บทที่ 1
แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบด้านมัลติมเี ดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย
Jeffcoate (2538) ได้กล่าวถึง ความหมายของมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร
หลายชนิดโดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยข้อความฐานข้อมูลตัวเลขกราฟิกภาพเสียงและ
วีดีทัศน์
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2542) ได้กล่าวถึงความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่า หมายถึงการ
นําสื่อชนิดต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน การใช้คอมพิวเตอร์สร้างและบันทึกภาพ เสียง ตัวอักษร สถานการณ์
จําลอง การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยระบบดิจิตอลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกเครือข่าย
มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ได้กล่าวถึง ความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่าคือ การรวบรวม
เทคโนโลยี หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการออกแบบและใช้งาน มัลติมีเดีย
เกี่ยวข้องกับสื่อและวิธีการจํานวน 5 ส่วนดังนี้ ข้อความ (Text) เสียง (Sound) ภาพ (Picture)
ภาพวีดีทัศน์ (Video) การปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2549) ได้กล่าวถึง ความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้
คอมพิวเตอร์สามารถแสดงข้อความเสียง และภาพ ซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้
พร้อมๆ กัน โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับข้อความ ภาพ และเสียงที่เห็นและได้ยิน
จากการศึกษาความหมายของมัลติมีเดีย สรุปได้ว่า เป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ
เช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวข้อความ วีดีทัศน์ เสียงมารวมกัน ไว้เพื่อประกอบเป็นสื่อที่สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทําให้เกิดความน่าสนใจในตัวสื่อ

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ณัฐกร สงคราม (2553) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของมัลติมีเดียไว้ว่า จะต้องประกอบด้วย
สื่อการรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4

1. ตั ว อั ก ษร (Text) ตั ว อั ก ษรถื อ ว่ า เป็ น องค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ สํา คั ญ ในการเขียน
โปรแกรม มัลติมีเดียโปรแกรมประยุกต์ โดยมากมีตัวอักษรให้ผู้เขียนเลือกได้หลาย ๆ แบบ และ
สามารถที่จะเลือกสีของตัวอักษรได้ตามต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรได้
ตามต้องการ การโต้ตอบกับผู้ใช้ก็ยังนิยมใช้ตัวอักษร รวมถึงการใช้ตัวอักษรในการเชื่อมโยงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ได้ เช่น การคลิกไปที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปนาเสนอ เสียง ภาพกราฟิกหรือเล่นวีดี
ทัศน์ เป็นต้น
2. ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพนิ่งเป็นภาพกราฟิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย
หรือ ภาพวาด เป็นต้น ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญต่อมัลติมีเดียมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิง
ของการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น ไม่ว่าจะดูโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเป็น
องค์ประกอบเสมอ ดังนั้น ภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากในการออกแบบมัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและภาพนิ่ง
เป็น GUI (Graphical User Interface) ภาพนิ่งสามารถผลิ ตได้ หลายวิ ธี อย่ างเช่น การวาด
(Drawing) การสแกนภาพ (Scanning) เป็นต้น
3. เสียง (Sound) เสียงในมัลติมีเดียจะจัดเก็บอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล และสามารถ
เล่นซ้ํา(Replay) ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี การใช้เสียงในมัลติมีเดียก็เพื่อนําเสนอข้อมูลหรือ
สร้าง สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น เสียงน้ําไหล เสียงหัวใจเต้น เป็นต้น เสียงสามารถใช้
เสริม ตั วอัก ษรหรื อนําเสนอวัส ดุที่ปรากฏบนจอภาพได้เป็นอย่างดี เสียงที่ใ ช้ ร่วมกั บโปรแกรม
ประยุกต์สามารถบันทึก เป็นข้อมูลแบบดิจิตอลจากไมโครโฟน แผ่นสียง (CD-ROM Audio Disc)
เทป เสียงและวิทยุ เป็นต้น
4. ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) หมายถึ ง การเคลื่ อ นไหวของภาพกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว จึงมีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างภาพด้วยกราฟิกอย่างง่าย พร้อมทั้งการเคลื่อนไหว
กราฟิกนั้น จนถึงกราฟิกมี รายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหวโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ในวงการธุร กิจก็มี Autodesk Animator ซึ่ งมีคุ ณ สมบัติดีทั้งในด้านของการออกแบบกราฟิก
ละเอียดสาหรับใช้ในมัลติมีเดียตามต้องการ
5. ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) การที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดีย
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกดูข้อมูลที่สนใจ หรือการสั่งงานให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ
โดยผู้ใช้สื่อสารผ่านอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น การคลิกเมาส์ การกดแป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ขั้นสูง เช่น
การสัมผัสหน้าจอ หรือเสียงผ่านลําโพง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบข้อนี้นับเป็นคุณลักษณะสําคัญที่มี
อยู่เฉพาะในมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
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6. วีดิทัศน์ (Video) การใช้มัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการนําเอาภาพยนตร์
วีดิทัศน์ซึ่งอยู่ในรูปของดิจิตอลรวมเข้าไปกับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปของวีดิทัศน์จะ
นําเสนอด้วยเวลาจริงที่จํานวน 30 ภาพต่อวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกว่า วีดิทัศน์ดิจิตอล (Digital
Video) คุณภาพของวีดิทัศน์ดิจิตอลจะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน์ ดังนั้นทั้งวีดิทัศน์
ดิจิตอล และเสียงจึงเป็นส่วนที่ผนวกเข้าไปสู่การนําเสนอได้ทันทีด้วยจอคอมพิวเตอร์ในขณะที่เสียง
สามารถเล่นออกไปยังลําโพงภายนอกได้โดยผ่านการ์ดเสียง (Sound Card)
โดยที่องค์ประกอบเหล่านี้มีความสําคัญต่อการออกแบบ ดังนี้

รูปที่ 1.1 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
รูปแบบของมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (ณัฐกร สงคราม, 2554: 3-4 )
ประเภทที่ 1 มัล ติ มีเดียเพื่อการนําเสนอ มัล ติมีเดียรูปแบบนี้มุ่ งสร้างความตื่น ตาตื่ น ใจ
น่าสนใจ และถ่ายทอดประสาทสัมผัสที่หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพและเสียง ซึ่งในปัจจุบัน
พัฒนาถึงขั้น ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความร้อน ความเย็น การสั่นสะเทือน
หรือการสัมผัสผ่านจมูกด้วยการให้กลิ่น เน้นการนําไปใช้งานเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ผลิตวาง
แผนการนําเสนอเป็นขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น มัลติมีเดียแนะนําองค์กร การแสดงแสงสีเสียง
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โฆษณาเปิดตัวสินค้า หรือในลักษณะประกอบการบรรยาย ส่วนใหญ่มักใช้ได้ทั้งการนําเสนอเป็น
รายบุคคลและการเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ผู้ใช้จะทําหน้าที่เป็นเพียงผู้ชมสื่อ โดยที่ผู้ใช้และสื่อแทบจะไม่มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันอาจจะมีบ้างในลักษณะการกดปุ่มให้เล่นหรือให้หยุด แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่งหากมองในรูปแบบของการสื่อสารแล้วมัลติมีเดียลักษณะนี้จัดเป็นการสื่อสาร
แบบทางเดียว (One way Communication)
ประเภทที่ 2 มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้
สามารถโต้ตอบสื่อสารกับสื่อได้โดยตรงผ่านโปรแกรมมัลติมีเดียที่มีลักษณะของสื่อหลายมิติที่เนื้อหา
ภายในสามารถเชื่อมโยงถึงกัน มัลติมีเดียรูปแบบนั้นอกจากผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลาย
ลักษณะ เช่นเดียวกับรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับ
บทเรียนผ่านการคลิกเมาส์ แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ว่าผู้ใช้ต้องการ
อะไร เช่น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คลิกที่หัวข้อที่สนใจหรือสัญลักษณ์รูปที่เป็นปุ่มการ
เชื่อมโยงโปรแกรมจะแสดงภาพ เสียง คําบรรยายเพื่อให้ศึกษารายละเอียดได้ หรือหากต้องการวัด
ความเข้าใจของตนเองกับสิ่งที่ได้เรียนมาก็สามารถทาการทดสอบผ่านแบบฝึกหัด เกม ข้อสอบ และ
ให้โปรแกรมคํานวณผลการทดสอบหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ มัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงจัดเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication)
ปัจจุ บันมั ล ติมีเดี ย ปฏิ สั ม พั นธ์ ไ ด้พั ฒ นาไปถึ งลั ก ษณะของความเป็ น จริง เสมื อน (Virtual
Reality) ที่เสริมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น
จริงๆ เช่น การจําลองการขับเครื่องบิน เครื่องจําลองการฝึกผ่าตัด เป็นต้น นอกจากนี้มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ยังเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่นอกเหนือจากการโต้ตอบกับโปรแกรมแล้ว ผู้ใช้
ยังสามารถโต้ตอบสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่ใช้โปรแกรมเดียวกันผ่านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายขนาด
เล็ก (LAN) หรือแม้กระทั่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้การใช้งาน
มัลติมีเดียในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมัลติมีเดีย
ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐานที่จะนํามาใช้ในการออกแบบบทเรียน ซึ่งทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 3 ทฤษฎีหลัก
คือ ทฤษฎีกลุ่ มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism
Theory) และกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism Theory)
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ทฤษฏีที่ 1 ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory)
แนวความคิดพื้นฐานของนักทฤษฎีกลุ่มนี้จะมองมนุษย์เหมือนกับผ้าขาวที่ว่างเปล่า การ
เรี ย นรู้ ของมนุ ษ ย์ เ กิ ด จากการเชื่ อ มโยงระหว่ า งสิ่ ง เร้ า และการตอบสนอง ซึ่ ง ต้ อ งจั ด เตรี ย ม
ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ โดยประสบการณ์ดังกล่าวหาก
มีการกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะกลายเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติที่แสดงแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม ซึ่งนักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่า องค์ประกอบที่สําคัญของการเรียนรู้ประกอบด้วย 4
ประการ คือ
1. แรงขับ (Drive) หมายถึง ความต้องการของผู้เรียนในบางสิ่งบางอย่างที่จูงใจให้ผู้เรียน
หาหนทางตอบสนองตามความต้องการนั้น
2. สิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาการตอบสนองเกิด
เป็นพฤติกรรมขึ้น ซึ่งได้แก่ การให้สาระความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการชี้แนะ
3. การตอบสนอง (Response) หมายถึง การที่ผู้เรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ซึ่งอธิบายได้ด้วยพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก
4. การเสริ ม แรง (Reinforcement) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แปรสํ า คั ญ ในการเปลี่ ย น
พฤติกรรม ของผู้เรียนประกอบด้วยการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ โดยนิยมใช้
รูปแบบการ เสริมแรงจากภายนอก เช่น การให้รางวัล หรือการลงโทษ
การนําทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมไปใช้ในการเรียนการสอน
แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มากที่สุด เมื่อใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานความรู้หรือไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ เลย
หรือมีแต่น้อยมาก
2. การเรียนการสอนที่ต้องการให้เกิดผลสําเร็จในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนัก เช่น การ
ฝึกอบรมหลักสูตรสั้น ๆ
3. เนื้อหาวิชาพื้นฐานที่สามารถเขียนในรูปแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัด
หรือสังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น การบวกลบคูณหาร การสะกดคํา เป็นต้น
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4. การตอบสนองต้องใช้กับทางเลือกที่มีคําตอบชัดเจน ตายตัว ไม่ใช่มีทางเลือกที่มากมาย
หรือยืดหยุ่นมากเกินไป เช่น ควรใช้การทําข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด มากกว่าแบบบรรยายหรือ
เขียนตอบ
5. การเรียนการสอนที่เน้นการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย มากกว่าการประเมินระหว่างเรียนหรือ
กระบวนการ
ข้อจํากัดของการเรียนการสอนตามแนวนี้คือ ไม่เหมาะกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การคิดระดับสูง เช่น ทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เนื่องจากรูปแบบการเรียน
ไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นหาหนทางด้วยตนเอง แต่เป็นการทําตามในสิ่งที่ได้เห็นหรือฟังซึ่งครูผู้สอน
เป็นผู้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว

ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism Theory)
แนวความคิดพื้นฐาน นักทฤษฎีกลุ่มนี้กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนจะมีโครงสร้างความรู้หรือ
โครงสร้างทางปัญญาภายในที่มีลักษณะเป็นโหนด หรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ การที่มนุษย์จะ
รับรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษย์จะนําความรู้ที่เพิ่งได้รับซึ่งอยู่ในรูปแบบความจําชั่วคราวนั้นไปเชื่อมโยง
กับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม เกิดเป็นความรู้หรือความจําถาวร ซึ่งการผสมผสานระหว่างสิ่งที่ได้รับใน
ปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญา เข้ามามีอิทธิพลในการ
เรียนรู้ด้วย ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงเน้นกระบวนการทางปัญญา เช่น การรับรู้ การระลึกหรือจําได้ การคิด
อย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหาการสร้างจินตนาการ เป็นต้น มากกว่าการวางเงื่อนไข
เพื่อให้เกิดพฤติกรรม รวมทั้งให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
การนําทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมไปใช้ในการเรียนการสอน
กรณีที่ 1 ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ มาบ้างแล้ว
กรณีที่ 2 มีแหล่งการเรียนรู้จํานวนมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่
ไปยังองค์ความรู้เดิม
กรณีที่ 3 มีเวลาในการเรียนการสอนพอสมควร มิได้จากัดเวลาอย่างเข้มงวด

9

กรณีที่ 4 เนื้อหาที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ค้นคว้าหาคําตอบได้ด้วยตนเอง เช่น การ
แก้สมการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
เนื่องจากทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสําคัญต่อกระบวนการทางจิตใจหรือความคิดของ
คนเรา ฉะนั้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นที่ตัวผู้เรียน โดยครูผู้สอนต้องหากลยุทธ์การสอน
และสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิด ได้รู้จักวิธีการและเกิดการค้นพบด้วยตนเอง
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับให้กลายเป็นความจําถาวร
ทฤษฎีที่ 3 ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism Theory)
แนวความคิดพื้นฐานของกลุ่มนี้ คือ การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ลงมือกระทําหรือ
สร้างสรรค์ความหมายจากประสบการณ์ของตน องค์ความรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยคนผู้นั้นเอง ผ่านชุด
ของประสบการณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะของตนและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน
การนําทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ไปใช้ในการเรียนการสอน
แนวคิดกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มากที่สุด เมื่อ
ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ควรใช้ในลักษณะการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน และผู้เรียนมี
พื้นฐานความรู้ หรือประสบการณ์ของเนื้อหาเหล่านั้นแล้วอย่างดี
2. มีเวลาในการเรียนการสอนมาก อาจเป็นสัปดาห์หรือนานถึงภาคการศึกษา
3. เนื้อหาและกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น การประดิษฐ์
คิดค้น การแก้ปัญหาแบบซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อกว่ากระบวนการเรียนรู้สําคัญกว่ากระบวนการสอน แต่ละ
บุคคลสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นการออกแบบการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งเน้นการวาง
แนวทางและสภาพแวดล้อมการเรียนให้เอื้อต่อการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากการศึ กษาทฤษฎี การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อมัล ติมีเดียแล้ว สรุปได้ว่า
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั้งจากพฤติกรรม
หรือ การใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้อาจจะเกิดจาก
การมีประสบการณ์เดิมอยู่หรือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งการฝึกหัด หรือการกระทําอยู่ตลอด
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หลักการออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบการเรียนการสอนเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท
บทเรียนมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพต้องมีผู้ออกแบบการเรียนการสอนเข้ามาทําหน้าที่ในการนําเนื้อหา
ที่ ไ ด้ เ ตรี ย มไว้ แ ล้ ว อย่ า งดี มาออกแบบวิ ธี ก ารนํ า เสนอ รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ จ ะเสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้เนื้อหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดึงคุณลักษณะของมัลติมีเดีย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ADDIE คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
การสอนจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุดมีแบบจําลองจํานวนมากมายที่นักออกแบบการสอนใช้ และ
สําหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่าง ๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น ประกอบไปด้วย (Seels and Glasgow, 1998:12)
1. การวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสําหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้น ตอนอื่นๆใน
ระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุปัญหา, ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคําตอบที่ทําได้ ขั้นตอน
นี้อาจประกอบด้วยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็นการ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย เป้าหมาย และ รายการ
ภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกนําเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป
2. การออกแบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกล
ยุ ท ธ์ สํ า หรั บ พั ฒ นาการสอน ในระหว่ า งขั้ น ตอนนี้ คุ ณ จะต้ อ งกํ า หนดโครงร่ า งวิ ธี ก ารให้ บ รรลุ ถึ ง
เป้าหมายการสอน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ และขยายผลสารัตถะการ
สอน ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้
2.1. การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ได้แก่วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม
วิธีการนําเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test)
2.2 การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดาเนินเรื่อง (Storyboard)
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2.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง
การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนําเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่น ๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา
มีดังนี้
2.3.1 การกําหนดความละเอียดภาพ (Resolution)
2.3.2 การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนําเสนอ
2.3.3 การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.4 การกํ า หนดสี ไ ด้ แ ก่ สี ข องตั ว อั ก ษร (Font Color) สี ข องฉากหลั ง
(Background) สีของส่วนอื่น ๆ
2.3.5 การกําหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้บทเรียน
3. การพัฒนา (Development)
ขั้นตอนการพัฒนาสร้างขึ้นบนขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ จุดมุ่งหมายของขั้น
ตอนนี้คือ สร้างแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องพัฒนาการสอน และ
สื่อทั้งหมดที่ใช้ในการสอน และเอกสารสนับสนุนต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ เช่น
เครื่องมือสถานการณ์จําลอง และซอฟต์แวร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย
รายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้
3.1 การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ ข้อความ ภาพ เสียง โปรแกรมจัดการ
บทเรียน
3.2 การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว
ขั้น ต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน Storyboard ให้
กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.3 การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้น
ต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียน
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4. การนําไปใช้ (Implementation)
เป็นขั้นตอนการดําเนินการให้เป็นผล จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการนําส่งการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนในสาร
ปัจจัยต่างๆ สนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และเป็นหลักประกันในการ
ถ่ า ยโอนความรู้ ข องผู้ เ รี ย นจากสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นไปยั ง การงานได้ เป็ น การนํ า บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ โ ดยใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรีย นในขั้นต้น
หลังจากนั้น จึงทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน และนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
5. การประเมินผล (Evaluation)
เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อประเมินผลบทเรียนและนาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้
บทเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ โดยการให้ ผู้ เ รี ย นทาแบบทดสอบ และแปลผลคะแนนที่ ไ ด้ สรุ ป เป็ น
ประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไป
ขั้นตอนดังกล่าวอาจจะดูเป็นหลักการที่กว้าง แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งบทเรียน
สําหรับการเรียนการสอนแบบปกติและบทเรียนมัลติมีเดีย เทคนิคอย่างหนึ่งในการออกแบบบทเรียน
มัลติมีเดียที่ใช้เป็นหลักพิจารณาทั่วไปคือการทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้โดย
ผู้สอนในชั้นเรียน โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องดับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบัน
กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ในกระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้ (ณัฐกร สงคราม
2553: 128-144)
ขั้นการวางแผน (Planning)
ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ขั้นตอนการวางแผน นับว่า
เป็น ขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หาก วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ จะส่งผลให้การออกแบบหรือวิธีการนําเสนอ
เนื้อหาในบทเรียนไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ทําให้บทเรียนที่สร้างขึ้นไม่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถนําไปใช้งานได้
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ขั้นตอนการวางแผนประกอบด้วย
1. กําหนดเป้าหมาย
ผู้ พั ฒ นาจะต้ อ งกํ า หนดเป้ า หมายของการเรี ย นให้ ชั ด เจนว่ า ผู้ เ รี ย นเป็ น ใคร
ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร หรือบอกว่าผู้เรียนสามารถทําอะไรได้บ้างหลังจากเรียนไปแล้ว การกําหนด
เป้าหมายในขั้นนี้ อาจไม่จําเป็นต้องระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่อาจกล่าวในลักษณะของ
วัตถุประสงค์กว้างๆ ทั่วไปไว้ก่อน
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานและออกแบบบทเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1 กลุ่มเป้าหมายและความต้องการในการเรียนโดยศึกษาในลักษณะของผู้เรียน
เช่น อายุระดับความรู้ ฐานะ ศาสนา สภาพแวดล้อม ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมหรือรูปแบบการ
เรียนเป็นต้น และความต้องการในการเรียนว่าเรียนเพราะเหตุผลใด
2.2 เนื้อหาวิชา เป็นการวิเคราะห์เพื่อกําหนดขอบข่ายของเนื้อหา โดยพิจารณา
จากเป้ าหมายที่กําหนดไว้ว่าเนื้อหาใดที่ต้องการถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน จากนั้นจึงศึกษาว่าเนื้อหาที่
ต้องการนําเสนอนั้นมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพียงใด ประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง จําเป็นต้องนําเสนอ
หรือไม่จําเป็น จากนั้นจัดลําดับเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยกําหนดออกมาเป็นหัวข้อ
ใหญ่และหัวข้อย่อย การวิเคราะห์เนื้อหานับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลที่ได้จากขั้นตอนนี้
จะส่ ง ผลถึ ง ขั้ น ตอนต่ อ ๆ ไปถ้ า การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาไม่ ส มบู ร ณ์ จ ะทํ า ให้ บ ทเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น ไม่ มี
ประสิทธิภาพที่จะนําไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ ขั้นนี้จึงต้องกระทําด้วยความรอบคอบและต้องใช้
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าช่วย รวมทั้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่
ได้จากการวิเคราะห์
2.3 ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรทั้งหมดที่จะต้องใช้
ในการพั ฒ นาบทเรี ย น ทั้ ง ด้ า นของแหล่ ง ข้ อ มู ล บุ ค ลากร ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์ แ วร์ รวมทั้ ง
งบประมาณ การ วิเคราะห์แหล่งข้อมูลเพื่อที่จะทราบว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร ตําราการวิเคราะห์บุคลากรในการผลิตเพื่อให้ทราบว่ามีบุคลากรรองรับบทบาทหน้าที่ใด
ไดบ้าง หน้าที่ใดที่ไม่มีจะได้เตรียมหามาเสริม หรือมีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใดบ้างที่จะช่วย
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สนับสนุนการปฏิบัติงาน และต้องจัดหามาเพิ่มเติมส่วนงบประมาณถือว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญเพราะ
เป็นส่วนขับเคลื่อนซึ่งต้องทําการวิเคราะห์ว่า จะใช้งบประมาณเท่าใดในการพัฒนา
3. กําหนดแผนการปฏิบัติงาน
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทําการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยแบ่งขั้นตอนการ
ทํ า งาน ออกเป็ น ระยะ ๆ แต่ ล ะช่ ว งมี ภ ารกิ จ ใดที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การ ใครบ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น
ผู้รับผิดชอบ ใช้ เวลาเท่าใด โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละขั้น
ขั้นการออกแบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย
1. การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นการนําวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ได้กําหนด
ไว้ในขั้นการวางแผนมาเขียนเป็นรูปแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งจะบ่งบอกถึงสิ่งที่คาดหวังว่า
ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาหลังจากสิ้นสุดการเรียนรู้ โดยที่พฤติกรรมนั้นจะต้องวัดได้หรือ
สั ง เกตได้ คํ า ที่ ร ะบุ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ป ระเภทนี้ จึ ง เป็ นคํ า กริย าที่ชี้ เ ฉพาะ เช่ น อธิ บ าย แยกแยะ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เป็นต้น
2. การเขียนเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาในขั้นตอนการวางแผน ทําให้ทราบถึง
ขอบเขตของเนื้อหาบทเรียนที่ต้องการนําเสนอ ในขั้นตอนนี้จะต้องรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ มาทําการเขียนเรียบเรียงตามหัวข้อที่วางแผนไว้ โดยต้องพิจารณาให้
เหมาะสมต่อการนําเสนอด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย รูปแบบการเขียนอาจใช้วิธีการเหมือนการเขียน
หนังสือหรือบทความ แต่ควรใช้ประโยคที่สั้น กระชับได้ใจความ
3. การกําหนดรูปแบบ กลวิธีในการสอน และวิธีการประเมินผล เป็นการนําเนื้อหา
มา พิจารณาว่าต้องทําการเรียนการสอนอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัตถุประสงค์
ของ บทเรียน ผู้เรียน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและสื่อการสอน ดังนั้น ในขั้นนี้ผู้ออกแบบการ
สอนควรต้องหาคนช่วยคิด เพื่อให้ได้รูปแบบหลาย ๆ รูปแบบ และต้องคิดวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อที่จะพิจารณาว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
4. การวางโครงสร้างของบทเรียนและเส้นทางการควบคุมบทเรียนการออกแบบ
โครงสร้างของบทเรียนเป็นการกําหนดความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในบทเรียนแบบคร่าว ๆ
เช่น ส่วนนํา ส่วนเนื้อหา ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนแบบทดสอบ เป็นต้น นอกจากนี้โครงสร้างยังแสดง
ให้เห็นภาพรวมของลักษณะการเข้าสู่แต่ละส่วนในบทเรียน ว่ามีทางใดบ้าง ผู้เรียนสามารถเรียนใน
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ลักษณะเส้นตรงหรือไม่เป็นเส้นตรง โดยส่วนใหญ่การวางโครงสร้างบทเรียนจะพิจารณาจากขอบข่าย
ของ เนื้อหาและรูปแบบการสอนรวมทั้งลักษณะของผู้เรียนเพื่อการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
5. การเขียนผังการทํางาน (Flow Chart) ของโปรแกรมผังการทํางาน หมายถึง
แผนภูมิที่ แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละเฟรม หรือแต่ล่ะส่วน ตั้งแต่เริ่มจนจบของบทเรียน ใน
ลั ก ษณะที่ ล ะเอี ย ดมากกว่ า ดู จ ากโครงสร้ า ง รู ป แบบการเขี ย นผั ง งานนิ ย มเขี ย นในรู ป แบบและ
สัญลักษณ์เดียวกับการเขียนผังงาน (Flow Chart) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งความละเอียดใน
การเขียนผังงาน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อหาและการทํางานของโปรแกรมบทเรียน ยิ่งผังงาน
ละเอี ย ดมากเท่ า ไร ก็ จ ะง่ า ยต่ อ ผู้ ที่ นํ า ผั ง งานไปใช้ ต่ อ เช่ น ผู้ ที่ เ ขี ย นกรอบแสดงเรื่ อ งราว
(Storyboard) หรือผู้เขียนโปรแกรม
6. การร่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าจอ (Interface Layout) เมื่อการดําเนินการ
มาถึง ขั้นนี้ จะทําให้เราเกิดภาพของหน้าจอคร่าว ๆ ว่าบทเรียนจะประกอบด้วยส่วนใดบ้าง ในส่วน
นี้จะเป็นส่วนที่ผู้ออกแบบควรร่างส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ ให้สามารถมองเห็นตําแหน่งของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ทําหน้าที่ผลิตแผนโครงเรื่อง (Storyboard) ในขั้นตอนต่อไปได้นําไปใช้
เป็ น แนวทาง ในกรณี ที่ เ ป็ น ชุ ด บทเรี ย นหลาย ๆ เรื่ อ ง นิ ย มทํ า ออกมาในลั ก ษณะโครงร่ า ง
(Template) แบบต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
7. การเขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard) จากผังการทํางานและการร่างหน้าจอ
ในขั้ น ที่ แ ล้ ว ผู้ พั ฒ นาสื่อ จะนํ า มาขยายรายละเอี ย ดออกเป็ น กรอบเรื่ อ งราวของบทเรี ย นที่ แ สดง
รายละเอียดแต่ละหน้าจอ ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน ว่าจะนําเสนอข้อมูลนั้น
ด้วยวิธีการแบบใด โดยแสดงภาพหน้าจอ พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อความและลักษณะของภาพ
และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเฟรมนั้น เช่น ถ้านําเสนอด้วยข้อความและภาพนิ่ง ก็จะบอกรายละเอียดว่า
ข้อความเขียนว่าอย่างไร ภาพประกอบคือภาพอะไร อยู่ตําแหน่งใดบ้างของหน้าจอ หรือถ้านําเสนอ
ด้วยภาพเคลื่อนไหว หรือปฏิสัมพันธ์ จะนําเสนอว่าภาพนั้นเคลื่อนไหวอย่างไร จากตําแหน่งไหนไป
ที่ ใ ดของหน้ า จอ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โต้ ต อบกับ ผู้ เ รี ย นอย่ า งไร ถ้ า ผู้ เ รี ย นคลิก เมาส์แ ล้ว โปรแกรมจะ
ตอบสนองอย่างไร ซึ่งการเขียนกรองแสดงเรื่องราวอาจใช้การวาดหรือเขียนหรือสร้างจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เขียน
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ขั้นการพัฒนา (Development)
ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย
1. การเตรียมสื่อในการนําเสนอเนื้อหา ในขั้นตอนนี้ความทําการวิเคราะห์กรอบ
แสดง เรื่องราวว่าในแต่ละหน้าจอต้องใช้สื่อใดประกอบนําเสนอเนื้อหาบ้าง โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านการออกแบบการเรียนการสอนพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของสื่อที่จัดหามา
ซึ่งข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมมาได้แก่ข้อความภาพและกราฟิกเสียงวิดีทัศน์
2. การเตรียมกราฟิกที่ใช้ตกแต่งหน้าจอ ในขั้นตอนนี้นักออกแบบกราฟิกต้องทํา
การสร้าง กราฟิกหลักที่จะนําไปใช้ในหน้าจอ เช่น พื้นหลังของหน้าจอ หรือปุ่มควบคุมการทํางาน
รวมไปถึ ง การออกแบบส่ ว นนํ า หรื อ ส่ ว นอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งใช้ ง าน จากนั้ น บั น ทึ ก ไฟล์ แ ยกไว้ ใ ห้
ผู้พัฒนาโปรแกรม นําไปประกอบในขั้นต่อไป
3. การเขียนโปรแกรม เป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงาน
มัลติมีเดีย ซึ่งอาจจะเป็นผู้สอนเองก็ได้ ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนโปรแกรมต้องนํากราฟิกหน้าจอ รวมทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียงที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วมาประกอบลงในโปแกรมจนสมบูรณ์
สวยงาม
4. การทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ทีมงานผู้ผลิตต้องทําการทดสอบ
การใช้งานบทเรียนเบื้องต้น โดยร่วมกันตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและทําการปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นทําการทดสอบการใช้งานอีกครั้งจนมั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ
5. การสร้ างคู่มือการใช้งานและบรรจุภัณฑ์ การสร้ างคู่มือการใช้ งานเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจต้องแบ่งเป็นคู่มือสําหรับครูผู้สอนและคู่มือสําหรับผู้เรียน
ภายในคู่มือจะบอกวิธีการใช้งาน และควรบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจพบในการทํางาน ในส่วนของคู่มือครูอาจเพิ่มคําแนะนํา
เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนการสอนและบทบาทที่ผู้สอนควรปฏิบัติ ส่วนบรรจุภัณฑ์เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้บทเรียน
ขั้นการประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise) ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Evaluation) เป็นการนําบทเรียน
มัลติมีเดียไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อตรวจสอบ ควรให้มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 คนเป็นผู้
ตรวจสอบ จากนั้ นนํ าข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรั บปรุงแก้ไข การประเมิ นคุ ณภาพโดย
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ผู้เชี่ยวชาญอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลังจากให้ทดลองใช้งานบทเรียนไปแล้หรือให้ทําแบบ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้
2. ขั้นตอนการประเมินด้านเนื้อหา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประเมินคุณภาพสื่อใน 3 ด้าน
คือ
2.1 ด้านการออกแบบการเรียนการสอน พิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน
การออกแบบวิธีการนําเสนอที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน
2.2 ด้านการออกแบบหน้าจอ พิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบข้อความ ภาพ กราฟิก
เสียง วีดีทัศน์ และการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอ รวมทั้งการออกแบบปุ่มการควบคุมการเรียน
2.3 ด้านการใช้งาน พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนําบทเรียนไปใช้งานคู่มือ
การใช้งาน เอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
3. ขั้นตอนการทดลองใช้กับผู้เรียน (Learner Try-out) การทดลองใช้กับผู้เรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของบทเรียนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบนําร่อง (Pilot Testing) เป็นขั้นแรกในการทดลองใช้บทเรียนกับ
ผู้เรียนคือการหากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริง 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน
เก่งปานกลาง อ่อน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่คละกันจะช่วยให้ผู้ออกแบบบทเรียนได้เห็นถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนแต่ละระดับขณะทดสอบบทเรียนผู้ทดสอบควรสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ตอบคําถาม การควบคุมบทเรียน และเวลาที่ใช้ในการเรียนของแต่ละคน โดยก่อนการทดลอง
ผู้เรียนควรได้ รับ ทราบถึ ง เหตุผ ลของการเรีย น ผลการประเมิน หากพบว่า บทเรีย นดั งกล่ า วยั ง มี
จุดบกพร่องควรทําการแก้ไขปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบภาคสนาม (Field Tesing) ขั้นตอนถัดมานําบทเรียนที่แก้ไข
ปรับปรุงแล้ว ไปทําการทดลองใหม่กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริงจํานวนไม่น้อย
กว่า 30 คน เพื่อวัดประสิทธิภาพของบทเรียน โดยพยายามจัดสภาพการณ์ให้เหมือนกับการใช้งาน
จริง ก่อนการทดลองควรให้ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและแนะนําขั้นตอนการใช้งานอย่าง
คร่าว ๆ แล้วให้ผู้เรียนทดลองเรียนรู้จากบทเรียนด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
มีดังนี้

18

ขั้ น การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น ซึ่ ง พิ จ ารณาจากอั ต ราส่ ว นของ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผล
การสอบโดยใช้สูตร (กรมวิชาการ, 2544)
E = E1 : E2
E หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียน
E1 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องของการทากิจกรรม
หรือความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน
E2 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย โดยพิจารณาจาก
คะแนนสอบหลังการใช้สื่อ
ระดับประสิท ธิภาพจะช่ว ยให้ผู้เรี ย นได้รับความรู้จ ากการใช้ สื่ อมัล ติมี เ ดี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพถึง ระดับที่ผู้พัฒนาตั้งใจ หรือเรียกว่ามีเกณฑ์ประสิทธิภาพ การกําหนด E1:E2 ให้มี
ค่าเท่าใดนั้น ผู้สร้างเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภทเนื้อหามักจะกําหนดเป็น
80:80 ถึง 90:90 ส่วนประเภททักษะจะกําหนดเป็น 75:75 แต่ไม่ควรตั้งไว้ต่ํา เพราะว่าตั้งไว้เท่าใด
มักจะได้ผลเท่านั้น หากผลการคํานวณหลังจากการทดลองใช้พบว่ามีค่าไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพ
ขั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการประเมินที่พิจารณาจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทดลองเรียนรู้จากสื่อแล้ว หากทําการทดสอบหลัง เรียนเพียง
อย่างเดียว อาจใช้วิธีเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่า ผ่านหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดว่า สูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ เช่น ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้เรียนจะต้องทําคะแนน
ได้ 75% ของคะแนนเต็ม หากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดได้เท่ากับ หรือมากกว่า 75% แสดง
ว่าบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เป็นต้น หรือหากเป็นไปได้ควรมีการทดสอบความรู้เดิม
ของผู้เรียนก่อนการเรียนเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียนว่าผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น
หรือไม่ ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้คือการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าการแจกแจงค่าที (t-Test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
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ขั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้งานเป็นการให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
หลั งการทดลองเรี ย นจากบทเรี ย นแล้ ว ซึ่งโดยทั่ว ไปแบบสอบถามที่นิย มใช้ มี 2 แบบ คื อ แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อนําผลที่
ได้มาวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียน จุดดี จุดด้อยของสื่อโดยดูจากคะแนน
เฉลี่ยของ ระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อที่สอบถาม
ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Revise) ควรนําผลที่ได้จากการประเมินทั้งหมด โดยพิจารณาความ
สอดคล้อง และแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้ง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพบข้อบกพร่องแล้ว ทีม
ผู้พัฒนาต้องระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหาว่ามาจากขั้นตอนใดในกระบวนการพัฒนาทั้งหมด
และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บทเรียนมีคุณภาพเพียง
พอที่จะนําไปใช้งานจริง

การหาประสิทธิภาพของสื่อ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521) ได้กําหนดเกณฑ์โดยยึดหลักการที่ว่าประสิทธิภาพของ
สื่อจะกําหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่า ผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยกําหนดให้
เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของการทํางานและการประกอบพฤติกรรมกิจกรรมของผู้เรียน ทั้งหมดต่อ
ผลการสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด ดังนั้น การกําหนดเกณฑ์ต้องคํานึงถึงกระบวนการและ
ผลลั พ ธ์ โ ดยกํ า หนดตั ว เลขเป็ น ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย มี ค่ า เป็ น E1/E2 การกํ า หนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของสื่อนิยมตั้งไว้คือ 90/90 และไม่ต่ํากว่า 80/80 เมื่อนําสื่อไปทดลองและหาค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 จะมีเกณฑ์การยอมรับได้ ในกรณีที่ประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นไม่ถึงเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพห้องเรียนความพร้อมของผู้เรียนอาจอนุโลมให้
มีระดับความผิดพลาดไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ที่กําหนดไว้ประมาณ ± 2.5 เปอร์เซ็นต์
ระดับความผิดพลาดของเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นนั้นกําหนดไว้ 3 ระดับ คือ
1. สูงกว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเป็น 2.5% ขึ้นไป
2. เท่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่เกิน 2.5%
3. ต่ํากว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นต่ํากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ต่ํากว่า 2.5%
ถือว่ายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้
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การหาประสิทธิภาพของสื่อได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างถูกต้อง จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่ามากต่อผู้นําสื่อไปใช้ การนําสื่อไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพอาศัยการ
ทดลองโดยใช้สูตร E1 / E2 มีการดําเนินการเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การทดลองแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง (1:1) เพื่ อ ดู ข้ อ บกพร่ อ งเบื้ อ งต้ น โดยดู
ข้อบกพร่องในเบื้องต้น โดยผู้รับการทดลองจํานวน 3 คน ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มากก่อน
2. การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:10) เมื่อข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขและ
ปรับปรุงขึ้น และจากขั้นที่ 1 นําไปทดลองกับกลุ่มเล็กผู้รับการทดลองประมาณ 10 คน ที่ยังไม่เคย
เรียนเนื้อหานี้มาก่อนและมีความรู้คละกัน นํามาคํานวณหาประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
3. การทดลองกลุ่มใหญ่แบบภาคสนาม โดยวิธีทดลองเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1
และ 2 ประชากรที่ใช้ประมาณ 30 คนขึ้นไปที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน นําผลที่ได้มาคํานวณหา
ประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หากการทดลองแบบภาคสนามให้ค่า E1 และ E2 ไม่ถึง
เกณฑ์ที่ตั้งไว้จะต้องปรับปรุงสื่อและทําการทดสอบหาประสิทธิภาพซ้ําอีก

