล่าวของบุคคล   นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยงิทาํ
ใหเ้ขา้ใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ของบุคคลและช่วยให้มองเห็นแนวทางทีจะปรับปรุง
เปลียนแปลงความรู้สึก  ความเขา้ใจ  และพฤติกรรมของบุคคลไดใ้นทีสุด 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้  ความพงึพอใจเป็นสิงทีทุกคนควรไดรั้บจากการกระทาํสิงใดสิง
หนึง  ซึงความตอ้งการของมนุษยน์ันมีความแตกต่างกนั  แต่โดยทวัไปคนส่วนใหญ่ลว้นมีความ
ตอ้งการดา้นสรีระวทิยา 
 
.7  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 แมคอัลไพน์ (McAlpine,2000) ศึกษาการนําการเรียนการสอนแบบออนไลน์เขา้มาใช้
ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative learning) เพือนาํมาใชก้บันิสิตบณัฑิตศึกษาในสาขา
บริหารธุรกิจ เพือเพิมทกัษะในดา้นการวิเคราะห์ การติดต่อสือสาร การเจรจาต่อรอง การทาํงาน
ร่วมกนั การประสานงานกนัและการทาํงานเป็นทีม ผลการวิจยัพบว่ารู้ร่วมกนั ผูเ้รียนส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกทีดีต่อการทาํงานร่วมกนั โดยเฉพาะการไดเ้รียนรู้ขอ้มูลจากผูเ้รียนอืนๆ และเห็นว่าเป็น
ขอ้มูลทีมีคุณค่า ทาํให้เกิดความเขา้ใจในการเรียนเพิมขึน และบางส่วนเห็นว่าการอภิปรายบน
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ ไม่ค่อยมีความเป็นธรรมชาติ ควรใชโ้ทรศพัทใ์นการสือสารมากกว่า และใน
ประเด็นการรับรู้และความเขา้ใจของผูเ้รียน การพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา การใชป้ระสบการณ์
และความรู้ในการทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้รียนส่วนใหญ่ค่อนขา้งเห็นดว้ยว่ามีการพฒันาตนเอง
เพมิขึนและไดรั้บประโยชน์ ผูเ้รียนจะทาํงานส่งแต่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั จะสนทนากนั
เฉพาะในเรืองงานทีไดรั้บมอบหมาย และยติุการสนทนาภายในระยะเวลาอนัสัน มีการอา้งอิงถึง
แหล่งขอ้มูลภายนอกบา้งเล็กน้อย ส่วนในรายวิชาทีมีการบงัคบัให้ผูเ้รียนตอ้งมีการอภิปรายทุก
สัปดาห์ แต่ให้มีอาสาสมคัรเป็นผูต้งักระทูเ้สริม ผูเ้รียนจะมีการตอบสนองการอภิปรายในกระทู้
เสริมค่อนขา้งนอ้ยกวา่กระทูห้ลกัของผูส้อน การตอบสนองจากผูเ้รียนในแต่ละกระทูเ้ฉลียประมาณ 

16-65 ขอ้ความ ซึงนบัวา่อยูใ่นระดบัสูง ส่วนความยาวของขอ้ความส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปเนือหา
สนั จะมีเป็นความประมาณหนึงย่อหน้า และเกือบเต็มหน้าบา้งเป็นส่วนน้อย การตอบกระทู ้
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ส่วนมากจะอ้างจากประสบการณ์ของตนเอง ไม่ค่อยอา้งจากขอ้มูลทีจดัให้ แต่จะมีการอา้งถึง
กรณีศึกษาทีมอบหมายใหเ้ป็นงาน รวมขอ้ความทีเกิดขึนในการเรียนทงัหมดจาํนวน 450 ขอ้ความ  

ดี ลิกนี (De Ligny. 1996: Online) ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวท์ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบั 6 เทคนิคการเรียนแบบจิกซอวไ์ดรั้บ
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการเรียนแบบกลุ่ม การอ่าน และการเรียนวิชาทางภาษาในเด็ก
นกัเรียนระดบัมิดเดิลเกรด ซึงการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวเ์ป็นการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย ซึง
ความสาํเร็จของกลุ่มขึนอยูก่บัสมาชิกแต่ละคน เทคนิคนีช่วยเสริมสร้างการพึงพาอาศยัในทางบวก
ทุกคนรับผดิชอบในการเรียนรู้  ปฏิสมัพนัธแ์บบเผชิญหนา้  และทกัษะความร่วมมือ จอห์นสันและ
เอรอนสนักล่าววา่ความร่วมมือทีดีนาํไปสู่การแสดงออกทีดียงิกวา่ทงัดา้นนามธรรมและรูปธรรมครู
พยายามทีจะหาวธีิการต่างๆ เพอืทีจะช่วยใหน้กัเรียนพฒันาความสาํเร็จในวิชาคณิตศาสตร์ การวิจยั
ทีผา่นมาพสูิจน์วา่ เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว ์ยกระดบัความสาํเร็จในการเรียนแบบ
กลุ่ม การอ่าน และศิลปะทางภาษา เทคนิคการแบ่งความรับผิดชอบในการทาํความเขา้ใจกบัภาระ
งานบางส่วน แลว้นาํมารวบรวมกนัเขา้ประสบความสาํเร็จมาแลว้ในหลายๆ หลกัสูตร และเป็นไป
ไดว้า่วธีิการพฒันาการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวนี์จะมีประโยชน์ต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ลินดค์วสิท ์และ อบัราฮมั (Lindquist; & Abraham. 1996: 113-121) ไดศ้ึกษาผลของการใช้
การเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว ์โดยการจดัสถานการณ์จาํลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัทีเขา้ร่วมในสถานการณ์จาํลองจาํนวน 76 คน ผลจากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และผลสัมฤทธิในการเรียนสูงขึนหลงัจาก
การเขา้ร่วมสถานการณ์จาํลอง โดยพบวา่ผลสมัฤทธิของกลุ่มตวัอยา่งสูงขึนทงัคะแนนของแต่ละคน
ซึงเป็นคะแนนดิบ และคะแนนกลุ่มซึงไดจ้ากการหาค่าเฉลียของคะแนนสมาชิกกลุ่มทุกคน ซึง
พบวา่การทีคะแนนของแต่ละคนส่งผลใหค้ะแนนกลุ่มสูงขึนหรือลดลง ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มมีความ
ตงัใจในการเรียนและทาํแบบทดสอบมากขึน อนัทาํให้กลุ่มตวัอยา่งมีการพฒันาความสามารถของ
ตนเองเป็นอยา่งมาก 

สเตพ็กา (Stepka. 1999: Online) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือแบบจิก
ซอว ์และการเรียนแบบบรรยาย ในนักเรียนระดบัวิทยาลยั การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือหาความตก
ต่างกนัของผลสมัฤทธิทางการเรียนของทงัสองกลุ่ม กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนทีเรียนเศรษฐศาสตร์
ในวิทยาลยั ทดลองสอนสองวิธีคือ กลุ่มทีเรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวแ์ละกลุ่มที
เรียนแบบบรรยาย จากการวิจยัทีผ่านมาพบว่าคนทีเรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือจะมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนทีดีกว่าคนทีเรียนด้วยการเรียนแบบรายบุคคลและการเรียนแบบแข่งขนัสําหรับการ
วจิยันีนกัเรียนจะไดรั้บการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนทงัสองกลุ่ม มีการวดัผลสัมฤทธิทางการ
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เรียน โดยการทดสอบทงัแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ผลโดยรวมพบว่าในบางครังกลุ่มทีเรียนแบบ
ร่วมมือแบบจิกซอวไ์ดค้ะแนนทีมากวา่กลุ่มทีเรียนแบบบรรยาย แต่บางครังกลุ่มทีเรียนแบบบรรยาย
ก็ไดค้ะแนนมากกวา่ แต่ส่วนใหญ่แลว้กลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือจะไดค้ะแนนทีสูงกว่า และนักเรียน
ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกทีดีต่อการทาํงานเป็นกลุ่ม 

แวง (Wang. 2006: Online) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวท์ีมีต่อ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ในสถาบนัเทคโนโลยีชุงวาของไต้หวนั  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในไตห้วนัเห็นวา่ภาษาองักฤษเป็นปัจจยั 

สาํคญัอยา่งหนึงทีจะผลกัดนัให้ไตห้วนัสามารถแข่งในกบัประเทศอืนๆได ้ซึงตอ้งการให้นักเรียน
สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนทีเรียน
บริหารธุรกิจ จาํนวน 77 คนในสถาบนัเทคโนโลยชุีงวา เพอืศึกษาการปรับเปลียนแรงจูงใจความเขม้
ของแรงจูงใจ และเจตคติต่อการเรียนภาษาและวฒันธรรมองักฤษ ซึงแบ่งนกัเรียนออกเป็นสองกลุ่ม 

คือ กลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวก์บักลุ่มทีเรียนดว้ยวิธีเรียนแบบดงัเดิมของชาวจีน การวิจยั
นีเป็นการวจิยัแบบกึงทดลองและการบรรยาย โดยใชผ้ลจากแบบสาํรวจ 3แบบ และผลคะแนนการ
สอบปลายภาค ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือมีผลการเรียนดีกว่า และมีค่าเฉลียการ
ปรับเปลียนแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนทีเรียนโดยวิธีเรียนแบบดังเดิม 

นกัเรียนทีเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษสัมพนัธ์กบัความ
มุ่งหวงัทีจะปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั และมีทศันคติทีดีต่อกลไกการเรียนรู้ทีพวกเขา
ใชม้ากกวา่กลุ่มทีเรียนแบบดงัเดิม แต่ไม่มีความแตกต่างกนัในความเขม้ของแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาองักฤษ 

กอมเล็กสิ (Gömleksi. 2007: Online) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนร่วมมือ 

แบบจิกซอว ์2 และการสอนแบบดงัเดิมโดยครูเป็นศูนยก์ลาง เพอืพฒันาความรู้คาํศพัทไ์วยากรณ์ใน
วชิาภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของนกัเรียนวศิวกรรม และศึกษาทศันคติของนักเรียนที
มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ รูปแบบจิกซอวเ์ป็นการเรียนร่วมมือเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5-6 คน 

จาํนวนนักเรียน 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบดงัเดิมโดยครูเป็น
ศูนยก์ลาง กลุ่มทดลองไดรั้บการเรียนร่วมมือแบบจิกซอว ์ 2 ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผล
การศึกษาพบว่าความรู้คาํศพัท์ ไวยากรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษทังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ และการเรียนร่วมมือแบบจิกซอว ์2 มีผลทาํใหน้กัเรียนวศิวกรรมมีทศันคติทีดีต่อ
การเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

ดอยมสั (Doymus. 2008: Online) ทาํการศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนร่วมมือแบบจิก
ซอวใ์นการสอนพนัธะเคมี  การศึกษาครังนีแบ่งนักศึกษาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยั Atat rk 
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ระหว่างปี 2005-2006 เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บการเรียนแบบจิกซอวแ์ละกลุ่มทดลอง
ไดรั้บการเรียนร่วมมือแบบจิกซอว ์โดยกลุ่มเรียนร่วมมือแบบจิกซอวถู์กจดัแบ่งเป็นกลุ่มบา้นA, B, 

C และ D แต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน แลว้แต่ละคนไดรั้บผิดชอบคนละหนึงหัวขอ้ดงันี กลุ่ม 

A – พนัธไอโอนิก กลุ่ม B – พนัธโควาเลนต ์กลุ่ม C – พนัธไฮโดรเจน และ แวน เดอร์วาวส์ กลุ่ม D 

– ความรู้พนืฐานเกียวกบัพนัธเคมี เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนพนัธเคมีแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก (CBAT) และคาํถามปลายเปิด ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเรียน
ร่วมมือแบบจิกซอวมี์ผลสมัฤทธิมากกวา่กลุ่มไม่ไดรั้บการเรียนแบบจิกซอว ์

  สลาวิน (Slavin,R.E., 1978)   ได้ทาํการทดลองโดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน
ประถมศึกษา  เกรด  7  จาํนวน  62  คน  ซึงเป็นนกัเรียนผวิขาว  25  คน  และนักเรียนผิวดาํ  37  คน  
จดัแบ่งนกัเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  นักเรียนกลุ่มทดลองเรียนดว้ย
วธีิ  เอส  ที  เอ  ดี  มีการใหร้างวลัเป็นทีม  ส่วนนกัเรียนในกลุ่มควบคุมใชก้ารเรียนดว้ยวิธีปกติแบบ
ทงัชนั  มีการใหร้างวลัเป็นรายบุคคล  ครูผูห้ญิงผวิดาํเป็นผูส้อนทงัสองหอ้ง  เนือหาในการเรียนเป็น
เรืองเดียวกนั  ใชเ้วลาสอน  10  สปัดาห์  ผลปรากฏวา่  นักเรียนผิดดาํในกลุ่มทดลองเรียนรู้ไดดี้กว่า  
นกัเรียนผวิดาํในกลุ่มควบคุม  และนักเรียนผิวขาวในกลุ่มทดลองมีสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนที
ต่างเชือชาติ  สีผวิดีกวา่นกัเรียนในกลุ่มควบคุม 

 ออร์แลนโด (Orlando, Edward Joseph, 1992)   ไดท้ดลองสอนโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาทีเรียนภาษาองักฤษชนัปีที  1  จากวทิยาลยัต่างๆ  ทงัในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจาํนวน  
132  คน  และครูผูส้อน  8  คน  จาก8  วทิยาเขต  โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรก
มีผูส้อนทีไดรั้บการฝึกอบรมเกียวกบัวิธีสอนแบบร่วมมือ  4  คน  และกลุ่มที  2  มีสอน  4  คน  ใช้
วิธีสอนแบบปกติผลปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิของนักศึกษากลุ่มทีเรียนดว้ยวิธีแบบร่วมมือ  แตกต่าง
จากอีกกลุ่มซึงเรียนดว้ยวธีิปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 กนกพร แสงสวา่ง (2540: บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ทกัษะการทาํงานร่วมกนัในวิชา ส 305 โลกของเรา ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีสอนโดย
การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว  ์ กบัการสอนตามปกติ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 78 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มควบคุม 38 คน ระยะเวลาในการทดลอง 12 คาบ ผลการศึกษา
พบวา่ นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวมี์ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่านักเรียนทีไดรั้บการสอนตามปกติอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 และหลงัจากไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวแ์ลว้ นักเรียน
มีพฒันาการดา้นทกัษะการทาํงานร่วมกนัสูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

องัคสุ์มล เชือชยั (2543: บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาค่าเฉลียของคะแนนความรู้ เรืองเพศศึกษา 
ของนักเรียนหญิงชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชนหมู่บา้นพฒันา สังกดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 25 คน ภายหลงัจากเรียนดว้ยโปรแกรมส่งเสริมความรู้ เรืองเพศศึกษา สาํหรับนักเรียนหญิง
ชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวผ์ลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลียของ
คะแนนความรู้ เรืองเพศศึกษา ของนักเรียนหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ลดาวรรณ ดีสม (2546. บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรือง การพฒันาทกัษะพืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนแบบต่อภาพ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา
เป็นเด็กนกัเรียนชาย-หญิง อาย ุ5-6 ปี กาํลงัศึกษาอยูช่นัอนุบาลปีที 2 ภาคเรียนที 1ปีการศึกษา 2546 

โรงเรียนวดัเบญจมบพติร สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่การพฒันาทกัษะ
พนืฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพโดยรวมและ
จาํแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับดี และเมือเปรียบเทียบกับก่อนการทดลองพบว่าสูงขึนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

สุรชยั บาํรุงไทยชยัชาญ (2550. ออนไลน์) ทาํการศึกษาวิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้
แบบจิกซอวท์ีมีผลต่อการปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และเพือพฒันาแผนการ
จัดการเรียนรู้ทีใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  80

กลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการศึกษาเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 

จาํนวน 41 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า 1) การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนทีใชว้ธีิการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบจิกซอวต์ามแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูศึ้กษาสร้างขึน 

ส่งผลต่อการพฒันาการปฏิบติังานกลุ่มของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 2) ผลการพฒันาแผนการ
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จดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคพ์บว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลียผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 

จริญา ขนุเศรษฐ ์และคณะ (2551: ออนไลน์) ทาํการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจิกซอวร่์วมกับแผนภูมิมโนทศัน์ทีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) 

เพอืเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงั 

การไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ และ 2) เพอื 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัการ
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม อาํเภอบาง
แกว้ จงัหวดัพทัลุง จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวม 32 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนทีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาเคมี หลงัเรียน 

สูงกวา่ก่อนเรียน 

จิราภรณ์ จนัทบาล (2551: ออนไลน์) ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
ส 31102 หน่วยการเรียนรู้พระสงฆ์โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว  ์ ( jigsaw) ชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 เพือ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมี
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/1 ภาคเรียนที 2ปีการศึกษา 
2550 โรงเรียนอุดมวิทย ์จาํนวน 36 คน ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนา ส 31102 หน่วยการเรียนรู้พระสงฆ์โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์

(jigsaw) ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.89/ 81.50 แสดงว่าเป็นไปตาม
เกณฑแ์ละสูงกว่าเกณฑท์ีตงัไว ้ 80/80 2) นักเรียนทีไดรั้บการสอนโดยการเรียนเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคจิกซอว ์( jigsaw) มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
พระพทุธศาสนา ส 31102 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์( jigsaw) อยูใ่นระดบัมาก 
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ศุภรัตน์ ทรายทอง (2551: ออนไลน์) ทาํการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใชเ้ทคนิค Jigsaw ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรือง เงินและบนัทึก
รายรับรายจ่าย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
3/2 จาํนวน 30 คน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีตะกวัป่า อาํเภอตะกวัป่า 
จงัหวดัพงังา ไดม้าจากวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ผลการวิจยัพบว่า1) ผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิค Jigsaw สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 2) นักเรียน
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค Jigsaw อยู่ในระดบัดีทุก
ประเด็น 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค Jigsaw อยูใ่น
ระดบัมาก 

จิราพร จนัทรเจริญ (2552: ออนไลน์) ไดพ้ฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ดา้นการอ่านจบัใจความประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เพอืหาค่า
ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค
จิกซอว ์และเพอืศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการจดักิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นักเรียน
ชนัมัธยมศึกษาปีที 2/2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จาํนวน 53 คนทีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการรายงานพบว่า แผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ
เทคนิคจิกซอว ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/81.53 ซึงสูงกว่าเกณฑท์ีตงัไว7้5/75 ดชันีประสิทธิผล
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษดา้นการอ่านจบัใจความ มีค่าเท่ากบั 0.7145 แสดงว่า
นกัเรียนมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ71.45 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมากทีสุดโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.72 

 ไพโรจน์   เบขุนทด (2544) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ 3 วิธีทีมีต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความร่วมมือในการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  2  ตวัอยา่งประชากรเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   2 โรงเรียนจระเขว้ิทยายน  
จงัหวดัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2544  จาํนวน  120  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง3 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน  คือ
กลุ่มที 1 เรียนโดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเกมการแข่งขนั กลุ่มที  2  เรียนโดยวิธีการเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล และกลุ่มที 3 เรียนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

และแบบประเมินความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนทีเรียนแบบร่วมมือ
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แบบกลุ่มช่วยรายบุคคลมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนทีเรียนแบบกลุ่ม
เกมการแข่งขนั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 นกัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคลมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกับนักเรียนทีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤทธิทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05   และนกัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ
มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกบันักเรียนทีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเกม
การแข่งขนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05  ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีเรียนกบัระดบัความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทีระดบันัยสาํคญัทาง
สถิติ  .05  นักเรียนทีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเกมการแข่งขนั แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล และแบบ
แบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ มีความร่วมมือในการทาํงานกลุ่มไม่แตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 

 นิตยา   เจริญนิเวศนุกูล (2541:ออนไลน์) ไดศ้ึกษาผลการใชว้ิธีเรียนแบบร่วมมือ
ประเภทการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกมทีมีการทดสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 กลุ่ม ตวัอยา่งเป็นนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3  

โรงเรียนแจงร้อนวทิยา กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 40 คน อีกลุ่มหนึงเป็นกลุ่มทดลองที
ใชว้ิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกมทีมีการทดสอบยอ่ย อีกกลุ่ม
หนึงเป็นกลุ่มควบคุมทีใชว้ิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกมทีไม่มี
การทดลองยอ่ย ผลการศึกษาพบว่า วิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ย
เกมทีมีการทดสอบยอ่ยมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขนั
ระหวา่งกลุ่มดว้ยเกมทีไม่มีการทดสอบยอ่ยกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 

 ธนิศรา   มะลิซอ้น (2548)  ไดศ้ึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยใช้
แผนผงัทางปัญญาทีส่งเสริมความคงทนในการเรียน วิชาการสือสารมวลชน  นักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 40 คน  ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียที
สร้างขึนมีผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาทีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.08 อยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา
ทีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.45 อยูใ่นระดบัดี และมีประสิทธิภาพ 87.19 

/ 86.25 สูงกวา่เกณฑท์ีกาํหนดไว ้85 /85 เมือนาํคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมา
วิเคราะห์เพือหาผลสัมฤทธิทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือวดัซาํไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และ
ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.10 อยูใ่น
ระดบัดี 
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 พิชยั  ทองดีเลิศ (2547) ไดศึ้กษาการนาํเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่าย
คอมพวิเตอร์สาํหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีทีมีรูปแบบการเรียนต่างกนั การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนั
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนทีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่าย
คอมพวิเตอร์โดยใชว้ธีิการเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยั เวบ็ไซต ์ และสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญเพอืพฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการ
วจิยัครังนีไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 8 คน และผูบ้ริหารเครือข่ายคอมพวิเตอร์ จาํนวน 8 คน นิสิต
ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีลงทะเบียนเรียนวิชา 999033 ศิลปะการดาํเนินชีวิต 

ภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา  2547  จาํนวน 60 คน ผลการวิจยัพบว่า จากการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เอกสารงานวจิยัเวบ็ไซตแ์ละการสมัภาษณ์ขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญ ทาํให้ไดอ้งคป์ระกอบที
สาํคญัในการพฒันารูปแบบ  2  ส่วน  คือ องคป์ระกอบการจดัการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และดา้นกิจกรรมการเรียน ยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั การดาํเนินกิจกรรมทางการเรียนมี  7  

ขนัตอนยอ่ย คือ การปฐมนิเทศรายวิชา การจดักลุ่มผูเ้รียน การสอบก่อนเรียน การรับทราบผลการ
ทดสอบก่อนเรียน  การศึกษาเนือหาในบทเรียน การทดสอบหลงัเรียน การรับทราบผลการสอบหลงั
เรียน ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ากลุ่มตวัอย่างในทุก
รูปแบบการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 และผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาํหรับ
นิสิตปริญญาตรีทีมีแบบการเรียนต่างกนั พบว่าผูท้รงคุณวุฒิ   ทงั 6 ท่านให้การรับรองว่าสามารถ
นาํไปใชใ้นการเรียนการสอนกบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาได ้

 สุมิตร   ถินปัญจา (2545)  ไดท้าํการวิจยัเรือง การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน
วชิาฟิสิกส์ เรือง  ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) กลุ่ม
ตวัอย่างคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มอดินแดง)อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 36 คน ผลทีไดจ้ากการ
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกนั ไดรู้ปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 7 ขนัตอน ไดแ้ก่ ครูเสนอหัวขอ้เรืองทีตอ้งการศึกษา นักเรียนเลือกหัวขอ้เรืองทีตนเองสนใจ 

และเลือกกลุ่มตามความสมัครใจ ครูชีแจงแผนการจดักิจกรรม นักเรียนร่วมมือกันวางแผน
ปฏิบตัิงาน นาํเสนอต่อหน้าชนัเรียน ประเมินผลการนาํเสนอต่อหน้าชนัเรียน นักเรียนทุกคนทาํ
แบบทดสอบรายจุดประสงคแ์ละจากการทดลองพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนอยูใ่น
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ระดบัดี กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทาํคะแนนไดร้้อยละ 70 และมีนักเรียนผ่านเกณฑร้์อย
ละ 80 

 เสาวคนธ์   อุ่นยนต ์  (2541)  ทาํการวิจยัเพือพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์เบืองตน้และศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน  จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียกบัการสอนแบบปกติ กลุ่ม
ประชากรไดแ้ก่นักศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชนัปีที 1 แผนกวิชาพาณิชการ 

วทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี จาํนวน 8หอ้งเรียน รวมทงัสิน 350 คน และกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่ม
แบบเป็นกลุ่ม(Cluster Sampling) โดยใชว้ิธีจบัฉลากห้องเรียน ให้ห้องแรกเป็นกลุ่มทดลอง เรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ห้องทีสองเป็นกลุ่มควบคุม เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 
หลังจากทีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเรียนจบในบทเรียนแล้วทําการทดสอบด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรียนทนัที จากนันจึงนําคะแนนทีได้จากการทดสอบมาทาํการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลียเลขคณิตค่าส่วนเบนมาตรฐาน โดยทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Z-test ผลการวิเคราะห์
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ90.78/86.78 และ 88.78 ซึงอยูใ่น
เกณฑพ์อใช ้ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มลัติมีเดีย และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 
.05 โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติ 

 บีสุดา ดาวเรือง (2544) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย
ปฏิสมัพนัธบ์นอินเทอร์เน็ตวชิาระบบสารสนเทศเพอืการจดัการและเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการ
เรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนทีพฒันาขึนโดยใชภ้าษา SMIL ซึงมีพนืฐานมา
จากภาษา SGML ใช้สาํหรับควบคุมการเล่นมลัติมีเดีย กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงชันปีที 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช-มงคลกรุงเทพ  วิทยาเขตพระนครใต  ้  ปีการศึกษา 2548  
จาํนวน  30  คน  โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์
บนอินเทอร์เน็ต  วิชาระบบสารสนเทศเพือการจัดการประกอบด้วยระบบจัดการบทเรียน  

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนธนาคารขอ้สอบ ระบบจดัการขอ้มูลของผูใ้ชง้าน  ระบบ
ควบคุมบทเรียน ระบบติดตามและรายงานผลผูเ้รียน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์บนอินเทอร์เน็ตแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน แบบทดสอบรวม และแบบสอบถามสําหรับผูใ้ชบ้ทเรียน  ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา และ
ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิควิธีการ ผลของการวิจยัพบว่าบทเรียนดงักล่าวมีประสิทธิภาพ  84.97/81.28   
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ซึงสูงกวา่เกณฑ ์ 80/80   ทีตงัสมมติฐานไว ้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยใชก้ารทดสอบ
ค่าทีแบบจบัคู่พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์บนอินเทอร์เน็ตอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ   .05  และจากการ
วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ทเรียนพบวา่อยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉลียรวมอยูท่ี 4.364 และค่าเบียงเบน
มาตรฐานอยู่ที 0.224) สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพนัธ์บน
อินเทอร์เน็ต วชิาระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ ทีสร้างมีประสิทธิภาพดี สามารถนาํไปใชไ้ด ้

 ดาเรศน์   อรุณประเสริฐ  (2549) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรืองอาหารหลกั 5 หมู่ สาํหรับนักเรียนช่วงชนัที1 (ชนั
ประถมศึกษาปีที 2) เพือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั  ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2549  จาํนวน 

48  คน ซึงได้จากการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือทีใชใ้นการทดลองครังนีคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย เรืองอาหารหลัก 5 หมู่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  และแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละ และค่าเฉลีย  ผลการพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ปรากฏว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียจากการประเมินของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาอยู่ในระดบัดีมาก และจากการประเมินของ
ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาอยูใ่นระดบัดี และบทเรียนมีประสิทธิภาพ  93.55/90.55 

 พรนิภา  ถาวะโร (2550) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ เรือง การจดัการไฟล์และดิสก์บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอ็กซ์พี สาํหรับนักศึกษา
ชนัปีที 1 มหาวิทยาลยักรุงเทพ ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดังนี  คุณภาพจากการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผูเ้ชียวชาญดา้นสือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีคุณภาพดา้นสือเทคโนโลยทีาง
การศึกษาในระดับดี  คุณภาพจากการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีคุณภาพดา้นเนือหาในระดบัดี   ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผ่าน
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ จากการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ  89.89/89.00  

โดยแต่ละเรืองมีประสิทธิภาพดงันี   ตอนที 1 ระบบปฏิบตัิการวินโดวส์เอ็กซ์พี   มีประสิทธิภาพ  

90.89/89.78  ตอนที 2 การจดัการดิสก์และโฟเดอร์ มีประสิทธิภาพ  88.89/88.22   สรุปว่าทงั  2  

ตอนดงักล่าวมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท์ีกาํหนดไว ้คือ  89.89/89.00  ซึงสามารถนาํไปใช้
เป็นบทเรียนได ้
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 หฤชยั   ยงิประทานพร  (2549)  ไดพ้ฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอน 

เรือง การออกแบบและพฒันาสือมลัติมีเดีย เพือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ และความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนทีสร้างขึน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ย 1. บทเรียนสาํเร็จรูปคอมพวิเตอร์การสอน เรือง การออกแบบและพฒันาสือมลัติมีเดีย 

2. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิทางการเรียน  3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน  และ 4. 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รียนโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 3 

ภาคเรียนที 2/2549 ภาควิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 39 คน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียน
สาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 86.50 / 85.56 เมือนาํคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ พบว่าไดป้ระสิทธิภาพหลงักระบวนการ (Epost) = 85.56 และ
ประสิทธิภาพก่อนกระบวนการ (Epre) = 23.03  ดงันันบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอนที
สร้างขึนนี ทาํใหผู้เ้รียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้สูงขึน62.53 และความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมี
ต่อบทเรียนทีสร้างขึนมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.96 ซึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งมาก สรุปไดว้่า
บทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอน  เรืองการออกแบบและพฒันาสือมัลติมีเดียทีสร้างขึนนี      

เป็นบทเรียนทีมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้

 เสกสรรค์   แยม้พินิจ (2543) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเรือง ชุดการสอนสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรืองการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เพือหาประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  และความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดการสอนสําเร็จรูป
คอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย เครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย 1) ชุดการสอนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เรือง การ
ผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย   2) แบบทดสอบสัมฤทธิผล และ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู ้เรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  จาํนวน 42 คน  ชุดการสอนสาํเร็จรูป
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเรืองการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย มีประสิทธิภาพ 87.78/83.55 

สูงกวา่เกณฑท์ีกาํหนดคือ 80/80 มีประสิทธิผลทางการเรียนเพิมขึน 53.61 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.01 และความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอนมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน วชิาคอมพิวเตอร์
ประยกุตท์างการศึกษาได ้ 
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 จิตติมา   จรรยาธรรม  (2539) ทาํการวิจยัผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการ
แบ่งกลุ่มแบบคละผลสัมฤทธิ( เอส ที เอ  ดี)  ทีมีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  2  ผลการวิจยัพบว่า  ความเขา้ใจในการอ่านของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ที
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบคละผลสัมฤทธิสูงกว่านักเรียนดว้ยวิธีการสอน
ตามปกติของครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

 รัตนา   อนันต์ชืน (2551)  ทาํการวิจยัการพฒันาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม 

MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนมลัติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2  ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.33/80.71 

ซึงสูงกว่าเกณฑท์ีตงัไว ้   ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียวิชา  

ฟุตบอล 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ทีตงัไว ้ ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย วิชา ฟุตบอล 2 มีดงันี 

ดา้นการออกแบบเนือหาหลกัสูตรนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลีย เท่ากบั 4.04  
ดา้นเนือหาวิชาทีใชใ้นการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลีย 

เท่ากบั 4.00  ดา้นเทคนิคการออกแบบ Website นกัศึกษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลีย 

เท่ากบั 3.84 ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ในการเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  มีค่าเฉลีย 

เท่ากบั 4.09  ดา้นการประเมินผลการเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลีย 

เท่ากบั 4.09  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลีย เท่ากบั 

4.08 สรุปไดว้่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ทงั  6  
ดา้น อยูใ่นระดบั มาก คือ มีค่าเฉลีย เท่ากบั 4.03 

 สราวุธ    ศรีเกษม  (2548)  ทาํการวิจยัการพฒันาบทเรียนออนไลน์โดยใชก้ารเรียน
แบบร่วมมือ   เรืองการสือสารมวลชน   ผลการวิจัยพบว่า   บทเรียนออนไลน์ทีสร้างขันมี
ประสิทธิภาพ  88.25 / 87.13  สูงกว่าเกณฑท์ีกาํหนดไว ้ 85/85  ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนือหา
ของบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.43  อยูใ่นระดบัดี  ผลการประเมินคุณภาพดา้นการสือของ
บทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.42  อยูใ่นระดบัดี  เมือนาํคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนน
สอบหลงัเรียนมาวเิคราะห์เพอืหาผลสมัฤทธิทางการเรียน  พบว่าคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05  และความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีมีต่อบทเรียน
ออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.30  อยูใ่นระดบัดี 
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 พรพรรณ บุญเจริญ (2548)  ไดท้าํการสร้างบทเรียนบทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบ
การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง “การออกแบบหนา้จอเวบ็”  และหาคุณภาพของสือ
ทีสร้างจากผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผลทีไดค้ือ บทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง “การออกแบบหนา้จอเวบ็” มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ซึงไดค้่าเฉลียเท่ากบั 

.   มีคุณภาพทางด้านเทคนิคการสร้างและนําเสนอโดยผูเ้ชียวชาญด้านเทคนิคการสร้างและ
นาํเสนอพบว่าสืออยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ซึงไดค้่าเฉลียเท่ากับ .  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัศึกษาเทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ระดบัปริญญาตรีชนัปีที  ปีการศึกษา /  ทีศึกษา
จากบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าทีได้จากการ
คาํนวณมีค่าคะแนนก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  และมีผลการประเมิน
ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั .  

     จากงานวิจยัทีไดศึ้กษามาจึงทาํให้เห็นไดว้่า  การสร้างบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และมีความน่าสนใจในการนําเสนอ  สีสัน  
ตวัอกัษร  โดยมีการใชกิ้จกรรมกลุ่ม  หรือวิธีการเรียนแบบร่วมมือเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันา
ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งขึน  โดยให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน  จะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเนือหาบทเรียนเพมิมากขึนและช่วยในการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนใหสู้งขึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียนมลัติมีเดีย 
 

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน บทเรียนมัลติมีเดยี 
1) สือทีใชใ้นการเรียนการสอนอนัหนึง CAI 

คลา้ยกบัสือการสอนอืน ๆ เช่น วดีิโอช่วยสอน 
บตัรคาํช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพวิเตอร์ช่วย
สอนจะดีกวา่ตรงทีตวัสือการสอน  สามารถ
โตต้อบกบันกัเรียนได ้ไม่วา่จะเป็นการรับคาํสงั
เพอืมาปฏิบตัิ ตอบคาํถามหรือไม่เช่นนนั
คอมพวิเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคาํถาม  

(นัยนา เอกบูรณวฒัน์, 2539) 

2) การประยกุตน์าํคอมพวิเตอร์มาช่วยในการ
เรียนการสอน โดยมีการพฒันาโปรแกรมขึนเพอื
นาํเสนอเนือหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอ
แบบติวเตอร์ (Tutorial) แบบจาํลองสถานการณ์ 
(Simulations) หรือแบบการแกไ้ขปัญหา 
(Problem Solving) เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม การเรียนในลกัษณะนี ใน
บางครังผูเ้รียนจะตอ้งโตต้อบ หรือตอบคาํถาม
เครืองคอมพวิเตอร์ดว้ยการพมิพ ์การตอบคาํถาม
จะถูกประเมินโดยคอมพวิเตอร์  

(ศิริชยั สงวนแกว้, 2534) 

3) การนาํคอมพวิเตอร์มาใชใ้นการเรียนการ
สอนโดยใชโ้ปรแกรมการเรียน การเรียนการ
สอนทีผา่นคอมพวิเตอร์ประเภทใดก็ตาม กล่าว
ไดว้า่เป็นคอมพวิเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI มีคาํที
ใชใ้นความหมายเดียวกนักบั CAI ไดแ้ก่ 
Computer-Assisted Learning (CAL),  

Computer -aided Instruction (CaI) ,    

Computer-aided Learning (CaL) เป็นตน้  
(Hannafin & Peck, 1988) 

1) การใชค้อมพวิเตอร์สือความหมายโดยการ
ผสมผสานสือหลายชนิด เช่น กราฟ ภาพศิลป์ 
(Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลือนไหว 
(Animation) และวดิีทศัน์ เป็นตน้ถา้ผูใ้ช้
สามารถควบคุมสือเหล่านีใหแ้สดงออกมาตาม
ตอ้งการไดระบบนีจะเรียกวา่มลัติมีเดีย
ปฏิสมัพนัธ ์(Interactive Multimedia) 

วแูกน (Vaughan,  อา้งถงึใน พลัลภ  พิริยะสุรวงศ,์ ) 
2) โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีไดน้าํเนือหาวชิาและ
ลาํดบัวธีิการสอนมาบนัทึกเก็บไว ้ คอมพวิเตอร์
จะช่วยนาํบทเรียนทีเตรียมไวอ้ยา่งเป็นระบบมา
เสนอในรูปแบบทีเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนแต่
ละคน                                          (ยืน  ภู่วรวรรณ ,  : ) 

3) มลัติมีเดียไดอ้าศยันาํเอาขอ้ความ  ภาพและ
เสียงในรูปแบบต่างๆ  มาบนัทึกไวใ้นรูปขอ้มูล
ดิจิตอล  แลว้นาํขอ้มูลนนัมาแปลงกลบัแสดงผล
เป็นขอ้ความ  และภาพทางจอภาพ  เสียงทาง
ลาํโพง  ผสมผสานกนั  พร้อมกบัควบคุมการ
แสดงผลของสือเหล่านนั  โดยซอฟตแ์วร์  
(Softwaer) หรือโปรแกรมสงังานคอมพวิเตอร์ 
(Program) ทาํใหสื้อเหล่านนัมีลกัษณะพเิศษ
ขึน  มีพลงัในการสือสารอยา่งมีชีวติชีวามากกวา่
ทีเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์อืน 

(พรพิไล  เลิศวชิา ,  : ) 
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บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน บทเรียนมัลติมีเดยี 
4) การจดัโปรแกรมเพอืการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพวิเตอร์เป็นสือช่วยถ่ายโยงเนือหาความรู้
ไปสู่ผูเ้รียน และปัจจุบนัไดมี้การบญัญตัิศพัทท์ี
ใชเ้รียกสือชนิดนีวา่“คอมพวิเตอร์ช่วยการสอน”  

(วฒิุชยั ประสารสอน, 2543) 

5) การนาํคอมพวิเตอร์มาเป็นเครืองมือสร้างให้
เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืให้ผูเ้รียนนาํไป
เรียนดว้ยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรม
ประกอบไปดว้ย เนือหาวชิา แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ ลกัษณะของการนาํเสนอ อาจมี
ทงัตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลือนไหว สี
หรือเสียง เพอืดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
มากยงิขึน รวมทงัการแสดงผลการเรียนใหท้ราบ
ทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน 

และยงัมีการจดัลาํดบัวธีิการสอนหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เพอืให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน 

 

4) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การนาํเอาองคป์ระกอบ
ของสือลกัษณะต่างๆมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 

ซึงประกอบดว้ยตวัอกัษร (Text) ภาพนิง 
(Image) ภาพเคลือนไหวหรือแอนิเมชนั 
(Animation) เสียง (Sound) และวดิีทศัน์ (Video) 
โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพวิเตอร์เพอื
สือความหมายกบัผูใ้ชอ้ยา่งมีปฏิสมัพนัธ ์
(Interactive  Multimedia)  และไดบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

(ทวศีกัดิ  กาญจนสุวรรณ ,  : ) 
5) เป็นการใชค้อมพวิเตอร์สือความหมาย 

กบัผูใ้ชโ้ดยวธีิการปฏิสมัพนัธ์ ผสมผสานกบั
การใชสื้อหลาย ๆ ชนิด ทงัขอ้ความ ภาพนิง 

ภาพเคลือนไหว วดิีทศัน์และเสียง  
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บทท ี3  

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัครังนีเป็นการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นการวจิยัและพฒันา (Research 

& Development) โดยมีรายละเอียดในการวจิยั ดงันี 

 3.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง และผูเ้ชียวชาญ 

 3.2 แบบแผนการวจิยั 
 3.3 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 3.4 การสร้างเครืองมือในการวจิยั 
 3.5 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 

 3.6 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที 58 มีทงัหมด  5  

โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  โรงเรียนวดัดุสิตาราม  โรงเรียนวดัวิเศษการ  
โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี  จาํนวนนกัเรียน 270 คน  ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 

 

       กลุ่มตัวอย่าง 

                     กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัเพอืหาผลสมัฤทธิทางการเรียน คือ นกัเรียนในระดบัชนั
ประถมศึกษาปีที  5  โรงเรียนวดัศรีสุดาราม   จาํนวน  34 คน  ทีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

random sampling )  ใชโ้รงเรียนและหอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555   
 

3.2  ตัวแปรทีศึกษา 
    ตวัแปรตน้  คือ  บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียน
วดัศรีสุดาราม 
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             ตวัแปรตามทีใชใ้นการศึกษา   
   -  ผลสัมฤทธิทางการเรียน    
   -  คะแนนการทาํงานกลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ  
   -  ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

3.3  ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 

การวจิยัในครังนีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที 2  ปี การศึกษา 2555 ใชเ้วลาในการ 

ดาํเนินการทดลอง จาํนวน 8 คาบ (4 สปัดาห์)  

3.4  แบบแผนการวิจัย 

การวจิยัครังนีใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ดงันี 
ตารางที 1  แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

RE T1 X1 T2 

 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 

 R คือ การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม 
E คือ กลุ่มทดลอง 
X1 คือ การเรียนจากบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 

 T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 T2 คือ การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

1. ผูว้ิจยัทดสอบ นักเรียนก่อนเรียน (Pretest) ทุกคน โดยใชแ้บบทดสอบเรือง หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  กบันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งทุกคน 

2. การจดักระทาํ (Treatment) ผูว้ิจยัให้นักเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เรียนในบทเรียนมลัติมีเดีย
ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ทีสร้างขึน และหลงั
เรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนจะทาํการทดสอบระหวา่งเรียนดว้ย 
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3. ทดสอบผูเ้รียนหลงัเรียน (Posttest) โดยใหผู้เ้รียนทุกคนทาํแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ และประเมินความพงึพอใจ 
 

3.5  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  
ผูว้จิยัไดท้าํการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  
                   3.5.1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับผูเ้ชียวชาญ  

 3.5.2 บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  
                    3.5.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   
                       3.5.4  แบบทดสอบหาผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของ
คอมพิวเตอร์ 
                    3.5.5  แบบสอบถามกระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน  
                    3.5.6  แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน 
 

3.6 การสร้างเครืองมือในการวิจัย 

3.6.1  การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับผู้เชียวชาญ  มีขนัตอนดังนี 

การสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับผูเ้ชียวชาญ  เพือใชใ้นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ มีขนัตอนดงันี 

 3.6.1.1  ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
สาํหรับผูเ้ชียวชาญ    เพอืนาํมาสร้างประเด็นสมัภาษณ์สอบถาม 2 ดา้น คือ 

 3.6.1.1.1  ด้านเนือหาของวิชาคอมพิวเตอร์ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของ
คอมพวิเตอร์ ชนัประถมศึกษาปีที 5 

 3.6.1.1.2   ดา้นการออกแบบบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 
 3.6.1.2  วเิคราะห์โครงสร้างรูปแบบสาระสาํคญัทงั 2 ดา้น แลว้นาํผลการวเิคราะห์ไปสร้าง
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพอืสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 
 3.6.1.3  นาํแบบสมัภาษณ์ไปใหผู้เ้ชียวชาญดา้นการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และอาจารยท์ีปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและครอบคลุมเนือหาของแบบ
สมัภาษณ์ (รายละเอียดดูภาคผนวก ข หนา้ 134  ) 

3.6.1.4  นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  ไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ
ทางดา้นเนือหาวิชาคอมพิวเตอร์จาํนวน 3 ท่าน  และผูเ้ชียวชาญบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
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จาํนวน 3 ท่าน รวม 6 ท่าน เพอืหาขอ้สรุปเกียวกบัการสร้างบทเรียนมลัติมีเดีย เรืองหลกัการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ (รายชือดูทีภาคผนวก ก หนา้ 131  ) 

3.6.1.5  ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 3 ท่าน  โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีผูว้ิจัยสร้างขึน   เพือวิเคราะห์สรุปบทเรียน  และนําข้อแนะนํา
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงบทเรียน เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดดู
ภาคผนวก ง หนา้ 176  ) 

สรุปการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 
 ดา้นเนือหา  

1)  นาํเสนอเนือหาเกียวกบัเรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  เป็นลาํดบั 

ขนัตอนง่ายต่อการเรียน นกัเรียนสารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย 

2)  ดา้นการออกแบบบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ มีลกัษณะการนาํเสนอเนือหาเป็นลาํดบัความยากงา่ย 
สร้างกิจกรรมทีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการทีจะคน้ควา้หาคาํตอบ กระบวนการร่วมมือใน
การเรียนรู้ ทงั 5 ขนัตอน 

ดา้นบทเรียนมลัติมีเดีย 

1)  ขอ้ความ มีทงัขอ้ความประกอบภาพนิง ขอ้ความประกอบภาพเคลือนไหว 

ขอ้ความพร้อมเสียงบรรยาย 

2)  ภาพและกราฟิก มีทงัภาพนิง ภาพเคลือนไหว (Video) และ Animation ควรใส่ใน
บทเรียนเพอืกระตุน้การเรียนรู้ของนกัเรียน 

3)  เสียง ใชเ้สียงบรรยาย เสียงเอฟเฟ็กต ์และเสียงดนตรีประกอบในบทเรียน 
4)  รูปแบบของการวดัและประเมินผลมีรูปแบบ เลือกตอบ เติมคาํ จบัคู่ มีการแสดงผล

ยอ้นกลบัหลงัจากการปฏิบติักิจกรรม ในลกัษณะของเสียงและขอ้ความ และการเขียนอธิบาย
ขนัตอน กระบวนการ ทีกาํหนดใหค้วรเป็นรูปแบบเลือกตอบ (รายละเอียดการสมัภาษณ์ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ง หนา้    ) 
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แผ่นภาพที 1 แสดงขันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

3.6.2  บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์  เรือง หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ 

  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู ้แบบร่วมมือ   เรือง หลกัการทํางานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับน ักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  ไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 3.6.2.1  ศึกษาตาํรา  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสือบทเรียนออนไลน์มลัติมีเดียแบบ
ร่วมมือ 

 3.6.2.2 ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับหลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 
นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 

ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  เพอืนาํมาสร้าง
ประเด็นสมัภาษณ์ดา้นเนือหา เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ 

สร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

อาจารยท์ีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของแบบสมัภาษณ์ 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ   

สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 3 ท่าน 

ปรับปรุง 

สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นบทเรียน 3 ท่าน 
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 3.6.2.3 สร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ โดยดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  1. ศึกษาเนือหาความรู้เกียวกบัการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 

  2.  กาํหนดวตัถุประสงค์โครงสร้าง  ขอบเขตเนือหาของบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  3.  ออกแบบบทเรียนโดยจดัทาํโครงสร้างเว็บไซต ์(Site map) จดัทาํ บทภาพ 
(Story board)  แลว้เสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษา  เพือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม  แลว้
นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

  4.  ดาํเนินการสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้
ของคอมพิวเตอร์ ตามบทภาพ (Story board)  โดยใช ้Google site URL 

http://sites.google.com/site/kroorostest  ทีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ 

 3.6.2.4  นําบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของ
คอมพิวเตอร์ เสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 

 3.6.2.5  นาํบทเรียนไปประเมินคุณภาพสือโดยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาจาํนวน 3 ท่าน  
ผูเ้ชียวชาญดา้นบทเรียนมลัติมีเดีย จาํนวน 3 ท่าน ทาํการประเมินคุณภาพผลการประเมินพบว่า
บทเรียนมีคุณภาพในระดับดี  มีค่าเท่ากับ  4.13 เนือหามีคุณภาพระดับดี มีค่าเท่ากับ  4.29 

(รายละเอียดดูภาคผนวก ค หนา้ 167  ) 
 3.6.2.6  นาํขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญ  มาดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
มลัติมีเดียใหส้มบูรณ์มากยงิขึน 
 3.6.2.7  นาํบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ทีแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชเ้พอืหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน 

 1.  การทดลองรายบุคคล (One to one tryout)   

 นาํบทเรียนมลัติมีเดียทีผูว้ิจยัสร้างขึนไปทดลองใชก้บันักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

จาํนวน 3 คน ของโรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โดยคดัเลือก
นกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนในภาคเรียนทีผา่นมา ผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง ปานกลาง และ
ตาํ อยา่งละ 1 คน มาทดลองในขนันี เพอืตรวจสอบหาประสิทธิภาพและขอ้บกพร่องของสือในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่  ความถูกตอ้งของเนือหา ความชดัเจนของการนาํเสนอเนือหา ดา้นการใชภ้าษาความ
ชดัเจนและความเหมาะสมของตวัอักษรและรูปภาพ ตลอดจนสิงทีทาํให้นักเรียนเกิดปัญหาขณะ
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เรียนจากบทเรียนมลัติมีเดีย ผลการทดลองพบว่าบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู ้แบบร่วมมือ  เ รือง  หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 ผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพ พบวา่ร้อยละของคะแนนเฉลียของคะแนนการ
ทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 73.33 และร้อยละของคะแนนเฉลียของคะแนนทดสอบหลงั
เรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 72.22 แสดงว่าบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 73.33/72.22  (รายละเอียดดู ภาคผนวก ง หน้า 178 ) เมือเทียบกบัเกณฑ ์80/80 

แล้วนันบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู ้แบบร่วมมือทีสร้างขึนยงัมี
ประสิทธิภาพไม่ไดต้ามเกณฑท์ีกาํหนด ผูว้จิยัไดน้าํขอ้เสนอแนะจากนกัเรียนกลุ่มทดลองขนัเดียวที
ไดม้าวเิคราะห์และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนมลัติมีเดียดงันี

1) ปรับปรุงรูปแบบการนาํเสนอเนือหากบัผูเ้รียนใหช้ดัเจน มีตวักระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียน เช่น การใชสี้ การใชลู้กศรชี การใชเ้สียง เป็นตน้ 

2) ปรับเนือหาในหนา้จอทีมีตวัหนงัสือเยอะเกินไป ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเบือหน่ายควร
สือสารดว้ยขอ้ความทีสนั กะทดัรัด และไดใ้จความสมบูรณ์ 
 2.  การทดลองกลุ่มยอ่ย (Small Group tryout)   

  ขันนีมีจุดหมายในการทดลอง คือ  เพือทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียเพือตรวจสอบหาขอ้บกพร่องในการนํามาปรับปรุงแก้ไข โดยนําบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้จากขนัการทดลองเดียว ไปทดลองกบั
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 จาํนวน  จาํนวน 9  คน ของโรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สาํนักงานเขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โดยคดัเลือกนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนในภาคเรียนทีผ่าน
มา ผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง ปานกลาง และตาํ อยา่งละ 3 คน ทาํการทดลองเพือนาํคะแนนมาหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  พบว่า 
บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้
ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  ทีผ่านการทาํลอง
หาประสิทธิภาพ พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลียของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีค่า
เท่ากบั 80.37 และร้อยละเฉลียของคะแนนการทดสอบหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 80.74 แสดงว่า
บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้
ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  80.37/80.74  เมือ
เทียบกบัเกณฑ ์80/80 ดงันันบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือที
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สร้างขนัมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกาํหนด  ผูว้ิจยัได้ทาํการปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องจาก
ขอ้เสนอแนะของนักเรียนเพิมเติม ก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างจริง โดยได้ปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดงันี 

 1) เพมิภาพการ์ตูนทีเคลือนไหวจะทาํใหน่้าสนใจมาก 

 2) ในกิจกรรมตอบคาํถาม มีการโตต้อบกบัผูเ้รียนเมือเลือกคาํตอบ จะเร้าความสนใจ
ไดดี้ 
 
ตารางที   วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดีย ตามเกณฑ ์ 70/70 ของขนัการทดลอง
แบบกลุ่มยอ่ย (Small group Tryout) 
 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนรวม 
(30) 

 

ร้อยละ 

(E1) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน(30) 

 

ร้อยละ 

(E2) 
 

ตอนที 1 

(15) 
ตอนที 2 

      (15) 
1 11 13 24 80.00 25 83.33 

2 13 11 24 80.00 24 80.00 

3 12 11 23 76.67 24 80.00 

4 13 12 25 83.33 23 76.67 

5 14 9 23 76.67 24 80.00 

6 13 11 24 80.00 23 76.67 

7 14 11 25 83.33 26 86.67 

8 12 11 23 73.33 25 83.33 

9 14 12 26 86.67 24 80.00 

เฉลียร้อยละ 80.37 80.74 

ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  = 80.37/80.74 
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แผ่นภาพที 2 แสดงขนัตอนการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ 

กาํหนดโครงสร้างขอบเขตเนือหาของสือบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 

ออกแบบบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 
สร้างโครงสร้าเวบ็ไซต ์(Site Map) และเขียนบทภาพ (Story Board) 

หาประสิทธิภาพของบทเรียน ขนัทดลองครังที 2 กลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout)  9 คน 
เกณฑ ์80/80 ปรับปรุงแกไ้ข 

ไดบ้ทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์สาํหรับนาํไปทดลอง 

ประเมินคุณภาพสือ (Media evalutin) 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาจารยท์ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง/ปรับปรุงแกไ้ข 

ผูเ้ชียวชาญประเมินคุณภาพสือ/ปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของบทเรียน ขนัทดลองครังที 1 รายบุคคล (One-to-one Tryout)  3 คน 
เกณฑ ์70/70 ปรับปรุงแกไ้ข 

สร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 
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3.6.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคอมพิวเตอร์  

        แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนคอมพวิเตอร์ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ 

ของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 เป็นแบบทดสอบปรนัย มีขนัตอนการ
สร้างดงันี  

1.  ศึกษาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัเรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ 

ของคอมพิวเตอร์ ของเนือหาแต่ละหน่วย จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัศรีสุดาราม  คู่มือและแบบเรียนการจดัการเรียนรู้
คอมพวิเตอร์ชนัประถมศึกษาปีที 5  

2. ศึกษาวธีิการสร้างและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือต่างๆ ไดแ้ก่  

เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้ของ ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543: 85 -201) และคู่มือวดัผล
ประเมินผลวทิยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 28 -73)  

3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนคอมพวิเตอร์ เรือง หลกัการทาํงาน 

เบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมเนือหาสาระการเรียนรู้ในแต่ละผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัจาํนวน   10  ขอ้  

4. นาํแบบทดสอบและเกณฑก์ารประเมินทีสร้างเสร็จไปเสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษา  
เพอืพจิารณาความเหมาะสมและชีแนะขอ้บกพร่อง พร้อมทงัใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  

5. นาํแบบทดสอบและเกณฑก์ารประเมินทีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท์ี 
ปรึกษาสารนิพนธไ์ปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  

6. นาํแบบทดสอบ และเกณฑท์ีแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญการสอนคอมพวิเตอร์  

จาํนวน 3 ท่าน (รายละเอียดดงัภาคผนวก ก ) เพอืตรวจสอบคุณภาพ ความเทียงตรงของเนือหา โดย
พจิารณาว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนสอดคลอ้งกบัเนือหา และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของแผนการ
จดัการเรียนรู้หรือไม่  

7. นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนคอมพวิเตอร์ทีผา่นการตรวจสอบจาก 

อาจารยท์ีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญการสอนคอมพวิเตอร์แลว้มาคาํนวณหาค่า IOC  นาํผลการวเิคราะห์
ค่า IOC ของผูเ้ชียวชาญ มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง แลว้คดัเลือกขอ้สอบทีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไปแกไ้ขปรับปรุงนาํไปใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 ขอ้ ซึงผลการวเิคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.97 (รายละเอียดดูภาคผนวก ค หนา้  165  ) 

8. นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปี 
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ที 6 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ทีเคยผ่านการเรียน เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 
จาํนวน 33  คน เพอืหาคุณภาพของแบบทดสอบ   

9. นาํคะแนนทีไดม้าวเิคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของ 

ขอ้สอบเป็นรายขอ้ ซึงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนไดค้่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.23 – 

0.78 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) เท่ากบั 0.24 – 0.93  คดัเลือกขอ้สอบทีี มีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ ค่า
ความยากง่ายอยูร่ะหว่าง (0.20 - 0.80) และค่าอาํนาจจาํแนก 0.20 ขึนไป จะไดแ้บบทดสอบ 1 ชุด 

จาํนวน 30 ขอ้ 

10. นาํแบบทดสอบทีไดป้รับปรุงและคดัเลือกแลว้ ไปหาค่าความเชือมนัโดยนาํไป 

ทดสอบกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท ี6 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ทีไม่ใช่กลุ่มเดิม  จาํนวน 33 คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ จากตาํรา และเอกสารต่างๆ สร้างตารางโครงสร้าง
ขอ้สอบ ตามกลุ่มจุดมุ่งหมายตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และพฤตกิรรมทีตอ้งการวดั 

สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จานวน 40 ขอ้ โดยสร้างใหค้รอบคลุม
เนือหาตามวตัถุประสงคแ์ละนาไปใหอ้าจารยท์ีปรึกษาตรวจสอบ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

นาํแบบทดสอบทีสร้างขึน มาแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

ผา่น 

นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปทดสอบกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท ี6 จาํนวน33 คน ซึง
เคยเรียนเนือหานีมาแลว้ 

นาํผลทีไดจ้ากการตรวจมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

นาํแบบทดสอบไปคาํนวณหาค่าความเชือมนั โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

นาํแบบทดสอบไปใช ้

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แลว้นามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) 

แผ่นภาพที 3 แสดงขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคอมพิวเตอร์ 
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3.6.4  แบบประเมินกระบวนการกลุ่มทํางานของนักเรียน 

เครืองมือของแบบประเมินกระบวนการกลุ่มของนกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
เพอืใหน้กัเรียนประเมินในการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่ม  ไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1. กาํหนดขอบเขตแบบสอบถามของนกัเรียนในแต่ละประเด็น 

 -  การวางเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั 

 -  การวางแผนร่วมกนั 

 -  รับผดิชอบงานในกลุ่ม 

 -  ลงมือปฏิบติังานในกลุ่ม 
2. สร้างแบบประเมินกระบวนการทาํงานร่วมกบักลุ่มของนกัเรียนตามขอบขา่ยทีกาํหนด 

3. นาํแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  เพอืตรวจสอบพจิารณาและใหข้อ้คิดเห็นต่อ
เครืองมือทีสร้าง ซึงผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน ของ
แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม มีค่าเฉลียเท่ากบั 1 (รายละเอียดดูภาคผนวก ค หนา้ 166   ) 

4.  นาํขอ้มูลการพจิารณามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเครืองมือทีสร้างขึนใหส้มบูรณ์ 
 5.  กาํหนดพฤติกรรม เป็น 5 ระดบัคือ 

 5 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มากทีสุด 

 4 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มาก 

 3 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ปานกลาง 

 2 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ย  

 1 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ยทีสุด  

ส่วนในการตีความหมายของค่าเฉลียรายขอ้นนัค่าเฉลียเป็นค่าสถิติ  ซึงเป็นขอ้มูลในช่วง
หรืออนัตรภาคชนั (Interval Data) ในการคาํนวณค่าเฉลียใชค้่าของทุกค่าทีมีอยู ่เป็นสถิติทีมีความ
คงทีในการวดัมากทีสุด  ดงันนั ผูว้จิยักาํหนดเกณฑต์ดัสินเฉลียดงันี คือ   

4.50  - 5.00 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ร่วมมือระดบัมากทีสุด 

3.50  - 4.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ร่วมมือระดบัมาก 

2.50  - 3.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ร่วมมือระดบัปานกลาง 

1.50  - 2.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ร่วมมือระดบันอ้ย  

 1.00  - 1.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ร่วมมือระดบันอ้ยทีสุด 

5.  นาํแบบสอบถามและขอ้เสนอแนะทีผา่นแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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แผ่นภาพที 4 แสดงขันตอนการสร้างแบบประเมนิกระบวนการกลุ่มของนักเรียน 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  คือ แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของ
นกัเรียน  จากการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  เป็นแบบประเมินสาํหรับครูผูส้อน  โดยใชแ้บบประเมิน
ทีมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  4  ระดบั คือ 4  3  2  และ 1 โดยการกาํหนดความหมาย
คะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินแต่ละขอ้ ดงันี 

 

 

 

 

 

กาํหนดขอบเขตของแบบสอบถามนกัเรียน 

สร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มของนกัเรียน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึน มาแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

ผา่น 

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปใช ้

เสนออาจารยท์ีปรึกษา 
/ปรับปรุงแกไ้ข 
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 4 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มากทีสุด 

 3 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มาก 

 2 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ปานกลาง  

   1 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ย 
 

การกาํหนดระดบัการประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม  ประยกุตใ์ชเ้กณฑต์ามเอกสาร นป. 

ที 44/2550  คู่มือการนิเทศแนวทางการพฒันาเกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง  ของกลุ่มงานวดั
และประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  สาํนักงานเขตพืนที
การศึกษานครปฐม เขต 1   ไดก้าํหนดค่าระดบันาํหนกัคะแนนไว ้ดงันี 

3.51  - 4.00 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ระดบัมากทีสุด 

2.51  - 3.50 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ระดบัมาก 

1.51  - 2.50 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ระดบัปานกลาง  

 1.00  - 1.50 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ระดบันอ้ย 

เกณฑก์ารผา่น  ตงัแต่ระดบัมากขึนไป 
 

3.6.5  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 1.  ศึกษาหลกัการวธีิการสร้างเครืองมือตามโครงสร้างของเบสท ์(Best 1996 :181-183) 
              2.  กาํหนดขอบขา่ยและวตัถุประสงคข์องขอ้คาํถามตามกรอบแนวคิดทีใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้  ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคใ์นงานวจิยั   
   3.  สร้างขอ้คาํถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคิด  พร้อมทงัเสนออาจารยท์ีปรึกษาเพอื
พจิารณาปรับปรุงแกไ้ข 
 

  4.  กาํหนดความพงึพอใจเป็น 5 ระดบัคือ 
 5 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มากทีสุด 

 4 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มาก 

 3 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ปานกลาง 

 2 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ย  

 1 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ยทีสุด  
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ส่วนในการตีความหมายของค่าเฉลียรายขอ้นนัค่าเฉลียเป็นค่าสถิติทีใชก้บัแบบสอบถาม
ความคิดเห็นได ้ ซึงเป็นขอ้มูลในช่วงหรืออนัตรภาคชนั (Interval Data) ในการคาํนวณค่าเฉลียใชค้่า
ของทุกค่าทีมีอยู ่เป็นสถิติทีมีความคงทีในการวดัมากทีสุด  ดงันนั ผูว้จิยักาํหนดเกณฑต์ดัสินเฉลีย
ดงันี คือ   

4.50  - 5.00 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มากทีสุด 

3.50  - 4.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  มาก 

2.50  - 3.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  ปานกลาง 

1.50  - 2.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ย  

 1.00  - 1.49 มีค่าระดบัคะแนนเท่ากบั  นอ้ยทีสุด 
 

5.  นาํแบบสอบถามและขอ้เสนอแนะทีผา่นแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาทฤษฎี วธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จากตารา และเอกสารต่างๆ 

เพอืเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ 

กาํหนดขอบข่ายและวตัถุประสงคข์องขอ้คาํถาม 

ใหค้รอบคลุมในวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

กาํหนดระดบัความพงึพอใจ 

ผา่น 

นาํแบบสอบถามใชก้บักลุ่มทดลอง 

สร้างขอ้คาํถามความพงึพอใจ 

เสนออาจารยท์ีปรึกษา 
/ปรับปรุงแกไ้ข 

แผ่นภาพที 5 แสดงขันตอนการสร้างแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียน 
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การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขนัเตรียมการ 
 -  เตรียมสถานทีและเครืองมือในการทดลอง  สถานที  คือ  หอ้งคอมพวิเตอร์     โรงเรียน
วดัศรีสุดาราม 
 ขนัดาํเนินการทดลอง 
 1.  สอบก่อนเรียน  ชีแจงการเรียนการสอน  แนะนาํขนัตอนการเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็ 
ทาํแบบทดสอบ 
 2.  เรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานของคอมพวิเตอร์เบืองตน้  ใชเ้วลาเรียน 8 คาบเรียน  บนัทึกกระบวนการทาํงานกลุ่ม
ของนกัเรียน 
 3.  ทดสอบหลงัเรียน  เมือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเสร็จสิน ใชข้อ้สอบชุดเดียวกบัก่อนเรียน
แต่มีการสลบัขอ้และสลบัตาํแหน่งคาํตอบ 
 4.  นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ เกียวกบับทเรียนมลัติมีเดียผา่นเวบ็ 
 5.  วเิคราะห์ผลสมัฤทธิทางการเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียผา่นเวบ็ 

3.7  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงันี 

3.7.1  สถิติพนืฐาน เพอืใชส้าํหรับประเมินคุณภาพและความพงึพอใจ 

          3.7.1.1  ค่าเฉลีย (Mean) แบบแจกแจงความถี 
 

 

โดยที     หมายถึง  คะแนนเฉลีย 

  หมายถึง  ความถี 

  หมายถึง  ผลรวมทงัหมดของความถีคูณคะแนน             

                            หมายถึง  ผลรวมทงัหมดของความถี 

 

f
fxΧ

f

fX

f
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3.7.1.2  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  
 

 

 

โดยที    หมายถึง    คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

   หมายถึง  ความถี 

   หมายถึง  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

                                         หมายถึง  จาํนวนนกัเรียน 
 

 3.7.2 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยใช้ t-test Dependent 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนโดยใช้ t-test For 

Dependent Variables (ลว้น สายยศ และองัคนา สายยศ ,2538) 

 

 

โดยที 

ΣD = ค่าความแตกต่างระหวา่งหลงัการทดลอง 

ΣD2 = ค่าความแตกต่างระหวา่งหลงัการทดลองยกกาํลงัสอง 

n = จาํนวนนกัเรียน 

โดยมี   df   เท่ากบั  n-1 
 

 3.7.3  สถิติทีใช้เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนการพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนของบทเรียนใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี 

3.7.3.1 หาค่าความเทียงตรงตามเนือหา โดยการนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญพจิารณาให ้

คะแนนความสอดคล้องของขอ้สอบแต่ละขอ้กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วนาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชสู้ตรดงันี 

 

 

โดยที       IOC หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิง         
                                         พฤติกรรม 
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Ri หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญคนที i 
N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

3.7.3.2  หาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบรายขอ้ใชสู้ตรดงันี [158] 

 

เมือ 

P หมายถึง  ค่าความยากง่าย 

R หมายถึง  จาํนวนคนทีทาํขอ้นนัถูก 
N หมายถึง  จาํนวนคนทีทาํขอ้นนัทงัหมด 

3.6.3.3  หาค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบ สูตรทีใชใ้นการวิเคราะห์ 

 

เมือ 

D หมายถึง  ค่าอาํนาจจาํแนก 

Ru หมายถึง  จาํนวนนกัเรียนทีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
RL หมายถึง  จาํนวนนกัเรียนทีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 

N หมายถึง  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
3.7.3.4  หาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

สูตรที 20    (KR-20) มีสูตรดงันี 

 

 

เมือ 

ru หมายถึง  ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 
 n หมายถึง  จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 

p หมายถึง  สดัส่วนของผูท้ีตอบถูก 

 q หมายถึง  1-p = สดัส่วนของผูท้ีตอบผดิ 
  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครืองมือฉบบันนั 
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บทที 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา( Research and Development)เพือพฒันาบทเรียน
มลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองต้นของ
คอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ในการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม สํานักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี 

1. เพือพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 
วดัศรีสุดาราม  

.  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนทีเรียน
ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  
 3.เพือประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  

4.เพอืประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  

 
 โดยผู้วิจัยขอนําเสนอการผลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 4 ตอน ดังนี 

ตอนที 1  ประสิทธิภาพการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 

ตอนที 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนที
เรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 

ตอนที 3ผลการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
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ตอนที 4 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
 

ตอนที 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรือง หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 
โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือหาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  มีรายละเอียดดงันี 
 

ตารางที 2  แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
 

จาํนวนนกัเรียน 
(คน) 

คะแนนสอบระหวา่งเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 คะแนนเฉลีย 

(  คะแนน) 
ร้อยละ คะแนนเฉลีย 

(  คะแนน) 
ร้อยละ 

34 24.50 81.67 24.12 80.39 81.67/80.39 
 

 จากตารางที2จากผลการทดลองใช้บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  จาํนวน 34 คน พบว่าร้อยละของค่าคะแนนเฉลียของคะแนนสอบระหว่าง
เรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 81.67  และร้อยละของค่าคะแนนเฉลียของคะแนนสอบหลงัเรียน (E2) ไดค้่า
เท่ากับ 80.39 แสดงค่าสือมัลติมีเดียแบบร่วมมือผ่านเว็บ เรือง หลักการทาํงานเบืองต้นของ
คอมพวิเตอร์ ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ีกาํหนด (รายละเอียดดูภาคผนวก ง หน้า 
179 – 180) 
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ตอนที 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทํางาน
เบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 
 ผลจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ มี
รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 3ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียน
มลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานของคอมพวิเตอร์
เบืองตน้ 

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ทดสอบก่อนเรียน  30 15.21 3.36 
10.56 .000 

ทดสอบหลงัเรียน  30 23.09 2.20 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 

 จากตารางที 3  พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 มีค่าคะแนน
เฉลียก่อนเรียน (     = 15.21 , S.D. = 3.36) และค่าคะแนนเฉลียหลงัเรียน (     = 23.09 , S.D. = 2.20) 
จากการทดสอบโดยใช ้t-testแบบ dependent พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 โดยมีค่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน (รายละเอียดดูภาพผนวก ง หนา้181 - 182) 
 

 
 
 
 

X
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ตอนที 3 ผลการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 

ผลการประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท ซึงผลจากการประเมิน
กระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน มีรายละเอียด  ดงันี 

ตารางที 4แสดงการประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลาํดบั 
1.  มีการวางเป้าหมายของการทาํงานก่อนลงมือ 
ปฏิบตัิงาน 

4.06 0.60 ร่วมมือระดบัมาก 7 

2.  มีการร่วมกนัวางแผนการทาํงาน 4.09 0.75 ร่วมมือระดบัมาก 6 
3.  ถึงแมต้อ้งทาํงานร่วมกบัเพอืนทีไม่สนิทขา้พเจา้ก็ 
ตงัใจทาํงานเตม็ที 

4.09 0.90 ร่วมมือระดบัมาก 6 

4.  ขา้พเจา้ทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ 
กลุ่ม 

4.32 0.72 ร่วมมือระดบัมาก 2 

5.  ปฏิบติัตามแผนทีกลุ่มวางไวทุ้กขนัตอน 4.21 0.81 ร่วมมือระดบัมาก 3 
6.  ขา้พเจา้ช่วยกลุ่มทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 4.12 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 5 
7.  สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได ้ 3.82 0.92 ร่วมมือระดบัมาก 11 
8.  ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มอยา่งเตม็ทีไม่ 
วา่จะเป็นงานทีถนดัหรือไม่ก็ตาม 

3.82 0.92 ร่วมมือระดบัมาก 11 

9.  มีการเสนอความคิดใหม่ๆ ทีเพอืในกลุ่มยอมรับ 
ได ้

4.12 0.77 ร่วมมือระดบัมาก 5 

10.  มีการแลกเปลียนประสบการณ์และความรู้กบั 
สมาชิกในกลุ่ม 

4.06 0.81 ร่วมมือระดบัมาก 7 

11.  มีส่วนร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มศึกษาหาขอ้มูล 
และตดัสินใจร่วมกนั 

4.09 0.90 ร่วมมือระดบัมาก 6 

 

X
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รายการประเมิน  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบั 

12.  มีส่วนร่วมในการทาํงานทงัในส่วนทีไดรั้บ 
มอบหมายโดยตรงและส่วนอืนๆ ตามทีสมาชิก 
ขอใหช่้วย 

4.21 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 3 

13.  ถึงแมบ้างครังตอ้งทาํงานมากกวา่คนอืนในกลุ่ม 
       ขา้พเจา้ก็เตม็ใจทีจะทาํงานโดยไม่คิดวา่ 
เสียเปรียบ 

4.12 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 5 

14.  มีการพดูคุยซกัถามกบัสมาชิกในกลุ่มเพอืให ้
เขา้ใจงานมากยงิขึน 

3.82 0.90 ร่วมมือระดบัมาก 11 

15.  สามารถอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจถึงการ 
ทาํงานในส่วนทีขา้พเจา้รับผดิชอบได ้

3.91 0.71 ร่วมมือระดบัมาก 8 

16.  ร่วมแสดงความคิดเห็นกบัเพอืในกลุ่มทุกครังที 
มีประชุมเพอืใหง้านสาํเร็จ 

4.18 0.83 ร่วมมือระดบัมาก 4 

17.  ขา้พเจา้และสมาชิกคนอืนในกลุ่มจะผลดักนั 
แสดงความคิดเห็น 

3.88 0.95 ร่วมมือระดบัมาก 9 

18.  มีการรับฟังความคิดเห็นของเพอืนในกลุ่ม 4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 1 
19.  มีการพดูคุยกบัสมาชิกในกลุ่มดว้ยวาจาสุภาพ 
ถึงแมบ้างครังจะมีความคิดเห็นทีขดัแยง้กนั 

3.91 0.79 ร่วมมือระดบัมาก 8 

20.  สามารถเก็บอารมณ์ไดเ้มือไม่พอใจกบัการ 
ทาํงานของเพอืในกลุ่ม 

3.88 0.95 ร่วมมือระดบัมาก 9 

21.  รับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกบัเพอืนจนงาน 
เสร็จ 

4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 1 

22.  ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจเมือเพอืใน 
กลุ่มมีปัญหา 

3.85 0.78 ร่วมมือระดบัมาก 10 

23.  เมือเพอืในกลุ่มทาํงานผดิพลาด  ขา้พเจา้พร้อมที 
จะช่วยแกไ้ข 

3.79 0.81 ร่วมมือระดบัมาก 12 

24.  ร่วมแกปั้ญหากบัสมาชิกในกลุ่มได ้ 4.06 0.92 ร่วมมือระดบัมาก 7 
25.  ร่วมปรับปรุงงานของกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย 
ของงานได ้

4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 1 

X
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รายการประเมิน  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบั 

26.  ยอมรับและปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 4.35 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 1 
27.  เมือตอ้งเป็นตวัแทนกลุ่มขา้พเจา้มีการเตรียม 
ตวัอยา่งเตม็ทีเพอืใหง้านทีนาํเสนอออกมาไดดี้ 

4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 1 

เฉลียรวม 4.08 0.47 ร่วมมือระดบัมาก  
 

จากตารางที 4 ผลการประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียนทีเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ใน
ดา้นต่างๆ ผลการประเมินทุกดา้นมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47แสดงว่า
บทเรียนออนไลน์มลัติมีเดียแบบร่วมมือทีสร้างขึนช่วยให้ผูเ้รียนมีกระบวนการทาํงานกลุ่มใน
ระดบัความร่วมมือระดบัมาก ดงัรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค ตารางที 15 

ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์เบืองตน้  โดยประยกุตใ์ชแ้บบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   4   ระดบัโดยประยกุตใ์ชเ้กณฑต์ามเอกสาร นป. ที 
44/2550 คู่มือการนิเทศแนวทางการพฒันาเกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง ของกลุ่มงานวดัและ
ประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครปฐมเขต 1ซึงผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจากเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์โดยครูผูส้อน ดงัแสดงไวใ้นตารางที 5 
 

ตารางท ี 5  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ 
 

รายการทีประเมนิ X  S.D. แปลผล ลําดับ 
.  องคป์ระกอบของกลุ่ม . 0 .  มาก 3 
.  ความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม .  .  มากทีสุด 2 
.  ขนัตอนการทาํงานกลุ่ม .  .  มาก 4 
.  การแสดงความคิดเห็น .  .  มากทีสุด 1 
.  ความรับผดิชอบ .  .  มากทีสุด 1 
.  ทศันคติทีดีต่อการทาํงานกลุ่ม .  .  มาก 3 
.  การสรุปผลการทาํงานกลุ่ม .  .  มากทีสุด 1 

ระดับคะแนนเฉลียรวม .  .  มากทีสุด  

X
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จากตารางที  5 ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจากการเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลกัการทาํงานของคอมพวิเตอร์เบืองตน้ โดย
ภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลียเท่ากับ .  และค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  อยูใ่น
ระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายดา้นดงันี ลาํดบัที 1 คือ ดา้นการแสดงความคิดเห็น ( X = 3.83, 
S.D. = 0.40) ความรับผิดชอบ ( X = 3.83, S.D. = 0.40) และสรุปผลการทาํงานกลุ่ม( X = 3.83, S.D. 
= 0.40) ลาํดบัที 2 คือ ความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม( X = 3.66, S.D. = 0.51) ลาํดับที 3 คือ 
องคป์ระกอบของกลุ่ม( X = 3.50, S.D. = 0.54) และทศันคติทีดีต่อการทาํงานกลุ่ม ( X = 3.50, S.D. = 
0.54)  ตามลาํดบั 

 

ตอนที 4  การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ใชแ้บบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท ซึงผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้รียน มีรายละเอียด    ดงันี 

ตารางที6  แสดงผลรายขอ้การประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลาํดบั 
1. ลกัษณะทวัไปของบทเรียน     
1.1  ท่านคิดวา่การใชง้านบทเรียน มีความง่ายต่อ 
การใชง้าน 

4.06 0.65 มาก 15 

1.2  ระยะเวลาทีใชใ้นการเรียนมีความเหมาะสม 4.09 0.71 มาก 14 
1.3  หลงัจากเรียนเสร็จแลว้ทาํใหมี้ความรู้เพมิขึน 4.50 0.66 มาก 1 

เฉลีย 4.22 0.67 มาก  
2. การเขา้สู่บทเรียน     
2.1  การนาํเขา้สู่บทเรียนสามารถทาํใหน้กัเรียน 
ทราบถึงหวัเรืองของเนือหาทีเรียนได ้

4.38 0.60 มาก 2 

2.2  การนาํเขา้สู่บทเรียนมีการใชภ้าพทีเร้าความ 
สนใจได ้

4.03 0.67 มาก 16 

X
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รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลาํดบั 
2.3  การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชภ้าพเคลือนไหว 
เร้าความสนใจได ้

4.24 0.74 มาก 6 

 2.4  การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชต้วัหนงัสือเร้า 
ความสนใจได ้

4.03 0.72 มาก 16 

2.5  การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชเ้สียงประกอบเร้า 
          ความสนใจได ้

4.38 0.60 มาก 2 

เฉลีย 4.21 0.67 มาก  
3. การนาํเสนอเนือหา     
3.1  เทคนิคในการนาํเสนอเนือหา ช่วยใหส้ามารถ 
เขา้ใจเนือหาไดง่้ายขึน 

4.38 0.60 มาก 3 

3.2  เทคนิคในการนาํเสนอเนือหา ช่วยใหส้ามารถ 
ทาํใหก้ารเรียนไม่น่าเบือหน่ายและน่าสนใจ 

4.12 0.69 มาก 12 

3.3  เสียงบรรยายมีความชดัเจนและสามารถกระตุน้ 
ใหเ้กิดความสนใจได ้

4.35 0.73 มาก 4 

3.4  ปริมาณของเนือหามีความเหมาะสมเพยีงใด 4.24 0.74 มาก 7 
3.5  มีการยกตวัอยา่งภาพประกอบการสอนได ้
ชดัเจน 

4.38 0.60 มาก 3 

เฉลีย 4.29 0.67 มาก  
4. การสรุปเนือหา     
4.1  ท่านคิดวา่การสรุปเนือหาในทุกบทเรียน ช่วย 
ทาํใหท้่านจดจาํ และสามารถนาํไปใชง้านได ้

4.29 0.80 มาก 5 

4.2  ท่านคิดวา่การสรุปโดยใชว้ธีิการเนน้ขอ้ความที  
สาํคญัช่วยทาํใหท้่านจดจาํขอ้ความทีสาํคญัใน            
บทเรียนได ้

4.09 0.75 มาก 14 

4.3  ท่านคิดวา่การสรุปเนือหาโดยใชภ้าพประกอบ 
กบัตวัอกัษรและเสียงบรรยาย ทาํใหท้่านเขา้ใจ 
เนือหาได ้

4.38 0.60 มาก 3 

เฉลีย 4.25 0.72 มาก  
 

X
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รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลาํดบั 
5. การกาํหนดปัญหาของบทเรียนและแบบฝึกหดั     
5.1  คาํถามของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.21 0.81 มาก 8 
5.2  มีเนือหาสนบัสนุนทีช่วยในการตอบคาํถาม 
คลอบคลุม 

4.21 0.77 มาก 8 

5.3  คาํถามของกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 3.88 0.81 มาก 17 
เฉลีย 4.10 0.80 มาก  

6. แบบทดสอบ     
6.1  ท่านคิดวา่วธีิการอธิบายก่อนทาํแบบทดสอบ 
ดว้ยคาํชีแจง ช่วยใหท้่านเขา้ใจวธีิการทาํ 
แบบทดสอบ 

4.41 0.61 มาก 2 

6.2  ท่านคิดวา่การใชง้านแบบทดสอบช่วยลด            
ความเครียดทีเกิดขึนในระหวา่งการทาํ 
แบบทดสอบ 

4.12 0.69 มาก 12 

6.3  ท่านคิดวา่การใชปุ้่ ม เป็นตวัเชือมโยงไปยงัจุด 
ต่าง ๆ ของแบบทดสอบ ช่วยทาํใหเ้กิดความ 
คล่องตวั 

4.15 0.66 มาก 10 

6.4  ท่านคิดวา่การแสดงผลของคาํตอบทีถูกเลือก   
ช่วยทาํใหท้่านทราบถึงตวัเลือก ทีไดถู้กเลือก 
ไวแ้ลว้ 

4.12 0.81 มาก 12 

เฉลีย 4.20 0.69 มาก  
7.  การประเมินคุณค่าของบทเรียน     
7.1  ท่านคิดวา่หลงัจากใชบ้ทเรียนแลว้ ทาํใหเ้ขา้ใจ        
เนือหาเกียวกบัหลกัการทาํงานเบืองตน้ของ            
คอมพวิเตอร์เพมิขึน 

4.03 0.67 มาก 16 

7.2  ท่านพงึพอใจกบัการศึกษาเนือหาบทเรียนชุดนี 4.24 0.74 มาก 7 
เฉลีย 4.14 0.71 มาก  

เฉลียรวม 4.20 0.70 มาก  
 

X
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ตารางที7แสดงผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลาํดบั 
1. ลกัษณะทวัไปของบทเรียน 4.22 0.67 มาก 3 
2. การเขา้สู่บทเรียน 4.21 0.67 มาก 4 
3. การนาํเสนอเนือหา 4.29 0.67 มาก 1 
4. การสรุปเนือหา 4.25 0.72 มาก 2 
5. การกาํหนดปัญหาของบทเรียนและแบบฝึกหดั 4.10 0.80 มาก 7 
6. แบบทดสอบ 4.20 0.69 มาก 5 
7. การประเมินคุณค่าของบทเรียน 4.14 0.71 มาก 6 

เฉลียรวม 4.20 0.70 มาก  
 

จากตารางที 7ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์   ในดา้น
ลกัษณะทวัไปของบทเรียนของโปรแกรม มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการนําเข้าสู่บทเรียน มีค่าค่าเฉลียเท่ากับ 4.21 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมากด้านการนําเสนอเนือหา มีค่า
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.29 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้น
การกาํหนดปัญหาของบทเรียนและแบบฝึกหัด มีค่าค่าเฉลียเท่ากับ 4.10 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านแบบทดสอบมีค่าค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการประเมินคุณค่าของ
บทเรียนมีค่าค่าเฉลียเท่ากับ 4.14 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก และผลการประเมินทุกดา้นมีค่าค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70
แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ทีสร้างขึนผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ดัง
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค ตารางที 17 
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บทท ี5 
 

สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา( Research and Development) เพือพฒันาบทเรียน
มลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองต้นของ
คอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ในการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม สํานักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี 

1. เพือพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน 

วดัศรีสุดาราม  
. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนทีเรียน

ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  
 3.เพือประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  

4.เพอืประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 
 ตวัแปรต้นคือ  บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 

 ตวัแปรตามทีใชใ้นการศึกษา 
  -  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  
  -คะแนนการทาํงานกลุ่มทีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 -  ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรทีใช้ในการศึกษาในครังนีคือ นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที 58  ประกอบด้วย  
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  โรงเรียนวดัวิเศษการ  โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี  โรงเรียนวดัดุสิตาราม  
โรงเรียนวดัปฐมบุตรอิศราราม  สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย จาํนวนนกัเรียน  270  คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการศึกษาครังนี คือนักเรียนในระดบัชันประถมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2555 ของโรงเรียนวดัศรีสุดาราม สาํนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครจาํนวน  
34คน ทีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) ใชโ้รงเรียนและห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับผูเ้ชียวชาญ  

 2.  บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  
 3.แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 4.  แบบทดสอบหาผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของ
คอมพิวเตอร์ 

 5.  แบบสอบถามกระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
 6.แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ เรือง หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลนร่์วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ใชค้่าเฉลีย(   )

ค่าเฉลียร้อยละ (   % )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5  ใชค้่าเฉลีย  (   )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t-test แบบ 
dependent 

X

X

X
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 3.  ผลการประเมินกระบวนการกลุ่มของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  ใชค้่าเฉลีย  (     )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.  ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5  ใชค้่าเฉลีย  (     )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวจิยัครังนีเป็นการศึกษาผลการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง   หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์   สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

1. บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  มี
ประสิทธิภาพ 81.67/80.39  

2. ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง  หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สําหรับนักเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5โรงเรียนวดัศรีสุดาราม หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 

3. ความคิดเห็นกระบวนการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียนพบวา่ผูเ้รียนทีเรียนดว้ยบทเรียน
มลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.64

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
4. ความพงึพอใจของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์

ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.20ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.70 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรือง ผลการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน
และกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  สามารถ
นาํไปอภิปรายผลไดด้งันี 

1.  ผลการวิจยัดา้นคุณภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ทีสร้างขึนเป็นไปตามสมมติฐานทีกาํหนดไวค้ือ ประสิทธิภาพของบทเรียน 81.67/80.39 ซึง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ8์0/80  ทีกาํหนดไว ้ ผลทีไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 1 ทงันีเป็นผล
เนืองมาจากบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดผ้่านการดาํเนินการ
สร้างบทเรียนมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ และผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพอย่างเป็นลาํดับ
ขนัตอน โดยในการสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดมี้การ
สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหารายวิชาคอมพิวเตอร์และผูเ้ชียวชาญดา้นสือมลัติมีเดีย นาํขอ้มูลที
ไดม้าสงัเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ในประเด็นดา้นเนือหาการออกแบบสือมลัติมีเดียรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ ด้านการ
ออกแบบมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพและกราฟิก เสียง รูปแบบของการวดัประเมินผล และการ
แสดงผลยอ้นกลับ เป็นตน้ จากนันดําเนินการสร้างสือมัลติมีเดียแบบร่วมมือ โดยผ่านการให้
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญ ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ เมือ
สร้างสือมลัติมีเดียแบบร่วมมือเสร็จแลว้ไดน้าํไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและผูเ้ชียวชาญดา้นสือ
มลัติมีเดียประเมินคุณภาพสือมลัติมีเดียแบบร่วมมือ จากนนัผูว้จิยัไดน้าํไปดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะ นําไปทดลองเพือหาประสิทธิภาพของสือมัลติมีเดียแบบร่วมมือของขนัการ
ทดลองเดียว (One-to-one Tryout) เพือตรวจสอบหาประสิทธิภาพและขอ้บกพร่องของบทเรียน
มลัติมีเดียดา้นต่างๆ จากนันดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และนาํสือมลัติมีเดียแบบ
ร่วมมือไปทาํการทดลองต่อในขนัการทดลองแบบกลุ่มยอ่ย (Small group Tryout) เพอืตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพและขอ้บกพร่องของบทเรียนในดา้นต่างๆ อีกครัง จากนันดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข
แลว้จึงนาํบทเรียนไปทดลองจริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนนีได้
นําเสนอข้อความ รูปภาพ เสียงบรรยายประกอบบทเรียน เรือง หลักการทาํงานเบืองต้นของ
คอมพวิเตอร์ ทีเหมาะสมกบัระดบัชนัและวยัของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองสามารถ
เรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สกุณา ศุภาดารัตนาวงศ์(2549: 71)ไดว้ิจยั
เรืองการเรียนแบบร่วมมือดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรืองสิงเสพติดให้โทษชนัมธัยมศึกษา
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ปีที 2และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐภณ สุเมธอธิคม (2554: บทคดัยอ่)ไดว้ิจยัเรือง การพฒันา
สือคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วชิา การจดัแสงเพืองานออกอากาศ ชนัปริญญา
ตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผลวจิยัพบวา่ สือคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต วชิา การจดัแสงเพอืงานออกอากาศ ชนัปริญญาตรี มีคุณภาพดา้นเนือหาอยูใ่นระดบัดี
มาก  มีคุณภาพด้านสือมัลติมีเดียอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพของสืออยู่ในระดับ 
94.80/96.80 ซึงสูงกวา่เกณฑท์ีกาํหนดไว ้90/90 

สรุปไดว้า่ บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการ
ทาํงานของคอมพิวเตอร์เบืองตน้ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ทีผูว้ิจ ัยพฒันาขึนมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์80/80 ทีกาํหนด เนืองจากเป็นบทเรียนมลัติมีเดียแบบร่วมมือผ่านเวบ็ มี
การพฒันาอยา่งเป็นระบบโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ และมีการปรับปรุงแกไ้ข
จนบทเรียนมลัติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ีกาํหนด 

2.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5พบวา่ นกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์มลัติมีเดียแบบร่วมมือ มีค่าคะแนน
เฉลียหลงัเรียน (     = 23.09 , S.D. = 2.20 )ค่าคะแนนเฉลียก่อนเรียน (     = 15.21 , S.D. = 3.36 ) เมือ
ทดสอบโดยใช ้t-testแบบ dependentพบวา่คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 
ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีเนืองจากเนือหาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 5มีการนาํเสนอทีทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและเรียนอยา่งมีความสุข เปิดโอกาสให้นักเรียน
ควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 

รวมถึงแบบทดสอบในการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีนํามาใช้ทดสอบนักเรียนผูว้ิจยั
สร้างขึนมีความคลอบคลุมทงัดา้นเนือหาและจุดประสงคผ์่านการตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบ
โดยผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล ได้ค่า IOCเท่ากับ 0.97 นําไปหาค่าความยากง่าย(p) 

เท่ากบัค่าอาํนาจจาํแนก(r)เท่ากบั วเิคราะห์หาค่าความเชือมนั (Reliability) ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 
จึงกล่าวไดว้า่แบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนทีนาํมาใชใ้นการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ มีประสิทธิภาพในการนาํมาใชว้ดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 
ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรนิภาถาวะโร(2550: บทคดัยอ่) บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผ่าน
เครือข่ายเรืองการจดัการไฟลแ์ละดิสกบ์นระบบปฏิบติัการวนิโดวส์เอ็กซ์พสีาํหรับนักศึกษาชนัปีที1 

XX
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มหาวิทยาลยักรุงเทพสอดคลอ้งกบั พิชามญชุ์  ศกัดา (2552: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการสร้าง
บทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง e-Learning พบว่าคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ . 5 สอดคล้องกับ 
อจัฉรา  อุรัชโนประกร (2552: บทคดัย่อ)ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง การสร้างบทเรียนบนออนไลน์แบบ
กิจกรรมกลุ่มโดยวธีิการเรียนแบบผสมผสาน เรือง การสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 พบวา่ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบันยัสาํคญั .01 

สรุปไดว้า่บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน สาํหรับนักเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5 ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 อีกทงัทาํให้ผูเ้รียนมี
ความเขา้ใจบทเรียนมากขึน มีความสนใจเรียน จากการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียแบบร่วมมือ 

3.  กระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์พบว่านักเรียนทีเรียนดว้ย
บทเรียนออนไลน์มลัติมีเดียแบบร่วมมือ มีค่าคะแนนเฉลียความร่วมมือ (     = 4.08 , S.D. = 0.47 ) 
และมีคะแนนเฉลียของแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  (     = 3.64 ,  S.D. = 0.48 ) การ
ออกแบบบทเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือใช้เทคนิคแบบจิกซอว์ แบ่งการเรียนรู้
ออกเป็น 5 ตอน ขนัที 1 การกาํหนดขนาดของกลุ่มโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตามจาํนวนหวัขอ้ยอ่ย
ในแต่ละคาบเรียนซึงจะไดน้กัเรียนทีคละความสามารถกนัขนัที 2 การแบ่งหัวขอ้ยอ่ยครูแบ่งเนือหา
ทีจะเรียนออกเป็นหัวขอ้ยอ่ยโดยให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบเนือหาหัวขอ้ยอ่ยไปศึกษาคน้ควา้
ขนัที 3 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้โดยสมาชิกทีไดรั้บมอบหมายให้ศึกษาหัวขอ้เดียวกนัของแต่ละ
กลุ่มเพอืศึกษาหาความรู้จากสือเตรียมการถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกขนัที 4 การถ่ายทอดความรู้เป็น
ขนัถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกกลุ่มคือหลงัจากศึกษาหาความรู้แต่ละคนผลดักนัถ่ายทอดความรู้จน
สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขา้ใจสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายขอ้มูลเพอืตรวจสอบความรู้ร่วมกนัขนัที 
5 ตรวจสอบผลงานและทดสอบเนือหาทีศึกษาแลว้ให้คะแนนรายบุคคลแลว้นาํคะแนนทุกคนใน
กลุ่มบา้นมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่มกลุ่มทีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลัเนน้กิจกรรมกลุ่มนกัเรียนมี
การปฏิบติังานร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีระเบียบวินัย และมีความเป็นประชาธิปไตย
สอดคลอ้งกบั จาํนง พรายแยม้แข (2536: 64) ทีไดศึ้กษาพบว่า การเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม สามารถส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากเพือนนักเรียนดว้ยกนั นักเรียนมี
โอกาสแลกเปลียนความคิดเห็น ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบั

X

X
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ผลการวิจัยของ นันทนา เทพบริรักษ์ (2518: 46-48) ทีได้ศึกษาพบว่านักเรียนทีเรียนด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีพฒันาการด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าวิธีสอนแบบธรรมดา และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กิตติชยั สุธาสิโนบล(2541: 115 )พบว่า การเรียนการสอนโดยการจดั
กิจกรรมทีเนน้การปฏิบติังานกลุ่ม ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน และพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน
กลุ่มทีพงึประสงค ์

4.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์พบว่านักเรียนทีเรียนดว้ย
บทเรียนออนไลน์มลัติมีเดียแบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลียของระดบัความพึงพอใจ (    = 4.20 , S.D. = 

0.70 ) อยู่ในเกณฑม์าก  เนืองจากบทเรียนมีการออกแบบและพฒันาขึนตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียนบทเรียนมีความน่าสนใจ ทาํให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ต่อบทเรียน และในตวับทเรียนมี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีความพึงพอใจในส่วนของการสรุป
เนือหามากทีสุด ซึงบทเรียนสามารถทาํใหน้กัเรียนไดร่้วมแลกเปลียนความคิดเห็นกนั  ช่วยเหลือซึง
กันและกัน  จึงทาํให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียทีสร้างขึนในระดับมาก ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรี  มูลกุล(2552: บทคดัยอ่)ไดท้าํวิจยัเรืองการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
วิชา กราฟิกและเทคโนโลยีสือผสมสําหรับนักเรียนชนัมัธยมศึกษาชันปีที  โรงเรียนคุระบุรีชัย
พฒันาพิทยาคมพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ มาก เนืองจากบทเรียนมีการออกแบบและ
พฒันาขึนตามความตอ้งการของผูเ้รียน และในตวับทเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและ
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระดานสนทนา เพือการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถติดต่อกันได้โดยไม่จาํกัดเวลาสถานทีในการรับส่งขอ้มูล
สอดคลอ้งกบัรัตนา อนันตชื์น (2552: บทคดัย่อ)ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี 
สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา จาํนวน 32 คน  ทีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียวิชา
ฟุตบอล 2  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนทีสร้างขึนอยูใ่นระดบั
มากคือมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.03สอดคลอ้งกบั ประทิน ทบัไทร(2552: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาความพึงพอใจ
จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม   วิชา
คณิตศาสตร์  เรืองการคูณผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อบทเรียน
คอมพวิเตอร์มลัติมีเดียมีค่าเฉลียเท่ากบั  4.37  อยูใ่นระดบัมาก 

 
 

 

X
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จากผลการอภิปรายขา้งตน้สรุปไดว้่างานวิจยัการสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมี
คุณภาพทงัดา้นเนือหาและสือการนาํเสนอ มีความง่ายในการใช้งานผูเ้รียนสามารถใช้ระบบการ
จดัการเนือหาไดอ้ยา่งสะดวก ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพงึพอใจ ความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมาก
ยงิขึนเพราะบทเรียนมีช่องทางการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ไดแ้ละในส่วนของกิจกรรมก็สามารถทาํไดอ้ยา่งสะดวกทงัดา้นการทาํแบบทดสอบ การทาํกิจกรรม
ทา้ยบทเรียนผูเ้รียนสามารถฝึกความรู้ ความเขา้ใจ รวมทงัทราบผลการทาํแบบทดสอบและขอ้มูล
ยอ้นกลบัไดท้นัที  จากการทีมีระบบการจดัการเนือหาทีดีนนัยอ่มทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและ
ตงัใจเรียนมากขึน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัในครังนี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ดา้น คือ ขอ้เสนอแนะ
ทวัไปและขอ้เสนอแนะเพอืการทาํวจิยัในครังต่อไป 

ข้อเสนอแนะทัวไป 

 1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมใหมี้การผลิตสือมลัติมีเดียทีหลากหลาย เพอืเป็น
สือในการเรียนรู้ และช่วยลดเวลาในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 2.  ควรจดัหอ้งคอมพวิเตอร์ไวเ้ป็นส่วนของการเรียนรู้นอกเวลาทีไม่ตรงกบัการ
เรียนช่วงปกติ เพอืใหผู้เ้รียนสามารถเขา้มาเรียนรู้ในช่วงทีตนเองมีเวลาวา่ง 

 3. ควรมีการจดัแหล่งเรียนรู้ในดา้นต่างๆใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา
ทงัในหอ้งเรียนและในระบบออนไลน ์
 ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจัยครังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาวจิยัรูปแบบและวธีิการนาํเสนอเนือหาทีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ในการเรียนการสอนออนไลน์ดว้ยเทคนิคต่างๆ 
  2. ควรศึกษาวจิยัเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ ของนกัเรียนในระดบัชนั
ประถมศึกษา 
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รายชือผู้เชียวชาญการตรวจสอบเครืองมือ 
 

 

 

 

 



 

รายชือผู้เชียวชาญการตรวจสอบเครืองมือ 

 
รายชือผู้เชียวชาญด้านเนือหา 
1.นางพจนา  พรานพนสั 

      ศึกษานิเทศก ์ วทิยศึกษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ  หน่วยศึกษานิเทศก ์ สาํนกัการศึกษา 
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส 

ครูชาํนาญการพเิศษ  โรงเรียนทวีธาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
 3.  นายรณชิต  นราพนัธ์ 
ครูชาํนาญการ โรงเรียนวดัดงมูลเหล็ก  กรุงเทพมหานคร 
 

รายชือผู้เชียวชาญด้านสือมลัติมีเดีย 
1.อาจารยด์ร.นาํมนตเ์รืองฤทธิ 

รองหวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2.    อาจารยอ์วยไชยอินทรสมบตัิ 
ประธานโปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

3.   อาจารยว์รวฒิุ  มนัสุขผล 
      อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

4.   นายพรนิวฒัน์  แป้นเพชร 

      นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพเิศษ หวัหนา้กลุ่มงานผลิตสือและเผยแพร่  สาํนกัการศึกษา 
 

รายชือผู้เชียวชาญด้านวดัประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 
1.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศไพวทิยศิริธรรม 

อาจารยภ์าควชิาพนืฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิอุ่นอารมยเ์ลิศ 

อาจารยภ์าควชิาพนืฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 3.  นายธีรศกัดิ  กองทรัพย ์

      รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวดัไทร 
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รายชือผู้เชียวชาญด้านวดัประเมนิแบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมลัติมีเดีย  และแบบประเมินกระบวนการทํางานกลุ่ม 
1.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศไพวทิยศิริธรรม 

อาจารยภ์าควชิาพนืฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิอุ่นอารมยเ์ลิศ 
อาจารยภ์าควชิาพนืฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 3.  นายธีรศกัดิ  กองทรัพย ์   
      รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวดัไทร   
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ภาคผนวกข 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

-  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับผูเ้ชียวชาญ 
-  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 
-  แบบประเมินความพงึพอใจในการใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 

-  แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

-  แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
-  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 



 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ด้านบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เรือง  หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ 

หวัข้อวิจยั การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที  โรงเรียนวดัศรี
สดุาราม 

เรือง  หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ภายในบทเรียนปะกอบด้วยเนือหาตอ่ไปนี 
1.  คอมพิวเตอร์คืออะไร 
ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินวา่ Computareซงึ 

หมายถึง การนบั หรือการคํานวณ  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้
ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้วา่ "เครืองอิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมติัทําหน้าทีเหมือนสมองกล ใช้
สาํหรับแก้ปัญหาตา่งๆ  ทีงา่ยและซบัซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"  

การทํางานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่วา่จะเป็นประเภทใดก็ตามจะมีลกัษณะ
การทํางานของสว่นตา่งๆทีมีความสมัพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ  โดยมีองค์ประกอบพืนฐานหลกั
คือ  Input  Process และ output    
ลกัษณะเดน่ของคอมพิวเตอร์เครืองคอมพิวเตอร์ถกูสร้างขนึมาเพือให้มีจุดเดน่ 4 ประการเพือ
ทดแทนข้อจํากดัของมนษุย์ เรียกวา่ 4 S special  
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์จากการทีคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเดน่หลายประการทําให้ถกูนํามาใช้
ประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนัในสงัคมเป็นอยา่งมาก  ทีพบเห็นได้บอ่ยทีสดุก็คือ การใช้ใน
การพิมพ์เอกสารตา่งๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงานเอกสารตา่งๆ ซงึเรียกวา่งานประมวลผล ( 
word processing ) นอกจากนียงัมีการประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านตา่งๆ อีกหลายด้าน 

 

2.  ประวัติความเป็นมาของคอมพวิเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ทีเราใช้กนัอยูท่กุวนันีเป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครืองมือในการคํานวณซงึมี
วิวฒันาการนานมาแล้วเริมจากเครืองมือในการคํานวณเครืองแรกคือ "ลกูคิด" (Abacus) ทีสร้าง
ขนึในประเทศจีน เมือประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้วจนกระทงัในปี พ.ศ. 2376 นกัคณิตศาสตร์
ชาวองักฤษ ชือชาร์ลแบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครืองวิเคราะห์ (Analytical 
Engine) สามารถคํานวณคา่ของตรีโกณมิติ ฟังก์ชนัตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์การทํางานของเครืองนี
แบง่เป็น 3 สว่น คือ สว่นเก็บข้อมลู สว่นคํานวณ และสว่นควบคมุใช้ระบบพลงัเครืองยนต์ไอนํา
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หมนุฟันเฟือง มีข้อมลูอยูใ่นบตัรเจาะรู คํานวณได้โดยอตัโนมติั และเก็บข้อมลูในหนว่ยความจํา
ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ หลกัการของแบบเบจนีเองทีได้นํามาพฒันาสร้างเครือง
คอมพิวเตอร์สมยัใหม่เราจึงยกยอ่งให้แบบเบจเป็นบิดาแหง่เครืองคอมพิวเตอร์โดยสามารถจดัแบง่
คอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยคุ 

3.ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
จากประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์จะเห็นได้วา่เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มี

การพฒันาเปลยีนแปลงไปอยา่งรวดเร็วมากทําให้ปัจจุบนัมีเครืองคอมพวิเตอร์ให้เลอืกใช้มากมาย
หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ 

3.1  แบง่ตามหลกัการประมวลผล 
3.2  แบง่ตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน 
3.3  แบง่ตามความสามารถของระบบ 

4. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ในความเป็นจริงแล้ว ตวัเครืองคอมพิวเตอร์ทีเราเห็นๆกนัอยูนี่เป็นเพียง 

องค์ประกอบสว่นหนงึของระบบคอมพิวเตอร์เทา่นนัแตถ้่าต้องการให้เครืองคอมพิวเตอร์แตล่ะ
เครืองสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามทีเราต้องการนนัจําเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบ
พนืฐาน 4 ประการมาทํางานประสานงานร่วมกนั 

4.1  ฮาร์ดแวร์หมายถึง อปุกรณ์ตา่งๆ ทีประกอบขนึเป็นเครืองคอมพิวเตอร์มี 
ลกัษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสมัผสัได้ 

 4.2  ซอฟต์แวร์  หมายถึง สว่นทีมนษุย์สมัผสัไม่ได้โดยตรง (นามธรรม)เป็น
โปรแกรมหรือชุดคําสงัทีถกูเขียนขนึเพือสงัให้เครืองคอมพิวเตอร์ทํางาน 

 4.3  บุคลากรหมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซงึมีความรู้เกียวกบั
คอมพิวเตอร์สามารถใช้งาน สงังานเพือให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามทีต้องการ แบง่ออกได้ 4 ระดบั 

 4.4  ข้อมลูเป็นองค์ประกอบทีสาํคญัอยา่งหนงึในระบบคอมพิวเตอร์เป็นสงิทีต้อง
ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์พร้อมกบัโปรแกรมทีนกัคอมพิวเตอร์เขียนขนึเพือผลติผลลพัธ์ทีต้องการ
ออกมาข้อมลูทีสามารถนํามาใช้กบัคอมพิวเตอร์ได้ มี  5 ประเภท 
 

 
สว่นที   ข้อมลูสว่นบุคคล 
   เพศ    ชาย   หญิง 
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   วฒุิการศกึษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  อืนๆ.............. 
   สาขาวิชาทีจบการศกึษา............................................................................................ 
   ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้............................................................................... 
   หนว่ยงานทีสงักดั...................................................................................................... 
สว่นที   ด้านเนือหา 
   จุดประสงค์ในการเรียนเรียนรู้ เรือง หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ควรมี
อยา่งไรบ้าง............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  
   การนําสูบ่ทเรียนเพือเชือมโยงไปสูเ่นือหา เรือง หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์  
ควรมีลกัษณะอยา่งไร............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
   เนือหา เรือง หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ สาํหรับชนัประถมศกึษาปีที  ควร
ประกอบด้วยหวัข้ออะไร........................................................................................................... 
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.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

   การลาํดบัเนือหา เรือง หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์  เป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  
   กิจกรรมทีนา่จะสง่เสริมการเรียน เรือง หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์  ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
   สอืประกอบกิจกรรม เรือง หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศกึษาปี  ทีควรมีลกัษณะทีเหมาะสมอยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
   ทา่นคิดวา่ควรมีแบบฝึกหดัให้นกัเรียนเข้าใจในรูปแบบใด 
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
  
   สงิทีเน้นทีสดุของเนือหาในบทเรียนมีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
   การประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานนกัเรียนควรใช้รูปแบบใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
   ประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานนกัเรียนมีวิธีการประเมินอยา่งไร
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
   ข้อเสนอแนะอืนๆ 
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชือ.................................................ผู้ให้สมัภาษณ์ 
          (.....................................................) 
      ตําแหนง่............................................. 
      วนัที................................................... 
  



 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ด้านบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เรือง  หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ 

หวัข้อวิจยั การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเรือง 
หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที  โรงเรียนวดัศรี
สดุาราม 

สว่นที   ข้อมลูสว่นบุคคล 
   เพศ    ชาย   หญิง 
   วฒุิการศกึษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  อืนๆ............... 
   สาขาวิชาทีจบการศกึษา............................................................................................. 
   ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้................................................................................ 
   หนว่ยงานทีสงักดั....................................................................................................... 
สว่นที   ด้านบทเรียนมลัติมีเดียแบบร่วมมือผา่นเว็บ 
           ทา่นคิดวา่การสร้างบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง  
หลกัการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ควรมีรูปแบบอยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

   การนําเทคนิคตา่งๆ มาใช้ประกอบบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ ควรมีรูปแบบอยา่งไรใน
หวัข้อตอ่ไปนี 
 

 

กลยทุธ์ในการนําเสนอ
เพือดงึดดูความสนใจ
ของผู้ เรียน 

 

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

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

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

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

........................................................................................................ 
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การมีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้ เรียนกบั
บทเรียน  ผู้ เรียนกบั
ผู้สอน ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 
และการเชือมโยงไปยงั
แหลง่ความรู้อืน 

 

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

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

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

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

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

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

การออกแบบทีช่วย
สนองความแตกตา่ง
ระหวา่งบุคคล หรือ
สง่เสริมความร่วมมือ
ระหวา่งผู้ เรียน 

 

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

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

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

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

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

 

สว่นประกอบของ
บทเรียนควรใช้หรือไม่  
ถ้าใช้ควรใช้ลกัษณะใด 

 

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

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

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

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

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

 
   แบบฝึกหดัในบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ควรมี
รูปแบบใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  ลกัษณะใดเหมาะสม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

   ทิศทางในการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ควรมีโปรแกรมเสริมลกัษณะใดทีสามารถนํามาใช้ในการสร้างบทเรียน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  
   ข้อเสนอแนะเพิมเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

      ลงชือ.................................................ผู้ให้สมัภาษณ์ 
          (.....................................................) 
      ตําแหนง่............................................. 
      วนัที................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดยีออนไลน์ 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดยีออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  
หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพวิเตอร์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5                    

โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 
สําหรับผู้เชียวชาญ  

 
1. แบบประเมินฉบบันีใชส้าํหรับการตรวจประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์

ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  โดยแบ่งเป็น 
2 ตอน ดงันี 

                  ตอนที 1  ขอ้มูลพนืฐาน 
                  ตอนที 2  รายการประเมินคุณภาพสือมลัติมีเดีย 

 

             2. วธีิตอบแบบประเมินส่วนที 2  โดยอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาวา่ สือมลัติมีเดีย  
มีคุณภาพในหัวขอ้ต่างๆ อยูใ่นระดับใดแลว้ทาํเครืองหมาย   ลงในช่องนัน เพียงขอ้ละ 1 ช่อง 
โดยกาํหนดค่าระดบัในแบบประเมินคุณภาพสือเรียนมลัติมีเดีย ดงันี 

 

                          คุณภาพระดบัดีทีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5   

                          คุณภาพระดบัดี  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4   

                          คุณภาพระดบัปานกลาง ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3   

                          คุณภาพระดบัพอใช ้ ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2   
                          คุณภาพระดบัปรับปรุง ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1   

 

ตอนที 1  ข้อมูลพืนฐาน 
 

1.  ชือสือ  :  บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  ชนัประถมศึกษาปีที 5โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
 

2. วชิา คอมพวิเตอร์    ระดบัชนัประถมศึกษาปีท ี5 
 

3. ลกัษณะสือทีใชเ้ก็บบทเรียน  � CD-ROM  �ผา่นเวบ็ 
 

4. เนือหาสาระสือมลัติมีเดีย    �ตามหลกัสูตร พ.ศ. 2551 �อิงหลกัสูตร 
 

5. เอกสารประกอบ  2  รายการ  ไดแ้ก่   1. คู่มือการใชบ้ทเรียนมลัติมีเดีย  2. แผนการใชสื้อ 
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6. ประเภทของบทเรียน  เป็นแบบสอนเนือหารายละเอียดตามรูปแบบกระบวนการ 

    ร่วมมือแบบจิกซอว ์ ประกอบดว้ย 5 ขนั ไดแ้ก่  1) ขนัที 1 การกาํหนดขนาดของกลุ่ม 

    2) ขนัที 2 การแบ่งหัวขอ้ยอ่ย )  ขนัที 3 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 4) ขนัที 4 การถ่ายทอด
ความรู้เป็นขนัถ่ายทอดความรู้ต่อสมาชิกกลุ่ม  และ 5)  ขนัที 5 ตรวจสอบผลงานและทดสอบเนือหา
ทีศึกษา 
 

7.  เนือหาโดยยอ่ : 1)คอมพวิเตอร์คืออะไร 
  2)ประวตัิความเป็นมาของคอมพวิเตอร์  
  3)  ประเภทของคอมพวิเตอร์ 

  4)  องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร์ 
 

8. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  :   

1. บอกความหมายของคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. อธิบายหลกัการทาํงานของคอมพวิเตอร์ไดค้รบทุกขนัตอน 

3. บอกไดว้า่ลกัษณะเด่นของคอมพวิเตอร์มีอะไรบา้ง 

4. อธิบายประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ทีมีต่อชีวติประจาํวนัได ้

5. อธิบายววิฒันาการของคอมพวิเตอร์ในแต่ละยคุสมยัได ้

6. บอกลกัษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ในแต่ละยคุสมยัได ้

7. บอกความแตกต่างของคอมพวิเตอร์แต่ละประเภททีแบ่งตามหลกัการประมวลผล 

8. บอกความแตกต่างของคอมพวิเตอร์แต่ละประเภททีแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการ
ใชง้านได ้

9. บอกความแตกต่างของคอมพวิเตอร์แต่ละประเภททีแบ่งตามความสามารถของ 
ระบบได ้

10. อธิบายลกัษณะและหนา้ทีขององคป์ระกอบแต่ละส่วนของคอมพวิเตอร์ได ้

9. ระบบเครืองคอมพวิเตอร์ทีใชต้รวจประเมินคุณภาพสือ  ในครังนี 

 -  เครือง �  PC               �  notebook            

 -  CPU  รุ่น...............................................RAM  ตงัแต่.......................................MB 
 

10. องคป์ระกอบทวัไป 

    10.1  การติดตงัโปรแกรม�ยาก     �ง่ายสะดวก   �ไม่เหมาะสม    �อืนๆ ............ 
    10.2  ความเหมาะสมกบั Hardware ปัจจุบนั  �เหมาะสม  �ไม่เหมาะสม   �อืนๆ........... 
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ตอนที 2     รายการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับสิงทีต้องการวัด  

รายการประเมินคุณภาพสือมัลติมีเดีย 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม 5 4 3 2 1 

1.  ด้านส่วนนําของบทเรียน 
    1. 1  ส่วนนาํเร้าความสนใจ  ใหข้อ้มลูพืนฐานทีจาํเป็น 

      

    1.2   วตัถุประสงค ์ เมนูหลกัส่วนช่วยเหลือคาํแนะนาํ 
             มีความชดัเจน 

      

   1.3.  มีรูปแบบการนาํเสนอบทเรียนทีน่าสนใจ       
2.  เนือหาของบทเรียน 

2.1 โครงสร้างของเนือหาชดัเจน  มีความกวา้งความลึก      
          เชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

      

2.2  มีความถูกตอ้งตามหลกัสูตร       
2.3  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีตอ้งการจะ 

          นาํเสนอ 
      

2.4  สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 
       มีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

      

2.5  ปริมาณเนือหาในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม       
2.6การจดัลาํดบัเนือหามีความเหมาะสม 
       มีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

      

2.7  ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน       

3.  การใช้ภาษา 
.   ใชภ้าษาถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน   

      

    .    สือความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบัผูเ้รียน       
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รายการประเมินคุณภาพสือมัลติมีเดีย 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม 5 4 3 2 1 

4.  การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
    4.1   ออกแบบดว้ยระบบความเป็นเหตุเป็นผลทีดี     
            เนือหามีความสมัพนัธต่์อเนืองกนัตาม  
            กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

      

   4.2  บทเรียนช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา 
          ทางวทิยาศาสตร์   

      

  4.3   บทเรียนมีความยดืหยุน่  ตอบสนองความแตกต่าง 

          ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนในการควบคุมลาํดบั 

          เนือหา ลาํดบัการเรียนและแบบทดสอบได ้

      

   4.4   ความยาวของการนาํเสนอแต่ละหน่วย / ตอน 

           เหมาะสม 

      

   4.5   วธีิการในการถ่ายทอดเนือหาน่าสนใจ       

   4.6   แบบทดสอบมีปริมาณเพยีงพอทีสามารถ 

          ตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเองได ้ 
      

5.  ด้านมัลติมีเดยี ( Multimedia) 
    5.1  การออกแบบหนา้จอเหมาะสม ง่ายต่อการใชง้าน  
          สดัส่วนเหมาะสมสวยงาม 

      

   5.2  ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษร ชดัเจน สวยงาม 

          อ่านง่าย เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

      

   5.3  ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว (Video)มีขนาดเหมาะสม   
         ชดัเจน  สอดคลอ้งกบัเนือหา 

      

   5.4  ภาพนิง/ภาพเคลือนไหว (Video)มีความสวยงาม  
         และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 

      

  5.5  คุณภาพเสียงบรรยาย/ดนตรีประกอบ มีความชดัเจน
เหมาะสม  น่าสนใจ 

      

145 



 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม        
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

 

 
ลงชือ ................................................... ผูป้ระเมิน 

                   ( ................................................. ) 
วนัที ........ เดือน .............................. พ.ศ............. 

 

รายการประเมินคุณภาพสือมัลติมีเดีย 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม 5 4 3 2 1 

6.  ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 
    6.1  ออกแบบปฏิสมัพนัธใ์หโ้ปรแกรมใชง่้าย  สะดวก 

          โตต้อบกบัผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอ   

      

    6.2  การควบคุมเสน้ทางการเดินบทเรียน(Navigation)  

          ชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ และสามารถ 

          ยอ้นกลบัไปยงัจุดต่างๆ ไดง่้าย   

      

    6.3  การใชผ้ลป้อนกลบัเสริมแรงหรือใหค้วาม 

          ช่วยเหลือเหมาะสม   ตามความจาํเป็น   
      

7.  แผนการใช้สือ 
  7.1  แผนการใชสื้อมีความสอดคลอ้งกบัสือมลัติมีเดีย 

      

 
    .2  แผนการใชสื้อมีความสอดคลอ้งกบัการประเมินผล 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อ 
บทเรียนมัลติมีเดยีออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลักการทํางานเบืองต้น

ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 

 

คาํชีแจงใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบับทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์เบืองตน้ สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 
5  โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ในแต่ละรายการว่ามีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑใ์ด โดยใส่เครืองหมาย 

 ลงในช่องบอกระดบัคุณภาพของแบบประเมินความพงึพอใจ ตามทีนกัเรียนเห็นสมควร 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ลักษณะทัวไปของบทเรียน 

1.1 ท่านคิดวา่การใชง้านบทเรียน มีความง่ายต่อการใชง้าน      

1.2 ระยะเวลาทีใชใ้นการเรียนมีความเหมาะสม      

1.3 หลงัจากเรียนเสร็จแลว้ทาํใหมี้ความรู้เพมิขึน      

2. การนําเข้าสู่บทเรียน 

2.1 การนําเขา้สู่บทเรียนสามารถทาํให้นักเรียนทราบถึงหัว
เรืองของเนือหาทีเรียนไดใ้นระดบัใด 

     

2.2 การนําเขา้สู่บทเรียนมีการใชภ้าพทีเร้าความสนใจได้ดี
เพยีงใด 

     

2.3 การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชภ้าพเคลือนไหวเร้าความ
สนใจไดดี้เพยีงใด 

     

2.4 การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชต้วัหนังสือเร้าความสนใจ
ไดดี้เพยีงใด      

2.5 การนําเขา้สู่บทเรียนทีมีการใช้เสียงประกอบเร้าความ
สนใจไดดี้เพยีงใด 

     

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 

148 

147 



 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
3. การนําเสนอเนือหา 
3.1 เทคนิคในการนําเสนอเนือหา ช่วยให้สามารถเข้าใจ

เนือหาไดง่้ายขึนเพยีงใด 
     

3.2 เทคนิคในการนาํเสนอเนือหา ช่วยให้สามารถทาํให้การ
เรียนไม่น่าเบือหน่ายและน่าสนใจมากเพยีงใด 

     

3.3 เสียงบรรยายมีความชดัเจนและสามารถกระตุน้ให้เกิด
ความสนใจไดม้ากเพยีงใด 

     

3.4 ปริมาณของเนือหามีความเหมาะสมเพยีงใด      

3.5 มีการยกตวัอยา่งภาพประกอบการสอนไดช้ดัเจนเพยีงใด      

4.  การสรุปเนือหา 
4.1 ท่านคิดวา่การสรุปเนือหาในทุกบทเรียน ช่วยทาํให้ท่าน

จดจาํ และสามารถนาํไปใชง้านไดม้ากนอ้ยเพยีงใด      

4.2 ท่านคิดว่าการสรุปโดยใช้วิธีการเน้นขอ้ความทีสําคัญ
ช่วยทาํให้ท่านจดจาํขอ้ความทีสาํคญัในบทเรียนไดม้าก
นอ้ยเพยีงใด 

     

4.3 ท่านคิดว่าการสรุปเนือหาโดยใช้ภาพประกอบกับ
ตวัอักษรและเสียงบรรยาย ทาํให้ท่านเข้าใจเนือหาได้
มากนอ้ยเพยีงใด 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

5. การกาํหนดคาํถามกิจกรรม 

5.1 คาํถามของกิจกรรมมีความเหมาะสมเพยีงใด      

5.2 มีเนือหาสนับสนุนทีช่วยในการตอบคาํถามคลอบคลุม
เพยีงใด 

     

5.3 คาํถามของกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมเพยีงใด      

 

 



 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
.  แบบทดสอบ 

.1  ท่านคิดว่าวิธีการอธิบายก่อนทาํแบบทดสอบด้วย  คาํ
ชีแจง ช่วยใหท้่านเขา้ใจวธีิการทาํแบบทดสอบ  มากน้อย
เพยีงใด 

     

.  ท่านคิดว่าการใชง้านแบบทดสอบช่วยลดความเครียดที
เกิดขึนในระหวา่งการทาํแบบทดสอบมากนอ้ยเพยีงใด      

.  ท่านคิดวา่การใชปุ้่ ม เป็นตวัเชือมโยงไปยงัจุดต่าง ๆ ของ
แบบทดสอบ  ช่วยทําให้เกิดความคล่องตัวมากน้อย
เพยีงใด 

     

.  ท่านคิดวา่การแสดงผลของคาํตอบทีถูกเลือก  ช่วยทาํให้
ท่านทราบถึงตัวเลือก  ทีได้ถูกเลือกไว้แล้วมากน้อย
เพยีงใด 

     

.  การประเมินคุณค่าของบทเรียน      

.1  ท่านคิดว่าหลังจากใช้บทเรียนแล้ว ทาํให้เขา้ใจเนือหา
เกียวกบัหลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์เพิมขึน
มากนอ้ยเพยีงใด 

     

.  ท่านพงึพอใจกบัการศึกษาเนือหาบทเรียนชุดนีมากนอ้ย
เพยีงใด 

     

 

ขอ้เสนอแนะเพมิเติม 

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

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

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

ลงชือ ................................................... ผูป้ระเมิน 

                   ( ................................................. ) 
วนัที ........ เดือน .............................. พ.ศ.............. 
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แบบประเมินวัดกระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีเรียนด้วย 
บทเรียนมัลติมีเดยีออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลักการทํางานเบืองต้น

ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 

คําชีแจงให้นักเรียนตอบแบบประเมินเกียวกับการทาํงานกลุ่มของนักเรียนในแต่ละรายการ
แบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ใด  โดยใส่ เครืองหมาย   ลงในช่องบอกระดับคุณภาพของ
แบบสอบถาม ตามทีนกัเรียนเห็นสมควร 

ตอนที   ขอ้มูลทวัไปของนกัเรียนทีตอบแบบสอบถาม 

 เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 

 ชือ – สกุล ..................................................................ชนั..........เลขที............... 
ตอนที   แบบสอบถามวดัทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
ร่วม 
มอื
มาก
ทสุีด 

ร่วม 
มอื
มาก 

ร่วม 
มอื
ปาน
กลาง 

ร่วม 
มอื
น้อย 

ร่วม 
มอื
น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 
1. มีการวางเป้าหมายของการทาํงานก่อนลงมือปฏบิติังาน      

2. มีการร่วมกนัวางแผนการทาํงาน      

3. ถึงแมต้อ้งทาํงานร่วมกบัเพือนทีไม่สนิทขา้พเจา้ก็ตงัใจ
ทาํงานเตม็ที      

. ขา้พเจา้ทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้กลุ่ม      

5. ปฏิบติัตามแผนทีกลุ่มวางไวทุ้กขนัตอน      

6. ขา้พเจา้ช่วยกลุ่มทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ      

7. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได ้      

8. ทาํงานทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มอย่างเต็มทีไม่ว่าจะ
เป็นงานทีถนดัหรือไม่ก็ตาม 

     

9. มีการเสนอความคิดใหม่ๆ ทีเพอืในกลุ่มยอมรับได ้      

       

150 



 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
ร่วม 
มอื
มาก
ทสุีด 

ร่วม 
มอื
มาก 

ร่วม 
มอื
ปาน
กลาง 

ร่วม 
มอื
น้อย 

ร่วม 
มอื
น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 
10. มีการแลกเปลียนประสบการณ์และความรู้กบัสมาชิกใน

กลุ่ม 
     

11. มีส่วนร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มศึกษาหาขอ้มูลละตดัสินใจ
ร่วมกนั 

     

12. มีส่วนร่วมในการทาํงานทงัในส่วนทีได้รับมอบหมาย
โดยตรงและส่วนอืนๆ ตามทีสมาชิกขอใหช่้วย      

13. ถึงแมบ้างครังตอ้งทาํงานมากกวา่คนอืนในกลุ่มขา้พเจา้ก็
เตม็ใจทีจะทาํงานโดยไม่คิดวา่เสียเปรียบ      

. มีการพูดคุยซักถามกบัสมาชิกในกลุ่มเพือให้เขา้ใจงาน
มากยงิขึน      

15. สามารถอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจถึงการทาํงานใน
ส่วนทีขา้พเจา้รับผดิชอบได ้

     

16. ร่วมแสดงความคิดเห็นกบัเพอืในกลุ่มทุกครังทีมีประชุม
เพอืใหง้านสาํเร็จ 

  
   

 
 

. ขา้พเจา้และสมาชิกคนอืนในกลุ่มจะผลดักนัแสดงความ
คิดเห็น 

     

18. มีการรับฟังความคิดเห็นของเพอืนในกลุ่ม      

19. มีการพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มด้วยวาจาสุภาพถึงแม้
บางครังจะมีความคิดเห็นทีขดัแยง้กนั 

     

. สามารถเก็บอารมณ์ได้เมือไม่พอใจกบัการทาํงานของ
เพอืในกลุ่ม 

     

21. รับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกบัเพอืนจนงานเสร็จ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
ร่วม 
มอื
มาก
ทสุีด 

ร่วม 
มอื
มาก 

ร่วม 
มอื
ปาน
กลาง 

ร่วม 
มอื
น้อย 

ร่วม 
มอื
น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 
. ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเมือเพือในกลุ่มมี

ปัญหา 
     

. เมือเพือในกลุ่มทาํงานผิดพลาด  ขา้พเจา้พร้อมทีจะช่วย
แกไ้ข      

. ร่วมแกปั้ญหากบัสมาชิกในกลุ่มได ้      

. ร่วมปรับปรุงงานของกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายของงานได ้      

. ยอมรับและปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม      

. เมือต้องเป็นตวัแทนกลุ่มขา้พเจ้ามีการเตรียมตวัอย่าง
เตม็ทีเพอืใหง้านทีนาํเสนอออกมาไดดี้ทีสุด      

 

ขอ้เสนอแนะเพมิเติม 

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

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

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

 

 

ลงชือ ................................................... ผูป้ระเมิน 

                   ( ................................................. ) 
วนัที ........ เดือน .............................. พ.ศ................. 
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แบบประเมินการทํางานกลุ่ม 
บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานของ 

คอมพิวเตอร์เบืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 5โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( )  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
โดยถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 
 การประเมิน    ระดบัการประเมิน   

มากทีสุด    ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
มาก     ใหค้ะแนน   คะแนน 
ปานกลาง    ใหค้ะแนน  คะแนน 
นอ้ย     ใหค้ะแนน  คะแนน 

 

กลุ่มที  ................... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
3. ....................................................................... 
4. ....................................................................... 

 

ที ประเด็นการประเมนิ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

 องคป์ระกอบของกลุ่ม     
 ความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม     
 ขนัตอนการทาํงาน     
 การแสดงความคิดเห็น     
 ความรับผดิชอบ     
 ทศันคติทีดีต่อการทาํงานกลุ่ม     
 การสรุปผลการทาํงานของกลุ่ม     
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ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงชือ…………….………………………. 
    (...............................................................) 

ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิการทาํงานกลุ่ม 
 

ประเด็นการประเมนิ ระดับคะแนน 
 (มากทสุีด)  (มาก)  (ปานกลาง)  (น้อย) 

องคป์ระกอบของกลุ่ม - มีคณะกรรมการ 
- บทบาทหนา้ที 
- หัวขอ้ประชุม 
- วิธีดาํเนินการ 
 

- มีคณะกรรมการ 
- บทบาทหนา้ที 
- หัวขอ้ประชุม 

- มีคณะกรรมการ 
- หัวขอ้ประชุม 

- จดัรูปแบบ
องคป์ระกอบกลุ่ม
ไม่ชดัเจน 

ความร่วมมือ วางแผนร่วมกนั 
ยอมรับขอ้ตกลง 
ของกลุ่มทาํตาม 
ขนัตอนช่วยเหลือ
เพือนในกลุ่ม 

ร่วมวางแผน
ยอมรับขอ้ตกลง 
ทาํตามขนัตอน 
ช่วยเหลือเพือน 
ในกลุ่มนอ้ย 
 

วางแผนร่วมกนั 
ทาํตามขนัตอน 
นอ้ยไม่ช่วยเหลือ 
เพือนในกลุ่ม 

ร่วมวางแผนไม่
ทาํตามขอ้ตกลง
ไม่ช่วยเหลือ
เพือนในกลุ่ม 

ขนัตอนการทาํงาน มีการกาํหนด 
ขนัตอนการ 
ทาํงานทีชดัเจน 
ตงัแต่เริมทาํงาน 
จนกระทงัเห็น 
ผลงานสมบรูณ์ 

มีการกาํหนด 
ขนัตอนการ 
ทาํงานค่อนขา้ง 
ชดัเจนตงัแต่เริม 
การทาํงาน 
จนกระทงัเห็น 
ผลงานสมบรูณ์ 
 

มีการกาํหนด 
ขนัตอนการ 
ทาํงานแต่ยงัมี 
ความสาํเร็จของ 
งานไม่ค่อย 
สมบรูณ์ 

มีการกาํหนด 
ขนัตอนการ 
ทาํงานไม่ชดัเจน 
ทาํให้ผลงานไม่
ค่อยสมบรูณ์ 

การแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกทุกคน 
ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

สมาชิกให้ความ
ร่วมมือแสดง 
ความคิดเห็นเพียง
บางคน 

สมาชิกให้ความ
ร่วมมือแสดง 
ความคิดเห็น
ค่อนขา้งนอ้ย 

สมาชิกให้ 
ความร่วมมือใน 
การแสดง 
ความคิดเห็นนอ้ย
มาก 
 

ความรับผดิชอบ สมาชิกทุก 
คนทาํงานทีไดรั้บ 
มอบหมายจนงาน 
เสร็จสินสมบรูณ์ 
ทนัเวลา 

สมาชิกทาํงานที
ไดรั้บมอบหมาย
จนเสร็จสิน
สมบรูณ์ไม่
ทนัเวลา 

สมาชิกเลียงงาน 
ไม่ทาํหนา้ทีตามที
ไดรั้บมอบหมาย
งานเสร็จแต่ไม่ค่อย 
สมบรูณ์ทนัเวลา 

สมาชิกมีความ
รับผดิชอบนอ้ย
ทาํให้งาน 
บรรลุเป้าหมายไม่
ทนัเวลา 
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ประเด็นการประเมนิ ระดับคะแนน 
 (มากทสุีด)  (มาก)  (ปานกลาง)  (น้อย) 

ทศันคติทีดีต่อการ
ทาํงาน 

มีส่วนร่วม 
รับผดิชอบตงัใจ 
เต็มใจทาํงานทีรับ 
มอบหมายอยา่งมี 
ความสุข 

มีส่วนร่วม 
รับผดิชอบเต็มใจ 
ทาํงานทีรับ 
มอบหมาย 

มีส่วนร่วม 
รับผดิชอบไม่ค่อย
เต็มใจในการ 
ทาํงานทีรับ 
มอบหมาย 

มีความรับผดิชอบ 
ทาํงานทีรับ 
มอบหมายไม่
สมบรูณ์ 

การสรุปผลการ
ทาํงานของกลุ่ม 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปผลการทาํงาน
ของกลุ่มทุกกิจกรรม
อยา่งเป็นระเบียบ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปผลการทาํงาน
ของกลุ่มทุก
กิจกรรมไม่ค่อย
เป็นระเบียบ 

มีส่วนร่วมในการ
สรุปผลการทาํงาน
ของกลุ่มนอ้ยทุก
กิจกรรม 

การสรุปผลการ
ทาํงานของกลุ่มไม่
ครบทุกกิจกรรม 

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพการประเมินตามสภาพจริง  โดยวธีิการสงัเกตจากการทาํกิจกรรมกลุ่ม 
 
 ช่วงคะแนน   ระดบัคุณภาพ 
 24 –     มากทีสุด 
 18 –     มาก 
 12 –     ปานกลาง 
 7 –     นอ้ย 
 
เกณฑก์ารผา่น  ตงัแต่ระดบัคุณภาพดีขึนไป 
 

สรุป    ผา่น   ไม่ผา่น 
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ภาคผนวกค 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืทีใช้ในการวิจัย 

-  ดชันีความสอดคลอ้ง 
-  การหาคุณภาพของบทเรียนมลัติมีเดีย 

-  ตารางแสดงเกณฑก์ารประเมินคุณภาพของบทเรียนมลัติมีเดีย 

-ตารางแสดงการประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

-ตารางแสดงการประเมินความพงึพอใจต่อบทเรียนมลัติมีเดีย 

-  ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางที 8แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการวดั(IOC) 
ของแบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน 

 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

1.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
1.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที 8แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการวดั(IOC) 
ของแบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน(ต่อ) 
 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

6.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย 1.00  
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ตารางที 9แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการวดั(IOC) 
ของแบบประเมินความพงึพอใจทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน 

 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

1.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
1.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
1.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5.5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที 9แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการวดั(IOC) 
ของแบบประเมินความพงึพอใจทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน(ต่อ) 
 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

6.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6.3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย 1.00  
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ตารางที 10แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการวดั(IOC) 
ของแบบสอบถามกระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน 

 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที 10แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการวดั(IOC) 
ของแบบสอบถามกระบวนการทาํงานกลุ่ม โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน(ต่อ) 
 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

24 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย 1.00  
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ตารางที 11แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  (IOC)โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน 
 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 0 3 0.67 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 0 3 0.67 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 0 3 0.67 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที 11แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

                 กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  (IOC)โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จาํนวน 3 ท่าน(ต่อ) 

 

ขอ้ท ี
          ผูเ้ชียวชาญ 

 IOC สรุปผล 
  คนที1  คนที2 คนที3 

25 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 2 1 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 2 1 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 2 1 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 0 3 0.67 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย 0.97  
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ตารางที12แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์โดยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 
จาํนวน 3 ท่าน 

 

ส่วนรายการประเมิน 
         ผูเ้ชียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 

ท่านที  1 ท่านที  2 ท่านที  3 
 

ค่าเฉลีย( ) 
1.  ส่วนนาํของบทเรียน 3.93 4.33 4.33 4.20 

2. เนือหาของบทเรียน 4.00 4.42 5.00 4.47 

3. การใชภ้าษา 4.00 4.50 4.00 4.17 

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 4.00 4.33 4.50 4.28 

5. ดา้นมลัตมีิเดีย (Multimedia) 4.50 4.80 3.80 4.37 

6. ดา้นการออกแบบปฏิสมัพนัธ ์ 3.80 3.67 4.67 4.05 

7. แผนการใชสื้อ 4.00 4.50 5.00 4.50 

รวมคะแนนเฉลีย 4.03 4.36 4.47 4.29 

แปลความหมายระดบัคุณภาพ ดี ดี ดี ดี 

 

 

ตารางที13แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์โดยผูเ้ชียวชาญดา้นบทเรียน
มลัติมีเดีย   จาํนวน  3  ท่าน 
 

ส่วนรายการประเมิน 
         ผูเ้ชียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ 

ท่านที  1 ท่านที  2 ท่านที  3 
 

ค่าเฉลีย( ) 
1.  ส่วนนาํของบทเรียน 3.33 4.33 4.33 4.00 
2. เนือหาของบทเรียน 4.00 4.42 5.00 4.47 

3. การใชภ้าษา 4.00 4.50 4.00 4.16 

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 3.00 4.33 4.50 3.94 

5. ดา้นมลัตมีิเดีย (Multimedia) 3.20 4.80 3.80 3.93 

6. ดา้นการออกแบบปฏิสมัพนัธ ์ 3.33 3.67 4.67 3.89 

7. แผนการใชสื้อ 4.00 4.50 5.00 4.50 

แปลความหมาย 3.55 4.36 4.47 4.13 

แปลความหมายระดบัคุณภาพ ปานกลาง ดี ดี ดี 
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ตารางที 14แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 

  ทางการเรียน 

 

ขอ้ท ี   ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ ขอ้ทีเลือกนาํไปใช ้

1 0.74 0.40                ใชไ้ด ้  

2 0.48 0.38                ใชไ้ด ้ - 

3 0.74 0.40                ใชไ้ด ้  

4 0.42 0.28                ใชไ้ด ้  

5 0.94 0.46 ใชไ้ม่ได ้ - 

6 0.38 -0.11 ใชไ้ม่ได ้ - 

7 0.52 0.73                ใชไ้ด ้  

8 0.61 0.37                ใชไ้ด ้  

9 0.68 0.51                ใชไ้ด ้  

10 0.57 -0.01 ใชไ้ม่ได ้ - 

11 0.83 0.69 ใชไ้ม่ได ้  

12 0.48 0.38                ใชไ้ด ้  

13 0.28 0.36                ใชไ้ด ้  

14 0.13 0.63 ใชไ้ม่ได ้ - 

15 0.78 0.75 ใชไ้ด ้  

16 0.09 0.55 ใชไ้ม่ได ้ - 

17 0.34 0.46                ใชไ้ด ้  

18 0.61 0.37                ใชไ้ด ้  

19 0.34 0.46 ใชไ้ด ้  

20 0.68 0.24                ใชไ้ด ้  

21 0.18 0.12 ใชไ้ม่ได ้ - 

22 0.78 0.75                ใชไ้ด ้ - 

23 0.54 0.49                ใชไ้ด ้  

24 0.50 0.93                ใชไ้ด ้  

25 0.52 0.73 ใชไ้ด ้  
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26 0.68 0.51                ใชไ้ด ้  

ขอ้ท ี   ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ ขอ้ทีเลือกนาํไปใช ้

27 0.54 0.49 ใชไ้ด ้  

28 0.19 -0.27 ใชไ้ม่ได ้ - 

29 0.11 -0.61 ใชไ้ม่ได ้ - 

30 0.23 0.26 ใชไ้ด ้  

31 0.12 -0.06 ใชไ้ม่ได ้ - 

32 0.45 0.63 ใชไ้ด ้  

33 0.26 0.79 ใชไ้ด ้  

34 0.45 0.63 ใชไ้ด ้  

35 0.68 0.51                ใชไ้ด ้  

36 0.61 0.37                ใชไ้ด ้ - 

37 0.54 0.49                ใชไ้ด ้  

38 0.68 0.51 ใชไ้ด ้  

39 0.54 0.49                ใชไ้ด ้ - 

40 0.55 0.25 ใชไ้ด ้  

41 0.74 0.40                ใชไ้ด ้  

42 0.28 0.36                ใชไ้ด ้  

43 0.39 0.55                ใชไ้ด ้  

44 0.42 0.28 ใชไ้ด ้  

38 0.68 0.51 ใชไ้ด ้  

 

 

หมายเหตุ1.ขอ้สอบทีผา่นเกณฑ ์จะมีค่า p ระหวา่ง 0.20 - 0.80และค่า rตงัแต่ 0.20ขึนไป 

                  2.คดัเลือกขอ้สอบจาํนวน30ขอ้ โดยคดัเลือกจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ขอ้สอบที 

ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ขอ้ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23,   

   24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 

ค่าความเชือมนั  0.77 
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ตารางที 15แสดงผลการประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 

รายการประเมิน  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1.  มีการวางเป้าหมายของการทาํงานก่อนลงมือปฏิบติังาน 4.06 0.60 ร่วมมือระดบัมาก 
2.  มีการร่วมกนัวางแผนการทาํงาน 4.09 0.75 ร่วมมือระดบัมาก 

3.  ถึงแมต้อ้งทาํงานร่วมกบัเพอืนทีไม่สนิทขา้พเจา้ก็ตงัใจ 

ทาํงานเตม็ที 
4.09 0.90 ร่วมมือระดบัมาก 

4.  ขา้พเจา้ทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้กลุ่ม 4.32 0.72 ร่วมมือระดบัมาก 

5.  ปฏิบติัตามแผนทีกลุ่มวางไวทุ้กขนัตอน 4.21 0.81 ร่วมมือระดบัมาก 

6.  ขา้พเจา้ช่วยกลุ่มทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 4.12 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 

7.  สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได ้ 3.82 0.92 ร่วมมือระดบัมาก 

8.  ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มอยา่งเตม็ทีไม่วา่จะ 

เป็นงานทีถนดัหรือไม่ก็ตาม 

3.82 0.92 ร่วมมือระดบัมาก 

9.  มีการเสนอความคิดใหม่ๆ ทีเพอืในกลุ่มยอมรับได ้ 4.12 0.77 ร่วมมือระดบัมาก 

10.  มีการแลกเปลียนประสบการณ์และความรู้กบัสมาชิก 

ในกลุ่ม 
4.06 0.81 ร่วมมือระดบัมาก 

11.  มีส่วนร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มศึกษาหาขอ้มูลและ 

ตดัสินใจร่วมกนั 

4.09 0.90 ร่วมมือระดบัมาก 

12.  มีส่วนร่วมในการทาํงานทงัในส่วนทีไดรั้บมอบหมาย 

โดยตรงและส่วนอืนๆ ตามทีสมาชิกขอใหช่้วย 
4.21 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 

13.  ถึงแมบ้างครังตอ้งทาํงานมากกวา่คนอืนในกลุ่ม 

ขา้พเจา้ก็เตม็ใจทีจะทาํงานโดยไม่คิดวา่เสียเปรียบ 
4.12 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 

14.  มีการพดูคุยซกัถามกบัสมาชิกในกลุ่มเพอืใหเ้ขา้ใจงาน 

มากยงิขึน 
3.82 0.90 ร่วมมือระดบัมาก 

15.  สามารถอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจถึงการทาํงาน 

ในส่วนทีขา้พเจา้รับผดิชอบได ้

3.91 0.71 ร่วมมือระดบัมาก 

16.  ร่วมแสดงความคิดเห็นกบัเพอืในกลุ่มทุกครังทีมี 

ประชุมเพอืใหง้านสาํเร็จ 
 

4.18 0.83 ร่วมมือระดบัมาก 

X
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รายการประเมิน  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
17.  ขา้พเจา้และสมาชิกคนอืนในกลุ่มจะผลดักนัแสดง 

ความคิดเห็น 
3.88 0.95 ร่วมมือระดบัมาก 

18.  มีการรับฟังความคิดเห็นของเพอืนในกลุ่ม 4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 

19.  มีการพดูคุยกบัสมาชิกในกลุ่มดว้ยวาจาสุภาพถึงแม ้

บางครังจะมีความคิดเห็นทีขดัแยง้กนั 

3.91 0.79 ร่วมมือระดบัมาก 

20.  สามารถเก็บอารมณ์ไดเ้มือไม่พอใจกบัการทาํงานของ 

เพอืในกลุ่ม 

3.88 0.95 ร่วมมือระดบัมาก 

21.  รับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกบัเพอืนจนงานเสร็จ 4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 

22.  ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจเมือเพอืในกลุ่มมี 

ปัญหา 
3.85 0.78 ร่วมมือระดบัมาก 

23.  เมือเพอืในกลุ่มทาํงานผดิพลาด  ขา้พเจา้พร้อมทีจะ 

ช่วยแกไ้ข 
3.79 0.81 ร่วมมือระดบัมาก 

24.  ร่วมแกปั้ญหากบัสมาชิกในกลุ่มได ้ 4.06 0.92 ร่วมมือระดบัมาก 

25.  ร่วมปรับปรุงงานของกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายของงานได ้ 4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 

26.  ยอมรับและปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 4.35 0.69 ร่วมมือระดบัมาก 

27.  เมือตอ้งเป็นตวัแทนกลุ่มขา้พเจา้มีการเตรียมตวัอยา่ง 

เตม็ทีเพอืใหง้านทีนาํเสนอออกมาไดดี้ทีสุด 
4.35 0.73 ร่วมมือระดบัมาก 

ผลการประเมิน 4.08 0.47 ร่วมมือระดบัมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางที 16แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 
 

รายการทีประเมนิ 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. ผลการ
ประเมิน 

.  องคป์ระกอบของกลุ่ม . 0 .  ดี 

.  ความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม .  .  ดีมาก 

.  ขนัตอนการทาํงานกลุ่ม .  .  ดี 

.  การแสดงความคิดเห็น .  .  ดีมาก 

.  ความรับผดิชอบ .  .  ดีมาก 

.  ทศันคติทีดีต่อการทาํงานกลุ่ม .  .  ดี 

.  การสรุปผลการทาํงานกลุ่ม .  .  ดีมาก 
ระดับคะแนนเฉลียรวม .  .  ดีมาก 
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ตารางที17แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ลกัษณะทวัไปของบทเรียน 4.22 0.67 มาก 
1.1  ท่านคิดวา่การใชง้านบทเรียน มีความง่ายต่อการใช ้

งาน 

4.06 0.65 มาก 

1.2  ระยะเวลาทีใชใ้นการเรียนมีความเหมาะสม 4.09 0.71 มาก 

1.3  หลงัจากเรียนเสร็จแลว้ทาํใหมี้ความรู้เพมิขึน 4.50 0.66 มาก 

2. การเขา้สู่บทเรียน 4.21 0.67 มาก 

2.1  การนาํเขา้สู่บทเรียนสามารถทาํใหน้กัเรียนทราบถึง 

หวัเรืองของเนือหาทีเรียนไดใ้นระดบัใด 

4.38 0.60 มาก 

2.2  การนาํเขา้สู่บทเรียนมีการใชภ้าพทีเร้าความสนใจ 

ได ้

4.03 0.67 มาก 

2.3  การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชภ้าพเคลือนไหวเร้า 
ความสนใจได ้

4.24 0.74 มาก 

 2.4  การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชต้วัหนงัสือเร้าความ 

สนใจได ้
4.03 0.72 มาก 

2.5  การนาํเขา้สู่บทเรียนทีมีการใชเ้สียงประกอบเร้า 
ความสนใจได ้

4.38 0.60 มาก 

3. การนาํเสนอเนือหา 4.29 0.67 มาก 

3.1  เทคนิคในการนาํเสนอเนือหา ช่วยใหส้ามารถเขา้ใจ 

เนือหาไดง่้ายขึน 

4.38 0.60 มาก 

3.2  เทคนิคในการนาํเสนอเนือหา ช่วยใหส้ามารถทาํให ้

การเรียนไม่น่าเบือหน่ายและน่าสนใจ 

4.12 0.69 มาก 

3.3  เสียงบรรยายมีความชดัเจนและสามารถกระตุน้ให้ 
เกิดความสนใจได ้

4.35 0.73 มาก 

3.4  ปริมาณของเนือหามีความเหมาะสม 4.24 0.74 มาก 

3.5  มีการยกตวัอยา่งภาพประกอบการสอนไดช้ดัเจน 

 
4.38 0.60 มาก 

X
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รายการประเมิน  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
4. การสรุปเนือหา 4.25 0.72 มาก 

4.1  ท่านคิดวา่การสรุปเนือหาในทุกบทเรียน ช่วยทาํให ้

ท่านจดจาํ และสามารถนาํไปใชง้านไดม้ากนอ้ย 
4.29 0.80 มาก 

4.2  ท่านคิดวา่การสรุปโดยใชว้ธีิการเนน้ขอ้ความที 
สาํคญัช่วยทาํใหท้่านจดจาํขอ้ความทีสาํคญัใน 

บทเรียนได ้

4.09 0.75 มาก 

4.3  ท่านคิดวา่การสรุปเนือหาโดยใชภ้าพประกอบกบั 

ตวัอกัษรและเสียงบรรยาย ทาํใหท้่านเขา้ใจเนือหา 
ได ้

4.38 0.60 มาก 

5. การกาํหนดปัญหาของบทเรียนและแบบฝึกหดั 4.10 0.80 มาก 

5.1  คาํถามของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.21 0.81 มาก 

5.2  มีเนือหาสนบัสนุนทีช่วยในการตอบคาํถามคลอบ 

คลุม 

4.21 0.77 มาก 

5.3  คาํถามของกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 3.88 0.81 มาก 

6. แบบทดสอบ 4.20 0.69 มาก 

6.1  ท่านคิดวา่วธีิการอธิบายก่อนทาํแบบทดสอบดว้ย   
คาํชีแจง ช่วยใหท้่านเขา้ใจวธีิการทาํแบบทดสอบ 

4.41 0.61 มาก 

6.2  ท่านคิดวา่การใชง้านแบบทดสอบช่วยลด 

ความเครียดทีเกิดขึนในระหวา่งการทาํแบบทดสอบ 
4.12 0.69 มาก 

6.3  ท่านคิดวา่การใชปุ้่ ม เป็นตวัเชือมโยงไปยงัจุดต่าง ๆ  
ของแบบทดสอบ ช่วยทาํใหเ้กิดความคล่องตวั 

4.15 0.66 มาก 

6.4  ท่านคิดวา่การแสดงผลของคาํตอบทีถูกเลือก  ช่วย 

ทาํใหท้่านทราบถึงตวัเลือก ทีไดถู้กเลือกไวแ้ลว้ 

4.12 0.81 มาก 

7.  การประเมินคุณค่าของบทเรียน 4.14 0.71 มาก 

7.1  ท่านคิดวา่หลงัจากใชบ้ทเรียนแลว้ ทาํใหเ้ขา้ใจ 

เนือหาเกียวกบัหลกัการทาํงานเบืองตน้ของ 

คอมพวิเตอร์เพมิขึน 

4.03 0.67 มาก 

7.2  ท่านพงึพอใจกบัการศึกษาเนือหาบทเรียนชุดนี 4.24 0.74 มาก 

ผลการประเมิน 4.20 0.70 มาก 

X
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ภาคผนวก ง 

                                               วิเคราะห์ผลในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการสงัเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แนวคิดของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และดา้นสือมลัติมีเดีย  
สรุปประเด็นในการพฒันาสือมลัติมีเดียแบบร่วมมือผา่นเวบ็ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของ
คอมพวิเตอร์  จากแนวคิดของผูเ้ชียวชาญ 2 ดา้น ดงันี 
ด้านเนือหา 
            1)  การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพือให้สามารถเชือมโยง
ความรู้ไปสู่เนือหา เรือง หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์เบืองตน้ ควรมีการนาํเขา้สู่บทเรียนใน
รูปแบบ ดงัต่อไปนี การถามคาํถามทีน่าสนใจ การเล่นเกม  นาํเสนอวีดิโอหรือรูปภาพทีเกียวขอ้ง 
เป็นตน้ 

2)  การสอนเนือหา เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  ระดบัชนัประถมศึกษา
ปีที  5ควรมีการดาํเนินกิจกรรม ดงัแนวทางต่อไปนี  การนาํเสนอเป็นภาพและเสียง การนาํเสนอ
วดิีโอเนือหา การกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

3)  เนือหา เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  5ที
กาํหนดไวมี้ความเหมาะสมดีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหค้รบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
             4)  การจดัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือง หลักการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์ ตามกระบวนการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว ์ควรจดักิจกรรม
ตามแนวทางต่อไปนี  มีการตงัคาํถามทีกระตุน้ความคิดให้นักเรียนสนใจหาคาํตอบ  นักเรียนแบ่ง
กนัเรียนรู้ตามโจษยท์ีกาํหนด ได้ใชก้ารคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นักเรียนสามารถปฏิบตัิเองได้
สรุปองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

5)  การวดัและประเมินผลวา่นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนจากสือมลัติมีเดียแบบ
ร่วมมือผ่านเว็บ เรือง หลักการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ นันตรวจสอบได้จาก การตอบ
คาํถามจากเรืองทีเรียน การสงัเกตพฤติกรรมการตอบคาํถาม การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลงัเรียน   
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ด้านสือมัลติมีเดีย 
                   1)  การออกแบบสือมลัติมีเดียแบบร่วมมือผ่านเวบ็ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของ
คอมพวิเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ใหมี้ประสิทธิภาพควรออกแบบในลกัษณะการ
นาํเสนอเป็นลาํดบัขนัตอน  มีทงัภาพและเสียงประกอบ ในสือมลัติมีเดีย 

 2)  สือมัลติมีเดียแบบร่วมมือผ่านเว็บ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์
ดา้นการออกแบบมลัติมีเดียควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

ดา้นขอ้ความ  ประกอบไปดว้ย ขอ้ความประกอบภาพนิงขอ้ความประกอบภาพเคลือนไหว 
(Video) และ ขอ้ความพร้อมเสียงบรรยายโดยใชป้ระกอบกนัใหเ้หมาะกบักบัเนือหาทีนาํเสนอในแต่
ละตอน 

ดา้นภาพและกราฟิก  ประกอบไปดว้ย  ภาพนิงวีดิทศัน์(Video)  และ Animation  โดยการ
ออกแบบภาพ/สี/ขอ้ความ ตอ้งใหมี้ความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

และเร้าความสนใจของผูเ้รียนได้ 
                  ดา้นขนาดของตวัอกัษรและรูปแบบของตวัอกัษรตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
ดา้นเสียง   ประกอบไปดว้ย เสียงบรรยายหรือพดูเสียงเอฟเฟ็กต ์ และเสียงเพลง/ดนตรีประกอบ 

ดา้นการควบคุมหนา้จอ  ประกอบไปดว้ยปุ่มหลกัต่างๆ ไดแ้ก่ ปุ่ มเดินหนา้ 

ปุ่ มยอ้นกลบั  ปุ่ มใช/้ไม่ใชเ้สียง  ปุ่ มไปหนา้หลกั และปุ่มออกจากบทเรียน  การจดัรูปแบบของปุ่ม
ในแต่ละกรอบควรเป็นรูปแบบเดียวกนั 

3)รูปแบบของการทดสอบวดัและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน  เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์   ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5ควรมีหลากหลาย
รูปแบบทงัแบบเติมคาํ  และแบบเลือกตอบ เป็นตน้ ในการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ควรมีการแสดงผลยอ้นกลบั โดยใชก้ารแสดงผลในลกัษณะเสียงภาพกราฟิกภาพเคลือนไหว  และ 
ขอ้ความ  เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะเพมิเติมในการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ให้ผลยอ้นกลบัเฉพาะบอกคะแนน  
และในการแสดงผลยอ้นกลบัของการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ควรแสดงผลคะแนน พร้อมบอก
เฉลยดว้ยและในการแสดงผลยอ้นกลบัควรมีการเปรียบเทียบคะแนนทีนกัเรียนทาํไดก่้อนเรียน-หลงั
เรียน (แสดงเป็น % หรือ ค่าร้อยละ) 
 

 

 

 

176 



 

ตารางที 15 แสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ ตามเกณฑ ์60/60 

ของขนัการทดลองเดียว (One-to-one Tryout) 
 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนรวม 
(30) 

 

ร้อยละ 

(E1) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน(30) 

 

ร้อยละ 

(E2) 
 

ตอนที 1 

(15) 
ตอนที 2 

(15) 
1 10 13 23 76.67 25 83.33 

2 9 11 20 66.67 19 63.33 

3 12 11 23 76.67 21 70.00 

เฉลียร้อยละ 73.33 72.22 

ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  = 73.33/72.22 
 

 

ตารางที 16 แสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ ตามเกณฑ ์70/70 

ของขนัการทดลองแบบกลุ่มยอ่ย (Small group Tryout) 
นกัเรียน
คนที 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนรวม 
(30) 

 

ร้อยละ 

(E1) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน(30) 

 

ร้อยละ 

(E2) 
 

ตอนที 1 

(15) 
ตอนที 2 

(15) 
1 11 13 24 80.00 25 83.33 

2 13 11 24 80.00 24 80.00 

3 12 11 23 76.67 24 80.00 

4 13 12 25 83.33 23 76.67 

5 14 9 23 76.67 24 80.00 

6 13 11 24 80.00 23 76.67 

7 14 11 25 83.33 26 86.67 

8 12 11 23 73.33 25 83.33 

9 14 12 26 86.67 24 80.00 

เฉลียร้อยละ 80.37 80.74 

ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  = 80.37/80.74 
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ตารางที  17แสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ ตามเกณฑ ์  80/80 

ของขนัการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนรวม 
(30) 

 

ร้อยละ 

(E1) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน(30) 

 

ร้อยละ 

(E2) 
 

ตอนที 1 

(15) 
ตอนที 2 

(15) 
1 10 13 23 76.66 25 83.33 

2 9 11 20 66.66 23 76.66 

3 12 11 23 76.66 24 80.00 

4 14 12 26 86.66 25 83.33 

5 15 13 28 93.33 26 86.66 

6 13 12 25 83.33 24 80.00 

7 14 11 25 83.33 23 76.66 

8 14 13 27 90.00 25 83.33 

9 14 12 26 86.66 25 83.33 

10 13 10 23 76.66 23 76.66 

11 13 11 24 80.00 26 86.66 

12 11 14 25 83.33 22 73.33 

13 12 12 24 80.00 23 76.66 

14 12 13 25 83.33 26 86.66 

15 10 13 23 76.66 24 80.00 

16 11 10 21 70.00 20 66.66 

17 13 11 24 80.00 23 76.66 

18 14 14 28 93.33 27 90.00 

19 11 14 25 83.33 25 83.33 

20 13 11 24 80.00 23 76.66 

21 14 13 27 90.00 26 86.66 

22 11 14 25 83.33 24 80.00 

23 10 14 24 80.00 21 70.00 

24 10 13 23 76.66 23 76.66 
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ตารางที17แสดงการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ ตามเกณฑ ์80/80 

ของขนัการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
นกัเรียน
คนที 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนรวม 
(30) 

 

ร้อยละ 

(E1) 

คะแนนสอบ
หลงัเรียน(30) 

 

ร้อยละ 

(E2) 
 

ตอนที 1 

(15) 
ตอนที 2 

(15) 
25 12 11 23 76.66 24 80.00 

26 12 12 24 80.00 26 86.66 

27 11 14 25 83.33 23 76.66 

28 13 13 26 86.66 25 83.33 

29 11 13 24 80.00 23 76.66 

30 13 12 26 86.66 26 86.66 

31 10 13 23 76.66 22 73.33 

32 12 12 24 80.00 25 83.33 

33 12 13 25 83.33 26 86.66 

34 13 12 25 83.33 24 80.00 

เฉลียร้อยละ 81.67 80.39 

ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  = 81.67/80.39 
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ตารางที18แสดงคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วม  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
 

คนที คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
1 9 25 

2 17 23 

3 14 24 

4 12 25 

5 9 26 

6 17 24 

7 10 23 

8 13 25 

9 14 25 

10 15 23 

11 15 22 

12 14 22 

13 12 23 

14 11 26 

15 14 24 

16 12 20 

17 19 23 

18 23 27 

19 13 25 

20 19 23 

21 13 26 

22 19 24 

23 18 21 

24 16 23 
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ตารางที 18แสดงคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วม  เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

คนที 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
  25 19 25 
  26 18 21 
  27 19 24 
  28 14 23 

  29 20 18 
  30 16 23 
  31 14 19 

  32 16 20 

  33 14 19 

  34 19 21 

ค่าเฉลีย 15.21 23.09 
ร้อยละ 44.73 67.64 
S.D. 3.36 2.20 
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แสดงผลการวเิคราะห์ค่า t-test แบบ dependent 

  Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 POST 23.09 34 2.207 .378 

PRE 15.21 34 3.355 .575 

 
  
 
  
 
 
 Paired Samples Test 
 

 
 
 

Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference    

   Lower Upper    
Pair 1 POST 

- PRE 7.88 4.354 .747 5.84 9.92 10.557 33 .000 
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ภาคผนวกจ 

ตัวอย่างสือมัลติมีเดยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตวัอยา่งบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงาน
เบืองตน้ของคอมพวิเตอร์  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํเขา้สู่บทเรียน 

   หนา้เมนูหลกั 
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บทเรียน คอมพิวเตอร์คอือะไร 

บทเรียน 

เมนูกิจกรรมการเรียน 

กิจกรรมที 1 
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ทาํแบบทดสอบ 

กิจกรรมที 2 

      บทเรียน 
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ภาคผนวกฉ 

ภาพการดําเนินการหาประสิทธิภาพและการทดลองใช้บทเรียนมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดีย 

 

 

 
 

 

 

 

การทดลองรายบุคคล (One to one tryout)   

การทดลองกลุ่มย่อย(Small Group tryout)   

การทดลองนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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