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บทคัดยอ  
 

รายงานวจิัยเร่ือง การศึกษาการใชส่ือ CAI ในการเรยีนวชิาฟสิกส เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1ไดจัดทําขึน้เพื่อวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อศึกษาการใชส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4/1  
 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีตอการเรียนวิชาฟสิกสกับการใชส่ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

ซ่ึงไดใชแบบเรียนสําเร็จรูปกับนักเรยีนชัน้ ม. 4/1 จํานวน 40  คนเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและ หลังการใชแบบเรียนสําเร็จรปูพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดขีึ้นทุกคนดังนีน้ักเรียนสอบไดคะแนนเกณฑ 

ดีมาก  คือไดคะแนนตั้งแต 25 – 30 คะแนน 17.5% ของนักเรียน 40 คนจาก
เดิมกอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 0%  

ดี    คือไดคะแนนตั้งแต 20 – 24 คะแนน 35%ของนักเรียน 40 คนจากเดิม
กอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 7.5% 

พอใช   คือไดคะแนนตั้งแต 15 – 19 คะแนน 25%ของนกัเรียน 40 คนจากเดิม
กอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 32.5% 

ปรับปรงุ  คือไดคะแนนตั้งแต 0 – 14 คะแนน 22.5% ของนักเรียน 40 คนจาก
เดิมกอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 85% 
นั่นหมายความวาการใชส่ือการสอน CAI ชวยในการเรยีนการสอนวิชาฟสิกสสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ภายหลังจากทํา
แบบทดสอบไดใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็น เจตคตติอการเรียนวิชาฟสิกสพบวาผูเรียนมีเจต
คติตอวิชาฟสิกสไปในทางที่ดีขึ้น เรียนสนุก มีความนาสนใจ และแปลกใหมนัน่เอง  
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คํานํา 
 
 การศึกษาในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถดานการ
วิจัย ทัง้นี้เพื่อหาขอบกพรองของการเรียนของผูเรียนหรือการสอนของครูผูสอนในรายวิชา
นั้นๆเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึน้ และในสังคมการศึกษา
ปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมากและการทํารายงาน การทําวิจยัในชัน้เรียนถือเปนหวัใจของครูที่
มีคุณภาพ สถาบันที่ขาดครูที่มีความรูความสามารถดานการทําวิจัย จะเสียเปรียบอยางมาก และ
การดําเนนิงานวิจยัในครั้งนีก้็เชนกนัที่สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผูทําการวิจัย ขอขอบพระคุณ  
ภราดา วีรยุทธ  บุญพราหม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเปนอยางสูงที่มีวสัิยทัศน 
และไดเล็งเหน็ความสําคัญของการทําวิจยัในชัน้เรียนได ใหการสนับสนุนทั้งการจดัหา
ผูเชี่ยวชาญดานการทํารายงานวิจยัจากหนวยงานตางๆมาใหความรู ตลอดจนนโยบายให
ครูผูสอนทุกทานทําการวจิัยในชั้นเรยีนปการศึกษาละ  1  คร้ัง  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานวิจยั
เลมนี้จะเปนประโยชนสําหรบัการนําไปประยุกตในกระบวนการเรยีนการสอนใหดยีิ่งขึ้น
ตอไป 
 ซ่ึงผูทํารายงานการวจิัยเชื่อแนวาประโยชนสูงสุดที่ไดรับนั้นจะตองเกดิกับนกัเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาทั้งในโอกาสนี้และอนาคตอันใกล และระบบการเรยีนการสอน
รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นอยางแนนอน 
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บทที่ 1   
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูทีม่ีความรูความสามารถเพื่อเปนไปตามเจตนารมณของ
โรงเรียนและเปนบุคคลที่มีคุณภาพของชาติในอนาคตจะตองทําพรอมๆกันคือทั้งทางดาน
สติปญญาและดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงชีพตอไปในสังคมไดอยางมีความสุข เขา
กับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และยิง่ในสังคมโลกปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีความ
เจริญกาวหนารวดเร็วมากจนบางครั้งอาจตามไมทัน การศึกษาก็เชนเดียวกัน มกีารพัฒนาไป
อยางรวดเรว็ การสอนแตวชิาการความรูภายในหองเพยีงอยางเดียว ไมสามารถทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จได การใชส่ือที่มีความทันสมัยก็เชนเดียวกันสามารถกระตุนความอยากรู
อยากเห็นของผูเรียนไดเปนอยางด ี
 ในประเทศญีปุ่นมีการใชส่ือที่ทันสมัยมากกับการเรยีนการสอน บางอยางที่ผูเรียนรูไม
ไดมาจากครหูากแตมาจากสือ่ที่อยูรอบตัว ปจจุบันคนญีปุ่นมีอัตราการรูหนังสือระดบัดีมาก 
ประมาณ 99.9% และรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงที่สุดในเอเชยี หมายความวา คนญี่ปุนเกง ฉลาด และ
มีคุณภาพสามารถอยูรอดและทํางานไดกับคนทั้งโลกโดยไมเสียเปรยีบ 
 ดวยเหตนุี้ผูวิจยัจึงเล็งเหน็ความสําคัญของสื่อ ที่จะเปนตวัเสริมความรูนอกเวลาเรยีน
กับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดพฒันาตัวเองไดโดยไมจําเปนตองอาศัยเวลาในหองเรยีนเพียงอยาง
เดียว และหวังเปนอยางยิ่งวาสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรทีท่ําขึ้นมาจะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรยีนของผูเรียนใหสูงขึ้นเปนลําดับและจะพฒันาสื่อใหดยีิง่ๆขึ้นไปโดยเฉพาะกับ
รายวิชาที่ไดรับหนาที่ใหสอนนั่นคือวิชาฟสิกส 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อศึกษาการใชส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4/1 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีตอการเรียนวิชาฟสิกสกับการใชส่ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 2. ผูเรียนไดเหน็ความหลากหลายของแหลงความรูเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนในแขนง
วิชาการตางๆ ที่มีการนําเอาสื่อที่ทันสมัยนาสนใจเขามาใชในการเรียนปจจุบัน 
 3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดีขึ้น 
 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผูเรียนในยคุปจจุบันเห็นความทันสมัยและเทคโนโลยีอ่ืนๆสําคัญกวาการเรียน 
 2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตองพัฒนาสื่อใหทนัสมัยและนาสนใจ 
 3. ผูเรียนจะมเีจตคติที่ดีตอวชิาฟสิกสกับการใชส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ( CAI ) 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1  ประชากร 
  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

1.5.2  กลุมตัวอยาง 
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยการเลือกหอง ม. 4/1 เปนกลุมทดลองโดยจะใชส่ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเสรมิความรู ( CAI ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางกอนและหลังการ
ใชส่ือโดยทําการทดสอบ 2 คร้ัง Pretest  และ Posttest  
 1.5.3  ตัวแปรที่ใชในการวิจยัไดแก 
   1.5.3.1  ตัวแปรอิสระไดแก 

การใชส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอรเสริมการเรียนของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/1  
1.5.3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 
1.5.3.3  ตัวแปรควบคุม ไดแก 

           - 
1.5.4  ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
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ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2551 
 
1.6  นิยามคําศพัท / ขอตกลงเบื้องตน 
 กลุมตัวอยางการวิจัยในที่นี้ผูวิจัยไดเลือกวจิัยกับผูเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 
โดยจะเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยจะวดัผลจากการ
ทดสอบกอนและหลังการเรียน 
 ครู  หรือ  ครูผูสอน  หมายถงึ ครูผูสอนวิชาฟสิกสในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  4  ภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา  2551 ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    

นักเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1- 2   
ปการศึกษา  2551  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   

ส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร  CAI  หมายถึง ใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม หรือ
แบบทดสอบที่ครูไดสรางขึ้นมาในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน CAI  PowerPoint อ่ืนๆ  
เพื่อใชสําหรับการศึกษานอกเวลาเรียน 
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บทที่  2      
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 2.1 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ:  ยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

ความสําคัญของแนวคดิ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญโดยปรากฏเปน
รูปธรรม ชัดเจนเมื่อกระทรวงศึกษาธกิารไดกําหนดใหเปนยุทธศาสตรหลักของการปฏิรูป
การศึกษาอีกทัง้แนวคดินีย้ังสนองตอบและสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545    ดังสาระที่ กําหนดไวในหมวด 1 

หมวด 1 ความมุงหมายและหลักการของการศึกษาที่วา 
การศึกษามีความสําคัญสูงสุด และมีบทบาทตอการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศ ฉะนัน้

ตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา
ความรูและคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข (มาตรา 5) และสาระใน  

หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา ผูเรียนวา  
ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรู และพัฒนาตนเองได   

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ศักยภาพ (มาตรา  22)   

สถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  (มาตรา21) และ 
จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลอง กับความสนใจ และ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ   การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 24) 

จากความสําคญัของแนวคิดในการจดัการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแนวทางการ
ปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธกิารและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว            
กรมสามัญศึกษาจึงไดกําหนดใหการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปน   
ยุทธศาสตรหลักในการปฏิรูปการศึกษา   ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สังกัดกรมสามัญศึกษา      
เพื่อใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน บรรลุผลตามจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษา  ที่มุงพัฒนาผูเรียนทั้งดานจิตใจ  รางกาย  สติปญญา และสังคม ใหเปน “คนเกง คนด ี
และเรียนรูอยางมีความสุข” เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดอยาง
มีคุณภาพตอไป 
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ความจําเปนทีต่องมีการปฏิรูปการศึกษาและการวจิัยในชัน้เรียน 
การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน” อันเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคมใหมี
คุณภาพและลกัษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นตามยุคสมัยการศึกษาจึงตองเปนพลวัต นั่นคือตองปรับเปลี่ยนใหทันสมัย
และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกอยูตลอดเวลาดวย
เหตุผลและความจําเปนดังนี้  

1. กระแสของโลกาภิวัฒน 
ในสถานการณปจจุบนัของสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว ไมวาจะเปนความกาวหนาดานเทคโนโลยี การสื่อสารการคมนาคม การรับสงขอมูล
และวิทยาการตางๆ การแพรขยายของวัฒนธรรมขามชาติ รวมถึงการแขงขันอยางรนุแรงทาง
เศรษฐกิจและการคาระดับโลกในระบบการคาเสรี จากการที่ประเทศพฒันาปจจยัพื้นฐานตางๆ
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงดงักลาวไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐานทีจ่ะรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจความสามารถที่จะแขงขันในตลาดโลกความสามารถที่จะรับถายทอดและพฒันา
เทคโนโลยี การพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะฝมือแรงงาน  หรือการเตรียมคน ใหมี
คุณภาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยคุโลกาภิวัตนลวนแตสงผลใหเกิดวิกฤตการณขึ้นใน
สังคมอยางรุนแรง ทั้งทางดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (กรม
สามัญศึกษา 2540 :2) 

สภาพการณดงักลาวทําใหสังคมไทยตองหันมาทบทวนการจัดการศกึษากันใหม 
เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ใหไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
และการเมืองการปกครองของประเทศอยางแทจริงทําใหคนในชาติเปนคนดีคนเกง มีความสุข 
และมีความเปนไทยสามารถนําพาชาติบานเมืองรอดพนจากวิกฤตกิารณไปสูควาเจริญกาวหนา
ได  การศึกษาที่ชวยพัฒนาคน ใหมีความรูยุคโลกาภิวัตน  จึงมเีปาหมายของการจดัการศึกษา
จะตองมุงสรางคน หรือผูเรียน  ซ่ึงเปนผลผลิตโดยตรงของการศึกษาใหมีคุณลักษณะที่มี
ศักยภาพ และความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง  และสงัคมไปสูความสําเร็จได  คุณลักษณะ 
ดังกลาวประกอบดวย 

1.เปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และรูจักแสวงหาความรูดวย
ตัวเอง 

2.การมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

3. มีความสามารถที่จะรับถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยไีดอยางสรางสรรค 
4. การมีความสามารถในการแกปญหา และเผชิหนากับสถานการณใหม ๆ 
5. การรูจักการทํางานเปนหมูคณะ 
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6. ความตระหนักในการมสีวนรวมที่จะรักษาวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และคณุธรรมตามหลักศาสนา 

 
2.2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน :  ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

การพัฒนาประชากรไทยใหมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน จะตองใชยทุธศาสตรการจัด
การศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เปนทีย่อมรับกันวา การจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนา “ผูเรียน” ใหเกิดคณุลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุค
โลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคญักับผูเรียน สงเสริมให
ผูเรียนรูจักเรยีนรูดวยตนเอง เรียนเรื่องทีส่อดคลองกับความสามารถ และความตองการของ
ตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซ่ึงแนวคดิการจดัการศึกษานี้ เปนแนวคิด 
ที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง
ยาวนาน และเปนแนวทางที่ไดรับการพสูิจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวขางตนไดผล 
 
2.3  ยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

ความสําคัญของแนวคดิ การจัดการเรยีนรูที่เนนนกัเรยีนเปนสําคัญ ไดปรากฏเปน
รูปธรรมชัดเจนเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด ใหเปนยทุธศาสตรหลักของการปฏิรูป
การศึกษา อีกทั้งแนวคิดนี้ยังสนองตอบและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ดังสาระที่กําหนดไวในหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการของการศึกษา
ที่วา “การศึกษามีความสําคัญสูงสุด และมีบทบาทตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ฉะนั้นตอง
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมาเปนมนษุยที่สมบูรณ ทั้งทาง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มี จรยิธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข” (มาตรา 5 ) และสาระในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนวา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองได ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ศักยภาพ” (มาตรา 22)  

สถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (มาตรา 21) และ
จัดกระบวนการเรียนรู โดยเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยกุตความรูมาเพื่อใชปองกันและการแกไขปญหา โดยจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาํได ทําเปน รักการอาน
และเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 24)  
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2.4 เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกําหนดใหครูตองพัฒนาวิชาชพีครู เขาสูเกณฑมาตรฐาน 11 

มาตรฐาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองปรับพฤติกรรมการสอนจากเดิมใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในชั้นเรียน 

การวิจยัจะเปนเสนทางสูความสําเร็จของการปฏิรูปของการศึกษา ในปจจุบันไดเกดิ
กระแสปฏิรูป การศึกษาที่มกีารกลาวถึงกันอยางกวางขวาง โดยมีการระบุถึงส่ิงที่ตองปฎิรูปกัน
หลายประการดวยกัน เชนการปฏิรูปเพื่อการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปครู คณาจารย
และบุคลากร ทางการศึกษา การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การปฏิรูปเพื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เปนตน แตการปฏิรูปทั้งหลายที่กลาวมานี้จะมีเปาหมายเดยีวกันก็คือ 
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงผูที่จะทําการปฏิรูปทางการศึกษาโดยเฉพาะในสวนของ
การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนใหประสบความสําเร็จกค็ือ ครู  
ผศ.ดร. ไสว ฟกขาว (การวจิัยในชั้นเรยีน . 2547 : 2-3 ) ยุทธศาสตรที่จะทําใหครูที่เปนผูนําใน
การปฏิรูปการเรียนรูนอกจากจะใชการอบรมครูในรูปแบบตางๆ ยังสามารถที่จะใชการวิจยัใน
การจัดการเรยีนการสอน หรือที่เรียกวา การวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 (5) ไดระบุไววา “ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
สงเสริม และสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และเครื่องอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถที่จะใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ”  

การที่ผูสอนจะกระทําในสิ่งที่ระบุไวไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ผูสอนจะตองมีการใช
งานวิจยัเพื่อคนคําตอบ ตอไปนี้  

1. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อจะใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนใน
วิชาที่ตนเองรบัผิดชอบ  

2. จะเลือกใชส่ือการสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกดิความสนใจในการพัฒนาการ
เรียนรูและรอบรู อยางที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 (5) 

3. การใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูทีด่ี 
และมีความรอบรู  

4. จะสงเสริมนักเรียนอยางไรใหนกัเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการประยกุตการ
เรียนรูในชัน้เรียนกับการดําเนินชีวิตในสังคม 
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กระบวนการสอนแบบ Team assisted individualization (TAI)  
กิจกรรมนี้เนนการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคล มากกวาการเรียนรูในลักษณะกลุม

เหมาะสําหรับการสอนคณิตศาสตร การจัดกลุมนักเรียน จะคลายกับเทคนิค STAD และ TGT 
แตในเทคนิคนี้ นักเรียนแตละคนจะเรียนรูและทํางานตามระดับความสามารถของตน เมื่อ
ทํางานในสวนของตนเสร็จแลวจึงจะไปจับคูหรือเขากลุมทํางานขั้นตอนของกิจกรรม
ประกอบดวย 

1) จัดนกัเรียนเปนกลุมเล็กๆแบบคละความสามารถกลุมละ 2 - 4 คน 
2) นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว หรือศึกษาประเดน็ เนื้อหาใหมโดยการอภิปราย

สรุปขอความรูหรือถามตอบ 
3) นักเรยีนแตละคนทําใบงานที่ 1 แลวจับคูกันภายในกลุมของตนเพื่อ  
- แลกเปลี่ยนกนัตรวจใบงานที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
- อธิบายขอสงสัยและขอผิดพลาดคูของตน 

หากนกัเรียนคูใดทําใบงานที ่1 ไดถูกตองรอยละ 75  ขึ้นไปใหนักเรียนทําใบงานชุดที ่2 แตหาก
คนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูไดคะแนนนอยกวารอยละ 75 ใหนักเรยีนทั้งคูทําใบงานชุดที ่ 3 หรือ 4
จนกวาจะไดรอยละ 75 ขึ้นไปจึงจะผานได 

4) นักเรยีนทุกคนทําการทดสอบ( Quiz) 
5) นําคะแนนผลการทดสอบของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนกลุมหรือใชคะแนน

เฉล่ีย (กรณีจํานวนคนแตละกลุมไมเทากัน) 
6) กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 

 
กระบวนการสอนแบบทักษะกระบวนการ  TOTE 
T- Test คือ การวิเคราะหนักเรียนเพื่อหาความสามารถ สภาพปญหาเพือ่หาจุดพัฒนา 
O - Operation คือ การจัดหา นวัตกรรม  กจิกรรม การจัดการเรียนการสอน 
T - Test  คือ การวิเคราะหนกัเรียนเพื่อเปรยีบเทียบกับการวิเคราะหคร้ังแรก 
E - Exit  คือ ความภูมใิจในการจัดการเรียนการสอน 

 
กระบวนการสอนแบบ Number Heads Together (NHT) 
เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับการทบทวน หรือตรวจสอบความเขาใจขัน้ตอนการเรียน

ประกอบดวย  
1) เตรียมประเด็นปญหา หรือขอคําถามที่จะใหนักเรยีนศกึษา 
2) แบงนักเรยีนออกเปนกลุมๆ กลุมละ 4 คน ประกอบดวยผูที่เรยีนเกงหนึ่งคน เรียน

ปานกลางสองคน ผูที่เรียนออนหนึ่งคนแตละคนมีหมายเลขประจําตัว 
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3) ถามคําถาม , มอบหมายงานใหทํา 
4) ใหนักเรยีนอภิปรายในกลุมยอย จนมั่นใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจคําตอบ 
5) ครูถามคําถามในประเด็นที่กําหนดโดยเรียกหมายเลขประจําตัวนกัเรียนคนใดคน

หนึ่งในกลุมตอบ  
6) ใหคําชมเชยกลุมที่สมาชิกในกลุมตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด นักเรยีนทกุคน

ตรวจสอบความ ถูกตองของขอคําตอบที่ตนและกลุมรวมกันศกึษา ซักถาม ทําความเขาใจขอ
คําตอบจนกระจางชัดเจน 
 

กระบวนการสอนแบบ CIPPA 
C - Construct  คือ การใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการศกึษาหาขอมูลทํา

ความเขาใจ คดิวิเคราะห แปลความ ตีความ สรางความหมาย สังเคราะห 
I -Interaction คือการใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน แลกเปลี่ยนและเรียนรูขอมูล 

ความคิดประสบการณซ่ึงกนัและกนั 
P - Participation  คือ การใหนักเรยีนมีสวนรวมทั้งในดานรางกายอารมณ ปญญาและ

สังคมในการเรียนรูใหมากทีสุ่ด 
P - Process and Product คือการใหนกัเรยีนไดเรียนรูกระบวนการ มีผลงานจากการ

เรียนรู 
A -Application คือ การใหนกัเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกต หรือใชในชีวิตประจําวัน 

CIPPA MODEL นอกจากจะเปนรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแลว ยังสามารถนําไปใชเปน
ตัวช้ีวดัหรือเปนเครื่องตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดวากิจกรรมนั้นเนน
นักเรียนเปน สําคัญหรือไม โดยนําเอากิจกรรมในแผนการสอนมาตรวจตามหลัก CIPPA 
 

การประเมินคุณภาพสื่อการสอน  
คุณภาพเปนคณุสมบัติที่ดีของส่ิงตาง ๆ ที่มนุษยรับรูได และเปนสิ่งทีป่รารถนาของทุก

คนที่ตองรับรูในสิ่งใด ๆ ก็ตองการสิ่งที่มีคุณภาพที่สุด ส่ือการสอนที่ใชเพื่อการเรียนการสอนก็
เปนสิ่งหนึ่งทีค่รูผุสอนตองการคุณภาพสูงสุด เพราะสื่อดังกลาวนีจ้ะสงผลไปถึงการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูงดวยเชนกนั การประเมินคณุภาพของสื่อการสอนทําไดใน 2 รูปแบบ ไดแก 
การประเมินคณุภาพของสื่อที่เปนระบบ ไดแก ส่ือสําเร็จรูปที่เปนบทเรียนโปรแกรม (PI) 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สไลด –เทป วดีิทัศน การศึกษา เปนตน สวนการประเมนิอีก
รูปแบบหนึ่งไดแก ส่ือการสอนที่ไมเปนระบบ กลาวคือ เปนสื่อที่ใชรวมกับสื่ออ่ืน ๆ ดวยเชน 
การใชรูปภาพประกอบการบรรยาย หรือใชวีดิทัศนประกอบการสอน เปนตน ตวัแปรสําคัญก็
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คือ การบรรยาย ส่ือเปนเพยีงสวนประกอบ การประเมินคณุภาพสื่อประเภทนีจ้ะเปนการ
ประเมินกวาง ๆ เพื่อดูคาเฉลี่ยวาโดยรวมแลวส่ือนั้นๆ มีคุณภาพและความเหมาะสมเพียงใด  

สําหรับแบบประเมินที่ยกมาเปนตัวอยาง แนวทางในการประเมินคุณภาพ ขางทายนี้มี
ลักษณะกวาง ๆ และใชกับสือ่หลายชนิดแลวแตวาผูประเมินจะเลือกใชกับสื่อใด และในบาง
กรณีอาจจะตองประยุกตใชในกรณีที่ไมมีหวัขอระบุไวใหชัดเจน อยางไรก็ตาม ส่ือการสอน
ทั้งหลายก็อาจจะอยูในประเด็นหลัก 3 ประการ ดังนี้  

1. คุณภาพดานโครงสราง  
2. คุณภาพดานเนื้อหา  
3. คุณภาพการนําไปใช  
สําหรับแบบประเมินขางทายนี้ก็เปนอกีรูปแบบหนึ่งที่ประยุกตใหมีขอยอย ๆ 

ครอบคลุมสาระสําคัญของสื่อการสอนเพื่อใหไดพิจารณานําไปใชตอไปได  
 
การวัดและการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
                    ในที่นี้  จะกลาวถึงการวัดและการประเมนิผลสื่อการเรียนการสอนที่มขีั้นตอนการ
ตรวจสอบที่พถีิพิถันเพื่อใหไดส่ือที่มีคุณภาพอยางแทจริง  ในเบื้องแรก  การตรวจสอบแบง
ออกไดเปนสองสวนใหญ  คือ  การตรวจสอบโครงสรางภายในสื่อ (Structural)  และการ
ตรวจสอบคุณภาพสื่อ (Qualitative) ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดการตรวจสอบทั้งสองสวน
ตามลําดับตอไปนี้ 
                    ขั้น 1 การตรวจสอบโครงสรางภายในสื่อ (Structural basis) 
                    การตรวจสอบในขั้นนี้เปนการตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในสื่อ  ซ่ึงสามารถสัมผัสได
ดวยประสาทสัมผัส  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และกาย  ถาสวนทีป่รากฏภายในมีลักษณะชัดเจน  งาย  
และสะดวกแกการรับรู  ส่ือนั้นเปนสื่อที่มศีักยภาพสูงในการสื่อสาร  การตรวจสอบที่สําคัญใน
ขั้นนี้ประกอบดวยสองสวนคือ  ลักษณะสือ่และเนื้อหาสาระในสื่อ 
                    1.  ลักษณะสื่อ 

ปจจัยหลักที่มผีลตอการผลิตสื่อใหมีลักษณะตางๆ  คือ  ลักษณะเฉพาะตามประเภท
ของสื่อ  การออกแบบ  เทคนิควิธี  และความงาม  ดังนั้นในการตรวจสอบลักษณะสื่อ  ผู
ตรวจสอบจะมุงตรวจสอบทั้งส่ีประเด็นขางตนเปนหลัก 
               1.1 ลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ 
                           ส่ือแตละประเภทมีลักษณะและคณุสมบตัิเฉพาะ  ส่ือการเรียนการสอนบาง
ประเภทจะทําหนาที่เพยีงใหสาระขอมูล  บางประเภทจะใหทั้งสาระและกําหนดใหผูเรยีน
ตอบสนองดวยในสื่อบางประเภท  เชน  ส่ือสําหรับการศึกษารายบุคคล  ส่ือที่เสนอเนื้อหาสาระ
ขอมูลอาจจะเสนอไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงอาจจะใหความเปนรูปธรรมหรือนามธรรมมากนอย
แตกตางกัน  ทีเ่ปนรูปธรรมมากที่สุดคือของจริง  ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคคลใชประสาทสัมผัส
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ไดมากชองรับสัมผัสกวาส่ืออ่ืน  ที่มีความเปนรูปแบบรองลงมา  ไดแก  ของตัวอยาง  ของ
จําลอง  เปนตน  ส่ือบางชนิด  ใหสาระเปนรายละเอยีดมาก  บางชนิดใหนอย  บางชนิดใหแต
หัวขอ  เชน  แผนโปรงใส  ส่ือบางประเภทสื่อสารดวยการดู  บางประเภทสื่อสารทางเสียง  
หรือบางประเภทสื่อสารดวยการสัมผัส  ดมกลิ่น  หรือล้ิมรส  เชน  การสื่อสารดวยภาพ  ซ่ึงมี
หลายชนิด  ตั้งแตส่ือประเภทกราฟกอยางงายไปจนถึงภาพเหมือนจริง  ส่ือประเภทกราฟกนั้น  
ตองเสนอความคิดหลักเพยีงความคิดเดยีว  ภาพก็มหีลายชนิด  ภาพ ๒ มิติ  หรือภาพ ๓ มิติ  
ภาพอาจจะอยูนิ่งหรือเคลื่อนไหวเร็ว  บางชนิดเปนลายเสน  รายละเอยีดนอย  เชน  ภาพการตูน  
ซ่ึงตางจากภาพเหมือนจริงที่ใหรายละเอียดมาก  เปนตน  รูปแบบของการเสนอภาพนัน้  อาจจะ
เสนอภาพหลายภาพพรอมกนั (Simultaneous Images หรือ Multi-Images)  หรืออาจจะเสนอ
ภาพที่ละภาพตอเนื่องกัน (Sequential Images) เหลานี้เปนตน  ลักษณะที่แตกตางกันนี้ยอมให
คุณคาแตกตางกัน 
                    จะเหน็วา  ในปจจุบันสื่อแตละประเภทมีความหลากหลายในรูปแบบ  สวนหนึ่ง
เนื่องจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและวิธีการสอน  การประยกุตใชเทคโนโลยีใหม
และทฤษฎีการเรียนการสอนที่นํามาเนนใหม  เชน  การประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปญญา 
(Cognitive Psychology) ในการเรียนการสอน  ทําใหส่ือการเรียนการสอนแตละประเภทมีมาก
รูปแบบอันนํามาซึ่งประโยชนตอการสื่อสาร  เชน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  ซ่ึง
แตเดิมไดประยุกตใชทฤษฎจีิตวิทยาพฤตกิรรมในการสรางบทเรียน (Behavioral Psychology) 
CAI นั้นมีลักษณะเปนบทเรยีนสําเร็จรูป  แตในปจจุบันการประยกุตใชทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิ
ปญญา (Cognitive Psychology) ทําใหเกิด CAI ในลักษณะของเกมส (Games) สถานการณ
จําลอง (Simulation)  และโปรแกรมปญญาประดิษฐตางๆ (Artificial Intelligence) แตอยางไรก็
ตามถึงแมส่ือการเรียนการสอนจะมีรูปแบบที่หลากหลาย  สื่อที่ผลิตก็จะตองคงลักษณะเฉพาะ
ตามประเภทสือ่ไวได 
                    ดังนั้นในการตรวจสอบสื่อ  ผูตรวจสอบจะตองพิจารณาความถูกตองของลักษณะ
ส่ือ  ทั้งแตละองคประกอบและโดยสวนรวมในอนัที่จะนําไปสูการทํางานที่สมบูรณตาม
ศักยภาพของสื่อแตละประเภท  และตามวตัถุประสงคของการผลิตส่ือ (ดูตัวอยางแบบฟอรม
การตรวจสอบสื่อ 1, 2, 3 และ 4) 

1.2 มาตรฐานการออกแบบ (Design Standards) 
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนเปนการสรางสรรคส่ิงใหมดวยการนําสวนประกอบ

ตางๆ ตามประเภทของสื่อและองคประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยงของมาพิจารณา  เพื่อ
ประโยชนของการสื่อสาระตามความคาดหมาย  องคประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวของใน
ที่นี้ไดแก  จิตวิทยาการเรียนรูเฉพาะกลุมเปาหมาย  หลักการสอน  กระบวนการสื่อสารและ
ลักษณะเฉพาะเรื่อง  เปนตน  การออกแบบสื่อที่ดีจะตองชวยทําใหการสื่อสาระชัดเจนและเปน
ที่เขาใจงายสําหรับกลุมเปาหมาย  กลาวคอื  ตองไมเปนการออกแบบที่ทําใหการสื่อสาร
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คลุมเครือ  และสับสนจนเปนอุปสรรคตอการสื่อความเขาใจ  ดังนัน้ในการตรวจสอบสื่อในขั้น
นี้  ส่ิงที่ผูตรวจสอบสื่อจะตองพิจารณา  คือ  การชี้หรือแสดงสาระสําคัญตามที่ตองการไดอยาง
นาสนใจ  กระชับและไดใจความครบถวน  มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การฝกอบรม  เชน  จํานวนเวลาเรียน  จํานวนบุคคลผูใชส่ือ  วิธีการใชส่ือ  เปนตน  มีความ
นาสนใจ  ตืน่หู  ตื่นตา  เราใจ  และนาเชื่อถือ  อนึ่ง  หากสื่อนั้นมีกิจกรรมหรือตัวอยางประกอบ  
กิจกรรมจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ  ทั้งกิจกรรมและตัวอยางตอง
สามารถจุและตรึงความสนใจของกลุมเปาหมายไดตลอดเวลา  และนําไปสูการขยายหรือเสริม
สาระที่ตองการเรียนรูใหกระจางชัด  แตถาส่ือนั้นเปนวสัดุกราฟก  กจ็ะตองเปนการออกแบบที่
ลงตัว  มีความสมดุลในตัว 
                    นอกจากนีใ้นบางครั้งอาจใชการออกแบบแกขอจํากัดหรือขอเสียเปรียบของ
ลักษณะเฉพาะบางประการของสื่อ  แตการกระทําเชนนี้  จําเปนตองมีผลงานวิจยัรองรับ  
ตัวอยางเชนโปรแกรมการสอนดวยไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer-based instructional 
programs) ซ่ึงเปนบทเรียนสําเร็จรูปรายบุคคล  ตามปกติบทเรียนลักษณะนี้  เปดโอกาสให
ผูเรียนใชเวลาเรียนนานเทาไรก็ได  แตนักวจิัยกลุมหนึ่ง อันประกอบดวย Bell and, Taylor, 
Canellas, Dwyer และ Baker (๑๙๘๕) ตั้งประเด็นสงสัยวา  การใหผูเรียนมีโอกาสใชเวลาเรียน
นานเทาใดก็ไดนั้น  อาจจะเปนผลทําใหผูเรียนไมตั้งใจเรยีน  ซ่ึงเปนทีย่อมรับกันโดยทั่วไปแลว
วา  ความตั้งใจเรียนเปนปจจยัสําคัญในการเรียนรู  คณะวจิัยจึงไดทําการวิจัยโดยกําหนดเวลา
เรียนในโปรแกรมกรสอนดวยไมโครคอมพิวเตอร  ซ่ึงการกําหนดเวลาเรียนนีก้ระทําได  เพราะ
อยูในสมรรถวสัิยตามศักยภาพคอมพิวเตอร  ผลการวิจัยพบวา  โปรแกรมที่กําหนดเวลาเรียน  
ผนวกกับใหเวลาสําหรับกระบวนการคิด  ชวยใหผลการเรยีนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญดวย  
ตัวอยางงานวจิัยที่ยกมาขางบนนี้  ช้ีใหเหน็วา  กรออกแบบโดยการกําหนดเวลาเรียนใน
บทเรียน  และการประยกุตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สามารถกําหนดเวลาเรียนในบทเรียน
ได ชวยแกจุดออนหรือขอจาํกัดของลักษณะเฉพาะบทเรียนสําเร็จรูปรายบุคคลไดเปนอยางดี  
งานวิจยัในลักษณะนี้จะชวยนักออกแบบสื่อใหมีความมัน่ใจในการตดัสินใจเลือกใชส่ือที่
พิสูจนแลววามีประสิทธิภาพในการออกแบบ 
              1.3  มาตรฐานทางเทคนิควิธี (Technical standards) 
                   เทคนิควิธีการเสนอสื่อ  เปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยใหส่ือมีความนาสนใจ
และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ที่สําคัญประการหนึ่งที่ควรเนนในทีน่ี้คอื  เทคนิค
วิธีที่ใชในสื่อการเรียนการสอน  ตองเปนเทคนิควิธีการทางการศึกษา  กลาวคือ  เปนเทคนิค
วิธีการที่ชวยใหการเสนอสาระเปนไปอยางชัดเจน  ไมคลุมเครือหรือไมซอนเรนสาระเพื่อใหมี
การเดา  ในดานการนําเสนอตองนาสนใจ  ตื่นหู  ตื่นตา  ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบตอง
สามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางและความเหมือน  กอใหเกิดความเขาใจงาย  มีความกระชับ
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และสามารถสรุปกินความไดครบถวนถูกตองตามที่วัตถุประสงคกําหนด  อีกทั้งเปนเทคนิควิธี
ที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกเปนจริงเปนจัง 
สวนในดานการใชส่ือ  ควรเปนเทคนิควิธีที่ชวยใหความคลองตัวในการใช  ใชงาย  และมีความ
ปลอดภัย 
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บทที่  3    
วิธีการดําเนินการ 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยการเลือกหอง ม. 4/1 เปนกลุมทดลองโดยจะใชส่ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเสริมความรู ( CAI ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนและหลังการ
ใชส่ือโดยทําการทดสอบ 2 คร้ัง Pretest  และ Posttest  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
 2.  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
      เกณฑการประเมิน 
   ทําถูก    25-30   ขอ      ดีมาก 
   ทําถูก    20- 24   ขอ      ดี 
   ทําถูก    15-19   ขอ      พอใช 
   ทําถูก    นอยกวา  15   ขอ     ปรับปรุง 

3.  แบบสํารวจความคิดเห็น เจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกส 
 เกณฑการประเมิน   มี  4  ระดับ  คือ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย 

3.3  ปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัย 
 
ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 รางแนวทางการวิจัย กรกฎาคม  
2 เขียนโครงรางการวิจัย สิงหาคม  
3 สงโครงการวิจัย กันยายน  
4 จัดทําสื่อการสอน CAI /ดําเนินการทดลอง พฤศจิกายน-มกราคม  
5 เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะห กุมภาพันธ  
6 เขียนแบบรายงานการวิจัย กุมภาพันธ  
7 สงรายงานการวิจัย มีนาคม  
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บทที่  4 
ผลและการวิเคราะหขอมูล 

 
4.1 ผลและการวิเคราะหขอมูล 

จากการทดลองไดมีการเก็บขอมูลโดยการสอบ 2 คร้ัง กอนและหลังการใชแบบเรียน
สําเร็จรูปซึ่งไดผลดังตารางการบันทึกและวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

4.1.1 การสอบกอน/หลังการใชแบบเรียนสาํเร็จรูป ( CAI ) Pretest และ Posttest 
นักเรียน ม.4/1 จํานวน 40  คนเปนดังนี ้

เลขท่ี Pre-test Post-test เลขท่ี Pre-test Post-test 
1 11 17 21 15 23 
2 9 15 22 16 24 
3 12 21 23 16 24 
4 15 21 24 17 21 

5 10 23 25 10 21 

6 9 20 26 8 20 

7 9 21 27 9 20 

8 9 24 28 9 20 

9 8 21 29 18 30 

10 10 22 30 20 30 

11 11 22 31 12 18 

12 10 11 32 13 18 

13 20 17 33 14 17 

14 15 15 34 4 10 

15 15 20 35 17 25 
16 14 20 36 18 25 
17 10 18 37 17 24 
18 12 20 38 18 27 
19 10 18 39 18 26 
20 7 16 40 20 27 

 
ตารางที่ 1  ตารางผลการบันทึกคะแนนการทดสอบกอนการใชแบบเรียนสําเร็จรูป 
           ** (  ทําการทดสอบ  25 พฤศจิกายน  2551  ) 
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4.1.2 วิเคราะหการสอบกอน/หลังการใชแบบเรียนสําเรจ็รูป ( CAI ) Pretest และ 

Posttest นักเรยีน ม.4/1 จํานวน 40  คนเปนดังนี ้
 

ประเมินผล ดีมาก ดี พอใช ปรับปรงุ 

Pretest 0 
0% 

3 
7.5% 

13 
32.5% 

34 
85% 

Posttest  7 
17.5% 

14 
35% 

10 
25% 

9 
22.5% 

 
4.1.3 ผลสํารวจความคิดเห็น และเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกสนักเรียน ม.4/1 จํานวน 

40  คนเปนดังนี้การสํารวจดงัตารางเริ่มภายหลังจากมกีารเรียนการสอนโดยใชส่ือ CAI เสร็จ
ส้ินแลว 

 
คะแนนความคิดเห็น ลําดับ หัวขอท่ีแสดงความคิดเห็น 

4 3 2 1 
1 นักเรียนมีความชื่นชอบวิชาฟสิกส 21 9 6 4 
2 นักเรียนมีความเขาใจความหมายที่มาของวิชา ฟสิกส 32 8 - - 
3 วิชาฟสิกสจําเปนตองควบคูกับคณิตศาสตร 15 20 2 3 
4 การใชแบบเรียนสําเร็จรูปทําใหเรียนฟสิกสดีขึ้น 5 14 11 10 
5 แบบเรียนสําเร็จรูปจําเปนกับวิชาฟสิกส 10 18 12 - 
6 แบบเรียนสําเร็จรูปมีความทันสมัย 25 3 10 2 
7 แบบเรียนสําเร็จรูปทําใหเรียนอยางมีความสุข 15 15 2 8 
8 ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 6 12 18 4 
9 วิธีการนําเสนอโดยโปรแกรม PHP Author Desktop 14 12 4 10 
10 เปนสื่อที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2 28 10 - 
รวม  146 148 75 41 
 

4.1.3 วิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็น และเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกสโดยการใชส่ือ 
CAI จากเกณฑทั้งหมด 10 ขอเปนดังนี ้

มากที่สุด        หรือ  ระดับ  4  ไดคะแนน  146         คิดเปน   35.5% 
มาก  หรือ  ระดับ  3  ไดคะแนน  148  คิดเปน   36.1% 
ปานกลาง หรือ  ระดับ  2  ไดคะแนน  75  คิดเปน  18.3% 
นอย  หรือ  ระดับ  1  ไดคะแนน  41  คิดเปน  10 % 



 21

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  การสอบกอน/หลังการใชแบบเรียนสําเร็จรูป ( CAI ) Pretest และ Posttest 
นักเรียน ม.4/1 จํานวน 40  คนเปนดังนี้  นกัเรียนทกุคนมผีลคะแนนหลงัจากใชส่ือการเรียนการ
สอน CAI ดีขึ้นคือ นักเรียนสอบไดคะแนนเกณฑ 

ดีมาก  คือไดคะแนนตั้งแต 25 – 30 คะแนน 17.5% ของนักเรียน 40 คนจาก
เดิมกอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 0%  

ดี    คือไดคะแนนตั้งแต 20 – 24 คะแนน 35%ของนักเรียน 40 คนจากเดิม
กอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 7.5% 

พอใช   คือไดคะแนนตั้งแต 15 – 19 คะแนน 25%ของนกัเรียน 40 คนจากเดิม
กอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 32.5% 

ปรับปรงุ  คือไดคะแนนตั้งแต 0 – 14 คะแนน 22.5% ของนักเรียน 40 คนจาก
เดิมกอนการใชส่ือ CAI  ไดแค 85% 
นั่นหมายความวาการใชส่ือการสอน CAI ชวยในการเรยีนการสอนวิชาฟสิกสสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดีมากยิ่งขึ้น  
5.1.2  สํารวจความคิดเห็น และเจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกสนักเรียน ม.4/1 จํานวน 

40  คนเปนดังนี้ 
 จากขอมูลการวิเคราะหที่ไดแสดงวาผูเรียนใหความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชา
ฟสิกสภายหลังจากการสํารวจความคิดเห็นดังตารางบทที่ 4 นั่นเอง 
5.2  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 จากหลักฐานการวิจัยการเก็บขอมูลรวมทั้งขอสรุปที่ไดก็แสดงใหเห็นแลววา การใช
ส่ือที่ทันสมัยมีความนาสนใจตอการเรียนการสอนในรายวชิาที่คอนขางจะเขาใจไดยากก็
สามารถแกไขไดซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยไดนําโปรแกรม CAI คอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชวิจัยทัง้นี้
เพียงหยิบยกมาแคเนื้อเร่ืองเดียวเทานั้นนัน่คือเร่ือง โมเมนตัมและการชนซึ่งในอนาคตถาไดมี
การนําไปขยายผลใชกับเรื่องอื่นๆในระดบั มัธยมศึกษาปที่ 5  หรือ มัธยมศึกษาปที่ 6 ก็จะดีมาก
และเชื่อวาจะเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนกัเรียนอยางแนนอน 
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แบบสํารวจความคิดเห็น วัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาฟสิกส 

 
แบบสํารวจนี้ใชสําหรับการดําเนินงานวิจัย จึงขอรองใหกรอกขอมูลตรงกับความเปนจริงดวยทั้งนี้

เพื่อประโยชนตอการดําเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

    มากที่สุด       มาก      ปานกลาง             นอย 
 

คะแนนความคิดเห็น ลําดับ หัวขอที่แสดงความคิดเห็น 
4 3 2 1 

1 นักเรียนมีความชื่นชอบวิชาฟสิกสอยูในระดับ     
2 นักเรียนมีความเขาใจความหมายที่มาของวิชา ฟสิกส     
3 วิชาฟสิกสจําเปนตองควบคูกับคณิตศาสตร     
4 การใชแบบเรียนสําเร็จรูปทําใหเรียนฟสิกสดีขึ้น     
5 แบบเรียนสําเร็จรูปจําเปนกับวิชาฟสิกส     

6 แบบเรียนสําเร็จรูปมีความทันสมัย     

7 แบบเรียนสําเร็จรูปทําใหเรียนอยางมีความสุข     

8 ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา     

9 วิธีการนําเสนอโดยโปรแกรม PHP Author Desktop     
10 เปนสื่อที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     
      
 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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