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กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูเชี่ยวชาญ ที่ไดกรุณาตรวจสอบเรื่อง
พัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย พรอมทั้งชี้แนะการจัดรูปแบบ
งานวิจัย และติดตามการทําวิจัยอยางใกลชิด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง ในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง

ขอขอบคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 คน ที่ใหความ
รวมมือในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับการสนับสนุนกําลังใจ จากเพ่ือนรวมงาน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรเปนอยางดี ทําใหเกิดขวัญและ กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนงบประมาณผลประโยชน ประจําป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ทายนี้ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่คอยเปนกําลังใจ
แกผูวิจัยเสมอมา อีกทั้งผูที่มีสวนเก่ียวของที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมามีสวนอยาง
มากที่ทําใหการวจิัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี

วีรยุทธ   สวัสดิ์กิจไพโรจน
กันยายน 2557
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บทคัดยอ

รหัสโครงการ : Learn 002/2557
ช่ือโครงการ : การพัฒนาบทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับ

นักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิ
ศาลายา

ช่ือนักวิจัย : นายวีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
จํานวนท้ังสิ้น 30 คน

การวิจัยครั้งนี้มาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling )
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียและ
แบบทดสอบ ผลการวิจัยปรากฏวา การวิเคราะหทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอย
ละ 12.00 และหลังเรียน คิดเปนรอยละ 88.00 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5

คําสําคัญ : CAI Multimedia/คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย
E-mail Address : veerayut.s@rmutr.ac.th
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Abstract

Code of project : Learn 002/2557
Project name : A Development of lesson by using CAI Multimedia for students

level  1 of Business Information Technology, Faculty of  Business
(Salaya)

Resercher nam : Mr. Veerayut   Sawatkitpairoth

The aims of this research were) A Development of lesson by using CAI Multimedia
for students level  1 of Business Information Technology, Faculty of  Business (Salaya)
and the test before and after study.The sample was simple random sampling of  30
(Purposive Random Sampling )

Tool and equipment used in this research were using CAI Multimedia and the test
before and after study. The results showed that the hight level after study of at the level
of the averge score is rated 88.00 on with statistical significance level 0.5 .

Keywords : CAI Multimedia
E-mail Address : veerayut.s@rmutr.ac.th:
Period of project : October 1, 2013 to September 30, 2014
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dfgdf
บทที่ 1
บทนํา

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในยุคปจจุบันจะเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลักอัน

ไดแกคุณภาพชีวิตซึ่งเก่ียวโยงถึงเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและรวมถึง
เทคโนโลยีดานตาง ๆ ดังนั้นผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดานการเรียนการสอน เปนหลัก เชน

1.ใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียในการถายทอดวิชาความรูยังขาดประสิทธิภาพ
2.ระดับคะแนนวัดผลการเรียนหลังการเรียนการสอน จัดอยูในระดับปลานกลาง ดังนั้นจึงนําปญหา

กลับมาวิเคราะหและหาชองทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและทรงคุณคาไดนั้น ตองข้ึนอยู
กับพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีดีเปนหลักเพ่ือรองรับการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ตอไป ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24
กลาววา การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาเปน รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2547)

การใชสื่อคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญตอการเรียนของผูเรียน
เปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียมีคุณสมบัติสําคัญในการชวยสงเสริมและสนับสนุนผูเรียน
ใหมีปฏิสัมพันธกับสถานการณการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีสวนรวมโดยตรงกับการเรียนของผู เรียนเอง
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียนไดดี โดยมีการเสริมแรงดวยการใช
ท้ังภาพและเสียงประกอบ และชวยในการพัฒนาการคิด เสริมสรางแนวทางในการแกปญหาของผูเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียชวยสนับสนุนการคิดแบบสรางสรรค และชวยในการใชแผนท่ีความคิดในการ
เรียนแบบรวมมือไดดี (Temple. 2004)

ซึ่งในการศึกษารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  ไดพบวามีการวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวามีการ
พัฒนาและศึกษาในเรื่องดังกลาวในหลายมิติไมวาจะเปนการนํารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
มาสรางเปนกลยุทธในการเรียนการสอน ซึ่งมีองคประกอบท้ังดานการจัดบริหารเวลา กระบวนการสื่อสาร
การใชทรัพยากรการเรียนรู ซึ่งแบบท่ีสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดในการสื่อสารท่ีจะสนองการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค และสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (Kwan,A.S.F and
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Ko,E.I.M. 2001) นอกจากนี้ยังพบวาการเรียนรูแบบแกปญหามีสวนเก่ียวของในการท่ีจะทําใหผูเรียนมี
พัฒนาการในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ ท่ีผูเรียนจะประยุกตใชทักษะและความรูใหตรงกับการ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ จึงมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีชื่อ NIMSAD(Normative
Information Model-based System Analysis and Design) มาเปนการสะทอนกรอบแนวคิดในการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Lye,S.K and Jayaratna,N. 2002)

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน มุงเนนให
ผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนรู ซึ่งเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ.
2542 ในมาตรา 22 ดังนี้ มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

จากสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 มาตรา 22 ดังกลาว จะเห็นวาสื่อการ
เรียนการสอน นับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูได
หรือผูเรียนเปนสําคัญ สื่อการเรียนการสอนประเภท “คอมพิวเตอรชวยสอน” เอง นับวาเปนสื่อประเภทหนึ่ง
ท่ีใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ท้ังนี้ เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณสมบัติในการนาเสนอแบบหลายสื่อ
(Multimedia) ดวยคอมพิวเตอร และการเรียนท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือเพ่ิมความนาสนใจใหแก
ผูเรียน

ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI มีผูสรุปความหมายไว

คลายคลึงกันหลายความหมาย ดังตอไปนี้
คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คลายกับ

สื่อการสอนอ่ืนๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงท่ีตัวสื่อ
การสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอรนั้น สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําสั่งเพ่ือมาปฏิบัติ ตอบ
คาถามหรือไมเชนนัน้คอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม (นัยนา เอกบูรณวัฒน, 2539)
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเพ่ือนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ เชน การเสนอ
แบบติวเตอร (Tutorial) แบบจลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem
Solving) เปนตน การเสนอเนื้อหาดังกลาวเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนําไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บ
ไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่อง พรอมท่ีจะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะนี้ ใน
บางครั้งผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การตอบคําถาม จะถูก
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ประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะข้ันตอนหรือระดับในการเรียนข้ันตอๆ ไป กระบวนการเหลานี้เปน
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร (ศิริชัย สงวนแกว, 2534)
คอมพิวเตอรชวยสอน หรือบทเรียนซีเอไอ (Computer-Assisted Instruction; Computer Aided
Instruction: CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหา
ความรูไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทท่ีใชเรียกสื่อชนิดนี้วา “คอมพิวเตอรชวยการสอน” (วุฒิ
ชัย ประสารสอน, 2543) จากขอความดังกลาว สามารถสรุปความหมายของ “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ
CAI คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูเรียนนําไปเรียนดวย
ตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการ
นาเสนอ อาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพ่ือดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และยังมีการ
จัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ท้ังนี้ตองมีการวางแผนการใน
การผลิตอยางเปนระบบในการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
คําภาษาอังกฤษท่ีใชเรียก คอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก Computer Assisted Instruction (CAI),
Computer Aided Instruction (CAI), Computer Assisted Learning (CAL), Computer Aided
Learning (CAL), Computer Based Instruction (CBI), Computer Based Training (CBT), Computer
Administered Education (CAE) , Computer Aided Teaching (CAT) แตคําท่ีนิยมใชท่ัวไปในปจจุบัน
ไดแก Computer Assisted Instruction หรือ CAI

องคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน
จากความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนขางตนไดมีนักการศึกษาพยายามท่ีจะอธิบายองคประกอบ

ของคอมพิวเตอรชวยสอนตามวัตถุประสงคของการสอน ไวดังนี้ (วุฒิชัย ประสารสอน, 2543)
1. การเรียนโดยใชคอมพิวเตอร
เปนการใชคอมพิวเตอรสรางปฏิสัมพันธใหกับผูเรียนติดตามหรือคนหาความรูในบทเรียนและสงเสริม

ใหเรียนรูและประสบผลสําเร็จดวยวิธีการของตนเองโดยยึดหลักท่ีสําคัญคือบทเรียนจะตองมีความงายและ
ความสะดวกท่ีจะใช ความสวยงาม ดูดีและเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับความรูท่ีถูกตอง แมนยา รวดเร็วและ
ครบถวน การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นใชเทคนิควิธีการท่ีแตกตางไปจากการเรียนแบบ
อ่ืนเนื่องจากการท่ีจะนาไปใชชวยครูสอนหรือการใชสอนแทนครู หรือใชฝกอบรมเปนรายบุคคล เพ่ือให
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดในระดับใดนั้นข้ึนอยูกับธรรมชาติโครงสรางของเนื้อหาเทคนิควิธีการนาเสนอ
บทเรียนและกลยุทธถายโยงความรูตลอดจนแบบแผนการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรับประกัน
ไดวาสามารถใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นชวยสอนและใชสอนแทนครูได

2. การออกแบบบทเรียนกอนการเรียนการสอน
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ปจจุบันนี้อัตราสวนความรับผิดชอบของผูสอนตอผูเรียนมีมากข้ึนดังนั้นการสอนจึงตองเนนการ
ประยุกตเอาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชใหมากข้ึนโดยผูสอนจะออกแบบการสอนและประยุกตใช
เทคโนโลยีพัฒนาสื่อตามวัตถุประสงคของเนื้อหาวิชาการออกแบบบทเรียนจาเปนตองเริ่มตนจากการ
วิเคราะหและออกแบบการสอน ท้ังในดานปริมาณเนื้อหา วิธีประมวลความรู แผนการผลิตสื่อและการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเพ่ือใหไดสื่อ ท่ีนาไปใชกระตุนกระบวนการใสใจและกระบวนการรูจักสภาพแวดลอม
รอบตัวผูเรียน

3. ผูเรียนโตตอบกับบทเรียนผานคอมพิวเตอร
ไดแกการใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรหรือการโตตอบระหวางผูเรียนกับโปรแกรม

บทเรียนอยางตอเนื่องตลอดท้ังบทเรียนดังนั้นผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนจึงตองเขาใจวิธีสรางปฏิสัมพันธ
และควรจะเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรได นอกจากนี้ยังจาเปนตองเขาใจวิธีเสริมสราง
ความรูสึกในทางบวกแกผูเรียนตอการโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนสรางสวนการทักทายกับผูเรียน ใช
หลักการออกแบบจอภาพและโครงสรางบทเรียนเพ่ือสรางการนาเสนอท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสิทธิ์ท่ีจะคิดและ
ตัดสินใจโดยไมรูสึกวาตนถูกริดรอนอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ

4. หลักความแตกตางระหวางบุคคล
ไดแกความแตกตางในดานความนึกคิด อารมณ และความรูสึกภายในของบุคคลท่ีแตกตางกันออกไป

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนมากพอท่ีผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมบทเรียน
ของตนเองรวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองไดตัวอยางเชน การ
ควบคุมเนื้อหา การควบคุมลาดับและอัตราการเรียนการควบคุมการฝกปฏิบัติ เปนตน

ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
การแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน แบงตามลักษณะของวิธีการนาเสนอเนื้อหาและ

กระบวนการเรียนการสอน สามารถสรุปไดเปน 8 ประเภท ดังนี้ (ไพโรจน ตีรณธนากุล และไพบูลย เกียรติ
โกมล, 2539)

1. แบบการสอน (Instruction)
เพ่ือใชสอนความรูใหมแทนครูซึ่งจะเปนการพัฒนาแบบ Self Study Package เปนรูปแบบของ

การศึกษาดวยตนเองจะเปนชุดการสอนท่ีจะตองใชความระมัดระวัง และทักษะในการพัฒนาท่ีสูงมากเพราะ
จะยากเปนทวีคูณกวาการพัฒนาชุดการสอนแบบโมดูลหรือแบบโปรแกรมท่ีเปนตาราซึ่งคาดวาจะมีบทบาท
มากในอนาคตอันใกลนี้โดยเฉพาะ IMMCAI (Interaction Multi Media Computer Assisted Instruction)
บน Internet

2. แบบสอนซอมเสริมหรือทบทวน (Tutorial)
เปนบทเรียนเพ่ือทบทวนการเรียนจากหองเรียนหรือจากผูสอนโดยวิธีใดๆจากทางไกลหรือทางใกล ก็

ตาม การเรียนมักจะไมใชความรูใหมแตจะเปนความรูท่ีเคยไดรับมาแลวในรูปแบบอ่ืนๆแลวใชบทเรียนซอม
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เสริมเพ่ือตอกย้ําความเขาใจท่ีถูกตองและสมบูรณดีข้ึนสามารถใชท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนดังนั้น CAI
ประเภทนี้จึงไมสามารถนามาสอนแทนครูไดท้ังหมดเพียงแตนามาใชสอนเสริมหรือใชทบทวนในรายวิชาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนมาแลวในชั้นเรียนปกติ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะบูรณาการ วิทยาการ การเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียอันเปนแรงจูงใจ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู อันจะสงให
ผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการกลุม โดยคํานึงถึงเทคนิค และวิธีการท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน สามารถชวยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ของนักศึกษาได
เปนอยางดีในอนาคต

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี

1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ี

เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย

3. คําถามการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียน นอยกวา หลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  นอยกวา

4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา มี

รายละเอียดดังนี้
1. เนื้อหาท่ีใชในรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ไดแก
บทท่ี 1  การวิเคราะหและการเขียนผังงาน
บทท่ี 2 Intro input Output
บทท่ี 3  ฟงกชั่น If และ switch case
2. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้

2.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 รหัสวิชา BIT1212
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 คน   ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เปนกลุมทดลอง
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3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวย

รูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
4. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556
ผลการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ (output)

4.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียตามสําหรับนักศึกษา ท่ีสราง
ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย (CAI Multimedia) คือ การประยุกตนาคอมพิวเตอรมาชวยใน

การเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเพ่ือนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ คอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดียมีคุณสมบัติสําคัญในการชวยสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหมีปฏิสัมพันธกับสถานการณการเรียนรู
ทําใหผูเรียนมีสวนรวมโดยตรงกับการเรียนของผูเรียนเอง

5.2 สายชั้น หมายถึง สายชัน้การศึกษาปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร (ศาลายา)

6. ผลการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ (output)
6.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียตามสําหรับ

นักศึกษา ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ (outcomes)
7.1 มีรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
7.2 เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา และวิจัยพัฒนาบทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

มัลติมีเดีย สามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
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8. แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
8.1 ทราบถึงปญหาและวัตถุประสงคใชสื่อการเรียนการสอนในชั้นสาย สําหรับนักศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ
8.2 ผลลัพธของการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสื่อการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน

9. สรุป
จากการวิจัยดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยตระหนักถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชาการอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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h
บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารตางๆและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบ CAI มัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย อันเปนแนวทางอีกแขนงหนึ่งในการแกไข
ปญหารูปแบบการเรียนกับกลุมนักศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ี
เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
โดยผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของดังนี้

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนําและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจําเปนตอการสง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืนเพ่ือใชประโยชนสําหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนา
ธรรมตามความจําเปน

มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตํารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ท้ังนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดนเสรีอยางเปนธรรม

2. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ(information)ท่ีเกี่ยวของ
รูปแบบการเรียนในปจจุบันถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนซึ่งมีหลายรูปแบบและ

หลายทฤษฎี ท่ีถูกนํามาใชสามารถประยุกตใชตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอนไดตามตองการของผูใช ซึ่งไม
มีรูปแบบใดท่ีสมบูรณท่ีสุด แตผูสอนหรือนักออกแบบการสอนยินดีท่ีจะประยุกตหรือปรับปรุงข้ันตอนตาง ๆ
โดยในรูปแบบการเรียนการสอนบางข้ันตอนสามารถนํามาใชในการปรับเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา
การสอนในอนาคตตอไปดังนั้นผูพัฒนาจึงไดมีแนวคิดในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้

2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียน
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดใหความหมายของรูปแบบการเรียนไวหลายทัศนะ ดังนี้
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ฮิลล และคนอ่ืน ๆ (Hill; et al. 1971 ) กลาววา รูปแบบการเรียนเปนวิถีทางหนึ่งท่ีทําใหสามารถ
คนพบเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนได ซึ่งเปนผลสะทอน มาจากความนึกคิดท่ีจะลง
ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียน รวมท้ังอิทธิพลทางวัฒนธรรมของผูเรียนท่ีมีผลตอการรับรูและการแสดงออก

คอลบ (Kolb.  1975) กลาวคือ รูปแบบการเรียนของผูเรียนแตละคนเปนผลมาจากลักษณะและ
นิสัยทางพันธุกรรม ประสบการณเดิม และการรวมสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานการเรียน

คีเฟ (Keefe.  1978) ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนวา เปนเทคโนโลยีทางดานการเรียนแบบหนึ่งซึ่ง
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เปนแนวทางในการพิจารณาถึงกระบวนการเรียนและแนวคิดของผูเรียนได
อยางลึกซึ้ง และนอกจากนี้รูปแบบการเรียนยังเปนพ้ืนฐานในการวางแผนการสอนของอาจารยผูสอน

ฮันท (Hunt.  1981) กลาววา รูปแบบการเรียนเปนคุณลักษณะท่ีสามารถคนหาไดการท่ีผูสอนไดรู
เก่ียวกับรูปแบบการเรียนของผูเรียนจะมีประโยชนตออาจารยผูสอนท่ีจะเลือกใชการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียน

ประโยชน คุปตกาญจนากุล (2532) ใหความหมายของรูปแบบการเรียนไววาเปนลักษณะและ
วิธีการเรียนของผูเรียน

ลักษณี มีนะนันท และรุจิเรศ ธนูรักษณ (2538) ใหความหมายของรูปแบบการเรียนไววาเปนการ
ตอบสนองตอสิ่งเราดานการเรียนของผูเรียนดวยวิธีการหรือพฤติกรรมท่ีผูเรียนใชในการแกปญหา การคิด
การเรียน และการมีสัมพันธภาพตอบุคคลในสถานท่ีท่ีมีการเรียน

ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ (2545) ไดใหความหมายของรูปแบบการเรียนไววา รูปแบบการเรียน
หมายถึงลักษณะการเรียนและวิธีหาความรูและประสบการณของผูเรียนแตละบุคคล

จากความหมายของรูปแบบการเรียนของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาดังกลาวขางตนสรุปไดวา
รูปแบบการเรียนเปนเทคโนโลยีทางดานการเรียนแบบหนึ่งท่ีเปนการตอบสนองตอสิ่งเราดานการเรียนของ
ผูเรียนดวยวิธีการหรือพฤติกรรมท่ีผูเรียนใชในการแกปญหา การคิด วิเคราะห การเรียน และการมี
สัมพันธภาพตอบุคคลในสถานท่ีท่ีมีการเรียน

2.2 ประเภทของรูปแบบการเรียน
สโตน (Stone.  1998) ไดแบงรูปแบบการเรียนออกเปน 2 แบบ ดังนี้
1. แบบรับ (The receptive style) พฤติกรรมในการศึกษาหาความรูของผูเรียนแบบนี้คือ

ผูเรียนชอบท่ีจะไดรับความรูโดยวิธีปฏิบัตินิยม (Traditionally organized form) และพอใจในวิธีการสอน
แบบบรรยาย ชอบดูการสาธิตจากครู อานหนังสือเฉพาะท่ีครูกําหนดให และชอบท่ีจะใหครูบอกวาจะตอง
ทําอะไร

2. การคนพบดวยตนเอง (The  discovery  style) พฤติกรรมในการศึกษาหาความรูของ
ผูเรียนแบบนี้ คือ ผูเรียนชอบศึกษาโครงสรางหรือหลักการท่ีสําคัญ ๆ มากกวารายละเอียดของเนื้อหาผูเรียน
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พอใจท่ีจะไดรับความรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง และชอบวิธีการสอนท่ีมีกิจกรรมเปนแบบอภิปราย
การทํางานรวมกันเปนกลุม การศึกษาเปนรายบุคคล การมอบหมายงานใหรับผิดชอบและการศึกษาท่ีให
ผูเรียนรูจักการแกปญหา

2.3 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียน
นักการศึกษาไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนไว ดังนี้
โคลบ (Kolb.  1998) เปนนักวิชาการท่ีไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนและไดให

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนรูของผูเรียนไววา ผูเรียนจะเขาสูประสบการณการเรียนรูและเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพจากการเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนท่ีผูเรียนเลือกไวตามเอกลักษณของผูเรียนเปนหลัก
สงัด อุทรานันท (2525: 37) มีแนวคิดวา โดยธรรมชาติแลวผูเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันท้ังดาน
ภูมิหลัง ความรูความสามารถ โดยเฉพาะดานการเรียน ดังนั้นจะเห็นไดวาในหองเรียนเดียวกันนักเรียนจะมี
รูปแบบการเรียนท่ีแตกตางกัน เชน บางคนไมเอาใจใสตอการเรียนบางคนศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง
สมํ่าเสมอในขณะท่ีบางคนเรียนดวยตนเองไมไดตองมีผูใหคําอธิบายคําชี้แจงใหกําลังใจตลอดเวลา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2530) เสนอแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของ
รูปแบบการเรียนไววา องคประกอบของรูปแบบการเรียนท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดีจะประกอบดวย 3
องคประกอบ คือ

1. ผูเรียน (Learner) ซึ่งมีอวัยวะรับสัมผัสและระบบประสาทสวนกลาง
2. สิ่งเรา (Stimulus) หรือสถานการณ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวผูเรียน
3. การตอบสนอง (Response) เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดรับสิ่งเรา
สมบัติ จําปาเงิน (2542: 19 – 20) กลาวถึงความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนวา ไมไดข้ึนอยู

กับความสามารถดานสติปญญา และความขยันหม่ันเพียงเทานั้นแตยังข้ึนกับรูปแบบการเรียนท่ีมีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมกับผูเรียน

จากแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน
ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถดานสติปญญาและความขยันหม่ันเพียรของผูเรียนเทานั้น แตยังข้ึนกับรูปแบบ
การเรียนท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับผูเรียน

2.4 คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
ความหมายของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย มีผูใหความหมายของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย

(Computer Multimedia) ไวหลายประการดังนี้
สเปนเซอร (Spencer.  1982) ไดกลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียไววาเปน

การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในลักษณะสื่อประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ
ภาพเคลื่อนไหว ไฟลวีดีทัศนและเสียง และคอมพิวเตอรในเวลาเดียวกัน โดยสามารถควบคุมการแสดงภาพ
บนจอและเสียง ซึ่งการใชงานเหมือนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ัวไป
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กิดานันท มลิทอง (2539) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียไวดังนี้วาหมายถึง สื่อ
ประสมปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใช โดยนําอุปกรณ
ตาง ๆ เชน เครื่องเลน CD – ROM เครื่อง Audio – Digital เครื่องเลน Laserdisc ฯลฯ มาใชรวมกันเพ่ือ
เสนอเนื้อหาขอมูลท่ีเปน ภาพ ตัวอักษร ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน และเสียงในระบบสเตอริโอ โดย
ใชเทคนิคคอมพิวเตอรชวยในการผลิต

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา หมายถึง การประสม
ประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดีทัศน  เพ่ือสื่อความหมายขอมูลผาน
คอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม

เกษแกว ศิริบูรณ และคนอ่ืน ๆ (2538) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียหมายถึงการนําภาพและ
เสียงเขามาเสนอ โดยใหมีความสัมพันธและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการโตตอบกับระหวางระบบและ
ผูใชงาน

สถาพร สาธุการ (2543) กลาววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อ
ตาง ๆ เชน เสีย (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still image) และไฮเปอรเท็กซ
(Hypertext) มาใชเชื่อมตอกันโดยใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมในการทํางานในระบบสัญญาณ
ดิจิตอล ซึ่งเปนการพัฒนาวิธีการสื่อสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร การท่ีระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สามารถนําสื่อตาง ๆ มาใชรวมกันไดทําใหรูปแบบการติดตอระหวางคอมพิวเตอรและมนุษยเปนไปตาม
ธรรมชาติท่ีใชในการสื่อสารกันมากท่ีสุด เปนการเพ่ิมความชัดเจนของขอมูล ขาวสารและความเขาใจในการ
สื่อความหมายไดดียิ่งข้ึน

จากความหมายดังกลาวมาสรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียหมายถึงสื่อท่ีนําเสนอขอมูลตาง ๆ ท้ัง
ขอมูลดานภาพ ขอมูลดานเสียง และขอมูลตัวอักษร โดยใชคอมพิวเตอรในการจัดการและนําเสนอขอมูล ใน
รูปแบบท่ีจัดใหผูใชสามารถโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรได

2.5 ความสําคัญของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในการศึกษา
ไดมีการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชเพ่ือการเรียนการสอน ในลักษณะเปนสื่อเพ่ือถายทอด

คําสอนไปสูผูเรียน ซึ่งการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในลักษณะดังกลาวนี้เนื่องจากนักการศึกษามี
ความเห็นวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความสําคัญตอการศึกษา ดังนี้

วาลิช (Valish.  2001: 75) ไดกลาวถึงความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีตอการศึกษา
ไว ดังนี้

1. เพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสถานการณการเรียนรู และทําให ผูเรียนมีสวนรวม
โดยตรงกับการเรียนของผูเรียนเอง

2. ใหโอกาสท่ีจะใชศึกษาสื่อตาง ๆ ไดหลายชนิดท่ีสามารถใหประสบการณการเรียนรูได
3. ใหการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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4. ชวยใหการพัฒนาการคิดและเสริมสรางแนวทางในการแกปญหา
5. ใหขอมูลยอยกลับไดอยางทันทีเก่ียวกับความกาวหนาของตน
6. ใหการตัดสินใจในชนิดความลึกของเนื้อหา
7. เพ่ิมการควบคุมในเรื่องเวลาเรียนและความกาวหนาของการเรียน
8. ชวยใหเกิดความตั้งใจในรูปแบบ หนึ่งตอหนึ่ง
9. ชวยใหผูเรียนมีโอกาสท่ีจะทดลองและแกไขความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
10. ผูเรียนสามารถทบทวน หรือเรียนซ้ําแลวซ้ําอีกจนพอใจ

ไพโรจน ตีรณธนากุล (2543: 12 – 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอ
การศึกษาไวหลายประการ ดังนี้

1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนตามเอกัตภาพ
2. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีการปองกลับ (Feedback) ทันที มีสีสัน ภาพและเสียงทําใหผูเรียน

เกิดความตื่นเตน ไมเบื่อหนาย
3. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูซ้ําแลวซ้ําอีกก่ีครั้งก็ไดตามตองการ
4. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ (Student Center) และคํานึงถึงความ

แตกตางของผูเรียน
5. การไดโตตอบกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยทําใหผูเรียนพอใจ และผูเรียนยังสามารถ

ควบคุมวิธีการเรียนของตัวเองได
6. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีสวนชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากข้ึนและ

ชวยใหการแกปญหาตาง ๆ ของผูเรียนเร็วข้ึน
7. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน
8. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถสอนมโนทัศนและทักษะข้ันสูง การจําลองสถานการณโดย

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยใหผูเรียนศึกษาไดงายข้ึน
9. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยใหผูเรียนไดเรียนเปนข้ันตอนทีละนอยจากงายไปหายากทําให

เกิดความแมนยําในการเรียน
10. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสรางนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียนเพราะไมเปนการ

บังคับผูเรียนใหเรียนแตเปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม
11. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนเรียนไดดีและรวดเร็วสามารถลดการสิ้นเปลืองเวลา

ของผูเรียนลงได
12. สามารถสรางแรงจูงใจการเรียนใหแกผูเรียนเพราะเครื่องคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีการ

เสริมแรงในขณะท่ีเรียน
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13. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถยืดหยุนตารางเรียนไดตามสถานท่ีท่ีสะดวกไมวาจะเปนท่ี
โรงเรียน ท่ีบานหรือท่ีทํางานก็ได

14. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เพราะตองคอยแกปญหาอยู
ตลอดเวลา

15. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนไดเรียนแบบ Active Learning
สถาพร สาธุการ (2543: 1) กลาวถึงความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอการศึกษาใน

ดานการเรียนการสอน ไวดังนี้
1. สามารถกระตุนประสาทการรับรูพรอม ๆ การดูและการฟงของผูเรียน
2. สามารถใหขอมูลจํานวนมาก ซึ่งทําใหงายตอการทําความเขาใจ
3. สามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) และเกิดมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ทําใหผูใช

รูสึกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียน
4. การรับรูท้ังทางตาแลหู ประกอบกับการมีปฏิสัมพันธทําใหเกิดประสบการณตอผูใชท่ีเปนผล

ใหสามารถเรียนรูและเขาใจไดอยางลึกซึ้ง
5. การผลิตและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา

ขอมูลไดหลายครั้งโดยไมเสียเวลาและคาใชจายมาก ทําใหผูผลิตสามารถทดลองทําไดหลายครั้งเพ่ือใหไดสื่อ
ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน

6. สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณท่ีดีท้ังดานผูผลิตและผูใช
2.6 ประเภทของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย

ประเภทของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีใชในการเรียนการสอนในปจจุบันมีมากมายหลาย
รูปแบบซึ่ง ทักษิณา สวนานนท (2530) ยืน ภูสุวรรณ. (2541) สุดารัตน นนทคลัง (2547) อเลสซิ
และทรอลลิพ (Alessi; & Trollip. 1985) ไดแบงเปนประเภทตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการนําไปใช
ดังนี้

1. การฝกและการปฏิบัติ (Drill and Practice)
การใชคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเพ่ือฝกทักษะตาง ๆ จะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากหาก

คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีใชมีประสิทธิภาพดี คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในการฝกและการปฏิบัติไมได
ชวยผูเรียนเฉพาะในดานความจําเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังชวยผูเรียนใหรูจักคิดดวย เพราะคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมักจะเปนฝายปอนคําถามใหผูเรียนคิดหาคําตอบอยูเสมอ

2. บทเรียนทบทวน (Tutorial)
เปนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ท่ีสรางข้ึนมาในลักษณะของบทเรียนท่ีเสนอเนื้อหาความรูเปน

สวนยอยๆ ท่ีเปนการเลียนแบบการสอนของครูคือ จะมีบทนําคําอธิบายซึ่งประกอบดวยเนื้อหา กฎเกณฑ
คําอธิบายและแนวคิดท่ีจะสอนในรูปแบบของขอความ ภาพ และเสียงหรือทุกแบบรวมกัน หลังจากท่ีผูเรียน
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ไดศึกษาไปแลวก็จะมีคําถามเพ่ือใชตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนโดยมีการแสดงผลยอนกลับ มีการ
เสริมแรงและผูเรียนสามารถยอนกลับไปเรียนบทเรียนเดิมหรือขามบทเรียนท่ีผูเรียนรูไปแลวได นอกจากนั้น
ยังมีการบันทึกผลวาผูเรียนทําไดเพียงไรเพ่ือใหผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับผูเรียนบางคนลักษณะ
ของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีดีประเภทนี้ควรเปนดังนี้

- เนื้อหาหรือมโนทัศนท่ีเสนอควรจะจัดอยางไรเปนระเบียบเพ่ือ
ไมใหผูเรียนเกิดความสับสนและไมเขาใจ

- กราฟกและเสียงประกอบสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
- ผูเรียนสามารถควบคุมจังหวะความเร็วในการเสนอเนื้อหา
- ควรจะมีการบันทึกคะแนนของผูเรียนไวท้ังนี้เพ่ือใหผูสอนสามารถนําคะแนนมาตรวจสอบ

ความสามารถของผูเรียนแตละคน หรือผูเรียนท้ังชั้นได
- เกมทางการศึกษา (Education Game)

คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียประเภทเกมทางการศึกษาหลายเรื่องสามารถชวยพัฒนาความคิดได
เชน เกมเติมคํา เกมการคิดแกปญหา เกมการคิดแกปญหาเปนการเรียนรูจากการเลนเกมชวยใหผูเรียนไดรับ
ความรู และความสนุกสนานไปพรอม ๆ กัน เปาหมายหลักของเกมการศึกษาก็คือชวยใหผูเรียนไดเรียนรู
เปนสําคัญ เกมทางการศึกษาสวนใหญมีลักษณะเหมือนเกมท่ัว ๆ ไปคือ เรื่องของการแขงขัน แตก็เปนการ
นําเกมไปสูการเรียนนั่นเองเนื่องจากคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียสามารถเสนอภาพกราฟกท่ีมีสีสวยงามและ
ทําเสียงประกอบได จึงทําใหสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี

2.7 การจําลองแบบ (Simulation)
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียประเภทการจําลองสถานการณจริง โดยเสนอสถานการณท่ีเปน

รูปภาพใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจงาย และใหโอกาสผูเรียนไดวิเคราะหตัดสินใจจากขอมูลท่ีจัดให การ
จําลองสถานการณบางเรื่องชวยลดคาใชจายในเรื่องวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัติการณไดมาก และการ
จําลองสถานการณอาจจะชวยยนเวลาและลดอันตรายได เนื่องจากสถานการณจําลองมีลักษณะคอนขาง
ซับซอนผูสรางคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในลักษณะนี้จะตองอาศัยการคาดคะเนเรื่องการตอบสนองใน
รูปแบบตาง ๆ จากผูใชคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียและผลท่ีไดจากการตอบสนอง เพ่ือนํามาพิจารณาในการ
สรางคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ดังนั้นจึงตองใชเวลาในการสรางมากและผูท่ีสรางจะตองมีทักษะใน
ระดับสูงในการเขียนบทเรียนในลักษณะนี้การจําลองสถานการณมี 3 ลักษณะดวยกันคือ

1. การจําลองสภาพแบบการทํางาน (Task Performance Simulation) ตัวอยางเชน การ
จําลองสภาพการบิน การขับรถ เปนตน

2. การจําลองสภาพแบบจําลองระบบ (System Modeling Simulation) ตัวอยางการจําลอง
ระบบจัดการจราจรในนครหลวงดูวาจะมีปญหาใดหรือไมกอนจะลงมือทําบนถนนจริง
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3. การจําลองสภาพแบบประสบการณ (Experience Encounter Simulation) เชน การลอง
ใหผูฝกงานไดทดลองทํางานบางอยาง หรือตัดสินใจบางเรื่อง การทําจริง ๆ อาจยังไมเกิดแตผูเรียนจะได
เรียนรูจากการควรจะพิจารณาอะไรบาง และรูวาจะมีความรูสึกความคิดเห็นตาง ๆ อยางไร

2.8 การแกปญหา (Problem Solving)
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียประเภทนี้ เนนใหฝกการคิด การตัดสินใจ ลักษณะของบทเรียน

คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียนี้จะคลาย ๆ กับการจําลองแบบ แตแบบการแกปญหาจะเนนขบวนการคิดใน
การใชเหตุผล เนนการฝกคิดตัดสินใจโดยการกําหนดเกณฑใหผูเรียนไดพิจารณาไปตามเกณฑโดยมีการให
น้ําหนักหรือคะแนนกับเกณฑแตละขอ

2.9. การสาธิต (Demonstration)
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียประเภทสาธิต เปนวิธีการสอนท่ีดีวิธีหนึ่งท่ีผูสอนมักนํามาใชโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสอนวิธีนี้ผูสอนจะเปนผูแสดงใหผูเรียนดูโดยใช
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสาธิต ซึ่งนาสนใจเพราะคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียจะใหท้ังเสนกราฟท่ีสวยงามอีก
ท้ังมีเสียงและสีอีกดวย นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถนําคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียมาใชเพ่ือสาธิตเก่ียวกับ
การโคจรของดาวพระเคราะหในระบบสุริยะหรือโครงสรางของอะตอมได

2.10 การทดสอบ (Testing)
การใชคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ควรตองมีการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนไปดวย โดยผูพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ คือการสรางขอสอบ การตรวจ
ใหคะแนน การวัดวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบและการจัดการใหผูสอบสุมเลือก
ขอสอบเองได

2.11 การไตถามใหขอมูล (Inquiry)
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริงความคิดรวบยอดหรือขาวสารท่ีเปน

ประโยชนซึ่งในแบบใหขอมูลขาวสารนี้ เครื่องคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียจะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีเปน
ประโยชน โดยสามารถแสดงไดทันทีทันใดเม่ือผูเรียนตองการดวยระบบงาย ๆ ท่ีผูเรียนสามารถทําได
เพียงแตกดหมายเลข หรือใสรหัส หรือตัวยอของแหลงขอมูลนั้น ๆ การใสรหัสหรือหมายเลขจะทําให
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียแสดงขอมูล ซึ่งจะตอบคําถามผูเรียนตามตองการได

2.12 แบบรวมวิธีตาง ๆ เขาดวยกัน (Combination)
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียประเภทนี้เปนการประยุกตเอาวิธีหลายแบบเขามารวมกันตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ เพราะคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียสามารถสรางในลักษณะหลายรูปแบบรวมกันได
ท้ังนี้เพราะตามธรรมชาติของการเรียนการสอนสวนมากมีความตองการวิธีการสอนหลาย ๆ แบบรวมกัน ซึ่ง
ความตองการนี้จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอนผูเรียนและองคประกอบหรือภารกิจ
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ตาง ๆ คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเรื่องหนึ่งอาจมีท้ังลักษณะท่ีเปนการใชเพ่ือการสอน เกม การไตถาม
ขอมูล รวมท้ังประสบการณการแกปญหาได   เปนตน

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา สามารถนําคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอนไดหลาย
ลักษณะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน

การสรางและพัฒนาคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย
แวนส (Vance.  2004) ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญ ท่ีใชในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 7

ประการ ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจนสามารถตรวจสอบและประเมินผล จากผูเรียน

ไดอยางถูกตอง ซึ่งหมายความวารายละเอียดขอความในแตละกรอบ ควรจะเขียนข้ึนตามวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมท่ีไดกําหนดไวลวงหนา

2. ควรแบงเนื้อหาท่ีจะสอนออกเปนหนวยยอย ๆ เรียกวากรอบ (Frame) โดยในแตละกรอบ
จะมีขอความมากนอย ข้ึนกับความจําเปนของขอความท่ีจะตองการสื่อความใดความหนึ่งไดสมบูรณ และ
ตองสามารถสื่อความไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย

3. การจัดเรียงกรอบตาง ๆ ควรเรียงกันอยางถูกตองตามตรรกศาสตรจากงายไปหายากโดยยึด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก และปรับการเรียนรูเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยไมละเลยการเสริมแรงท่ีสามารถ
ทําใหผูเรียนจําไดคงทนและแมนยําดวย

4. ในแตละกรอบควรกําหนดใหผูเรียนไดมีการตอบสนองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจเปน
การใหตอบคําถาม หรือการตอบสนองดวยการใหผูเรียนปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งกอนจะเรียนตอไป

5. การใหขอมูลยอยกลับตอผูเรียนหลังจากไดทําแบบฝกหัดหรือตอบคําถามใด ๆ จะตอง
กระทําทันทีเทาท่ีจะทําได ซึ่งเปนการเสริมแรง (Reinforcement) ท่ีสําคัญมากและเปนจุดเดนของ
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย

6. คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียควรมีการทดสอบปรับแตงอยูเสมอโดยอาศัยผลของการใชกับ
บุคคลกลุมตาง ๆ ซึ่งความแตกตางของบุคคลและกลุมคนอาจจําเปนตองใชคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีมี
รายละเอียดบางอยางท่ีแตกตางไปบาง คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีดีควรมีความสามารถท่ีจะยืดหยุนใน
การปรับปรุงไดสะดวก

7. ขอความในคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ควรเปนคําสอนท่ีสมบูรณในตัวเองโดยไม
จําเปนตองขยายความเพ่ิมจากการบรรยายหรือการอธิบาย

การพัฒนาคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเปนกระบวนการท่ีสําคัญ โดยตองการความละเอียด
รอบคอบ โดยใชวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่ง ยืน ภูสุวรรณ (2539: 566) ไดกลาวถึงข้ันตอนท่ี
สําคัญ ในการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังนี้
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1. ศึกษาหลักสูตรและผูเรียนเปาหมาย เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดตาม
หลักสูตรวาเนื้อหาท้ังหมดเปนอยางไร ระดับใด ควรใชเวลาสอนปกติเทาใด ผูเรียนมีพ้ืนความรูขนาดใด
ความพรอมทางดานอ่ืนของผูเรียนมีอะไรบาง เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการจัดวางแผนตอไป

2. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของวิชาท่ีกําหนดเปนสิ่งสําคัญและจะตองจัดเขียน
ข้ึน ท้ังนี้ตามหลักสูตรสวนมากจะไมไดกําหนดไวหรืออาจมีเฉพาะวัตถุประสงคท่ัวไปดังนั้นการเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการใหผูเรียนเกิดข้ึนจากการเรียน

3. เรียบเรียงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหมีความตอเนื่องและเสริมซึ่งกันและกันโดยจัดเรียง
วัตถุประสงคเหลานี้ใหอยูในระบบท่ีดี และกําหนดกิจกรรมไวใหเหมาะสม ซึ่งเปนการนํารองในการสราง
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียใหสมบูรณยิ่งข้ึน

4. วิเคราะหเนื้อหาจัดทําเปนแผนภูมิขายงาน โดยอาศัยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและ
กิจกรรมท่ีไดจัดทําไว นํามาประกอบในการวิเคราะหจัดเรียบเรียงเนื้อหาวิชาใหอยูในระบบความสัมพันธ
ตอเนื่องกันและเสริมซึ่งกันและกัน โดยจัดเขียนหัวเรื่องเหลานั้นในรูปแบบแผนภูมิขายงานท่ีสมบูรณ แสดง
ลําดับกอนหลังของหัวเรื่องตาง ๆ พรอมท้ังลําดับทางตรรกะของเนื้อหาท่ีสมบูรณดวย

5. จัดแบงเนื้อหาเปนสวนยอยเนื่องจากการสอนดวยคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย เปนการสอน
ท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญซึ่งการสอนเนื้อหาครั้งละมาก ๆ อาจมีปญหาในการเรียนได จึงจําเปนตองแบงเนื้อหา
ออกเปนหนวยยอยท่ีมีความสมบูรณในแตละหนวยยอยพอสมควร ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนสามารถติดตามเนื่อง
เรื่องตอไปไดโดยไมสับสนหรือขาดตอน

6. ขอความในแตละกรอบตามเนื้อหาท่ีกําหนด ขอความเหลานี้ควรตองเปนประโยคท่ีงายตอ
ความเขาใจของผูเรียน ขอความในกรอบตาง ๆ ตองสอดคลองกับหนาท่ีของแตละกรอบ

7. การปอนบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเขาเครื่องคอมพิวเตอร ผูพัฒนาจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของโปรแกรมนั้น ๆ โดยไมตองกังวลวาจะไมเปนไปตามท่ีตนคิดเพราะการจัดลําดับการแสดง
บทเรียนจะถูกควบคุมโดยโปรแกรมในสวนอ่ืน ๆ ตอไป

8. ทําการตรวจสอบความถูกตองของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียโดยเม่ือทําการปอนบทเรียน
เขาเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ควรทดลองเรียนตามลําดับท่ีผูเรียนจะตองปฏิบัติ และทําการ
ตรวจสอบความเรียบรอยเพ่ือแกไขปรับปรุง

9. ทดสอบบทเรียนกลาวคือ เม่ือสรางพัฒนาคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเสร็จแลวจําเปน
จะตองทําการทดสอบเพ่ือตรวจดูผลวาจะไดตามท่ีคาดหมายไวหรือไมเพียงใด หากจําเปนตองแกไขปรับปรุง
ก็ควรจะจัดการแกไขเสียกอนนําออกไปใชจริง และเม่ือผานการทดสอบแลวจึงนําไปใชกับผูเรียนเปาหมาย
ตอไป

สถาพร สาธุการ (2543: 1) กลาววา การพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรตองคํานึงถึงรายละเอียด
ในการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้
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1. ดานเนื้อหาควรตองมีความเหมาะสมในการนําเสนอและสามารถปรับเนื้อหาใหอยูใน
รูปแบบการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียได

2. การออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตควรตกลง
กับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพ่ือใหคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเกิดประโยชนแกผูใชมากท่ีสุด

3. การสรางคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ควรใชสัญลักษณกราฟก GUI (Graphics User
Interface) เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการใชงานของผูใชเปนไปโดยงายไมตองเสียเวลาในการเรียนรู

4. ควรทําตัวแบบตนฉบับ เพ่ือนําไปทดลองใชทดสอบวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
หรือไม และเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5. คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย ควรเสนอความรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจตั้งแตตนจนจบเปนตาม
วัตถุประสงคของการเรียนรู

6. คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีพัฒนาตองสามารถนํามาใชซ้ําได
7. คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียท่ีพัฒนาตองกําหนดรูปแบบการประเมินผลท่ีชัดเจนแนนอน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู
จากแนวคิดเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ปจจุบันคอมพิวเตอรสามารถท่ีจะลดชองวางระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียนไดเปนอยางดี ทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนสูงข้ึนในทุก ๆ ดาน ท้ังดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย จึงสงผลใหผูเรียนเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังชวยใหผูสอนลดเวลาในการทํางานมีเวลาท่ีจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาใหทันสมัย เหมาะสมกับวัยเรียนรวมท้ังไดพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

3. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยในประเทศ
ศรัทธา (2542) ไดทําการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย

เรื่อง การออกแบบลวดลายเขียนสีเพ่ือตกแตงเครื่องปนดินเผา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
กลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ โดยทําการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปท่ี 1 แผนกวิชาเครื่องปนดินเผา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง จํานวน 40 คน
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 86/84.5 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ
80/80 และกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ภคมน (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดียวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนท่ี
เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
91.50 เปอรเซ็นต และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอพิวเตอรชวยสอนสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
ดวยวิธีแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

พงศกร (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบการ
สื่อสารขอมูลสําคัญนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร การวิจัยครั้ง จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องระบบการสื่อสารขอมูลสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 กลุมตัวอยางเปนการศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2547 จํานวน 45 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการ
สุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต
และรอยละ

การทดลองแบงออกเปน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เพ่ือหา
ขอบกพรองและนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข การทดลองครั้งท่ี 2 ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน เพ่ือ
หาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การทดลองครั้งท่ี 3 ทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน เปนการทดลองภาคสนามเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ผลการศึกษาคนควา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องระบบการสื่อสารขอมูลสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 87.32/87.10 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

วรรณดี (2548) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาการ
แกะสลักผักและผลไม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระบบมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.44/82.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด และคะแนนหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ยุรวัฒน (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปนหลัก ในการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดย
การประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปนหลักในการเรียนรู เพ่ือสรางเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและทดสอบกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองสอนคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตรในโรงเรียนพญาไท ปการศึกษา 2545 จํานวน 15 คน ผูวิจัยทดลองสอนเปนเวลา 6
สัปดาห รวมท้ังสิ้น 41 ชั่วโมง ผลการทดลองใชกระบวนการการเรียนการสอนพบวา กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาข้ึน สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงใหเพ่ิมสูงข้ึนกวาเกณฑ 20%
ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได แตพัฒนาทักษะการใหเหตุผลเพ่ิมข้ึนเทากับเกณฑ
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และพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการสื่อความหมายเพ่ิมข้ึนยังไมถึงเกณฑ ผูวิจัยไดนําผลการทดลองใช
กระบวนการการเรียนการสอนไปปรับปรุง กระบวนการการเรียนการสอนโดยเพ่ิมบทบาทของครู ในการ
พัฒนาทักษะการใหเหตุผล ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสื่อความหมาย

อัจฉรา ธรรมมาภรณและคณะ (2545) ไดศึกษาผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักตอการ
สงเสริมความคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครู โดยไดทําการศึกษากับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ม. สงขลานครินทร จํานวน 150 คน โดยสุมนักศึกษาออกเปน 25
คน 2 กลุม กลุมหนึ่งเรียนจากการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักและอีกกลุมเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ
จากการศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพบวา การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ .05 และลักษณะกลุมท่ีตางกัน
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันและพบวา มีปฏิสัมพันธ รวมกันระหวางวิธีการสอนและ
ลักษณะกลุมตอความคิดวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนผลการทดสอบยอยแสดงวาการ
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักสงผลตอความคิดวิจารณญาณสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
.05 เฉพาะกลุมวิทยาศาสตรเทานั้น

เพชรา บุดสีทา (2546) ไดทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
วิชาการบริหารการตลาด สําหรับนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด โปรแกรมบริหารธุรกิจสถาบันราชภัฏ
ผลการวิจัยปรากฏวา 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก วิชาการบริหารการตลาด สําหรับ
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด โปรแกรมบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏ       มีประสิทธิภาพ 80.35/86.93 2.
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางการตลาดหลัง การทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 ทุกคน
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการ

สอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักวิชาการบริหารการตลาดในดานปจจัย
นําเขาดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

จันทร (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนหลักเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานเนื้อหาและกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Base Approach) และศึกษาผลการใชรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการทางคณิตศาสตรในเรื่อง ทฤษฎีพาทาโกรัส เสน
ขนาน และสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาเปน
หลักท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวย 1) เปาหมาย 2) หลักการ 3) ข้ันตอนการสอน 4) ระบบสนับสนุน 5)
ระบบทางสังคม 6) หลักการตอบสนอง โดยสังเคราะหจากทฤษฎีสรางสรรคความรู และการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลัก โดยมีข้ันการสอน 7 ข้ัน คือ ข้ันท่ี (1) ข้ันนําเสนอปญหาท่ีเปนปญหาปลายเปด ข้ันท่ี (2) ข้ัน
ไตรตรองรายบุคคล ข้ันท่ี (3) ข้ันไตรตรองรายกลุม ข้ันท่ี (4) ข้ันนําเสนอผลงาน ข้ันท่ี (5) ข้ันสรุป ข้ันท่ี (6)
ข้ันขยายปญหา และข้ันท่ี (7) ข้ันประเมินและสะทอนผล2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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กลุมเปาหมาย สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการทดสอบคา Z 3.
นักเรียนเกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร ท้ัง 5 ดานไดแกการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การ
นําเสนอ และการเชื่อมโยง โดยกระบวนการดังกลาวมีคาสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จากการทดสอบคา Z ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร โดยใชปญหาเปนหลักจึง
เหมาะสมกับนักเรียนในระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งสงผลท้ังการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรท้ัง 5 ดาน

3.2 งานวิจัยตางประเทศ
Winslow (1996) ไดทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการสอน

บทเรียนเก่ียวกับคําศัพท 3 แบบ ในการสอนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมตนโรงเรียน
นอรธคาโรไลนาพับลิคท่ีมีความสามารถทางภาษากลุมสูงและกลุมต่ํา จากกลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุมแบบ
แบงชั้นจํานวน 146 คน โดยใชนักเรียนคนหนึ่ง ไดตัวจัดกระทําท่ีเปนเงื่อนไขสามแบบ คือ ชนิดขอความ
ชนิดภาพเคลื่อนไหว และแบบผสมมัลติมีเดียเนื้อหาท่ีสอนเปนคําศัพทท่ีไมเคยเรียน 13 คํา และทําการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนจบจากบทเรียนแบบมัลติมีเดียท่ีใชสอน
นักเรียนท่ีมีความสามารถการสื่อความหมาย ท้ังกลุมสูงและต่ําใหผลการเรียนรูสูงกวาอยางมีนัยสําคัญกวา
บทเรียนแบบท่ีเปนขอความ และภาพเคลื่อนไหว

Sule (2000) ไดหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ระดับวิทยาลัย
โดยการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีการสอนปกติซึ่งผลการวิจัย
พบวา ผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟสิกส สูงกวาการ
สอนปกติ และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใชในการศึกษาดวยตนเองโดยใชเวลาเรียนนอยกวาการ
เรียนตามปกติถึง 4 สัปดาห

Rendall (2001) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกับการเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติในวิชาพีชคณิต และเรขาคณิตโดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมปลายจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองซึ่งเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุม
เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ผลปรากฏวา คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดสองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 และยังพบวาเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเวลาในการปฏิบัติ
ภาวะงานสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

Kristian (2006) ไดศึกษาเรื่องผลของการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียแบบมีสวนรวมกลุมตัวอยาง
คือนักเรียนท่ีเรียนวาดภาพ จํานวน 187 คน โดยการสังเกตจากการสอบวาดภาพ ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ท่ีเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียท่ีมีการปฏิสัมพันธ มีความสามารถในการวาดภาพ และนําเสนอผลงานไดดีกวา
กลุมท่ีเรียนดวยการนําเสนอตัวอักษรหรือภาพวาดเพียงอยางเดียว
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Pedersen (2000) ศึกษาผลของเครื่องมือชวยใหคําแนะนํา ในการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
พบวาเครื่องมือชวยใหคําแนะนําโดยตัวแบบทางพุทธิปญญา มีประสิทธิภาพกวาแบบอ่ืนๆ และยังพบวาการ
เรียนโดยใชปญหาเปนหลักสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียนแบบปกติ

May (1996) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสอนสองแบบ ในกลุมของผูสําเร็จระดับวิทยาลัย ซึ่ง
การสอนท้ังสองแบบ ไดแก การสอนปกติ และการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา
ไมมีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ในกลุมท้ังสอง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05 และจากการศึกษาติดตาม
สัมภาษณกับกลุมท่ีใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสวนมากกลาววาพวกเขาจะใชคอมพิวเตอรชวยสอนอีก
ครั้ง
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาดานตางๆของการเรียนการสอนทางวิชาการโดยผูวิจัยไดกําหนด
ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร

ประชากร ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 รหัสวิชา BIT1212 ระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

กลุมตวัอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 คน

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เปนกลุมทดลอง

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1. รูปแบบการเรียนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย, 2. แบบทดสอบและ 3. แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย

ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย มาใชในกิจกรรมการสอนดังนี้
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ภาพท่ี  1 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
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2. สรางแบบทดสอบ เพ่ือใชหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดียตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ดังมีข้ันตอนในการดําเนินการ        ดังภาพท่ี 2

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ

3. แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ รูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ท่ีสรางเสร็จแลวให

ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย จํานวน 3 ทาน   ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสมสวนอ่ืน ๆ และทําการตอบแบบประเมินความคิดเห็น จากนั้นก็ทําการ
แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และสรุปผลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญ
*****ผลจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย โดย
กําหนดระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคาในการใหน้ําหนักคะแนนในระดับความคิดเห็น 5
ระดับคือ

เห็นดวยในระดับดีมาก มีคาระดับคะแนนเทากับ   5
เห็นดวยในระดับดี มีคาระดับคะแนนเทากับ   4
เห็นดวยในระดับพอใช มีคาระดับคะแนนเทากับ   3
เห็นดวยในระดับควรปรับปรุง มีคาระดับคะแนนเทากับ   2
เห็นดวยในระดับไมเหมาะสม มีคาระดับคะแนนเทากับ   1

ผา่น

ไม่ผา่น

ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและ
จุดประสงคก์ารสอน

สร้างแบบทดสอบ

ผูเ้ชียวชาญ

ไดแ้บบทดสอบทีใชใ้นหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบมลัติมีเดีย

แกไ้ขปรับปรุง
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ในการวิเคราะหระดับคะแนนเฉลี่ย ของขอคําถามแตละขอไดใชเกณฑกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยไวเพ่ือความ
สะดวกในการแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูต.  2528: 70)

3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)
การวิจัยในครั้งนี้ทําการทดลองจากและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน ภาคเรียนท่ี 1  ป

การศึกษา 2556 จํานวน 30 คน  คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random
Sampling)

การหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก
- หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) (วิเชียร เกตุสิงห.  2543)
- หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (วิเชียร เกตุสิงห.  2543)

4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหแบบทดสอบ ไดแก

1. สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
(เสาวนีย สิกขาบัณฑิต.  2528)

เม่ือ E1 คือ ประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหวางเรียนคิดเปนรอยละ
E2 คือ ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ
ΣX คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางเรียนท่ีผูเรียนทําได
ΣF คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนท่ีผูเรียนทําได
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียน
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
N คือ จํานวนผูเรียนท้ังหมด
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2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับ   หลังเรียนดวย
รูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ใช
สูตร t-test (บุญชม ศรีสะอาด.  2535

โดย df = n-1
t คือ คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ
D คือ ผลตางของคะแนนทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน
n คือ จํานวนผูเรียนท้ังหมด

สรุป
กระบวนการดําเนินการวิจัยดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรทางวิชาการและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หลักการทางทฤษฏี และฝกฝนภาคปฏิบัติเพ่ือนําความคิด  ทักษะ ในการเรียนรู
มาเปนแนวทางการจัดทําและพัฒนา รูปแบบสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถเขาใจไดตรงตามวัตถุประสงค
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษา ถึงสาเหตุของปญหาและสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา  ดําเนินการวิเคราะหหาคาทางสถิติ และแสดงผลการประเมินทางประสิทธิภาพ
ของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
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f
บทที่ 4

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษา วิเคราะหและ ประมวลผลขอมูลเพ่ือตองการหาผล
การศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับ      นักศึกษา
ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจศาลายา (A Development of lesson
by using CAI Multimedia for students level  1 of Business Information Technology,
Faculty of Business  (Salaya) )
ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษา วิเคราะหขอมูลและ การอภิปรายผลดังนี้

ผลการศึกษา เรื่อง คอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับ      นักศึกษา ชั้นปท่ี 1
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจศาลายา

4.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย 2. แบบทดสอบ 3. แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

4.2 สถานท่ี ท่ีดําเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

4.3 ประชากร ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 รหัสวิชา
BIT1212 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

4.4 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 คน

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เปนกลุม

ทดลอง
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ตัวอยางการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแบบ CAI มัลติมีเดีย

ภาพท่ี 3 หนาแรกของสื่อการเรียนการสอน

ภาพท่ี 4 หนาเลือกบทเรียน
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ภาพท่ี 5 หนาเมนูยอยในบทเรียน เพื่อเลือกทําแบบฝกหัดกอนเรียน  หลังเรียน และบทเรียน
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ภาพท่ี 6 แสดงถึงเนื้อหาในบทเรียน

ภาพท่ี 7 แสดงการเลือกคําตอบในแตละคําตอบ
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ภาพท่ี 8 แสดงถึงเนื้อหาในบทเรียน

ตัวอยางแบบทดสอบถามกอนเรียนกับหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 30 คน

1. คอมไพเลอร์(Compiler) มีหนา้ทีอะไร
ก. แปลภาษาเขียนใหเ้ป็นภาษาเครือง ข. สร้างไฟลช์นิด TEXT
ค. แกไ้ขไฟลน์ามสกลุ *.C ง. แปลภาษาเครืองเป็นภาษา C

จากรูปตอบคาํถาม 2-4

Editer สร้าง
Source
Program
File  *.C

COMPILER LINK RUN
Program

Include file File in
Libraries

A B
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2. ตรงจุด A จะไดไ้ฟลน์ามสกลุอะไรหากมีการคอมไพลแ์ลว้เกิด Error
ก. *.COM ข.  *.OBJ
ค.  *.EXE ง. ไม่มีไฟลใ์หม่เกิดขึน

3. ตรงจุด B จะไดไ้ฟลน์ามสกลุอะไรหากมีการคอมไพลแ์ลว้ไม่เกิด Error
ก. *.COM ข.  *.OBJ
ค.  *.EXE ง. ไม่มีไฟลใ์หม่เกิดขึน

4. ตรงจุด B จะไดไ้ฟลน์ามสกลุอะไรหากมีการคอมไพลแ์ลว้ไม่เกิด Error
ก. *.COM ข.  *.OBJ
ค.  *.EXE ง. ไม่มีไฟลใ์หม่เกิดขึน

4. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

5. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

6. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

7. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

8. โมดูลหลกัหรือฟังกช์นัหลกัในโปรแกรมภาษาซี จะมีชืออะไร
ก. function ข. module
ค.  main ง.  mains

9. การเขียน Comment ในภาษาซีจะตอ้งนาํหนา้และปิดทา้ยดว้ยเครืองหมายอะไร
ก.  */  , */ ข. #/  , /#
ค.  /#  , #/ ง.  /*  , */

10. คาํสังทีบอกใหค้อมไพเลอร์นาํโปรแกรมโมดูลอืนมารวมดว้ยก่อนทาํการแปลโปรแกรม คือคาํสังอะไร
ก. #define ข.  #some
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ค. #include ง.  #include
11. คาํสัง #define four 4 มีความหมายวา่อยา่งไร

ก. กาํหนดให้ four มีค่าเท่ากบั 4 ข. กาํหนดให้ FOUR มีค่าเท่ากบั 4
ค. กาํหนดให้ 4 มีค่าเท่ากบั four ง. กาํหนดให้ 4 มีค่าเท่ากบั FOUR

12. หลกัการตงัชือตวัแปรในภาษาซี ตวัแลจะตอ้งเป็นอะไร
ก. ตวัเลข ข. ตวัอกัษรและเครืองหมายขีดเสน้ใต้
ค. เครืองหมายขีดเสน้ใต้ ง. เครืองหมายขีดเสน้ใต้

12. ตวัแปรชนิด char จะเก็บค่าไดร้ะหวา่งเท่าใด
ก. -128 ถึง 127 ข. -32,768 ถึง 32,767
ค.  0 ถึง 255 ง.  0 ถึง 65,535

13. ตวัแปรชนิด int จะเก็บค่าไดร้ะหวา่งเท่าใด
ก. -128 ถึง 127 ข. -32,768 ถึง 32,767
ค.  0 ถึง 255 ง.  0 ถึง 65,535

14. เมือใชต้วัแปรชนิด int จะตอ้งใชห้น่วยความจาํของเครืองกี bit
ก.  8  bit ข.  16  bit
ค.  32 bit ง.  64  bit

15. รหสัควบคุม \n ใชส้าํหรับขอ้ใด
ก. bell ข.  newline
ค. carriage return ง.  horizontal tab

17. รหสัควบคุม \t คือ
ก. bell ข.  newline
ค. carriage return ง.  horizontal tab
ถ้า a=8,  b=3 , c= -5 จงตอบคาํถามข้อ 18-21

18. จากนิพจน์ a+b+c จะไดค้่าเท่าไร
ก. 45 ข.  6
ค.  2 ง. 10

19. จากนิพจน์ 2 * b + 3 * (a - c) จะมีค่าเท่าใด
ก. 45 ข. 6
ค.  2 ง. 10

20. จากนิพจน์ a%b จะไดค้่าเท่าใด
ก. 45 ข.  6
ค.  2 ง. 10
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21. จากนิพจน์ a/b จะมีค่าเท่าใด
ก. 45 ข. 6
ค.  2 ง. 10

22. นิพจน์ ++x จะมีค่าเท่ากบันิพจน์ในขอ้ใด
ก.  x = x + 1 ข.  x = x + x
ค.  x = x * 2 ง.  X = x -1

23. คาํสัง clrscr() ; จะถูกนิยามในไฟลชื์ออะไร
ก.  stdio.h ข.  conio.h
ค.  math.h ง. hthai.h

จากประโยคคาํสังข้างล่าง จงตอบคาํถามข้อ 24-27
printf(“ %c  %d  %f  %x \n”,a ,b ,c ,d);

24. จากประโยคคาํสัง %c มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

25. จากประโยคคาํสัง %d มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

26. จากประโยคคาํสัง %f มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

27. จากประโยคคาํสัง \n มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

28. ฟังกช์นั getche() ทาํหนา้ทีอะไร
ก. นาํแอสกีของตวัอกัษรไปใส่ในคียบ์อร์ดบฟัเฟอร์ ข. อ่านค่าจากคียบ์อร์ดบฟัเฟอร์ 1 ตวัอกัษร(ไม่แสดงผลที

จอภาพ)
ค. อ่านค่าจากคียบ์อร์ดบฟัเฟอร์ 1 ตวัอกัษร(แสดงผลทีจอภาพ)
ง. ตรวจสอบการกดคีย์

29. != เครืองหมายเปรียบเทียบทีมีความหมายวา่อยา่งไร
ก. มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ ข. นอ้ยกวา่
ค. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ง. ไม่เท่ากบั

30.  && เครืองหมายเปรียบเทียบทางลอจิกทีมีความหมายวา่อยา่งไร
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ก. AND ข. OR
ค. NOT ง. NOR

ตารางท่ี 1

การทดสอบ จาํนวนผูเ้รียน คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย T ตาราง

ก่อนเรียน 30 30 5.80 .
หลงัเรียน 30 30 19.48 .

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และค่า df = 64
ผลการวิเคราะห

คาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนดวยตามแนวการเรียนรู ปรากฏวาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดสอบหลังเรียนโดยใชบทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI
มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ  19.48 ซึ่งสูง
กวาคะแนนสอบกอนเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.80 ดังนั้นจะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 คน นั้นมีคะแนนคาสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 12.00 และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 88.00

สรุป
ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนปรากฏวา บทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับ

นักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพดีมาก และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงครายวิชาและการวัดผลทางการศึกษา
พบวามีผลสัมฤทธิ์ท่ีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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d
บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย สรุปผล อภิปรายผล ปญหาท่ีพบในการวิจัย และขอเสนอแนะไดดังนี้

1.สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษา คอมพิวเตอรสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจศาลายา มีประสิทธิภาพ
สามารถเห็นไดจาก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของ
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย มีระดับคะแนนทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน สรุปผลไดดังนี้

ผลการวิเคราะหแบบสูตร T-TEST ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับ   หลังเรียนดวย
รูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 คน   นั้นมีคะแนนคาสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 12.00 และ
หลังเรียนคิดเปนรอยละ 88.00

2 การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ บทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

CAI มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพดีมาก และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงครายวิชาและการวัดผล
ทางการศึกษา พบวามีผลสัมฤทธิ์ท่ีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05
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ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา สามารถนํา ผลลัพธการวิจัยมาประยุกตใชในดาน
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาไดจริง

3 ปญหาท่ีพบในการวิจัย
ผูวิจัยไมสามารถจัดหาสถานท่ีและเครื่องอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน เพราะมีขอจํากัดในเรื่อง

ของสถานท่ีในภาคปฏิบัติและเครื่องอํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอรท่ีเพียงพอตอผูเรียน ผูวิจัยจึง
ตองใหผูเรียนเรียนรวมกันในหองเดียว โดยมีผูวิจัยควบคุมอยู

4 ขอเสนอแนะ จากการทําวิจัยในครั้งนี้
ควรมีการสนับสนุนใหมีการใชสื่อการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนทางวิชาการ

เพ่ือเปนการสงเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหสูงข้ึน
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ภาคผนวก ก

- รายนามผูเช่ียวชาญ
- แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญเรื่องการใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดีย
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รายนามผูเช่ียวชาญ

ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย
1. นางสาวธัญนันท   วรเศรษฐพงษ

ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

2. อาจารยธนยศ   สิริโชดก
ตําแหนง อาจารยสอนพิเศษ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. วาท่ีรอยตรีปติพล ไผทวุฒิกานต
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
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แบบสอบถามความคิดเหน็จากผูเช่ียวชาญเร่ืองการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดีย

สําหรับผูเช่ียวชาญ
ชื่องานท่ีศึกษา : การพัฒนาบทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับ
นักศึกษา ช้ันปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจศาลายา
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองแสดงความคิดเห็น

รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช

ควร
ปรับปรุง

ไม
เหมาะสม

5 4 3 2 1
ดานเนื้อหาหลักสูตร
1. เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
2. ความถูกตองของเนื้อหา
3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4. คําท่ีใชเหมาะสมกับเนื้อหา และระดับของ

ผูเรียน
5. ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน
6. การนําเสนอเนื้อหามีลําดับชัดเจน
ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1. การออกแบบสวนประกอบของหนาจอภาพ
2. ความเหมาะสมของการใชสีและขนาด ของ

ภาพและตัวอักษร
3. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
4. การใชภาพเคลื่อนไหว
5. เทคนิคการนําเสนอขอมูลแตละสวน
6. การใหคําแนะนําชวยเหลือ
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รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช

ควร
ปรับปรุง

ไม
เหมาะสม

5 4 3 2 1
7. ความสะดวกในการการใชงาน
8. ความนาสนใจของหนาจอภาพ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (วิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก)
1. มีความเหมาะสมดานการจัดข้ันตอน

การเรียนรู
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
3. มีความเหมาะสมกับเวลา
4. สอดคลองกับเนื้อหา และจุดประสงค

การสอน
5. สามารถนําไปใชไดจริงในชั้นเรียน
ดานแบบทดสอบและการประเมินผล
1. ความชัดเจนของคําสั่งหรือคําอธิบายข้ันตอน

การทําแบบทดสอบ
2. ความสอดคลองกันระหวางแบบทดสอบกับ

เนื้อหา
3. ความสอดคลองกันระหวางแบบทดสอบกับ

จุดประสงค
4. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ

แตละสวน
5. ชนิดของแบบทดสอบท่ีเลือกใช
6. ความถูกตองของสรุปผลคะแนน

แบบทดสอบ

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

ลงชือ.................................................ผูป้ระเมิน
(................................................)

ตาํแหน่ง............................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใหค้วามอนุเคราะห์
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ภาคผนวก ข

รายละเอียดของหลักสูตรและ
ลักษณะรายวิชาวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1



45

แผนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา BIT 1212
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming 1)

จัดทําโดย
อาจารยวีรยุทธ   สวัสดิ์กิจไพโรจน

คณะบริหารธุรกิจ  ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
BIT  1212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1

Computer Programming  I

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต  (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 1

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre – requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co – requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานท่ีเรียน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
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หมวดที ่2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม

เขาใจรูปแบบไวยากรณและคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอร มีทักษะในกระบวนการแกปญหาดวยวิธีทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร  มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ
ในการเขียนโปรแกรม  การตรวจสอบและแกไขโปรแกรมใหถูกตองตามหลักไวยากรณของ
ภาษาคอมพิวเตอร

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานทักษะการแกปญหา

โจทย และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร   เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2  และวิชาอื่นๆ ท่ีสูงขึ้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ท้ังนี้ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรม  องคประกอบของประโยคคําสั่ง  เชน

ตัวแปร คาคงท่ี  ชนิดของขอมูล  ขอมูลแบบโครงสราง  นิพจนและการกระทํา  ฟงกชัน  เปนตน
โครงสรางคําสั่งแบบลําดับ  เลือกทํา  และการวนซ้ํา  การสรางโปรแกรมยอย  การสงผานคาภายใน
โปรแกรม  โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง  ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม  การ
ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม

2 จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

2 ชั่วโมงตอสัปดาห สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษาเปน

กลุมและเฉพาะราย

2 ชั่วโมงตอสัปดาห 5 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล

อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาท่ีหนาหองทํางาน
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อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ)

หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา

- พัฒนาผูเรียนใหมีวินัย  สํานึกในหนาท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม และเคารพสิทธิของผูอ่ืน

- พัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ มีความซื่อสัตยในการ
ทํางาน ภาคปฏิบัติดวยตนเอง ไมละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร

- พัฒนาผูเรียนใหเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและสังคม
1.2 วิธีการสอน

- บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชา  เชน
จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการเขียนโปรแกรม จะตองไมคัดลอกการบานมาสงโดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต
การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม

- เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- กําหนดขอปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามี

ระเบียบวินัยและคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมสวนรวม
- มอบหมายงานการแกปญหาโจทยโดยการเขียนโปรแกรม

1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  พฤติกรรมการใช

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  การเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา
- ประเมินจากผลงานโปรแกรมของนักศึกษา
- ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

มีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีของการเขียนโปรแกรม  หลักการ
วิเคราะหและแกปญหา รูปแบบคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในการเขียนโปรแกรม การเขียน
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โปรแกรมโครงสรางแบบลําดับ แบบเลือกทําและการวนซ้ํา กระบวนการของอารเรย การจัดเรียง
ขอมูล การสรางฟงกชันหรือโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม    ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม  การใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และการตรวจสอบและแกไขโปรแกรม

2.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบตัวอยางปญหาและการแกปญหาโดยการเขียนโปรแกรม

ยกตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอรและอธิบายการทํางานของโปรแกรมและผลลัพธท่ีได
- ใหนักศึกษาทดลองฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม    รวมท้ังการมอบหมายโจทยหรือ

ปญหาเพ่ือใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมเปนการบาน
- นําเสนอผลงานโปรแกรมของนักศึกษาซึ่งมีแนวทางการแกปญหาท่ีหลากหลาย ซึ่ง

สะทอนแนวคิดจากผลลัพธท่ีเกิดจากการเขียนโปรแกรมและความประพฤติ
2.3 วิธีการประเมินผล

- ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานท่ีไดรับมอบหมายในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

- ประเมินจากผลงานโปรแกรมท่ีสง
- ตั้งคําถามและสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือตอบคําถาม
- การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  ดวยขอสอบขอเขียน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ   สามารถคิดวิเคราะห  สรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ   สามารถแกไขปญหาโดยใชการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยาง
สรางสรรค และสามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายโจทยหรือปญหาท่ีกําหนดจากแบบฝกหัด  ใหนักศึกษาใชความรูในการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา
- มีการชี้แนะจุดออนและจุดแข็งของโปรแกรมท่ีนักศึกษาสง  รวมถึงวิธีการท่ีนักศึกษา

ใชในการแกปญหา

3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหาทางธุรกิจ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและเพ่ือนรวมชั้นเรียน
- สามารถใหความชวยเหลือในการแกปญหาตางๆ กับเพ่ือนรวมชั้นเรียนท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูตาม
- รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และการทํางานท่ีมอบหมายใหแลวเสร็จตรงตามเวลา

4.2 วิธีการสอน
- กําหนดใหนักศึกษาแบงกลุมเพื่อชวยกันระดมความคิดในการแกปญหาโจทย และใช

การสลับกันเปนตัวแทนออกมาแสดงความคิดเห็นหรือคําตอบของกลุม
- มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง   เชน   การคนควาการเขียนโปรแกรม

กราฟฟกดวยภาษาซี   โปรแกรมภาษาซีในงานดานตางๆ
4.3 วิธีการประเมินผล

- พฤติกรรมการเรียนและการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอของเพ่ือน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา
- มีความคิดอยางเปนระบบ
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข ลําดับการทํางานของประโยคคําสั่งทางคณิตศาสตร
- พัฒนาทักษะในการแปลและตีความ คําสั่งทางโปรแกรม การแกปญหาจาก

ขอความแสดงความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมซึ่งเปนภาษาอังกฤษ
5.2 วิธีการสอน

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากตํารา หรือ website

5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพของโปรแกรมท่ีไดพัฒนา
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห

ท่ี
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง
กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อท่ีใช

ผูสอน

1 – 2

สัปดาห

ท่ี

แนะนํารายวิชา และแนวการสอน
บทท่ี 1 หลักพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

- ความรูเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม
- การวิเคราะหปญหาและอัลกอริทึม

หัวขอ/รายละเอียด

8

จํานวน

ช่ัวโมง

แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง

โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและฝก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม
กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อท่ีใช

อ. วีรยุทธ

ผูสอน

- การเขียนซูโดโคด , การเขียนผังงาน
- การเขียนผังงานแบบโครงสรางทางเลือก
- การเขียนผังงานแบบโครงสรางทําซ้ํา

3 - 4 บทท่ี 2 การโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน
- โครงสรางการโปรแกรมภาษาซี
- ตัวแปร คาคงท่ี  ประเภทขอมูล  ตัว

ดําเนินการ
- การเขียนนิพจนในภาษาซี
- ฟงกชันแสดงผลและรับขอมูล

8 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและฝก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

5 - 6 บทท่ี 3 การทํางานแบบเลือกทํา
- การเลือกทําตามเงื่อนไขแบบทางเดียว (if)
- การเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง (if..else)
- การเลือกทําแบบ switch

8 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและฝก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

7 บทท่ี 4 การทํางานแบบทําซ้ํา
- การใชคําสั่ง for

4 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและฝก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อท่ีใช

ผูสอน

8 สอบกลางภาค

9 บทท่ี 4 การทํางานแบบทําซ้ํา

- การใชคําสั่ง Nested  for

4 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและ
ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

10 - 11 บทท่ี 4 การทํางานแบบทําซ้ํา
- การใชคําสั่ง while
- การใชคําสั่ง do – while

8 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและ
ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

12- 13 บทท่ี 5 อารเรยและสตริง
- อารเรย 1 มิติ
- การจัดเรียงลําดับและการคนหาขอมูล
- อารเรย  2  มิติ และ  3  มิติ

8 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและ
ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

14 บทท่ี 6 ตัวแปรพอยนเตอร
- การใชตัวแปรพอยนเตอร
- การใชพอยนเตอรกับอารเรย
- การใชพอยนเตอรกับสตริง

4 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและ
ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

15 - 16 บทท่ี 7 ฟงกชันในภาษาซี
- ฟงกชันมาตรฐาน
- ฟงกชันประเภทตาง ๆ
- ฟงกชันเรียกตัวเอง
ทดสอบยอย

8 แสดงตัวอยางโปรแกรมประกอบสื่อ
นําเสนอและบรรยายเขียนตัวอยาง
โปรแกรมบนกระดานไวทบอรดและ
ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ. วีรยุทธ

17 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาห

ท่ีประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล

1 การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวมอภิปราย

การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค 20

2 ตรวจงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดภาค 20

3 สอบกลางภาค 9 30

4 สอบปลายภาค 17 30

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
นิรุธ อํานวยศิลป. เขียนโปรแกรมภาษาซีฉบับสมบูรณ . บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด

.กรุงเทพฯ. 2548
ประภาภรณ    ชางไม. ฝกเขียนโปรแกรมจากภาษาซี. ไอดีซีฯ : นนทบุรี. 2549
อุดมศักดิ์   บังเมฆ. การเขียนโปรแกรมภาษาซี. แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น จํากัด :

กรุงเทพฯ.  2549
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ไมมี

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

หมวดที ่7  การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ  บพิตรพิมุข

จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการ
สอนทางเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยการนําแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน



54

2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนดังนี้
- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
- ประเมินจากผลการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด

กิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษา  หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย

- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชเปนการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือ ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

- ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาท่ีสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
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ภาคผนวก ค

- คอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา ช้ันปที่ 1
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจศาลายา (A Development
of lesson by using CAI Multimedia for students level  1 of Business
Information Technology, Faculty of  Business  (Salaya) )

- แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
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ภาพท่ี 1 หนาแรกของสื่อการเรียนการสอน

ภาพท่ี 2 หนาเลือกบทเรียน
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ภาพท่ี 3 หนาเมนูยอยในบทเรียน เพื่อเลือกทําแบบฝกหัดกอนเรียน  หลังเรียน และบทเรียน

ภาพท่ี 4 หนาของแบบทดสอบกอนเรียน
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ภาพท่ี 5 แสดงการเลือกคําตอบในแตละคําตอบ

ภาพท่ี 6 แสดงผลคะแนนทีสอบได
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ภาพท่ี 7 แสดงถึงเนื้อหาในบทเรียน

ภาพท่ี 8 แสดงถึงเนื้อหาในบทเรียน
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1. คอมไพเลอร์(Compiler) มีหนา้ทีอะไร
ก. แปลภาษาเขียนใหเ้ป็นภาษาเครือง ข. สร้างไฟลช์นิด TEXT
ค. แกไ้ขไฟลน์ามสกลุ *.C ง. แปลภาษาเครืองเป็นภาษา C

จากรูปตอบคาํถาม 2-4

2. ตรงจุด A จะไดไ้ฟลน์ามสกลุอะไรหากมีการคอมไพลแ์ลว้เกิด Error
ก. *.COM ข.  *.OBJ
ค.  *.EXE ง. ไม่มีไฟลใ์หม่เกิดขึน

3. ตรงจุด B จะไดไ้ฟลน์ามสกลุอะไรหากมีการคอมไพลแ์ลว้ไม่เกิด Error
ก. *.COM ข.  *.OBJ
ค.  *.EXE ง. ไม่มีไฟลใ์หม่เกิดขึน

4. ตรงจุด B จะไดไ้ฟลน์ามสกลุอะไรหากมีการคอมไพลแ์ลว้ไม่เกิด Error
ก. *.COM ข.  *.OBJ
ค.  *.EXE ง. ไม่มีไฟลใ์หม่เกิดขึน

4. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

5. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

6. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

Editer สร้าง
Source Program

F
ile
*.C

CO
MPILER
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Program

Include file File in Libraries

A B
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7. สญัลกัษณ์ต่อไปนีใชแ้ทนความหมายอะไร
ก. กระบวนการทาํงาน 1 ขนัตอน ข. แสดงขอ้มูล เขา้/ออก
ค. ทางเลือกหรือทางแยกของโปรแกรม ง. จุดเริมตน้หรือจุดสินสุดของโปรแกรม

8. โมดูลหลกัหรือฟังกช์นัหลกัในโปรแกรมภาษาซี จะมีชืออะไร
ก. function ข. module
ค.  main ง.  mains

9. การเขียน Comment ในภาษาซีจะตอ้งนาํหนา้และปิดทา้ยดว้ยเครืองหมายอะไร
ก.  */  , */ ข. #/  , /#
ค.  /#  , #/ ง.  /*  , */

10. คาํสังทีบอกใหค้อมไพเลอร์นาํโปรแกรมโมดูลอืนมารวมดว้ยก่อนทาํการแปลโปรแกรม คือคาํสังอะไร
ก. #define ข.  #some
ค. #include ง.  #include

11. คาํสัง #define four 4 มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. กาํหนดให้ four มีค่าเท่ากบั 4 ข. กาํหนดให้ FOUR มีค่าเท่ากบั 4
ค. กาํหนดให้ 4 มีค่าเท่ากบั four ง. กาํหนดให้ 4 มีค่าเท่ากบั FOUR

12. หลกัการตงัชือตวัแปรในภาษาซี ตวัแลจะตอ้งเป็นอะไร
ก. ตวัเลข ข. ตวัอกัษรและเครืองหมายขีดเสน้ใต้
ค. เครืองหมายขีดเสน้ใต้ ง. เครืองหมายขีดเสน้ใต้

12. ตวัแปรชนิด char จะเก็บค่าไดร้ะหวา่งเท่าใด
ก. -128 ถึง 127 ข. -32,768 ถึง 32,767
ค.  0 ถึง 255 ง.  0 ถึง 65,535

13. ตวัแปรชนิด int จะเก็บค่าไดร้ะหวา่งเท่าใด
ก. -128 ถึง 127 ข. -32,768 ถึง 32,767
ค.  0 ถึง 255 ง.  0 ถึง 65,535

14. เมือใชต้วัแปรชนิด int จะตอ้งใชห้น่วยความจาํของเครืองกี bit
ก.  8  bit ข.  16  bit
ค.  32 bit ง. 64  bit

15. รหสัควบคุม \n ใชส้าํหรับขอ้ใด
ก. bell ข.  newline
ค. carriage return ง.  horizontal tab

17. รหสัควบคุม \t คือ
ก. bell ข.  newline
ค. carriage return ง.  horizontal tab
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ถ้า a=8,  b=3 , c= -5 จงตอบคาํถามข้อ 18-21
18. จากนิพจน์ a+b+c จะไดค้่าเท่าไร

ก. 45 ข.  6
ค.  2 ง. 10

19. จากนิพจน์ 2 * b + 3 * (a - c) จะมีค่าเท่าใด
ก. 45 ข. 6
ค.  2 ง. 10

20. จากนิพจน์ a%b จะไดค้่าเท่าใด
ก. 45 ข.  6
ค.  2 ง. 10

21. จากนิพจน์ a/b จะมีค่าเท่าใด
ก. 45 ข. 6
ค.  2 ง. 10

22. นิพจน์ ++x จะมีค่าเท่ากบันิพจน์ในขอ้ใด
ก.  x = x + 1 ข.  x = x + x
ค.  x = x * 2 ง.  X = x -1

23. คาํสัง clrscr() ; จะถูกนิยามในไฟลชื์ออะไร
ก.  stdio.h ข.  conio.h
ค.  math.h ง. hthai.h

จากประโยคคาํสังข้างล่าง จงตอบคาํถามข้อ 24-27
printf(“ %c  %d  %f  %x \n”,a ,b ,c ,d);

24. จากประโยคคาํสัง %c มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

25. จากประโยคคาํสัง %d มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

26. จากประโยคคาํสัง %f มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่

27. จากประโยคคาํสัง \n มีความหมายวา่อยา่งไร
ก. พิมพเ์ลขจาํนวนเตม็ ข. พิมพต์วัอกัษร
ค. พิมพเ์ลขทศนิยม ง. แทนคาํสังขึนบรรทดัใหม่
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28. ฟังกช์นั getche() ทาํหนา้ทีอะไร
ก. นาํแอสกีของตวัอกัษรไปใส่ในคียบ์อร์ดบฟัเฟอร์ ข. อ่านค่าจากคียบ์อร์ดบฟัเฟอร์ 1 ตวัอกัษร(ไม่

แสดงผลทีจอภาพ)
ค. อ่านค่าจากคียบ์อร์ดบฟัเฟอร์ 1 ตวัอกัษร(แสดงผลทีจอภาพ)
ง. ตรวจสอบการกดคีย์

29. != เครืองหมายเปรียบเทียบทีมีความหมายวา่อยา่งไร
ก. มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ ข. นอ้ยกวา่
ค. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ง. ไม่เท่ากบั

30.  && เครืองหมายเปรียบเทียบทางลอจิกทีมีความหมายวา่อยา่งไร
ก. AND ข. OR
ค. NOT ง. NOR
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ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วุฒิ ค.อ.ม.

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : นายวีรยุทธ   สวัสดิ์กิจไพโรจน
หัวหนาโครงการวิจัย : นายวีรยุทธ   สวัสดิ์กิจไพโรจน
งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : เรื่องการใชสื่อการสอนออนไลนเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming 1 )
สําหรับนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

: เรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการดานรูปแบบการเรียน
การสอน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศกับงานธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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: ศึกษาปญหาของผูใชบริการดานสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้น
สาย กรณีศึกษา วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 คณะบริหารธุรกิจ

(ศาลายา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

หมายเหตุ : 1. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณเพื่อประโยชนใน
การประเมินผล

2. ระยะเวลาในการทําวิจัยไมควรเกิน 1 ป วงเงินงบประมาณไมเกิน 100,000.- บาท และไมสามารถ
ขอซื้อครุภัณฑได

3. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการใชสัตว  ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร
สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองในผนวก 11จํานวน 1

ชุด
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