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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การ
สรางเว็บเพ็จ (2) เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) กลุม
ตัวอยางที่ศึกษา คือ นักเรียน ระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบาน
ตาก ภาคการศึกษา ที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 15 หองเรียน โดยใชวิธี การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI ) เรื่องการสรางเว็บเพ็จ สอบถามคุณภาพของสื่อ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคา
รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ผลการวิจัยพบวา 1.
องคประกอบหนาจอ จากการประเมิน สื่อในดานองคประกอบ การจัดวางการเลือกใชพื้นที่ในการ
นําเสนอ ความเหมาะสมของสีพื้น สีเมนูความถูกตองของขอความตามหลักภาษาการสื่อความหมาย
ของเมนูตาง ๆ พบวาผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) คุณภาพอยูในระดับ
ดี2. ตัวอักษร จากการประเมินสื่อในดานตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรความหนาแนน
ของตัวอักษรความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแตละสไลดการสื่อความหมายของตัวอักษรมี
ความสอดคลองกับเนื้อหา พบวาผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก 3. ภาพนิ่ง จากการ
ประเมินสื่อในดานภาพนิ่ง ขนาดของรูปภาพตาง ๆ ที่ใช จํานวนรูปภาพที่ใช ในแตละหนานําเสนอ
ความคมชัด ความเหมาะสมของสีการนําเสนอรูปภาพมีความสอดคลองกับเสียง
การจัดวาง
องคประกอบตาง ๆ ของภาพในแตละหนาที่นําเสนอ พบวาผลการประเมินอยูในระดับดี 4.
ภาพเคลื่อนไหว จากการประเมินสื่อในดานภาพเคลื่อนไหว ขนาดของภาพเคลื่อนไหวที่ใชนําเสนอและ
การนําเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคลองกับเสียงบรรยาย คุณภาพอยูในระดับปานกลาง สวน
ความเหมาะสมของจํานวนภาพเคลื่อนไหว คุณภาพไมผาน

5. วีดิทัศน จากการประเมินสื่อในดาน วีดีทัศน ขนาดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ มุมมองของภาพ
วีดิทัศนที่ใชนําเสนอสอดคลองกับเนื้อหา ความคมชัดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอระยะเวลาในการ
นําเสนอภาพวีดิทัศน ผลการประเมินอยูในระดับดี6. เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ จาก
การประเมินความชัดเจนของเสียงบรรยาย ระดับความดังของเสียงบรรยาย ความยาวของเสียง
บรรยายในแตละหนาที่ นําเสนอ การอานออกเสียงถูกตองตามหลักภาษาความชัดเจนของเสียงดนตรี
ระดับความดังของเสียงดนตรีการสรางบรรยากาศ ความชัดเจนของเสียง ความเหมาะสม ของเสียง
ประกอบกับเนือ้ หา พบวา คุณภาพอยูในระดับปานกลาง และคุณภาพระดับดี 7. การปฏิสัมพันธของ
บทเรียน ในเรื่องการใชปุมตางๆ เปนตัวเชื่อมโยงเนื้อหา ไปยัง จุดตางๆ ภายในบทเรียนและระหวาง
บทเรียนมี ความสมบูรณ รูปแบบการปฏิสัมพันธดวยวิธีการคลิกปุมตางๆ ในแตละหนาที่นําเสนอมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา การใหขอมูลยอนกลับ (Feed back) โดยใชสื่อหลายแบบในกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา พบวาผลการประเมินคุณภาพสื่ออยูในระดับดี 8. การนําเขาสูบทเรียน ในดานการ
นําเขาสูบทเรียน ชวยทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขตเนื้อหา การนําเขาสูบทเรียนกระตุนใหเกิดความ
สนใจ อยากที่จะเรียนรู จากผลการประเมินคุณภาพสื่ออยูในระดับดี 9. รูปแบบการนําเสนอ ในเรื่อง
การนําเสนอเนื้อหาแบบทีละชวงทีละตอน โดยการใชขอความและรูปภาพพรอมเสียงบรรยาย มีความ
เหมาะสมตอการเรียนรูเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหาแสดงขั้นตอนประกอบดวยภาพวีดีทัศน มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนที่นําเสนอ จากการประเมินคุณภาพพบวาอยูในระดับดี 10. การสรุป
บทเรียน การสรุปบทเรียน เนื้อหามีความกระชับ และมีความสอดคลองกันของเนื้อหาการสรุป
บทเรียน โดยใชรูปภาพประกอบเนื้อหา และมีความเหมาะสมกับเนื้อหา จากการประเมินคุณภาพ
บทเรียนพบวา คุณภาพอยูในระดับปานกลางและดี 11. รูปแบบของแบบทดสอบ ในเรื่อง ความ
เหมาะสมของคําชี้แจงอธิบายการทําแบบทดสอบความยืดหยุนในการทําแบบทดสอบ ความคลองตัว
ในการใชเมนูคําสั่งในการเชื่อมโยง การแสดงผลของคําตอบที่ถูกเลือกโดยแสดงผลเปนลักษณะของ
กระดาษคําตอบมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบที่ใช ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล ความ
เหมาะสมของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จากผลการประเมินพบวา คุณภาพระดับดี และ
ปานกลาง สวนความเหมาะสมของรูปภาพที่ใชในแบบทดสอบนั้นผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ
ไมผาน12. ดานอื่น ๆ ดานการแสดงคําแนะนําการใชบทเรียน ชวยทําใหเขาใจวิธีการใชบทเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น ความทันสมัยของ ความสะดวกและงายตอการใชงานของบทเรียนบทเรียน จากการประเมิน
คุณภาพบทเรียนพบวา คุณภาพอยูในระดับดี สรุปวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ ทําให ไดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของตอไป อีกทั้งยังสามารถรองรับสื่อการสอนผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตได ดังนั้นผูบริหารหรือครูผูสอนควรสนับสนุน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน(CAI) อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องปจจุบันบุคลากรถือไดวาเปนกําลัง
ในการขับเคลื่อนประเทศใหกาวหนาไปในทิศทางที่ถูกตอง เพื่อพัฒนาประเทศใหเกิดการแขงขันกับ
ประเทศอื่น ๆ จึงตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการใหความสําคัญกับระบบการศึกษาที่เปนระบบ
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคล ประกอบกับเทคโนโลยีตางๆ ที่เขามา
มีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับผูศึกษาจึงตองการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ เนื่องจากเนื้อหาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบรรยาย ซึ่งนักเรียนใหความสนใจนอย
ดังนั้นจากปญหาที่เกิดขึ้นผูศึกษาจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อเพิ่มความ
นาสนใจใหกับบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนอีกหนึ่งวิธีที่ไดถูกนํามาใชในการเรียนการ
สอน เพราะสื่อการสอน (CAI) นั้นมีทั้งภาพเสียงประกอบมีแบบฝกหัดกอนเรียนและหลังเรียนนักเรียน
สามารถเรียนรูผานสื่อการสอน (CAI) ไดดวยตนเอง ผูศึกษาจึงคิดวานาจะทําใหนักเรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนมากขึ้น ทําใหสะดวกในการเรียนรู สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบมากขึ้น เพื่อการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้ทําใหผูศึกษาตองการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
มาเพื่อประเมินหาคุณภาพความเหมาะสมของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน CAI ในการพัฒนาการเรียน
การสอนเรื่องการสรางเว็บเพ็จ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
2. เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
สมมติฐานการวิจัย
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) ที่มีคุณภาพความเหมาะสมดีทุกดาน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรเปนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพ
บานตาก จํานวน 15 คน
2. กลุมนักศึกษาระดับชั้น ปวส .2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบานตาก
จํานวน 15 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
3.1 ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก องคประกอบหนาจอ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน เสียง
บรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ การปฏิสัมพันธของบทเรียน การนําเขาสูบทเรียนรูปแบบ
การนําเสนอ การสรุปบทเรียน รูปแบบของแบบทดสอบ ดานอื่น ๆ
4. ระยะเวลาที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1-2 สัปดาห ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554
5. เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบประเมินสื่อการสอน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของตอไป อีกทั้งยังสามารถรองรับสื่อการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หมายถึง สือ่ การเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู
ดวยตัวเองซ่งึ ประกอบดวยคําชี้แจงในการใชบทเรียน CAI สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน และเนื้อหารายวิชา

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ ครูผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานที่เกี่ยวของจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ โดย
มีเนื้อหาที่ไดจากการศึกษาคนควาเปนลําดับดังตอไปนี้
1. ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ทฤษฎีการเรียนรูของมนุษยที่เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน มาจากภาษาอังกฤษวา Computer Assisted Instruction หรือใชคํา
ยอวา CAI และมีผูใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายทาน ดังนี้
เคแอล ชินน ( K.L. Zinn. 1976 : 28 ) ไดใหความหมายไววา “ คอมพิวเตอรชวยสอน
หมายถึงการใชคอมพิวเตอรแสดงการฝกฝน ฝกหัดแบบฝกหัดและบททบทวนลําดับบทเรียนใหแก
นักเรียนและบางสวนที่ชวย
นักเรียนในดานการโตตอบเกี่ยวกับเนื้อหาของการเรียนการสอน”
พรีนิส ( Prenis. 1977 : 20 ) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง
คอมพิวเตอรที่ชวยทําใหนักเรียนเรียนรูรายวิชาไปทีละขั้นตอน โดยขณะที่มีการเรียนการสอนที่ขึ้นอยู
กับการตอบสนองของนักเรียนนั้นคอมพิวเตอรจะทําหนาที่ ถามคําถามให คอมพิวเตอรสามารถ
ยอนกลับไปสูรายละเอียดที่ผานมาแลวได หรือสามารถใหการฝกฝนซ้ําใหแกนักเรียนได
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( กระทรวงศึกษาธิการ . 2528 : 1) ไดให
ความหมายไดดังนี้ คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาชวยสอนวิชาตาง ๆ ให
มนุษย โดยการนําเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอรใชชวยสอนโดยให
เครื่องกับผูเรียนโตตอบกันเอง ทั้งนี้จะรวมถึงการสอนใหรูจักเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอรแตไม
รวมถึงการสอนคนใหรูจักวิธีใชคอมพิวเตอรหรือรูวาคอมพิวเตอรเปนอยางไร คอมพิวเตอรจึงเปนเพียง
เครื่องมืออยางหนึ่งที่ครูนํามาใชเปนสื่อในการสอน
ยืน ภูวรวรรณ (2531 : 120-129) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ไดนําเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่
เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ นักเรียน แตละคน

พวงเพชร วัชรรัตนพงค (2526 :16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนําเอา
คอมพิวเตอรเขามาชวยครูในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเนื้อหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจาก
คอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชาบางบทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูก
ดําเนินไปเปนระบบ คอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได เมื่อนักเรียนกระทําผิดขั้นตอนและ
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยสนองความแตกตางของความสามารถ
ระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย
จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรกับโปรแกรมบทเรียนมาชวยในการเรียนการสอน
มีการวางแผนเนื้อหาวิชาอยางเปนขั้นตอน สามารถตอบสนองกับผูเรียน มีการทบทวน การทํา
แบบฝกหัด และการประเมินผล
2. ทฤษฎีการเรียนรูของมนุษยที่เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยและสงผลกระทบตอแนวคิดในการออกแบบ
โครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism)
3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory)
4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility)
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
เชื่อวาจิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย
(Scientific
Study of Human Behavior) และการเรียนรูของมนุษยเปนที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม
ภายนอก มีแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimuli and
Response) เชื่อวาการตอบสนองกับสิ่งเราของมนุษยจะเกิดขึ้นควบคูกันในชวงเวลาที่เหมาะสม การ
เรียนรูของมนุษยเปนพฤติกรรมแบบอาการกระทํา (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง
(Reinforcement) เปนตัวการ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้ไมพูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย ความ
ทรงจํา ภาพ ความรูสึก ทฤษฎีนี้สงผลตอการเรียนการสอนที่สําคัญ ในลักษณะที่การเรียนเปนชุด
ของพฤติกรรมซึ่งจะตองเกิดขึ้นตามลําดับที่แนชัด ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดตองมีการเรียนตาม
ขั้นตอน เปนวัตถุประสงคๆไป ผลจากการเรียนขั้นแรกจะเปนพื้นฐานของการเรียนในขั้นตอๆไปใน
ที่สุด
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีโครงสรางของ
บทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) โดยจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว

ซึ่งไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่ดี และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ตั้งคําถามผูเรียนอยางสม่ําเสมอหากตอบถูกก็จะไดรับการตอบสนองในรูปผลปอนกลับทางบวกหรือ
รางวัล (Reward) หากผูเรียนตอบผิดจะไดรบั การตอบสนองในรูปของผลปอนกลับในทางลบและ
คําอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งผลปอนกลับนี้ถือเปนการเสริมแรงเพื่อใหเกิดพฤติกรรม
ที่ตองการ คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะบังคับให
ผูเรียนผานการประเมินตามเกณฑที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงคเสียกอน จึงสามารถผานไปศึกษา
เนื้อหาของวัตถุประสงคตอไปได หากไมผานเกณฑที่ไดกําหนดไว ผูเรียนจะตองกลับไปศึกษาเนื้อหา
เดิมอีกครั้งจนกวาจะผานการประเมิน
2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism)
เชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเปนเรื่องของภายในจิตใจ มนุษยมีความนึกคิด มีอารมณจิตใจและ
ความรูสึกภายในแตกตางกันออกไป การออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตาง
ภายในของมนุษยดวยแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความทรงจํา ไดแก ความแตกตางระหวางความทรง
จําระยะสั้น ระยะยาวและความคงทนของการจํา (Short term memory, Long term memory,
and Retention) แนวคิดเกี่ยวกับการแบงประเภทของความรูออกเปน 3 ลักษณะ คือ
ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งไดแกความรูที่อธิบายวาทํา
อยางไรและเปนองค
ความรูที่ตองการลําดับการเรียนรูที่ชัดเจน
ความรูในลักษณะเปนการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซึ่งไดแกความรูที่อธิบายวาคือ
อะไร
ความรูในลักษณะเปนเงื่อนไข (Conditional Knowledge) ซึ่งไดแกความรูที่อธิบายเกี่ยวกับ
วาเมื่อไรและทําไม
ซึ่งความรู 2 ประเภทหลังนี้ ไมตองการลําดับการเรียนรูที่ตายตัว ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิด
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร (Crowder) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกตามแนวความคิดของพฤติกรรมนิยมแลว จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้น
ในการควบคุมการเรียนของตัวเอง การเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน มี
โครงสรางของบทเรียนในลักษณะสาขา โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ
3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory)
ภายใตทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) ไดเกิดทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory)
ซึ่งเปนแนวคิดที่เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูที่มนุษยมีอยู มีลักษณะเปนโหมดหรือกลุมที่มีการ

เชื่อมโยงกันอยู การที่มนุษยเรียนรูอะไรใหมๆ นั้นมนุษยจะนําความรูใหมๆที่เพิ่งไดรับนั้นไปเชื่อมโยง
กับกลุมความรูที่มีอยูเดิม (Pre-existing Knowledge) รูเมลฮารทและออโทนี่ (Rumelhart and
Ortony 1977) ใหนิยามความหมายของโครงสรางความรูวาเปนโครงสรางขอมูลภายในสมองของ
มนุษยซึ่งรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ ลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรมตางๆเอาไว หนาที่ของ
โครงสรางความรูนี้ก็คือ การนําไปสูการรับรูขอมูล(Perception) การรับรูขอมูลนั้นจะไมสามารถ
เกิดขึ้นไดหากขาดโครงสรางความรู (Schema) เพราะการรับรูขอมูลนั้นเปนการสรางความหมายโดย
การถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม ในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนโดยเหตุการณ
หนึ่งๆ เกิดการเชื่อมโยงความรูนั้นๆเขาดวยกัน การรับรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูเนื่องจากไมมีการเรียนรู
ใดเกิดขึ้นได โดยปราศจากการรับรูโครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (recall) ถึงสิ่งตางๆที่เราเคย
เรียนรูมา (Anderson, 1984)
4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา(Cognitive Flexibility Theory)
เชื่อวาความรูแตละองคความรูมีโครงสรางที่แนชัดและสลับซับซอนมากนอยตางกันไป องค
ความรูบางประเภทสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ ถือวาเปนองคความรูประเภทที่
มีโครงสรางตายตัว ไมสลับซับซอน(Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและ
ความเปนเหตุเปนผลที่แนนอนของธรรมชาติขององคความรู องคความรูบางประเภทสาขาวิชาเชน
จิตวิทยาถือวาเปนองคความรูประเภทที่ไมมีโครงสรางตายตัวและสลับซับซอน
(ill Structured
Knowledge Domains) เพราะไมเปนเหตุเปนผลของธรรมชาติขององคความรู (West and Others,
1994) การแบงลักษณะโครงสรางขององคความรูตามประเภทสาขาวิชา ไมสามารถหมายรวมไปทั้ง
องคความรูในวิชาหนึ่ง ๆ ไดทั้งหมด บางสวนขององคความรูบางประเภทสาขาวิชาที่มีโครงสราง
ตายตัว ก็สามารถที่จะเปนองคความรูประเภทที่ไมมีโครงสรางตายตัวไดเชนกัน แนวคิดในเรื่องความ
ยืดหยุนทางปญญานี้ สงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อ
ตอบสนองตอโครงสรางขององคความรูที่แตกตางกัน ซึ่งไดแกแนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียน
แบบสื่อหลายมิติ(Hypermedia) นั่นเอง
ทฤษฎีโครงสรางความรูและความยืดหยุนทางปญญา สงผลตอการออกแบบคอมพิวเตอรชวย
สอนในปจจุบันในลักษณะที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ ทฤษฎีทั้งสองตางสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาคอมพิวเตอรชวยสอน ในลักษณะสื่อหลายมิติ การจัดระเบียบ
โครงสรางการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ในลักษณะสื่อหลายมิติ จะตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของ
มนุษย ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี ตรงกับแนวคิด
ของทฤษฎีโครงสรางความรู การนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติ ยังสามารถที่จะ
ตอบสนองความแตกตางของโครงสรางขององคความรูที่ไมชัดเจน หรือมีความสลับซับซอนซึ่งเปน
แนวคิดทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญาไดอีกดวย
การจัดระเบียบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหา

บทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติ จะอนุญาตใหผูเรียนทุกคนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน
(Learner control) ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพื้นฐานความรูของตน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีทั้งสองนี้ ก็มีโครงสรางของบทเรียนแบบสื่อหลาย
มิติ ในลักษณะโยงใย โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน และไมตายตัว
โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอจะขึ้นอยูกับความสามารถความถนัด และความสนใจของผูเรียน
ความแตกตางที่สําคัญระหวางการออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีทั้งสองนี้ กับการออกแบบตาม
แนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมก็คือ คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทั้งสองนี้จะ
ใหอิสระผูเรียน ในการควบคุมการเรียนของตนมากกวา เนื่องจากการออกแบบที่สนับสนุนโครงสราง
ความสัมพันธของเนื้อหาที่ลึกซึ้ง และสลับซับซอน (Criss-Crossing Relationship)
กาเย (Gagne) ไดแนะแนวทางการออกแบบและพัฒนา คอมพิวเตอร ชที่เนนความสอดคลอง
ของบทเรียน กับกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายใน ของมนุษย (Internal Processes of Learning)
โดยเสนอแนะขั้นตอนการนําเสนอเนื้อหา บทเรียน 9 ขั้นตอนดวยกัน ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1. Alertness: ความสนใจอยากเรียนรูเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ดังนั้น ในบทเรียนจึงควรมีการ
เราความสนใจผูเรียน (Gain the Learner’s Attention) เพื่อใหผูเรียน เกิดความสนใจ อยาก เรียนรู
ในสิ่งนั้นๆ ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การเราความสนใจ ดวยภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สี ที่ดึงดูดความ
สนใจผูเรียน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับลักษณะผูเรียนแตละคนวามีความชอบหรือสนใจสิ่งใด นักออกแบบและ
พัฒนาบทเรียนจึงควรศึกษา ผูเรียนเปาหมายเสียกอน เพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบ
ขั้นที่ 2. Expectancy: ความคาดหวัง ในขั้นตอนที่ 2 นี้บทเรียนควรมีการบอกกับ ผูเรียนถึง
จุดประสงค ของบทเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถคาดเดาเนื้อหา ของบทเรียนโดยคราวกอน ซึ่งจะให
ผูเรียนสามารถเรียกคืนความจํา ของเนื้อหาเดิม ที่เกี่ยวของที่ผูเรียนเคยเรียนไปแลวนั้นไดงายขึ้น การ
บอกวัตถุประสงคผูเรียนควรใชคําพูดสั้น ๆ ที่งายตอความเขาใจ
ขั้นที่ 3. Retrieval of Working Memory: การเรียนรู เกิดจากการผสมผสานระหวางความรู
เดิมกับความรูใหม ดังนั้น กอนที่จะนําเสนอเนื้อหาใหมใหแกผูเรียน บทเรียนควรกระตุน ใหผูเรียนได
ทบทวนความรูเดิม (Stimulate Recall of Prior Learning) ที่เกี่ยวของสัมพันธกับความรูใหมที่
ตองการสการทบทวนความรูเดิม อาจทําไดดวย การทดสอบ การถามคําถาม หรือการลําดับความเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนระลึก ถึงความรูเดิมที่เรียนมา กอนแลวได
ขั้นที่4. Selective Perception: เมื่อผูเรียนรับทราบจุดประสงค ของบทเรียนที่ชัดเจนแลวจะ
เกิดความคาดหวังที่จะศึกษา เนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ดังนั้นในสวนนี้ บทเรียนจะนําเสนอเนื้อหาใหม
บทเรียน คอมพิวเตอร ชอาจนําเสนอ เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบ ของขอความ ภาพประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะผูเรียน เนื้อหา
ความสามารถ ของอุปกรณฮารดแวร เปนตน

ขั้นที่ 5. Semantic Encoding: บทเรียนคอมพิวเตอร ที่ดีควรนําเสนอเนื้อหาใน ลักษณะที่ ช
ชี้แนวทางใหผูเรียน เกิดการเรียนรู (Guide the Learning) ซึ่งอาจทําได โดยการกระตุนใหผูเรียนได
เห็นถึงความสัมพันธระหวาง ความรูใหมกับความรูเดิม ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรูนั้น ควรตั้งอยูบน
พื้นฐานของประสบการณเดิมที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ 6. Retrieval and Responding: ในขั้นตอนนี้บทเรียน ควรมีการกระตุนใหผูเรียนไดมี
โอกาสตอบสนอง (Elicit the Desired Performance) โดยการทํากิจกรรม ตาง ๆ เชน การตอบ
คําถามเนื้อหาที่เรียนไปแลวการที่ผูเรียนมีโอกาสได ตอบสนองตอสิ่งเรา หรือมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน
ทําใหผูเรียน เกิดความสนุกสนานในการเรียน ไมเบื่อหนายตอบทเรียน รวมทั้งยังใหเกิดการเรียนรูอีก
ดวย ดังนั้นบทเรียนจึงควร เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน อยูตลอดเวลา
ขั้นที่ 7. Reinforcement: การเสริมแรงดวยการใหขอมูล ยอนกลับ (Provide Feedback)
เปนสิ่งสําคัญมากผลยอนกลับ นอกจากจะบอกผูเรียนถึงผลการกระทําแลว ผลยอนกลับ ที่เหมาะสม
ยังกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ สนใจอยากที่ จะเรียนอีกดวย การใหผลยอนกลับควรใหทันทีหลังจาก
ที่ ผูเรียนสนองตอบกับสิ่งเราจากบทเรียน และอาจมีหลายรูปแบบ เชน การใหผลยอนกลับดวย
ขอความ ภาพ หรือเสียง ทั้งนี้ ผลยอนกลับควรมีความเหมาะสมกับผูเรียน และเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 8. Cueing Retrieval: ในขั้นตอนนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร ควรมีการประเมินหรือ
ทดสอบความรูผูเรียน (Assess Performance) สวนใหญแลว การทดสอบความรูผูเรียนมักอยู ใน
รูปแบบของแบบทดสอบชวงทาย ของบทเรียน เพื่อประเมิน วาผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากนอย
เพียงใด
ขั้นที่ 9. Generalizing: เมื่อผูเรียนเรียนเนื้อหาจบบทเรียนแลว บทเรียนควรมีการสรุป
ประเด็นสําคัญตาง ๆ เพื่อใหผูเรียน ไดมีโอกาส ทบทวน ทําความเขาใจกับบทเรียน เพื่อใหเกิดการ
จดจํา และสามารถนําความรูใหมไปใช (Enhance Retention and Learning Transfer)

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณัฐรีย พุกพบสุข ( 2553) การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การจดจําคําศัพทและหนาที่ของปุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม Paint โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 1) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การจดจําคําศัพทและ
หนาที่ของปุม ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การจดจําคําศัพทและหนาที่ของปุมตาง ๆที่เกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม Pain 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การจดจําคําศัพทและหนาที่ของปุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม Paint กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาด
เกา) จ. ยะลา ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ไดจากการสุมอยางงาย (
Simple Random Sampling) จํานวน 40 คน ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุม
เดียวทดสอบกอนและหลังเรียน ( One-Group Pretest-Posttest Design) ผูวิจัยไดนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจดจําคําศัพทและหนาที่ของปุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงาน
โปรแกรม Paint ที่สรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 , เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ t-test (Dependent Sample) และวัด
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยการหา
คาเฉลี่ย(X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
ปานทอง บุญประคอง ( 2551) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และหลังเรียน วิชาสุขศึกษาเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ โดยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวยเนื้อหา 5 บทเรียน คือ เรื่องสุขภาพดีมีสุข โรคควร
รูตัวเรากับการกิน ตัวเรามีสุข
และการเสริมสรางรางกาย ซึ่งไดรับการตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม ของสื่อจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนําไปทดลองใชแบบ 1:1 กับนักเรียนโรงเรียนวัดชาง
เคี่ยน จํานวน 3 คน เพื่อดูความเหมาะสม การสื่อความหมายของรูปภาพ และภาษาที่ใชในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวนสอน ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับ กลุมตัวอยางขนาดกลาง ซึ่งเปนนักเรียน
โรงเรียน วัดชางเคี่ยน จํานวน 9 คน เพื่อดูประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของเวลาที่ใช จากนั้นจึง
นํามาใชศึกษาผลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2551 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

กอนเรียน หลังเรียน เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลโดย
การหาคา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย กอนเรียนหลังเรียน
โดยใชการทดสอบที่ (t – test) ผลการศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเสริม
สุขภาพ กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา และพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ
86.13/85.00 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ . 01 และนักเรียนมีความเห็นวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพมีความ
นาสนใจ ชวยใหมีความเขาใจในเนื้อหาและมีประโยชน ตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดในระดับ
มากที่สุด
อุไร ดําศรี (2550) การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาเจตคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การแบง
เซลล โดยใชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต ปการศึกษา 2550 จํานวน 53
คน วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ โดยการศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ศึกษาสาเหตุของปญหาและหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา ปรึกษาหารือผูที่เกี่ยวของ ขั้นดําเนินการ ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร ศึกษาคูมือและสาระ
การเรียนรูวิชาชีววิทยา ศึกษาลักษณะของสื่อนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จัดทําตนฉบับ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แกไขและปรับปรุง ขั้นทดลองใช รายงานการใช
และเผยแพร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แบบวัดเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การแบงเซลล
และสมุดงาน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คา T-Test และ คาเฉลี่ย ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การแบงเซลล มีประสิทธิภาพ 85.28/82.17 ผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ ผูเรียนมีเจตคติที่ดียิ่งตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การแบงเซลล ดวย
คาเฉลี่ย 4.67 , SD 0.48 จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
แบงเซลล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีคุณภาพ สามารถใชประกอบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว
40245 ชีววิทยา 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ได

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน(CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้
ไดแก นักศึกษาระดับชั้น
ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบานตาก จํานวน 19 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(CAI ) เรื่องการสรางเว็บเพ็จ สอบถามคุณภาพของสื่ออยูในระดับใด แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI ) เรื่องการสรางเว็บ
เพ็จ ซึ่งแบงเปน 12 ขอ องคประกอบหนาจอ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน เสียง
บรรยายเสียงดนตรี ประกอบ การปฏิสัมพันธของบทเรียน การนําเขาสูบทเรียน รูปแบบการนําเสนอ
การสรุปบทเรียนรูปแบบของแบบทดสอบ และดานอื่น ๆ ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณ คา 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ไวดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก
คะแนน 4 หมายถึง คุณภาพดี
คะแนน 3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพ็จ

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามซึ่งไดดําเนินการสราง
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ( CAI ) เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
2. สอบถามและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
3. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. นําผลการศึกษาจากขอ 1 – 3 มาสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องการสรางเว็บเพ็จ โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหาใหครอบคลุมทั้ง 12 ขอ คือองคประกอบ
หนาจอ ตัวอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ การปฏิสัมพันธ
ของบทเรียน การนําเขาสูบทเรียน รูปแบบการนําเสนอ การสรุปบทเรียน รูปแบบของแบบทดสอบ
และดานอื่น ๆ
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินขั้นตอนตาม
วิธีการดังตอไปนี้
ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง แลวนําผลจากการตอบแบบประเมินที่ไดจากลุม
ตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว เพื่อนําผลมาวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมิน
2. จําแนกขอมูลแบบประเมินตามตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. จําแนกขอมูลแบบประเมินตามตัวแปรตาม คือ ผลการประเมิน และตรวจใหคะแนนในแต
ละขอตามเกณฑคะแนนที่กําหนดไวในแตละขอ ดังนี้
3.1 องคประกอบหนาจอ
3.2 ตัวอักษร
3.3 ภาพนิ่ง
3.4 ภาพเคลื่อนไหว

3.5 วีดีทัศน
3.6 เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ
3.7 การปฏิสัมพันธของบทเรียน
3.8 การนําเขาสูบทเรียน
3.9 รูปแบบการนําเสนอ
3.10 การสรุปบทเรียน
3.11 รูปแบบของแบบทดสอบ
3.12 ดานอื่น ๆ
4. นําขอมูลที่ไดไปสรางโปรแกรมเพื่อวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS/PC
5. วิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมินโดยหาคารอยละ
6. วิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ (Best, 1981 : 179 - 181) ดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดีมาก
คะแนน 3.76 – 4.50 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดี
คะแนน 3.00 – 3.75 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพปานกลาง

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การสราง
เว็บเพ็จ จากผลของการดําเนินการศึกษาวิจัย มีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI ) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
หัวขอประเมิน
Mean
Std.
แปลผล
Deviation
1. องคประกอบหนาจอ
1.1 การจัดวางองคประกอบตางๆ ของหนาจอ
1.2 การเลือกใชพื้นที่ในการนําเสนอ
1.3 ความเหมาะสมของสีพื้น และสีของเมนูตางๆ
1.4 ความถูกตองของขอความตามหลักภาษา
1.5 การสื่อความหมายของเมนูตางๆ

3.80
4.40
4.40
4.40
4.40

.447
.548
.894
.548
.894

คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

4.60
4.40
4.40
4.60
4.20

.548
.548
.894
.548
.387

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี

4.20
4.00
4.40
4.60
4.00
4.00

.387
1.00
.548
.894
1.00
1.00

คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

2. ตัวอักษร
2.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชนําเสนอ
2.2 ความหนาแนนของตัวอักษรที่ใชในแตละหนาที่นําเสนอ
2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพื้น
2.4 ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแตละสไลด
2.5 การสื่อความหมายของตัวอักษรมีความสอดคลองกับเนื้อหา

3. ภาพนิ่ง
3.1 ขนาดของรูปภาพตางๆ ที่ใชนําเสนอ
3.2 จํานวนรูปภาพที่ใชในแตละหนานําเสนอ
3.3 ความคมชัดของรูปภาพที่ใชนําเสนอ
3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นกับสีของภาพ
3.5 การนําเสนอรูปภาพมีความสอดคลองกับเสียง
3.6 การจัดวางองคประกอบตางๆ ของภาพในแตละหนาที่
นําเสนอ

Mean

Std.
Deviation

แปลผล

4.00
4.20
4.00
4.40
4.00
4.00

.707
.837
.707
.548
.707
1.00

คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

6.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย

3.00

1.732

ปานกลาง

6.2 ระดับความดังของเสียงบรรยาย

3.20

1.924

ปานกลาง

6.3 ความยาวของเสียงบรรยายในแตละหนาที่ นําเสนอ

3.60

.894

ปานกลาง

6.4 การอานออกเสียงถูกตองตามหลักภาษา

3.80

.447

คุณภาพดี

6.5 ความชัดเจนของเสียงดนตรี

6.8 เสียงและจังหวะดนตรีกระตุนใหเกิดความสนใจ

4.40
4.20 .
3.80
3.80

.894
.837
.837
.447

คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

6.9 เสียงดนตรีสรางบรรยากาศในการเรียนเพิ่มขึ้น

3.20

1.924

ปานกลาง

6.10 ความเหมาะสมในการใชเสียงดนตรีบรรเลง

3.20
4.00
3.40
4.00
3.80

1.924
.707
1.949
1.000
.837

ปานกลาง
คุณภาพดี
ปานกลาง
คุณภาพดี
คุณภาพดี

หัวขอประเมิน
5. วีดิทัศน
5.1 ขนาดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ
5.2 มุมมองของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอสอดคลองกับเนื้อหา
5.3 ความคมชัดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ
5.4 ระยะเวลาในการนําเสนอภาพวีดิทัศน
5.5 การจัดวางตําแหนงของภาพวีดิทัศน
5.6 การสื่อความหมายของภาพวีดิทัศนมีความสอดคลองกับ
เนื้อหา

6. เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ

6.6 ระดับความดังของเสียงดนตรี
6.7 เสียงดนตรีมีความสอดคลองกับเนื้อหาบรรยาย

6.11 ความชัดเจนของเสียงประกอบ
6.12 ระดับความดังของเสียงประกอบ
6.13 ความเหมาะสมของเสียงประกอบกับเนื้อหา
6.14 เสียงบรรยายมีความเหมาะสมกับวีดิทัศน

Mean

Std.
Deviation

แปลผล

7.1 การใชปุมตางๆ เปนตัวเชื่อมโยงเนื้อหา ไปยัง จุดตางๆ
ภายในบทเรียนและระหวางบทเรียนมี ความสมบูรณ
7.2 ความคลองตัวในการใชบทเรียน

4.20

.837

คุณภาพดี

4.40

.548

คุณภาพดี

7.3 รูปแบบการปฏิสัมพันธดวยวิธีการคลิกปุมตางๆ ในแต
ละหนาที่นําเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7.4 การใหขอมูลยอนกลับ (Feed back) โดยใชสื่อหลาย
แบบในกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา

4.00

.707

คุณภาพดี

4.00

1.000

คุณภาพดี

4.20

1.095

คุณภาพดี

4.20

1.095

คุณภาพดี

4.20

.387

คุณภาพดี

4.20

.387

คุณภาพดี

3.80

1.095

คุณภาพดี

3.20

2.049

ปานกลาง

4.20

.837

คุณภาพดี

4.20

.837

คุณภาพดี

4.20

.447

คุณภาพดี

หัวขอประเมิน
7. การปฏิสัมพันธของบทเรียน

8. การนําเขาสูบทเรียน
8.1 การนําเขาสูบทเรียน ชวยทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขต
เนื้อหา
8.2 การนําเขาสูบทเรียนกระตุนใหเกิดความสนใจ อยากที่
จะเรียนรู

9. รูปแบบการนําเสนอ
9.1 การนําเสนอเนื้อหาแบบทีละชวงทีละตอน โดยการใช
ขอความและรูปภาพพรอมเสียงบรรยาย มีความเหมาะสม
ตอการเรียนรูเนื้อหา
9.2 การนําเสนอเนื้อหาแสดงขั้นตอนประกอบดวยภาพวีดี
ทัศน

10. การสรุปบทเรียน
10.1 การสรุปบทเรียน เนื้อหามีความกระชับ และมีความ
สอดคลองกันของเนื้อหา
10.2 การสรุปบทเรียน โดยใชรูปภาพประกอบเนื้อหา มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา

11. รูปแบบของแบบทดสอบ
11.1 ความเหมาะสมของคําชี้แจงอธิบายการทํา
แบบทดสอบ
11.2 ความยืดหยุนในการทําแบบทดสอบ (เลือกทําขอใด
กอนก็ได)
11.3 ความคลองตัวในการใชเมนูคําสั่งในการเชื่อมโยงไปยัง
จุดตางๆ ของแบบทดสอบ

หัวขอประเมิน

Mean

Std.
Deviation

แปลผล

11.4 การแสดงผลของคําตอบที่ถูกเลือกโดยแสดงผลเปน
ลักษณะของกระดาษคําตอบมีความเหมาะสมกับ
แบบทดสอบที่ใช
11.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล

3.20

2.049

ปานกลาง

4.00

1.000

คุณภาพดี

11.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
11.7 ความเหมาะสมของรูปภาพที่ใชในแบบทดสอบ

4.40

.548

คุณภาพดี

2.60

2.510

ไมผาน

4.00

1.000

คุณภาพดี

3.60

.548

คุณภาพดี

4.00

.707

คุณภาพดี

12. ดานอื่น ๆ
12.1 การแสดงคําแนะนําการใชบทเรียน ชวยทําใหเขาใจ
วิธีการใชบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
12.2 ความทันสมัยของบทเรียน
12.3 ความสะดวกและงายตอการใชงานของบทเรียน

จากการวิเคราะหผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
จะเห็นไดวาประสิทธิภาพของบทเรียนอยูในระดับคุณภาพดีและคุณภาพดีมาก ตามที่แสดงในตาราง
1. องคประกอบหนาจอ จากการประเมิน สื่อในดานองคประกอบ การจัดวางการ
เลือกใชพื้นที่ในการนําเสนอ ความเหมาะสมของสีพื้น สีเมนูความถูกตองของขอความตามหลักภาษา
การสื่อความหมายของเมนูตาง ๆ พบวาผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
คุณภาพอยูในระดับดี
2. ตัวอักษร จากการประเมินสื่อในดานตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรความ
หนาแนนของตัวอักษรความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแตละสไลดการสื่อความหมายของ
ตัวอักษรมีความสอดคลองกับเนื้อหา พบวาผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก
3. ภาพนิ่ง จากการประเมินสื่อในดานภาพนิ่ง ขนาดของรูปภาพตาง ๆ ที่ใช จํานวนรูปภาพที่
ใช ในแตละหนานําเสนอ ความคมชัด ความเหมาะสมของสีการนําเสนอรูปภาพมีความสอดคลองกับ
เสียง การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ของภาพในแตละหนาที่นําเสนอ พบวาผลการประเมินอยูใน
ระดับดี

4. ภาพเคลื่อนไหว จากการประเมินสื่อในดานภาพเคลื่อนไหว ขนาดของภาพเคลื่อนไหวที่ใช
นําเสนอและการนําเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคลองกับเสียงบรรยาย คุณภาพอยูในระดับ
ปานกลาง สวนความเหมาะสมของจํานวนภาพเคลื่อนไหว คุณภาพไมผาน
5. วีดิทัศน จากการประเมินสื่อในดาน วีดีทัศน ขนาดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ มุมมอง
ของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอสอดคลองกับเนื้อหา ความคมชัดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอระยะเวลา
ในการนําเสนอภาพวีดิทัศน ผลการประเมินอยูในระดับดี
6. เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ จากการประเมินความชัดเจนของเสียง
บรรยาย ระดับความดังของเสียงบรรยาย ความยาวของเสียงบรรยายในแตละหนาที่ นําเสนอ การอาน
ออกเสียงถูกตองตามหลักภาษาความชัดเจนของเสียงดนตรี ระดับความดังของเสียงดนตรีการสราง
บรรยากาศ ความชัดเจนของเสียง ความเหมาะสม ของเสียงประกอบกับเนื้อหา พบวา คุณภาพอยูใน
ระดับปานกลาง และคุณภาพระดับดี
7. การปฏิสัมพันธของบทเรียน ในเรื่องการใชปุมตางๆ เปนตัวเชื่อมโยงเนื้อหา ไปยัง จุดตางๆ
ภายในบทเรียนและระหวางบทเรียนมี ความสมบูรณ รูปแบบการปฏิสัมพันธดวยวิธีการคลิกปุมตางๆ
ในแตละหนาที่นําเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การใหขอมูลยอนกลับ (Feed back) โดยใชสื่อ
หลายแบบในกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา พบวาผลการประเมินคุณภาพสื่ออยูในระดับดี
8. การนําเขาสูบทเรียน ในดานการนําเขาสูบทเรียน ชวยทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขตเนื้อหา
การนําเขาสูบทเรียนกระตุนใหเกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู จากผลการประเมินคุณภาพสื่ออยูใน
ระดับดี
9. รูปแบบการนําเสนอ ในเรื่อง การนําเสนอเนื้อหาแบบทีละชวงทีละตอน โดยการใช
ขอความและรูปภาพพรอมเสียงบรรยาย มีความเหมาะสมตอการเรียนรูเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหา
แสดงขั้นตอนประกอบดวยภาพวีดีทัศน มีความเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนที่นําเสนอ จากการ
ประเมินคุณภาพพบวาอยูในระดับดี
10. การสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียน เนื้อหามีความกระชับ และมีความสอดคลองกันของ
เนื้อหาการสรุปบทเรียน โดยใชรูปภาพประกอบเนื้อหา และมีความเหมาะสมกับเนื้อหา จากการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนพบวา คุณภาพอยูในระดับปานกลางและดี
11. รูปแบบของแบบทดสอบ ในเรื่อง ความเหมาะสมของคําชี้แจงอธิบายการทําแบบทดสอบ
ความยืดหยุนในการทําแบบทดสอบ ความคลองตัวในการใชเมนูคําสั่งในการเชื่อมโยง การแสดงผล
ของคําตอบที่ถูกเลือกโดยแสดงผลเปนลักษณะของกระดาษคําตอบมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบที่
ใช ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล ความเหมาะสมของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จากผลการประเมินพบวา คุณภาพระดับดี และปานกลาง สวนความเหมาะสมของรูปภาพที่
ใชในแบบทดสอบนั้นผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับไมผาน

12. ดานอื่น ๆ ดานการแสดงคําแนะนําการใชบทเรียน ชวยทําใหเขาใจวิธีการใชบทเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น ความทันสมัยของ ความสะดวกและงายตอการใชงานของบทเรียนบทเรียน จากการประเมิน
คุณภาพบทเรียนพบวา คุณภาพอยูในระดับดี

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ เปนการ
วิจัยโดยใชระเบียบ วิจยั เชิงพรรณนา ( Descriptive Method ) ประเภทการสํารวจ ( Survey
Resarch ) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การสรางเว็บเพ็จ โดยจําแนกตาม องคประกอบหนาจอ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน
เสียงบรรยายเสียงดนตรี ประกอบ การปฏิสัมพันธของบทเรียน การนําเขาสูบทเรียน รูปแบบการ
นําเสนอ การสรุปบทเรียนรูปแบบของแบบทดสอบ และดานอื่น ๆ และเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน(CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ ผูวิจัยใชแบบประเมินและเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยนี้ไดแกนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15 คน การวิเคราะห
ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผล และวิเคราะหดวยโปรแกรมคํานวณ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จสรุปได
ดังนี้
1. องคประกอบหนาจอ จากการประเมิน สื่อในดานองคประกอบ การจัดวางการเลือกใช
พื้นที่ในการนําเสนอ ความเหมาะสมของสีพื้น สีเมนูความถูกตองของขอความตามหลักภาษาการสื่อ
ความหมายของเมนูตาง ๆ พบวาผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) คุณภาพ
อยูในระดับดี
2. ตัวอักษร จากการประเมินสื่อในดานตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรความ
หนาแนนของตัวอักษรความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแตละสไลดการสื่อความหมายของ
ตัวอักษรมีความสอดคลองกับเนื้อหา พบวาผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก
3. ภาพนิ่ง จากการประเมินสื่อในดานภาพนิ่ง ขนาดของรูปภาพตาง ๆ ที่ใช จํานวนรูปภาพที่
ใช ในแตละหนานําเสนอ ความคมชัด ความเหมาะสมของสีการนําเสนอรูปภาพมีความสอดคลองกับ
เสียง การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ของภาพในแตละหนาที่นําเสนอ พบวาผลการประเมินอยูใน
ระดับดี
4. ภาพเคลื่อนไหว จากการประเมินสื่อในดานภาพเคลื่อนไหว ขนาดของภาพเคลื่อนไหวที่ใช
นําเสนอและการนําเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคลองกับเสียงบรรยาย คุณภาพอยูในระดับ
ปานกลาง สวนความเหมาะสมของจํานวนภาพเคลื่อนไหว คุณภาพไมผาน

5. วีดิทัศน จากการประเมินสื่อในดาน วีดีทัศน ขนาดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ มุมมอง
ของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอสอดคลองกับเนื้อหา ความคมชัดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอระยะเวลา
ในการนําเสนอภาพวีดิทัศน ผลการประเมินอยูในระดับดี
6. เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ จากการประเมินความชัดเจนของเสียง
บรรยาย ระดับความดังของเสียงบรรยาย ความยาวของเสียงบรรยายในแตละหนาที่ นําเสนอ การอาน
ออกเสียงถูกตองตามหลักภาษาความชัดเจนของเสียงดนตรี ระดับความดังของเสียงดนตรีการสราง
บรรยากาศ ความชัดเจนของเสียง ความเหมาะสม ของเสียงประกอบกับเนื้อหา พบวา คุณภาพอยูใน
ระดับปานกลาง และคุณภาพระดับดี
7. การปฏิสัมพันธของบทเรียน ในเรื่องการใชปุมตางๆ เปนตัวเชื่อมโยงเนื้อหา ไปยัง จุดตางๆ
ภายในบทเรียนและระหวางบทเรียนมี ความสมบูรณ รูปแบบการปฏิสัมพันธดวยวิธีการคลิกปุมตางๆ
ในแตละหนาที่นําเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การใหขอมูลยอนกลับ (Feed back) โดยใชสื่อ
หลายแบบในกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา พบวาผลการประเมินคุณภาพสื่ออยูในระดับดี
8. การนําเขาสูบทเรียน ในดานการนําเขาสูบทเรียน ชวยทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขตเนื้อหา
การนําเขาสูบทเรียนกระตุนใหเกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู จากผลการประเมินคุณภาพสื่ออยูใน
ระดับดี
9. รูปแบบการนําเสนอ ในเรื่อง การนําเสนอเนื้อหาแบบทีละชวงทีละตอน โดยการใช
ขอความและรูปภาพพรอมเสียงบรรยาย มีความเหมาะสมตอการเรียนรูเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหา
แสดงขั้นตอนประกอบดวยภาพวีดีทัศน มีความเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนที่นําเสนอ จากการ
ประเมินคุณภาพพบวาอยูในระดับดี
10. การสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียน เนื้อหามีความกระชับ และมีความสอดคลองกันของ
เนื้อหาการสรุปบทเรียน โดยใชรูปภาพประกอบเนื้อหา และมีความเหมาะสมกับเนื้อหา จากการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนพบวา คุณภาพอยูในระดับปานกลางและดี
11. รูปแบบของแบบทดสอบ ในเรื่อง ความเหมาะสมของคําชี้แจงอธิบายการทําแบบทดสอบ
ความยืดหยุนในการทําแบบทดสอบ ความคลองตัวในการใชเมนูคําสั่งในการเชื่อมโยง การแสดงผล
ของคําตอบที่ถูกเลือกโดยแสดงผลเปนลักษณะของกระดาษคําตอบมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบที่
ใช ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล ความเหมาะสมของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จากผลการประเมินพบวา คุณภาพระดับดี และปานกลาง สวนความเหมาะสมของรูปภาพที่
ใชในแบบทดสอบนั้นผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับไมผาน
12. ดานอื่น ๆ ดานการแสดงคําแนะนําการใชบทเรียน ชวยทําใหเขาใจวิธีการใชบทเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น ความทันสมัยของ ความสะดวกและงายตอการใชงานของบทเรียนบทเรียน จากการประเมิน
คุณภาพบทเรียนพบวา คุณภาพอยูในระดับดี

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบวา ดานเสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ การบรรยาย
น้ําเสียงอยูในระดับเดียวกันหมด ทําใหขาดความนาสนใจ ซึ่งผูวิจัยจะไดนําผลไปพัฒนาปรับปรุงใน
เรื่องเสียงบรรยายประกอบสื่อใหมีความนาสนใจมากขึ้นตอไป
1.2 จากผลการวิจัยพบวารูปแบบการนําเสนอ ขาดความหลากหลายในการนําเสนอเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในบทเรียน ซึ่งผูวิจัยจะนําผลไปปรับปรุงเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบ
การนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ใหนาสนใจตอไป
1.3 จากผลการวิจัย แบบทดสอบ ในเรื่องของแบบสอบถามยังขาดในเรื่องของการเฉลย
คําตอบหลังจากทําแบบทดสอบไปแลว ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใชในการวางแผน เพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงแบบทดสอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป

เอกสารอางอิง
วิทยานิพนธ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชตัวชี้นําตางกัน
ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ผูเขียน นายจักรพงษ เจือจันทร ( ปการศึกษา 2540)
ทักษิณา สวนานนท. 2530 : 216 ; สมัย ชินะตระกูล. 2531:39-43 ; ยืน ภูวรวรรณ. 2529 : 5-7 ;
วีระ ไทยพานิช. 2527: 12-14 ; ผดุง อารยะวิญญ. 2527 : 45-46

ภาคผนวก ก
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI )

แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง การ
สรางเว็บเพ็จ” ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการจัดการเรียนการสอน ของสาขาพาณิชยการ วิทยาลัย
การอาชีพบานตาก ดังนั้นจึงขอความกรุณาทานไดตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ
คณะผูวิจัย ขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือ ซึ่งจะมีสวนชวยพัฒนาการเรียนการสอน ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI ) เรื่อง การสรางเว็บเพ็จ
หัวขอประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
1. องคประกอบหนาจอ
1.1 การจัดวางองคประกอบตางๆ ของหนาจอ
1.2 การเลือกใชพื้นที่ในการนําเสนอ
1.3 ความเหมาะสมของสีพื้น และสีของเมนูตางๆ
1.4 ความถูกตองของขอความตามหลักภาษา
1.5 การสื่อความหมายของเมนูตางๆ
2. ตัวอักษร
2.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใชนําเสนอ
2.2 ความหนาแนนของตัวอักษรที่ใชในแตละหนาที่นําเสนอ
2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพื้น
2.4 ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในแตละสไลด
2.5 การสื่อความหมายของตัวอักษรมีความสอดคลองกับเนื้อหา
3. ภาพนิ่ง
3.1 ขนาดของรูปภาพตางๆ ที่ใชนําเสนอ
3.2 จํานวนรูปภาพที่ใชในแตละหนานําเสนอ
3.3 ความคมชัดของรูปภาพที่ใชนําเสนอ
3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นกับสีของภาพ
3.5 การนําเสนอรูปภาพมีความสอดคลองกับเสียง
3.6 การจัดวางองคประกอบตางๆ ของภาพในแตละหนาที่นําเสนอ
5. วีดิทัศน
5.1 ขนาดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ
5.2 มุมมองของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอสอดคลองกับเนื้อหา
5.3 ความคมชัดของภาพวีดิทัศนที่ใชนําเสนอ

ดี

ปานกลาง

ระดับความพึงพอใจ

หัวขอประเมิน
ดีมาก
5.4 ระยะเวลาในการนําเสนอภาพวีดิทัศน
5.5 การจัดวางตําแหนงของภาพวีดิทัศน
5.6 การสื่อความหมายของภาพวีดิทัศนมีความสอดคลองกับเนื้อหา
6. เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ
6.1 ความชัดเจนของเสี ยงบรรยาย
6.2 ระดับความดังของเสี ยงบรรยาย
6.3 ความยาวของเสี ยงบรรยายในแต่ละหน้าที่ นําเสนอ
6.4 การอ่านออกเสี ยงถูกต้องตามหลักภาษา

6.5 ความชัดเจนของเสียงดนตรี
6.6 ระดับความดังของเสียงดนตรี
6.7 เสียงดนตรีมีความสอดคลองกับเนื้อหาบรรยาย
6.8 เสียงและจังหวะดนตรีกระตุนใหเกิดความสนใจ
6.9 เสียงดนตรีสรางบรรยากาศในการเรียนเพิ่มขึ้น
6.10 ความเหมาะสมในการใชเสียงดนตรีบรรเลง
6.11 ความชัดเจนของเสียงประกอบ
6.12 ระดับความดังของเสียงประกอบ
6.13 ความเหมาะสมของเสียงประกอบกับเนื้อหา
6.14 เสียงบรรยายมีความเหมาะสมกับวีดิทัศน
7. การปฏิสัมพันธของบทเรียน
7.1 การใชปุมตางๆ เปนตัวเชื่อมโยงเนื้อหา ไปยัง จุดตางๆ ภายใน
บทเรียนและระหวางบทเรียนมี ความสมบูรณ
7.2 ความคลองตัวในการใชบทเรียน
7.3 รูปแบบการปฏิสัมพันธดวยวิธีการคลิกปุมตางๆ ในแตละหนาที่
นําเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7.4 การใหขอมูลยอนกลับ (Feed back) โดยใชสื่อหลายแบบใน
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
8. การนําเขาสูบทเรียน
8.1 การนําเขาสูบทเรียน ชวยทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขตเนื้อหา
8.2 การนําเขาสูบทเรียนกระตุนใหเกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู

ดี

ปานกลาง

ระดับความพึงพอใจ

หัวขอประเมิน
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

9. รูปแบบการนําเสนอ
9.1 การนําเสนอเนื้อหาแบบทีละชวงทีละตอน โดยการใชขอความ
และรูปภาพพรอมเสียงบรรยาย มีความเหมาะสมตอการเรียนรู
เนื้อหา
9.2 การนําเสนอเนื้อหาแสดงขั้นตอนประกอบดวยภาพวีดีทัศน
10. การสรุปบทเรียน
10.1 การสรุปบทเรียน เนื้อหามีความกระชับ และมีความสอดคลอง
กันของเนื้อหา
10.2 การสรุปบทเรียน โดยใชรูปภาพประกอบเนื้อหา มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา
11. รูปแบบของแบบทดสอบ
11.1 ความเหมาะสมของคําชี้แจงอธิบายการทําแบบทดสอบ
11.2 ความยืดหยุนในการทําแบบทดสอบ (เลือกทําขอใดกอนก็ได)
11.3 ความคลองตัวในการใชเมนูคําสั่งในการเชื่อมโยงไปยังจุดตางๆ
ของแบบทดสอบ
11.4 การแสดงผลของคําตอบที่ถูกเลือกโดยแสดงผลเปนลักษณะ
ของกระดาษคําตอบมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบที่ใช
11.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล
11.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
11.7 ความเหมาะสมของรูปภาพที่ใชในแบบทดสอบ
12. ดานอื่น ๆ
12.1 การแสดงคําแนะนําการใชบทเรียน ชวยทําใหเขาใจวิธีการใช
บทเรียนไดดียิ่งขึ้น
12.2 ความทันสมัยของบทเรียน
12.3 ความสะดวกและงายตอการใชงานของบทเรียน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
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ชื่อ – สกุล

นายณัฐพงษ ไทยพานิช

วัน เดือน ป เกิด

3 มกราคม 2528

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จากโรงเรียนผดุงปญญา
จังหวัดตาก
พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนผดุงปญญา
จังหวัดตาก
พ.ศ.2550
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2551-2552 ครูแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
พ.ศ.2553-ปจจุบัน ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบานตาก อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก

