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 การจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนั   มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งน า เทคโนโลยเีขา้มาช่วย   เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการศึกษา  ทั้งเป็นงานหลกัและงานสนบัสนุนการจดัการศึกษา คือ งานการ
จดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนนั้นเอง  เดิมการจดัการเรียนรู้จะมีองคป์ระกอบไม่ก่ีอยา่ง ไดแ้ก่  ผูส้อน(ครู)  ผูเ้รียน 
(นกัเรียน) ห้องเรียนหรือสถานท่ีเรียน  กระดาน  ชอลก์  หนงัสือเรียน และ/หรือส่ือ 

การเรียนท่ีพึงมี เป็นตน้ การจะจดัการเรียนการสอนได ้ผูเ้รียนและผูส้อน ตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์โดยตรง  คือ 
ไดเ้ห็นหนา้กนั ไดพู้ดคุยกนัโดยตรง  แต่ในปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศ ( 
Information Communication Technology)  การจดัการเรียนรู้จึงไม่มีขอบเขตจ ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียนเท่านั้น  
ผูส้อนสามารถส่งผา่นความรู้ไปยงัผูเ้รียนโดยใชส่ื้อต่างๆ ไดห้ลายวธีิ  และผูเ้รียนสามารถรับสารท่ีมาจาก
ผูส้อนไดห้ลายทางเช่นกนั นอกจากน้ีผูส้อนและผูเ้รียนยงัสามารถโตต้อบกนัผา่นทางส่ือไดด้ว้ย 

ดว้ยเหตุดงักล่าวเพื่อรองรับความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
กลุ่มงานส่งส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี   เขต 2  จึงไดใ้หมี้โครงการอบรมครู 
ผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คร้ังน้ีข้ึนมา ซ่ึงมีหลกัการ ทฤษฎี  วธีิด าเนินการและผลการประเมิน
โครงการ ดงัรายงานเล่มน้ี 

ผูป้ระเมินหวงัวา่รายงานการประเมินโครงการเล่มน้ี    คงเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรนธานี   เขต 2    ของโรงเรียนในสังกดัและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ของชาติไทยต่อไป 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  

การท ารายงานการประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี  เขต 2  (พ.ศ. 2549-2550)   ส าเร็จไดใ้นคร้ังน้ี ตอ้งขอขอบคุณ คุณครูบา อาจารย ์ซ่ึงสั่งสอน
มาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัมหาวทิยาลยั ขอบคุณศึกษานิเทศก ์ รุ่นพี่ทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจ ท าให้
เป็นแรงสนบัสนุนการท ารายงาน ขอบคุณคุณครู ท่านผูบ้ริหารโรงเรียน และทีมงานบริหารส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกท่าน ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ ใหค้  าช้ีแนะ และกระตุน้เตือนใหท้ างานต่อโดยไม่หยดุกลางคนั ขอบคุณ
ท่านผูเ้ช่ียวชาญทั้งสาม คือ ท่านศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ท่านสมหมาย  อุดชาชน  ซ่ึงเป็นทั้ง
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นพี่ชายและเป็นผูป้กครองท่ีใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น  ขอบคุณท่านวสิิทธ์ิ   
อุตรศรี  ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนประจกัษศิ์ลปาคม    ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการวจิยัเป็นอยา่งสูง ท่ี
คอยใหค้  าแนะน า  คอยช้ีแนะและใหก้ าลงัใจในการท างาน ขอบคุณ คุณครูพีระพงศ ์   เทพรังสฤษฎ์ิ   และ
คุณครูสุระชอบ  ดีสิน  โรงเรียนบา้นนาฝาย   คุณครูผูเ้ช่ียวชาญดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ เป็นอยา่งสูง  ซ่ึง
เป็นผูใ้หค้วามรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และคอยช่วยเหลือเป็นวิทยากรอบรมครูใหทุ้กคร้ังท่ีขอความช่วยเหลือ   

ขอบคุณคุณครูซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีานเทศสารเทศของทุกโรงเรียนในสังกดั  
ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลในการท ารายงานในคร้ังน้ี  ขอบคุณท่านผูบ้ริหาร คณะครู และนกัการภารโรง โรงเรียนบา้น
ดงเมือง (ดงเมืองวทิยา) ท่ีให้ความอนุเคราะห์ดา้นอาคาร สถานท่ี  ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช ้

ในการอบรม    ขอบคุณส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       เจา้ของงบประมาณด าเนิน 

การอบรมและขอขอบคุณทุกๆ ท่าน   ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท ารายงานในคร้ังน้ีไดส้ าเร็จ  และหวงัวา่ 
การท ารายงานการประเมินในคร้ังน้ี  คงเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของไทยใหเ้จริญรุ่งเรือง กา้วหนา้
ต่อไป 
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ช่ือเร่ือง        รายงานการประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  2  (พ.ศ. 2549 - 2550 )  

ผู้รายงาน     นายสุริยนต ์ อินทร์อุดม 
ปีทีร่ายงาน  2551  
 

บทคัดย่อ 
 

การประเมินโครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัส่ือ   นวตักรรม  
เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  2   
เพื่อประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง 4   ดา้น  ไดแ้ก่   ดา้นบริบท  
ดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการ  และดา้นผลผลิต  และเพื่อประเมินความรู้ครูผูเ้ขา้รับการอบรมการผลิต
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชรู้ปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)  ซ่ึงครอบคลุมการประเมิน  
ทั้ง 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการและผลผลิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนทุกแห่งในสังกดัจ านวน 220 โรงเรียนและครูผูเ้ขา้รับการอบรมการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน จ านวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้มี 5 ฉบบั  ฉบบัท่ี1 เป็นแบบส ารวจมีหลายลกัษณะผสมผสาน 
ทั้งเติมค า ตรวจสอบรายการและแบบเปิด  ฉบบัท่ี 2  ฉบบัท่ี 3  ฉบบัท่ี 4 เป็นแบบประเมินโครงการลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วน 4 ระดบั ส่วนฉบบัท่ี 5 เป็นแบบทดสอบความรู้ครูเก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก  จ  านวน 20 ขอ้ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน และค่าทดสอบ
นยัส าคญัโดยอาศยัการแจกแจงของที 

ผลการประเมิน พบวา่ 
1.  ในส่วนของขอ้มูลพื้นฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ท่ีโรงเรียน 

มีใชก้นัมาก ปัญหาท่ีพบ คือ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ และคุณภาพไม่ดี ช ารุดบ่อย ไม่มี
งบประมาณซ่อมแซม   ดา้นซอฟทแ์วร์โรงเรียนใชร้ะบบปฏิบติัการ Window   XP  มากท่ีสุด โดยใชโ้ปรแกรม
ส านกังาน  Office   2003  มากท่ีสุดเช่นกนั    ส่วนโปรแกรมหลกัท่ีใชผ้ลิตส่ือคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนคือ  Power point มากท่ีสุด Authorware  อยูใ่นระดบัรองลงมา ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์ มากท่ีสุด คือ 
บุคลากรไม่มีความเช่ียวชาญ และปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ รองลงมา  ครูส่วนมากมีความสามารถในการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระดบัพื้นฐาน(User) ซ่ึงครูมีความตอ้งการอบรมการใชแ้ละการผลิตส่ือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากท่ีสุดดา้นแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีโรงเรียนมีมากท่ีสุด  รองลงไป   คือ    หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    แหล่งเรียนรู้ 
นอกหอ้งเรียนท่ีโรงเรียนมีมาก ไดแ้ก่ บ่อปลา สวนหยอ่ม สวนสมุนไพร สวนวทิยาศาสตร์ ตามล าดบั 

 



 
ค 

 
1. ดา้นบริบท โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ทั้งดา้น  หลกัการ วตัถุประสงค ์

และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั   การก าหนดเป้าหมายและวธีิการด าเนินการกบั
ระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบติัจริง ผูบ้ริหารและครูเห็นความส าคญั  
มีความตระหนกั มีความตอ้งการใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิตและน าส่ือการเรียนรู้มาใชป้ระกอบการ
จดัการเรียนรู้ 

3. ดา้นปัจจยั อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ไดแ้ก่  บุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการและ 
วทิยากรการอบรมมีจ านวนและคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัโครงการ   วธีิด าเนินการ งบประมาณ อาคาร สถานท่ี 
วสัดุ อุปกรณ์  โปรแกรมและส่ือท่ีใช ้

4. ดา้นกระบวนการ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  เน้ือหาท่ีอบรม ความรู้ และถ่ายทอด 
เน้ือหาจากง่ายไปหายากเช่ือมโยงความเก่ากบัใหม่ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ส่วนรายการอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก  

5.  ดา้นผลผลิต โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก รายการท่ีมากท่ีสุด   คือ  ครูมีความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้  เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตน้แบบท่ีครูผลิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายการท่ีอยูร่ะดบั นอ้ย  คือ  รูปแบบตวัอกัษร สีและ
ความกลมกลืน และความชดัเจนของปุ่ม สัญรูป ขอ้ความหรือแถบขอ้ความ 

6. ความรู้ของครูเก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลงัจากการอบรมการผลิตส่ือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูมีความรู้เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงข้ึนกวา่เดิม  อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ี .05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

                    หน้า 
ประกาศคุณูปการ         ก 
บทคดัยอ่          ข 
สารบญั           ง 
สารบญัตาราง          ฉ 
สารบญัภาพ          ช 
บทท่ี 1  บทน า                                                                          

ความส าคญัและความเป็นมา       1 
วตัถุประสงค ์                                                           3

 ขอบเขตของการประเมิน                     3 
นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ        5 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐ       6 
 การประเมินโครงการ        7 
 การอบรม                     32 
 ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                     39 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        58 
บทท่ี 3  วธีิด าเนินการ 
 วธีิด าเนินการประเมิน        63 
 รูปแบบการประเมิน        65 
 กรอบแนวคิดการประเมิน       65 
 ขั้นตอนการประเมิน        68 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       69 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล       70 
 วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล      71 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล        73 
 วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล        74 
 
 

 

 



 

จ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                    หน้า 
 

 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล        75 
 เกณฑก์ารประเมิน        77 
 การน าเสนอผลการประเมิน       77 
บทท่ี 4  ผลการประเมิน  

 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล    79 
 ผลการส ารวจส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน   79 
 ผลการดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินงาน                   95 
 ผลการประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงาน     98 
 ผลการประเมินดา้นผลผลิตจากการด าเนินงาน     99 

ผลการทดสอบความรู้เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ก่อนและ 
หลงัการอบรม         102 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 วตัถุประสงคข์องการประเมิน       103 
 วธีิด าเนินการประเมิน        103 
 สรุปผลการประเมิน        105
 อภิปรายผล         108 
 ขอ้เสนอแนะ         110 
บรรณานุกรม          112 
ภาคผนวก             
 ภาคผนวก  ก  หนงัสือราชการ       118 
 ภาคผนวก  ข  เคร่ืองมือ        136 
 ภาคผนวก  ค  ภาพกิจกรรมการอบรมและนิเทศติดตาม    154 
ประวติัผูร้ายงาน          157 
 
         
  
 
 



 

 

สารบัญตาราง 
 

                       หน้า 
ตารางท่ี 

     1 ยทุธวธีิการน า CIPP Model ไปใช ้       30 
     2      กรอบการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  65 
     3    จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       69 
     4 แสดงตวัอยา่งคะแนนเฉล่ียและค่าที จากการประเมินผลก่อนเรียนและ 

หลงัเรียน ดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยท่ี 1,2,3 และ4 จากการ 
ทดลองกบันกัเรียน 30 คน       78 

      5 แสดงขอ้มูลดา้นฮาร์ดแวร์       80 
      6 แสดงระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นโรงเรียน      83 
      7 แสดงโปรแกรมส านกังานท่ีใชใ้นโรงเรียน      83 
      8 แสดงโปรแกรมสร้างส่ือท่ีโรงเรียนใช้      84 
      9 แสดงระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากร     87 
     10  แสดงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน       90 
     11 แสดงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกโรงเรียน     91 
     12 ความพร้อมเป็นรายปีของโรงเรียนในการจดัระบบ LMS    92 
     13 ผลการประเมินดา้นบริบท       95 
     14 ผลการประเมินดา้นปัจจยัการด าเนินงาน      96 
     15 ผลการประเมินดา้นกระบวนการ       98 
     16 ผลการประเมินดา้นผลผลิต       99 
     17  สรุปผลการประเมินโครงการรายดา้น      101 
     18     ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัอบรม      102 
     19     แสดงค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 2 (ดา้นบริบทและดา้นปัจจยั)   150 
     20 แสดงค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 3 (ดา้นกระบวนการ)    151 
     21     แสดงค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 4 (ดา้นผลผลิต)    152 
     22 แสดงค่า IOC และค่าความยากง่าย ของแบบทดสอบความรู้ครูเก่ียวกบั 

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อน-หลงัอบรม      153 
 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 

 

                    หน้า 
ภาพท่ี 
     1 กรอบแนวคิดในการประเมิน        4 
     2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินกบัการตดัสินใจในแบบจ าลองแบบซิปป์  29 
     3 แผนภูมิแสดงการเตรียมงานฝึกอบรม      35 
     4 แสดงการใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการจดัการเรียนรู้     41 
     5  แสดง CAI แบบการสอน (Instruction) รายวชิา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 47 
     6       แสดง CAI แบบสอนเสริม (Tutorial) สอนวธีิการใชซ้อฟทแ์วร์  

Microsoft SQL Server         48 
     7 แสดงซอฟทแ์วร์ Digital  Works จ าลองแบบการต่อวงจรดิจิตอล (Digital)  49 
     8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม (จบัคู่) สอนพยญัชนะไทย  50 
     9   ขั้นตอนการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  69 
 
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่1 
 

บทน า 
 
 

ความส าคญัและความเป็นมา 
 ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยหีลกั ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และนาโนเทคโนโลย ี เป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัการเติบโตของ
เศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีอาศยัการผสมผสานเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้กบัความคิดสร้างสรรค ์และความรู้ท่ีเหมาะสม ให้
กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกวา่เป็นการใชเ้ทคโนโลย ี เช่น เคร่ืองจกัร ควบคู่กบัปัจจยัดา้นแรงงานและ
เงินทุนในการผลิตเช่นในอดีต ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยมีาผสมผสานต่อยอดกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และ
นวตักรรมท าใหเ้กิดการเพิ่มคุณค่าของสินคา้ และบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะและพฒันาไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ ส่งเสริมกระบวนการผลิตท่ีสะอาด ช่วยประหยดัการใชท้รัพยากร และลด
ปริมาณของเสียและมลพิษไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกนัการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์ ช่วยสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ใหค้นไทย ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ไดอ้ยา่งกวา้ขวาง รวมทั้งสามารถปรับตวัให้
รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสั่งสมทุนท่ีประเทศต่างๆ ใหค้วามส าคญัในการลงทุน
วจิยัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ( สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  จากแนวโนม้การปรับเปล่ียน
สังคมไทย  ใหก้า้วสู่สังคม   คุณภาพ    สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตามแนวทางของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เทคโนโลยสีารสนเทศจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อสังคมไทยอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการรวมตวักบัเทคโนโลยส่ืีอสาร
โทรคมนาคม ท าใหเ้กิดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication 
Technologies)  ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เครือข่ายโทรคมนาคมนบัพนั นบัหม่ืน ท่ี
เช่ือมต่อกนัและใชร่้วมกนัได ้  2) ระบบส่ือสารและคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ วทิย ุ โทรทศัน์ โทรสาร โทรศพัท ์
เคร่ืองมือการส่ือสารอ่ืนๆ และระบบคอมพิวเตอร์  3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการสารสนเทศ และ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงถา้น ามาใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาก็จะเป็นเคร่ืองมือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมหาศาล ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ใน 3 ประเด็น คือ 1) การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญั
ท่ีสุด 2) การศึกษาไทยในอนาคตท่ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพิ่มมาก
ข้ึน ท าใหเ้ทคโนโลยช่ีวยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาสาระ  และขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการได ้และ    3) การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ  
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เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา     เป็นเคร่ืองมือทรงประสิทธิภาพ  ท่ีจะก่อใหเ้กิด 
ความเสมอภาค คุณภาพของการศึกษาความรู้และสาระของความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตจากชอฟตแ์วร์ต่างๆ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 )  ประกอบกบั
ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทกัษะการด ารงชีวติของคนเมืองใหญ่ตน้
ศตวรรษท่ี 21   ( เพิ่มจากทกัษะการอ่าน   เขียนได ้  และคิดเลขเป็น )  ซ่ึงถือเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอีก  3  ทกัษะ  
ไดแ้ก่ ( พรพิไล  เลิศวชิา, 2544  )  1) ทกัษะในการพิมพ ์( Typing ) 2) ทกัษะในการใชซ้อฟตแ์วร์การพิมพแ์ละ
ประมวลผลค า (Word  processing) และ  3) ทกัษะในส่ือ (Media literacy)  หมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เนตเป็น และสามารถแยกแยะขยะออกจากขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ไดด้งันั้นการจดัการศึกษาใน
ยคุปัจจุบนั จึงมีความจ าเป็นอยา่งท่ีจะตอ้งน า เทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ดา้นการศึกษา   ทั้งเป็นงานสนบัสนุนและงานหลกัของการจดัการศึกษา 
คือ งานการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนนั้นเอง  ซ่ึงเดิมการจดัการเรียนรู้จะมีองคป์ระกอบไม่ก่ีอยา่ง ไดแ้ก่  
ผูส้อน(ครู)  ผูเ้รียน (นกัเรียน)  หอ้งเรียนหรือสถานท่ีเรียน  กระดาน  ชอลก์  หนงัสือเรียน  และ/หรือส่ือ 
การเรียนท่ีพึงมีเป็นตน้ การจะจดัการเรียนการสอนไดผู้เ้รียนและผูส้อน ตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรง คือ 
ไดเ้ห็นหนา้กนั ไดพู้ดคุยกนัโดยตรง  แต่ในปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศ 
(Information Communication Technology)    การจดัการเรียนรู้ จึงไม่มีขอบเขตจ ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน 
เท่านั้น  ผูส้อนสามารถส่งผา่นความรู้ไปยงัผูเ้รียนโดยใชส่ื้อต่างๆ  ไดห้ลายวธีิ  และผูเ้รียนสามารถรับสารท่ีมา
จากผูส้อนไดห้ลายทางเช่นกนั นอกจากน้ีผูส้อนและผูเ้รียนยงัสามารถโตต้อบกนัผา่นทางส่ือไดด้ว้ย 

ดว้ยเหตุดงักล่าวเพื่อรองรับความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
กลุ่มงานส่งส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 จึงไดใ้หมี้โครงการ อบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI)  คร้ังน้ีข้ึนมา ซ่ึงส่ือการเรียนรู้ CAI น้ี เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสามารถสร้างส่ือการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียน สามารถโตต้อบกบัส่ือได ้ เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียน และในขณะเดียวกนัซอฟแวร์บางชนิด
สามารถเป็น Database  ในตวัเองไดอี้กดว้ย    ซ่ึงในการอบรมคร้ังน้ี  
กลุ่มงานส่งส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา ไดใ้ช ้ Author ware MX 2004 เป็น
ซอฟตแ์วร์หลกัท่ีใชใ้นการผลิตส่ือ CAI และซอฟตแ์วร์อ่ืนๆ เก่ียวกบัการบนัทึกเสียง การตดัต่อวดีีโอ เป็น
โปรแกรมสนบัสนุน  
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วตัถุประสงค์ 
 การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อุดรธานี  เขต 2 (พ.ศ. 2549-2550) ในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัส่ือ  นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2   

2. เพื่อประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบริบท  
ดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต 

3. เพื่อประเมินความรู้ครูผูเ้ขา้รับการอบรมการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  

ขอบเขตของการประเมนิ  
การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

อุดรธานี เขต 2  (พ.ศ.2549 – 2550) ในคร้ังน้ี ก่อนท าการประเมินผูป้ระเมินท าการส ารวจปัจจยัพื้นฐานในการ
ด าเนินงานดา้นส่ือ   นวตักรรม   เทคโนโลยทีางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกดั  ส่วนขอบเขต 
ของการประเมินโครงการ  ไดท้  าการประเมินเฉพาะครูและโรงเรียนท่ีเขา้ส่งครูรับการอบรมการผลิตส่ือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากท่ีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  2โดย
แต่ละกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไดค้ดัเลือกเป็นตวัแทนเขา้รับการอบรม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 4  คน รวม  92    
คน    โดยท าการประเมินโครงการในรูปแบบซิป  ( CIPP MODEL)  โดยมีกรอบความคิด 
ในการประเมิน ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 
 
. 
 
 
 

 
 

การประเมินบริบท -ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์กบัโครงการ 
- ความตอ้งการพฒันา 

การประเมิน 
ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

- บุคลากร     - วธีิด าเนินงาน 
- งบประมาณ  -  อาคารสถานท่ี วสัดุ  
                                             อุปกรณ์ 

การประเมิน 
กระบวนการ 

- การด าเนินการอบรม - วทิยากร 
- วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการอบรม 

การประเมิน 
ผลผลิต 

- ความรู้ความสามารถของครู 
-  ส่ือคอมพิวเตอร์ 
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 โครงการ   หมายถึง  โครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี   เขต  2   (พ.ศ. 2549-2550)   จดัอบรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน   ปี  พ.ศ.  2549  
ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2549 จดัอบรม  ณ  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอประชุม 
โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา)  อ าเภอกุมภวาปี   จงัหวดัอุดรธานี    โดยผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นครู
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   ซ่ึงกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคดัเลือกใหเ้ขา้รับการอบรม   
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 4 คน จาก 23 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 การประเมินโครงการ หมายถึง  กระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศของโครงการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ค าตอบของทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน และน ามามูลนั้นมาใชเ้พื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ 

การอบรมครู  หมายถึง   การพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถ  เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ดา้น
เทคนิค  วธีิการ  ทกัษะ  การใชง้าน  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)   ท่ีเก่ียวกบั 
การผลิตส่ือการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  Assisted Instruction)  หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อน าไปช่วยการสอน โดยท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไดใ้ชส่ื้อหรือวิธีการสอนอ่ืนๆ เป็น
หลกัอยูแ่ลว้   ครูอาจน าส่ือน้ีมาช่วยเสริมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีจ าเป็น  หรือตอ้งการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียน
ไปแลว้   ศึกษาเน้ือหาใหม่เพื่อเป็นการเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน   ท าแบบฝึกปฏิบติั 
เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ หรือเพื่อทดสอบความรู้ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและ ผลงานที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการประเมินโครงการอบรมครูผลิส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในคร้ังน้ี  ผูป้ระเมิน ไดน้ าเสนอเอกสาร
และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ 
2. การประเมินโครงการ 
3. การอบรม 
4. ส่ือการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ 
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยอียา่ง

กา้วกระโดด  เก่ียวกบัพฒันาการทางเทคโนโลยสู่ีเศรษฐกิจยคุใหม่  และผลกระทบต่อการพฒันา 
ของโลก  พอสรุปไดว้า่  ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ   เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยวีสัดุและนาโนเทคโนโลย ี    สร้างความเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมดา้นโอกาส
และภยัคุกคาม   จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี  ดงักล่าว 
ในอนาคต โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ ทั้งการพฒันาหรือสร้างองคค์วามรู้ 
รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม    มาผสมผสานร่วมกบัจุดแขง็ในสังคมไทย    เช่ือมโยง 
เทคโนโลยกีบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และบริการ มีการบริหาร
จดัการลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมกบัชุมชน  (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)   พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ,2542 ) ได้
ก าหนดการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรในเร่ืองน้ีไวใ้น หมวด 9 เทคโนโลยทีางการศึกษา โดยบญัญติัสาระส าคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งในมาตรา 63 – 69  มีสาระส าคญั คือ ประการแรก รัฐตอ้งจดัโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่องทางและส่ือโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา ประการท่ีสอง รัฐตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างและ
หน่วยงานเฉพาะ เพื่อรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ประการท่ีสาม รัฐตอ้งส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษา    ตลอดทั้งประชาชนใหมี้ขีดความสามารถในการผลิต     และการใช ้
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เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ในยคุสังคมข่าวสาร ในการแสวงหาความรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต   หมวดท่ี  3  วา่ดว้ยระบบการศึกษา  สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ การ
จดัการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้ความล่ืน
ไหล สามารถถ่ายโอนผลการเรียนระหวา่งกนัไดแ้ละประสมประสานใหเ้ป็นการศึกษาตลอดชีวิต (Life long 
education)  ดงันั้น เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาตามหมวดท่ี 9 จะตอ้งเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถตอบสนอง ต่อ
ความตอ้งการของปัจเจกบุคคลไดใ้นทุกสถานท่ี    ทุกเวลาและทุกวธีิการ หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยแนวการจดั
การศึกษา สาระส าคญัในหมวดน้ี ไดแ้ก่ การจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญั
ท่ีสุด  หมายถึง   การก าหนดจุดหมาย  สาระ  กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้   ส่ือการเรียน และการวดัประเมินผล  
ท่ีมุง่พฒันาคนและชีวติให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เตม็ความสามารถ สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ 
และความตอ้งการของผูเ้รียน สาระของหมวดน้ี   โดยสรุปแลว้กล่าวถึงองคป์ระกอบและกระบวนการของ
สังคมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของกระบวนการการเรียนรู้  ในยคุสังคมขอ้มูลข่าวสารท่ีระบบการศึกษา   
จะตอ้งเป็นระบบเปิดใหอิ้สรภาพ ความเสมอภาค และตอบสนองต่อความจ าเป็น ความตอ้งการ ความถนดัและ
ขีดความสามารถของผูเ้รียน โดยผา่นทางส่ือทุกรูปแบบและมีอตัราการเรียนการสอน  แบบไม่เผชิญหนา้
มากกวา่การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้  
 

การประเมนิโครงการ 
  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544)  ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินไวว้า่ การประเมิน   
หมายถึง  กระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศ เก่ียวกบัความกา้วหนา้ของโครงการ  และความส าเร็จ 
ของโครงการอนัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีคุณค่าของโครงการ  กล่าวคือ  เป็นเคร่ืองแสดงวา่โครงการไดด้ าเนินการไป
แลว้ไดผ้ลสมตามวตัถุประสงคข์องโครงการมากนอ้ยเพียงใด  ตลอดจนอนาคตควรจะด าเนินการอยา่งไร  ซ่ึง
เป็นการพิจารณาคุณค่าของโครงการ   โดยใชผ้ลงานในอดีตและพิจารณาถึงศกัยภาพ และทางเลือกการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไปดว้ย 
   เยาวดี  รางชยักุล  วบูิลยศ์รี  (2548 )  ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินไว ้ ดงัน้ี 
    1.  Assessment  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ ระเบียบ  เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางส าหรับน าไปสู่การตดัสินใจในชั้นประเมินผล 
    2.  Evaluation  หมายถึง  กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งมีหลกัเกณฑ ์  
    3. Evaluation  หมายถึง  กระบวนการในการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลจาก  Assessment 
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    4. การประเมินผลในความหมายของการวดัผล  เป็นการประเมินท่ีไดพ้ฒันาข้ึนตาม
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ของการวดั  โดยเนน้ความเป็นปรนยั  ความเทียงตรงของการวดั      ความเป็น
มาตรฐานของเคร่ืองมือการวดั  และการตีความหมายจากคะแนนท่ีวดัได ้
    5. การประเมินผลในความหมายของการวจิยั   เป็นการประเมินท่ีไดน้ าระเบียบ 
วธีิวจิยัมาประยกุตใ์ช ้  เพื่อตดัสินและพฒันาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการศึกษา
ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเน่ืองมาจากการน านโยบาย  แผนงาน  และโครงการปฏิบติั   
   บุญชม  ศรีสะอาด  และคณะ  (2549)  กล่าววา่  การประเมินโครงการเป็นการวิจยั 
ท่ีมุ่งรวบรวมขอ้สนเทศเก่ียวกบัการด าเนินโครงการเพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการตดัสินใจ  เช่น  น ามาใช ้
ในการพฒันาปรับปรุงโครงการ 
   ไทเลอร์  (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์.  2544  ;  อา้งอิงมาจาก  Tyler. )  กล่าววา่การประเมิน  
หมายถึง  การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยา่ง  (Performance)  กบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว ้
  จากความหมายของการประเมินโครงการท่ีกล่าวมา  สรุปไดว้า่  การประเมินโครงการหมายถึง    
กระบวนการในการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ  เก่ียวกบัการด าเนินโครงการเพื่อหาขอ้เทจ็จริงและผลท่ีเกิด
จากโครงการ  เพื่อตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีถูกวดัโดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดรวมถึงการพฒันาหรือแกไ้ขปรับปรุง  อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
 2.  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินโครงการ 
  ศิริชยั  กาญจนวาสี  (2537)  ไดจ้ดัแนวคิดของการประเมินออกเป็น  2  ขั้ว โดยมีความเช่ือของ
นกัทฤษฎีประเมินสนบัสนุน  คือ  (1)  การประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ  (Decision-oriented - 
Evaluation)  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้ง ระหวา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีควรจะเป็น  เพื่อ
เป็นสารสนเทศ  ส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจของส่ิงของหรือเหตุการณ์นั้นๆ       นกัทฤษฎี 
มีความเช่ือในความคิดน้ีท่ีส าคญั ไดแ้ก่  Tyler (1950), Provus (1971) และ  Stufflebeam  และคณะ (1971) และ  
(2)  การประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า  (Value-oriented Evaluation)  หมายถึง การประเมินท่ีเป็น
กระบวนการท่ีนกัประเมินตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน  นกัทฤษฎี   การประเมินท่ีมีความเช่ือตามแนวทาง
น้ีท่ีส าคญั ไดแ้ก่  Scriven  (1993),  Worthen  and  sanders  (1973), Apple (1974),  Cooley & Lohns  (1976),  
Guba  and  Lincoln  (1981)  เป็นตน้    
  สุพกัตร์  พิบูลย ์ (2545)  ไดจ้ดักลุ่มแนวคิดการประเมินต่างๆ  ใหเ้ป็นหมวดหมู่แต่ละกลุ่ม   
ไดส้ะทอ้นถึงนิยามหรือความหมายของการประเมินท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  
   1. กลุ่มแนวคิดท่ี  1  มองการประเมินเสมือนกบัการวดัผลหรือเทียบเท่ากบัการวดัผล
(Evaluation = Measurement หรือ  E = M)  การปฏิบติัท่ีค่อนขา้งสอดคลอ้งแนวความคิดน้ี   คือ   
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การตดัสินผลการเรียนท่ีใชค้ะแนนจากการทดสอบ  การสร้างแบบประเมินของครูผูส้อนแลว้น าไปให้นกัเรียน
ตดัสินใหค้ะแนนครูในแต่ละดา้น  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจแลว้น าไปใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
ประเมินการฝึกอบรม  เป็นตน้  ในกรณีเช่นน้ีโดยในลกัษณะของการปฏิบติัแมจ้ะเรียกวา่ “ประเมินพฤติกรรม”   
หรือ  “ประเมินความพึงพอใจ”    แต่โดยสภาพขอ้เทจ็จริงเป็นเพียงกระบวนการ 
ในการวดัปริมาณในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น 
   2.  กลุ่มแนวคิดท่ี  2  มองการประเมินวา่เป็นการใหบ้ริการ  (Evaluation = Service หรือ E = 
S)  ตามแนวคิดน้ี  เห็นวา่การประเมินเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจของลูกคา้  
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆ  การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มแนวคิดน้ี  เช่น  แนวคิดของ สตฟัเฟิลบีม  
(Stufflebeam, 1968)  ท่ีไดใ้ห้ค  านิยามวา่  “การประเมิน  คือ  การรวบรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจ”  หรือ  แนวคิดของ  แพทตนั  (Patton,  1996)    ผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั 
การประเมินโดยยดึประโยชน์ใชส้อย  (Utilization-Focused Evaluation)  ซ่ึงเนน้การใหค้วามส าคญั 
กบัลูกคา้  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมิน  หรือผูใ้ชข้อ้มูลผลการประเมินโดยตรง 
   3.  กลุ่มแนวคิดท่ี 3  มองการประเมินวา่  เป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ  (Evaluation = 
Judgment  หรือ  E = J)  ตามแนวคิดน้ี  การประเมินคือ  การตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ  เช่น  ตดัสินวา่  ดี-เลว  
มีคุณภาพ-ไม่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน-ไม่มีมาตรฐาน  ผดิ-ไม่ผดิ ฯลฯ การปฏิบติัท่ีสะทอ้นแนวคิด เช่น  การ
ประเมินเพื่อรับรองวทิยฐานะ  ในอดีตการตดัสินบุคคลใด ๆ  วา่สวย-ไม่สวย  โดยอาศยัความรู้สึกของตนเอง
เป็นเกณฑ ์ เป็นตน้ 
   4.  กลุ่มแนวคิดท่ี  4   มองการประเมินในลกัษณะการรวมแนวคิดท่ี   1   และ  3   
เขา้ดว้ยกนั (Evaluation = Measurement + Judgment  หรือ  E = M + J)  ถือเป็นแนวคิดในการประเมิน 
ท่ีสมบูรณ์โดยไดนิ้ยามวา่  การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และตดัสินคุณค่า 
ของส่ิงต่าง ๆ  โดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด หากการประเมินใดมีความครบถว้นสมบูรณ์ในดา้นการวดั  
(Measurement)  และดา้นเกณฑก์ารตดัสินคุณค่า  (Criteria for Judgment)   จะส่งผลใหก้ารประเมิน 
มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 3.  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการท่ีถูกตอ้งอยา่งมีระบบนบัวนัจะมีความส าคญัมากทุกที  ทั้งน้ีเพราะ
โครงการในระดบัต่าง ๆ    ผูบ้ริหารต่างก็ใหค้วามสนใจกบัขอ้เทจ็จริง     เก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและ
ความส าเร็จของโครงการท่ีตอ้งอาศยัการประเมินโครงการท่ีถูกตอ้งมากกวา่ความคิดเห็นส่วนบุคคล  ความมุ่ง
หมายของการประเมินโครงการ  สรุปไดด้งัน้ี 
   รอสซ่ี  และฟรีแมน  (ประยรู  อาษานาม, 2540  ;  อา้งอิงมาจาก  Rossi  and  Freeman. 1993 )  
กล่าววา่การประเมินโครงการ  มีความมุ่งหมายตามเหตุผลดงัน้ี 
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    1.  เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนถึงประโยชน์ของโครงการ  
    2.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
    3.  เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินโครงการ 
    4.  เพื่อเป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของโครงการ  เพื่อเป็นการตดัสินใจ 
ในการสนบัสนุนโครงการ 
    5.  เพื่อการตรวจสอบวา่การด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
   มิตเชล (ประยูร  อาษานาม, 2540  ;  อา้งอิงมาจาก  Mitzel, 1982)     กล่าววา่   
การประเมินโครงการ  มีจุดมุ่งหมายส าคญั  3  ประการคือ   
    1.  เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
    2. เพื่อใหผู้ต้ดัสินใจ  ตดัสินใจไดถู้กตอ้งข้ึน 
    3.  เพื่อการบริการขอ้มูลแก่ฝ่ายการเมือง  เพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบาย 
   สคริฟเวน่  (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์,  2544  อา้งอิงมาจาก  Scriven, 1993)   ไดใ้หค้วามหมาย
ของการประเมินวา่  เป็นการรวบรวมขอ้มูล  การตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล 
และการก าหนดเกณฑป์ระกอบการประเมิน  เป้าหมายส าคญัของการประเมิน  คือ  การตดัสินคุณค่า 
ของโครงการ 
   ไทเลอร์  (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์,  2544  ;  อา้งอิงมาจาก  Tyler, 1930)  จุดมุ่งหมาย 
ของการประเมิน 
    1. เพื่อตดัสินวา่จุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตั้งไวใ้นรูปของจุดมุ่งหมาย 
เชิงพฤติกรรมนั้น  ประสบผลส าเร็จหรือไม่  ส่วนใดท่ีประสบผลส าเร็จก็อาจเก็บไวใ้ชไ้ดต่้อไป   
แต่ส่วนใดไม่ประสบผลส าเร็จก็จะไดป้รับปรุงแกไ้ขต่อไป 
    2. เพื่อประเมินค่าความกา้วหนา้ทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่เพื่อให้
สาธารณชนไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้ ในอนัท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการทาง  การศึกษาได ้
และเพื่อใชข้อ้มูลนั้นเป็นแนวทางในการท่ีจะปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาท่ีคนส่วนใหญ่เห็นดว้ย 
 4.  ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการในปัจจุบนั    เป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ส าหรับการจดัท า   โครงการต่าง ๆ  
ทั้งในภาครัฐและเอกชน  อนัรวมถึงองคก์รธุรกิจการคา้  และถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบ  เป็นงานประจ าท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานขององคก์าร  เพราะหมายถึงความอยูร่อด
ของโครงการและขององคก์ร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง    การประเมินผลโครงการ   
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(Program  Evaluation  Purpose)  หรือบางคร้ังเรียกวา่จุดประสงคข์อง    การประเมินผลโครงการ  (Program  
Evaluation  Objective) ซ่ึง Anderson, S.B and  Ball, S  (รัตนะ  บวัสนธ์,  2540)  กล่าวไว ้
มี  6  ประการไดแ้ก่ 
   ประการท่ีหน่ึง  เพื่อช่วยในการตดัสินใจน าโครงการไปใช ้
   ประการท่ีสอง  เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการโดยต่อเน่ืองต่อไปหรือ
การขยายโครงการและการับรองโครงการ 
   ประการท่ีสาม  เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงการซ่ึงเป็น    
การประเมินเพื่อโครงการไดมี้การน าไปเพื่อด าเนินการใชร้ะยะหน่ึง  หรือเป็นการประเมินในช่วง 
การด าเนินโครงการ  ทั้งน้ีโดยท าการประเมินเพื่อท่ีจะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการอนัไดแ้ก่  
วตัถุประสงคข์องโครงการ  เน้ือหาของโครงการ  วธีิด าเนินโครงการ  และสภาวะแวดลอ้ม 
ของโครงการ 
   ประการท่ีส่ี  เพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใหค้วามสนบัสนุนโครงการ 
จากแหล่งต่าง ๆ  
   ประการท่ีหา้  เพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขดัขวางต่อตา้นโครงการ 
จากแหล่งต่างๆ 
   ประการท่ีหก  เพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการพื้นฐานดา้นต่าง ๆ  
  ไพศาล  หวงัพานิช  และคณะ  (2543)  กล่าวถึงบทบาทส าคญัของการประเมินผลโครงการ  
สรุปไดด้งัน้ี 
   1.  ช่วยใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการทั้งดา้นทฤษฎีและผลปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ 
ในการตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
   2.  ช่วยแกไ้ขปรับปรุง  การด าเนินการตามโครงการใหช้ดัเจนและตรงเป้าหมาย 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อการบริหารโครงการ 
   3.  ช่วยบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือความคุม้ค่าของโครงการ 
   4.  ช่วยใหท้ราบถึงผลกระทบ (Impact)ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการช่วยวางแผนโครงการ
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
  ส าราญ  มีแจง้  (2544 )  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประเมินทางการศึกษา  ดงัน้ี 
   1.  ช่วยใหเ้ห็นวา่จุดประสงคข์องการด าเนินงานนั้นเหมาะสมหรือไม่ 
   2.  ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
   3.  กระตุน้ใหเ้กิดการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 
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   4.  ช่วยใหเ้ห็นขอ้บกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะใชเ้ป็นหลกัปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
   5.  ช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพซ่ึงจะลดการสูญเปล่า 
ในการใชท้รัพยากร 
   6.  ช่วยใหข้อ้สนเทศแก่ผูบ้ริหารในการด าเนินงาน 
   7.  ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในคร้ังต่อ ๆ ไป 
  จากแนวคิดขา้งตน้  ท าใหส้รุปความส าคญัของการประเมินโครงการไดว้า่  การประเมินโครงการ
อยา่งมีระบบท าใหเ้ราตรวจสอบวา่งานไดด้ าเนินการไปอยา่งไร เป็นการป้องกนัความผิดพลาดของงาน  และ
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน       ท าใหก้ารด าเนินงานส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้  ซ่ึงส่งผล
ต่อการควบคุมคุณภาพของงาน  การตดัสินใจต่อโครงการ ความรับผดิชอบและคงไวใ้นส่วนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน   
 5.  กระบวนการของการประเมินโครงการ 
  สุพกัตร์  พิบูลย ์ (2545 )  ในการประเมินโดยทัว่ไป  จะเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลและตดัสิน
คุณค่าของส่ิงต่าง ๆ  โดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด  ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการท่ีส าคญั ๆ  คือ   
   1.  วเิคราะห์ท าความรู้จกักบัเป้าหรือส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 
   2.  ระบุหลกัการ  และเหตุผล  หรือจุดมุ่งหมายหลกัของการประเมิน 
   3.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
   4.  ก าหนดขอบเขตของการประเมิน 
   5.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  แบบจ าลองการประเมิน  และตวัอยา่งการประเมินต่าง ๆ 
   6.  ออกแบบประเมิน 
   7.  พฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมิน 
   8.  เก็บรวบรวมขอ้มูล 
   9.  วเิคราะห์ขอ้มูล 
   10.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง   
  ประชุม  รอดประเสริฐ (2539)  การประเมินโครงการ   เป็นกระบวนการของการตรวจสอบและ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ   ของโครงการอยา่งมีระบบโดยมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการ
ใหดี้ข้ึน  กระบวนการในการประเมินผลโครงการ อาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกนัตาม
แนวคิดของนกัวชิาการทางการประเมินผลโครงการ แต่ละบุคคล  หรืออาจมีรายละเอียดท่ีแตกต่าง  เพราะ
รูปแบบหรือประเภทของการประเมินผล  หรือประเมินไปตามแต่ละ 
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ประเภทของโครงการ   อยา่งไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการทั้งหมด   โดย
ส่วนรวมแลว้แต่ละส่วนของโครงการ  จะตอ้งไดรั้บการประเมินควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ  คือ  การประเมิน
ขอ้มูลน าเขา้  (Inputs) การประเมินตวักระบวนการ  (Processor) และการประเมินผลงาน (Outputs)  ซ่ึงแต่ละ
ส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการจะประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั  ดงัน้ี    

1. การศึกษาและพิจารณาถึง รายละเอียดของวตัถุประสงคโ์ครงการ      ซ่ึงเป็น 
การประเมินเพื่อใหท้ราบวา่  โครงการท่ีก าหนดข้ึนนั้นมีวตัถุประสงค ์ หรือจุดมุ่งหมายท่ีสามารถด าเนินการ
ไดห้รือไม่  จะมีการปรับเปล่ียนวตัถุประสงค ์   ใหมี้ความเฉพาะเจาะจง  และปฏิบติัได ้
โดยลกัษณะใด  การประเมินผลโครงการในขั้นตอนน้ีถือไดว้า่   เป็นการประเมินก่อนท่ีจะลงมือ 
ปฏิบติังานจริง  เป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นส าคญั 
   2.  การศึกษาความเป็นไปไดข้องขอ้มูล  ซ่ึงเป็นการประเมินขอ้มูลและทรัพยากร 
ต่าง ๆ  ท่ีจะตอ้งใชด้ าเนินการวา่  ยงัมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะใชป้ฏิบติังานหรือไม่   ขอ้มูลและทรัพยากร
ท่ีมีอยู ่ สามารถท่ีจะสนองตอบวตัถุประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด  และ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยงัจะใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดห้รือไม่  การประเมินในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบทบทวน 
ความเหมาะสมของทรัพยากร  ท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อการบริหารโครงการนัน่เอง 
   3. การเก็บรวบรวมและการกระท ากบัขอ้มูลและทรัพยากร  ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ 
ถึงกระบวนการในการด าเนินโครงการ    ในลกัษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจ าแนกขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่  
เป็นสัดส่วน    และใหมี้ความเป็นจริงมากท่ีสุด     เพราะหากการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี 
มีปัญหา  ยอ่มท าใหผ้ลงานท่ีเกิดข้ึนมีปัญหาตามไปดว้ย   กล่าวคือ  แมว้า่ผูบ้ริหารโครงการจะทราบ 
ถึงทรัพยากรท่ีจะตอ้งใชท้ั้งปริมาณและคุณภาพเป็นอยา่งดีแลว้  แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและ 
จดัด าเนินการกบัขอ้มูลไม่ดีพอ  ผลท่ีเกิดข้ึนยอ่มไม่มีคุณภาพหรือดอ้ยคุณภาพ   

4. การวเิคราะห์  การแปลความหมาย  และการสรุปผล  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีขอ้มูล 
ไดผ้า่นกระบวนการเรียบร้อยแลว้    และผูป้ระเมินจะตอ้งท าการวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนวา่  เป็นเช่นใด 
 ตรงตามวตัถุประสงค ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่   จะมีการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหดี้ยิง่ข้ึน  
ในลกัษณะใด  และผลท่ีเกิดข้ึนจะมีแนวโนม้ไปในลกัษณะใด   การประเมินในขั้นตอนน้ีเป็นการ 
ประเมินผลงานของโครงการท่ีเกิดข้ึน   และรวมไปถึงการประเมินโครงการโดยทั้งหมด   ซ่ึงวา่ดว้ย 
ทรัพยากรหรือขอ้มูลน าเขา้ท่ีมีอยู ่ ดว้ยกระบวนการท่ีใช ้ และดว้ยผลงานท่ีปรากฏนั้น โครงการโดยรวมเป็น
เช่นใด   เป็นโครงการท่ีให้ผลประโยชน์คุม้ค่ากบัการด าเนินงานหรือไม่   ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึน
แลว้ด าเนินงานต่อไป   หรือจะลม้เลิกยติุโครงการน้ีเสีย 
   โดยกระบวนการท่ีกล่าวแลว้  เป็นกระบวนการทัว่ไปของการประเมินโครงการหรือประเมิน
การปฏิบติังานทุกชนิด   และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้น     ปัจจยัอีกปัจจยัหน่ึง 
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ท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้ง  และมีส่วนส าคญัในการพิจารณาเพื่อการประเมินผลโครงการดว้ย   คือ  ระยะเวลา (Timing 
Periods)   ของการด าเนินงานโครงการ      นอกจากน้ีในการประเมินผลโครงการจะตอ้งอาศยั 
ส่ิงส าคญัหรือขอ้คิดท่ีส าคญัอีกหลายชนิด  เช่น  ขอ้เท็จจริง  ผลประโยชน์  ขอ้ผูกพนั  ความเป็นไปได ้
มาตรฐาน  และอ่ืน ๆ  เพื่อประกอบในการพิจารณา  
 6.  รูปแบบของการประเมินโครงการ 
  รูปแบบในการประเมินโครงการมีผูเ้สนอแนวคิดหลายรูปแบบ  ข้ึนอยูก่บัแนวคิด  ทฤษฎี  
เหตุผลและวธีิประเมินท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงรูปแบบการประเมินท่ีมีผูนิ้ยมน าไปใช ้ พอสรุปไดด้งัน้ี 
   เฮา้ส์  (นิศา  ชูโต, 2527  ;  อา้งอิงมาจาก  House,  1980 )  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ 
การประเมินท่ีส าคญั ๆ และนิยมใชส้รุปสาระส าคญัดงัน้ี 
    1. การประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal - based Model)  ผูปู้พื้นฐาน 
ตามรูปแบบการประเมินน้ี  คือ ไทเลอร์  (Tyler)     ซ่ึงเป็นรูปแบบการประเมินท่ีเก่าแก่และใชก้นั 
อยา่งกวา้งขวางท่ีสุดในการประเมินโครงการต่าง ๆ    การประเมินตามรูปแบบน้ี  จะเนน้ความส าคญั 
ของการประเมินโดยยดึวตัถุประสงค ์เป็นหลกั (Goal Attainment หรือ Objective Based Model)  กล่าวคือ ใน
การประเมินผลนั้นส่ิงส าคญัคือผลผลิตจาก โครงการ ถา้หากผลผลิตจากโครงการเป็นไป 
ตามวตัถุประสงคก์็จะประเมินไดว้า่โครงการนั้นสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ตามแนวคิดน้ี 
จะเห็นไดว้า่ปัญหาใหญ่จะอยูท่ี่วา่การท่ีจะวดัผลสัมฤทธ์ินั้นเป็นเร่ืองล าบาก เพราะบ่อยคร้ังวตัถุประสงคข์อง
โครงการเขียนไวใ้นรูปอตันยัท าใหก้ารวดัตามวตัถุประสงคเ์ป็นไปไดย้าก ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการประเมิน
โครงการใด ๆ ก็ตามจะตอ้งน าวตัถุประสงคข์องโครงการนั้นมาเขียน 
เป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมเสียก่อน        ซ่ึงจะง่ายต่อการสร้างเคร่ืองมือวดั   และการเปรียบเทียบผล 
จากการปฏิบติั  (Performance)  กบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว ้
    2. การประเมินแบบตอบสนองหรือมีส่วนร่วม  (Responsive  Model)   สเตค 
(Stake) ไดพ้ฒันารูปแบบการประเมินของ สคริฟเวน   และครอนบาค  (Scriven  and  Cronbach)   
มาประยกุตใ์หเ้ป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน  เพื่อใหม้องเห็นภาพชดัเจนและสะดวกในการวดัและการประเมิน 
การประเมินแบบ Responsive    Model  น้ีเนน้ท่ีกิจกรรมมากกวา่จุดมุ่งหมายของโครงการ และยงัพุง่ 
ความสนใจไปท่ีปัญหาและส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการนั้น   หรืออาจจะกล่าวอีกนยัหน่ึงได ้
วา่การประเมินแบบน้ีก็คือการรวบรวม วิเคราะห์และ  ตีความขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นปัญหา 
ของผูใ้ชบ้ริการของโครงการ  โดยผลตอบสนองจากผูร่้วมโครงการ   จะสะทอ้นใหเ้ห็นความส าเร็จ 
หรือความลม้เหลว  ของโครงการได ้
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    3. การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ  (Connoisseur Ship Model)  อิสเนอร์  (Eisner)  
เป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดการ     ประเมินโครงการโดยผูเ้ช่ียวชาญ     ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบการประเมิน 
โดยทัว่ ๆ ไป  การประเมินแบบน้ีจะเนน้ท่ีบทบาท ของผูป้ระเมินโดยไม่ยดึจุดมุ่งหมาย   ไม่ไดค้  านึง 
ถึงปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ  และไม่ไดป้ระเมินโครงการ   โดยอาศยัการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ  
แต่เป็นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ  ซ่ึงจะเป็นผูก้  าหนดแนว  (Guide lines)  
และเกณฑป์ระเมิน ดงันั้น การประเมินจึงเกิดข้ึนจากการส ารวจ   ตรวจสอบโครงการของผูเ้ช่ียวชาญ 
และเกณฑท่ี์ผูเ้ช่ียวชาญก าหนดข้ึนมานั้น  ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ทางวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseur Ship)  กล่าวโดยสรุป  การประเมินโครงการโดยผูเ้ช่ียวชาญน้ีเรายอมรับผลการประเมินเพราะ
ผูเ้ช่ียวชาญมีความรู้และเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ     ผนวกกบัความมีช่ือเสียงของผูเ้ช่ียวชาญเอง จึงท าใหผ้ลการ
ประเมินเป็นท่ีเช่ือถือได ้
    4.  การประเมินเพื่อการตดัสินใจ (Decision - making Model)    มี    2    รูปแบบ 
     4.1 Context-Input-Process-Product  (CIPP)  โดยสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam. 
1985)  ซ่ึงไดอ้ธิบายความหมายของการประเมินแบบ  CIPP  วา่   หมายถึง  กระบวนการจ าแนก  รวบรวมและ
เสนอขอ้มูลต่าง ๆ   เก่ียวกบัคุณค่าและประโยชน์ของความมุ่งหมาย การออกแบบ 
หรือการวางแผนงานด าเนินงาน  และแผนงานโครงการใดโครงการหน่ึง  เพื่อเป็นแนวในการตดัสินใจของ
ผูรั้บผดิชอบ  เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการนั้น  
     4.2  UCLA  Center for  the Study  of Evaluation  (CSE)  โดย  อลัคิล  (Alkin)   
ซ่ึงไดอ้ธิบายความหมายของการประเมินแบบ CSE  วา่  หมายถึง  กระบวนการพิจารณาตดัสินใจ 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  การเลือกข่าวสารท่ีเหมาะสม  รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปผล  อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ  ไดพ้ิจารณาเลือกตามความเหมาะสม  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ,    2529) 
   บุญชม  ศรีสะอาด  (2546)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินครบวงจรพฒันาหลกัสูตร  วา่   
การพฒันาหลกัสูตรจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือผูพ้ฒันาหลกัสูตรทราบขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีจะใหแ้นวทาง
ในการพฒันา   และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ   ตลอดระบวนการพฒันาหลกัสูตร  และ
หลงัจากการน าหลกัสูตรนั้นไปใชแ้ลว้    และไดป้รับปรุงแกไ้ข  โดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าวเหล่านั้น   จาก
แนวคิดดงักล่าวจึงไดเ้สนอรูปแบบ การประเมินหลกัสูตรท่ีจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ  เป็นรูปแบบท่ีตอ้ง
ผสมผสานแนวคิดจากรูปแบบต่างๆ   มีดา้นท่ีตอ้งประเมิน และล าดบัขั้นการประเมินดงัน้ี   
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    1.  ดา้นท่ีตอ้งประเมิน 
     จะตอ้งประเมินองคป์ระกอบในระบบหลกัสูตรและส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่   
ตวัป้อน  กระบวนการ  และผลผลิต  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งประเมินไดแ้ก่  ตวัป้อน  บริบท  และผลกระทบ 
      1.1  ประเมินบริบท  (Context Evaluation)   เป็นการประเมินความตอ้งการ 
ของสังคม ความตอ้งการส่วนบุคคล ปรัชญาและนโยบายการศึกษา ลกัษณะวฒันธรรมและสภาพทอ้งถ่ิน  เพื่อ
น าขอ้มูลมาพิจารณา  ในการก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร  จุดประสงคร์ายวชิา 
      1.2  ประเมินตวัป้อน (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัคุณลกัษณะและ
สถานภาพของครู  นกัเรียน  อุปกรณ์หรือส่ือการเรียนการสอน  ส่ิงอ านวยความสะดวก  การวางแผน  โดย
พิจารณา  2  ลกัษณะ  ตามแนวคิดของสเตค  กล่าวคือ  พิจารณาความสัมพนัธ์กบักระบวนการ และพิจารณา
ความสอดคลอ้งระหวา่งตวัป้อนท่ีคาดหวงั    หรือท่ีไดว้างแผนไวก้บัท่ีเกิดข้ึนจริง    กบัเกณฑม์าตรฐาน 
      1.3  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นกระบวนการ 
ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน วธีิการบริหารหลกัสูตร โดยพิจารณา  2  ลกัษณะ ตามแนวคิดของสเตค  กล่าวคือ  
พิจารณาความสัมพนัธ์กบัตวัป้อนและผลผลิต  และพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งกระบวนการท่ีคาดหวงั
หรือท่ีไดว้างแผนไวก้บักระบวนการท่ีใชจ้ริง  และกบัเกณฑม์าตรฐาน 

1.4 การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  เป็นการประเมินเก่ียวกบั 
การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร  ควรประเมินใหค้รบทั้งดา้น  พุทธิพิสัย   
จิตพิสัย   และทกัษะพิสยั   ประเมินทั้งในขณะใชห้ลกัสูตร  (ประเมินตามจุดประสงค)์  และประเมิน 
เม่ือจบการเรียน  (ประเมินตามวตัถุประสงคป์ลายทาง)  โดยพิจารณา  2  ลกัษณะ  ตามแนวคิดของสเตค 
กล่าวคือ  พิจารณาความสัมพนัธ์ตวัป้อนกบักระบวนการ และพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งผลผลิตท่ี
คาดหวงัหรือท่ีไดว้างไวก้บัผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง  และกบัเกณฑม์าตรฐาน  นอกจากน้ีควรประเมินติดตามผล  
(Follow Up  Study)  หลงัจากท่ีจบออกไปท างานอีกดว้ย 
      1.5  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัผลผลิต
ของหลกัสูตรต่อสังคม  ซ่ึงจะช่วยตอบค าถามท่ีวา่  หลกัสูตรนั้นไดช่้วยแกปั้ญหาของชาติ  หรือสังคมหรือไม่  
ช่วยสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัท่ีรับผดิชอบหรือไม่  ช่วยใหเ้กิดพฒันาความรู้  วชิาการต่าง ๆ หรือไม่  เป็นตน้ 
   คอมแรด  และวลิสัน  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ,  2527 ;  อา้งอิงมาจาก  Comrad  and  Wilson, 
1994)  กล่าวถึงรูปแบบประเมินโครงการทางการศึกษาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ นิยมใชมี้  4 รูปแบบ  ดงัน้ี 
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    1. รูปแบบการประเมินตามวตัถุประสงค ์ (Goal - based Model)  เป็นกระบวนการอธิบาย
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของโครงการ  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ วดัผลการ
ด าเนินการโครงการ  องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการประเมินโครงการรูปแบบน้ีคือวตัถุประสงคข์อง
โครงการและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจในการรวบรวมและแปรผลขอ้มูลท่ีไดม้า  รวมทั้งการ
พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองคุณค่า  หรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการดว้ยการวางแผนประเมินโครงการตาม
รูปแบบน้ีท าไดห้ลายวธีิแต่โดยทัว่ไปจะพิจารณาด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
     1.1  แจง้วตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของโครงการใหช้ดัเจน 
     1.2  ก าหนดองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการโครงการ 
     1.3  ก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีจะใชใ้นการตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
     1.4  ก าหนดเทคนิคและกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนิน
โครงการ 
     1.5  รวบรวมขอ้มูล 
     1.6  เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ เพื่อน าไปสู่การพิจารณาตดัสินใจ
เร่ืองคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงการ 
    2.  รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง  (Responsive  Model)  เป็นการประเมินท่ีเนน้
กิจกรรมมากกวา่จุดมุ่งหมายของโครงการ  และใหค้วามสนใจปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ
โครงการนั้นดว้ย  หรืออาจกล่าวไดว้า่การประเมินตามรูปแบบน้ีก็เพื่อทราบปัญหาและ 
ความตอ้งการของผูร่้วมโครงการ  โดยมีขั้นตอนการประเมิน  ดงัน้ี 
     2.1  สัมภาษณ์ผูร่้วมกิจกรรมโครงการ  เช่น  ผูใ้หบ้ริการ  ผูด้  าเนินงาน   
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เป็นตน้  
     2.2  ก าหนดขอบข่ายของโครงการ 
     2.3  ส ารวจกิจกรรมของโครงการ 
     2.4  ทบทวนจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของโครงการ  และเร่ืองอ่ืน ๆ 
จากผูร่้วมโครงการ 
     2.5  รวบรวมปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการ 
     2.6  ก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการจากปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ 
     2.7  เลือกผูส้ังเกตการณ์และผูพ้ิจารณา 
     2.8  รวบรวมขอ้มูล 
     2.9  จดัเตรียมศึกษาเฉพาะรายกรณี 
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        2.10  ขั้นเตรียมศึกษาเฉพาะรายกรณี      
        2.11  เสนอผลการประเมิน 
    3.  รูปแบบการประเมินโดยผูช้  านาญ (Connoisseurship Model)  การประเมิน 
ตามรูปแบบน้ี  เนน้ท่ีบทบาทของผูป้ระเมิน  ซ่ึงเป็นผูช้  านาญหรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงการนั้น   
มีลกัษณะส าคญั  ดงัน้ี 
     3.1  ไม่ยดึจุดมุ่งหมาย  ไม่ค  านึงถึงปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ และไม่ไดป้ระเมินโดย
การอาศยัการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ  แต่เป็นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
     3.2  ใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการวดั  รวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์และการสรุปผลการประเมินจะข้ึนอยูก่บัผูเ้ช่ียวชาญ 
     3.3  เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการของผูป้ระเมินซ่ึงก็คือ   
ผูช้  านาญ 
      การประเมินตามรูปแบบน้ีผูช้  านาญเป็นผูก้  าหนดแนวทางดว้ยตนเอง  ตั้งแต่
กระบวนการรวบรวมเอกสารเพื่อศึกษา  หรือการสังเกต  หลงัจากนั้นผูช้  านาญก็จะพิจารณาตดัสินดว้ยการท า
ความเขา้ใจลกัษณะและคุณภาพของโครงการจากเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมมาได ้  
การสรุปผลการประเมินจะเป็นแนวคิดของผูช้  านาญทั้งส้ิน 
    4.  การประเมินเพื่อการตดัสินใจ (Decision - making Model) เป็นการประเมินโครงการท่ี
ยดึถือรูปแบบหรือกระบวนการตดัสินใจเป็นบรรทดัฐานโดยผูป้ระเมินจะตอ้งเสนอขอ้มูล 
ต่าง ๆ ใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจวา่  จะด าเนินการอยา่งไรกบัโครงการขอ้มูลท่ีใช้ 
ในการประเมินไดจ้ากแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการเป็นส าคญั  ผูป้ระเมิน 
จะท าหนา้ท่ีกลัน่กรอง  วเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอผลใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจใชป้ระกอบในการพิจารณาตดัสินใจ    
   ไทเลอร์  (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2544 ;  อา้งอิงมาจาก  Tyler,  1930)  เป็นนกัประเมินรุ่นแรก 
ๆ   ใน  ค.ศ.1930    เป็นผูท่ี้เร่ิมตน้บุกเบิกแนวความคิดเห็นวา่  “ การประเมิน  คือการเปรียบเทียบพฤติกรรม
เฉพาะอยา่ง (Performance)  กบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว ้”  โดยมีความเช่ือวา่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  รัดกุม  และจ าเพาะเจาะจงแลว้  จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินไดเ้ป็นอยา่งดีในภายหลงั  จากค า
จ ากดัความของการประเมินดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่  มีแนวความคิดเห็นวา่โครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
ดูไดจ้ากผลผลิตของโครงการวา่ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวแ้ต่แรกหรือไม่เท่านั้น  แนวความคิดในลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีเรียกวา่ แบบจ าลองท่ียดึความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลกั  (Goal  Attainment  Model  or  
Objective)  ในการประเมินโครงการนั้น ไทเลอร์ (Tyler)  มีความเห็นวา่ตอ้งยึดความส าเร็จของคนส่วนใหญ่
เป็นเกณฑ ์ ในการ 
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ตดัสินความส าเร็จของกลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็ก  จะถือเป็นความส าเร็จของโครงการยอ่มไม่ได ้ และการตีความ
จากคะแนนท่ีได ้ จากการทดสอบเพื่อการประเมินผลนั้นอาศยัคะแนนรวมเป็นหลกัและขอ้ทดสอบท่ีใชน้ั้น
ควรเป็นแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ์  (Homogeneity)  จึงจะสามารถตีความของคะแนนรวมได้
ถูกตอ้ง  การประมินผลตามแนวความคิดของไทเลอร์  (Tyler)  อาศยัการวดัพฤติกรรมเฉพาะอยา่งก่อนและ
หลงัการเรียน (Pre-Post Measurement of Performance)  และมีการก าหนดเกณฑไ์วก่้อนล่วงหนา้วา่
ความส าเร็จระดบัใด    จึงจะถือวา่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวป้ระสบผลส าเร็จ    จะเห็นไดว้า่ การประเมินผล ตาม
แนวความคิดของไทเลอร์(Tyler)  น้ีเหมาะส าหรับการประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation)  มากกวา่การ
ประเมินผลความกา้วหนา้ 
   จากแนวความคิดของ  Tyler    เก่ียวกบัการประเมินโครงการดงักล่าว      จะเห็นไดว้า่ 
การประเมินผลง่ายต่อการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ     เพราะวดัและประเมินผลเฉพาะแต่ละ 
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น  แต่วา่การประเมินผลดงักล่าว   มีคุณค่าค่อนขา้งจ ากดั   เพราะวา่มีประโยชน์ 
มากส าหรับการประเมินผลสรุปมากกวา่การประเมินผลความกา้วหนา้ และใหค้วามส าคญัของคุณค่า 
ของจุดมุ่งหมายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  และเกณฑใ์นการตดัสินการบรรลุวตัถุประสงค ์    ยงัเป็นอตันยั 
นอ้ยมาก 
   ตามแนวความคิดของ  Robert.  E.  Stake        นั้นค านึงถึงความตอ้งการสารสนเทศ 
ท่ีแตกต่างกนัของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการในการประเมินโครงการ  ผูก่ี้ยวขอ้งคนหน่ึงอาจ
ตอ้งการทราบเก่ียวกบัความแน่นอนและสอดคลอ้งในการวดัเพื่อการประเมินนั้นๆ  ขณะท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งคนอ่ืน
อาจตอ้งการทราบทิศทางการด าเนินงานของโครงการ  หรือผูใ้ชผ้ลผลิต    ของโครงการอาจมีความตอ้งการอีก
รูปแบบหน่ึง   ส าหรับนกัวิจยัอาจตอ้งการสารสนเทศท่ีแตกต่างไปจากผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เพราะการประเมินนั้น
เพื่อท่ีจะรู้เร่ืองราวต่าง ๆ      ของโครงการอยา่งละเอียดลึกซ้ึงเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ  
(สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2544)   
   ดงันั้น  การประเมินโครงการจึงตอ้งมีการบรรยายเก่ียวกบัโครงการอยา่งละเอียดเพื่อให้
ครอบคลุมถึงสารสนเทศท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อจะน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบั
โครงการนั้น  Stake  จึงเสนอรูปแบบการประเมินโครงการอยา่งเป็นระบบโดย     การบรรยายตดัสินคุณค่า
เก่ียวกบัโครงการตามหลกัของโครงการนั้น  การประเมินจะตอ้งมี  2  ส่วนคือ  การบรรยาย  (Descriptive)  
และการตดัสินคุณค่า (Judgment)   
    1.  ในภาคการบรรยาย  ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ระเมินตอ้งหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัโครงการใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ประกอบดว้ย  2  ส่วน  คือ 

1.1 เป้าหมายหรือความคาดหวงั  (Goals  or  Intents)  เป้าหมายท่ีครอบคลุม 
นโยบายทั้งหมด  ส าหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรม 
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ของผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียว  ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย  ความคาดหวงัประกอบดว้ย  3  ส่วน  คือ 
      1.1.1  ส่ิงน า  (Antecedence)  เป็นสภาพท่ีมีอยูก่่อน  ซ่ึงอาจเก่ียวพนั 
กบัผลของการเรียนการสอน  
      1.1.2  ปฏิบติัการ  (Transactions)  เป็นผลส าเร็จของการจดักระท าอนัเป็น
องคป์ระกอบของขบวนการเรียนการสอน 
      1.1.3  ผลลพัธ์  (Outcome)  เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
     1.2  ส่ิงท่ีเป็นจริงหรือสังเกตได ้ (Observations)  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสภาพความ
เป็นจริงมีส่วนประกอบ  3  ส่วน  คือ  ส่ิงน า  ปฏิบติัการ  และผลลพัธ์ 
    2.  ในภาคการตดัสินคุณค่า  เป็นส่วนท่ีจะตดัสินวา่โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่
เพียงใดนกัประเมินตอ้งพยายามศึกษาดูวา่  มาตรฐานอะไรบา้งท่ีเหมาะสมในการท่ีจะน ามาเปรียบเทียบเพื่อ
ช่วยในการตดัสินโดยทัว่ ๆ  ไป  เกณฑท่ี์ใชมี้  2  ชนิดคือ   
     2.1  เกณฑส์ัมบูรณ์  (Absolute  Criterion)  เป็นเกณฑท่ี์เราตั้งข้ึนไวอ้าจจะเกิดข้ึนก่อน  
โดยมีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 
     2.2  เกณฑส์ัมพทัธ์   (Relative  Criterion)   เป็นเกณฑท่ี์ไดม้าจากพฤติกรรม 
ของกลุ่ม  ขอ้ดีของรูปแบบการประเมินของสเตค คือ   เสนอวธีิการประเมินเป็นระบบเพื่อจดัเตรียมขอ้มูลเชิง
บรรยาย  และตดัสินคุณค่า  มีมาตรฐานในการประเมินปรากฎชดัเจน  แต่มีขอ้จ ากดัคือ  เซลลข์องเมตริกมี
ความคาบเก่ียวกนั และความแตกต่างระหวา่งเซลลไ์ม่ชดัเจน  ซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ภายในโครงการได ้
   อลัคิน  (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์,  2544 ;  อา้งอิงมาจาก  Alkin, 1969 )    กล่าวถึง  
การประเมินโครงการวา่  เป็นการประเมินผลเพื่อตดัสินใจและใหไ้ดค้วามหมายของการประเมินผล 
วา่เป็นกระบวนการ     ก าหนดขอบเขตของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจการเลือกขอ้มูล  ขอ้สนเทศ 
ท่ีเหมาะสม  การรวบรวมขอ้มูล  และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสู่การท ารายงานสรุปใหผู้มี้อ  านาจ 
ในการตดัสินใจเลือกขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการด าเนินงาน ของโครงการรูปแบบ 
ของการประเมินผลมี  5  ประการคือ 
    1.  การประเมินระบบ  (System  Assessment)  เป็นการประเมินผลเก่ียวกบัระบบ 
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดปัญหา  การหาทางเลือกในการแกปั้ญหา   
การตดัสินใจเลือกทางในการแกปั้ญหา   เพื่อน าขอ้มูลมาก าหนดเป็นขอบเขต      จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ 
ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินการของโครงการส าหรับการประเมินผล 
แต่ละส่วนของระบบนั้นอาจจะใชเ้ทคนิควธีิท่ีแตกต่างกนัไป 
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    2.  การประเมินการวางแผนโครงการ  (Program  Planning  Evaluation)   
เป็นการประเมินก่อนน าโครงการไปด าเนินการ     เพื่อดูวา่โครงการท่ีก าหนดข้ึนนั้น   มีการวางแผนท่ี
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  เพื่อน าไปสู่การเลือกโครงการท่ีเหมาะสมต่อไปในการประเมินผล  อาจจะท าโดย
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาวา่การวางแผนโครงการนั้น  จะสามารถท าใหโ้ครงการบรรลุ
จุดมุ่งหมายไดจ้ริงหรือไม่  ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัเกณฑก์ารประเมินผล  ทั้งภายในและภายนอก 
    3.  การประเมินการด าเนินการ (Program Implementation)  เป็นการประเมินขณะท่ี
โครงการก าลงัด าเนินการ     เพื่อจะน าผลจากการประเมินมาใชเ้ป็นแนวทาง      ส าหรับผูมี้อ านาจ   
ในการตดัสินใจใชใ้นการตดัสินใจวา่จากขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เท่าท่ีโครงการด าเนินการไปแลว้นั้น  
โครงการดงักล่าวควรจะด าเนินการต่อในรูปแบบใด  และมีการแกไ้ขปรับปรุงหรือไม่ด าเนินการต่อไป  ใน
การประเมินผลตามขอ้น้ีนอกจากจะประเมินวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
หรือไม่  และผลท่ีไดน้ั้นมีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อโครงการหรือไม่ 
    4.  การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ   (Program Improvement  Evaluation)   
เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจในการปรับปรุงโครงการทั้งโครงการท่ีก าลงัด าเนินอยูแ่ละ
เม่ือส้ินสุดโครงการแลว้    ในการประเมินผลนั้นจะดูวา่โครงการ   ท่ีประเมินนั้นจะประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวในแต่ละดา้นของโครงการ  ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อโครงการอ่ืนเพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุง
โครงการ 
    5.  การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification Evaluation)                  
ในบางคร้ังผลจากการประเมินโครงการ  อาจตอ้งน าไปด าเนินการเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย  ดงันั้น  
 ในการประเมินผลจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาขอ้มูลหรือสารสนเทศเพื่อน าไปอา้งอิงในการยนืยนัวา่ โครงการนั้นมี
ความเป็นไปไดแ้ละจะเกิดประโยชน์  ทั้งน้ี    เพื่อการยอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   สคริฟเวน่  (สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์,  2544 ;  อา้งอิงมาจาก  Scriven, 1967)   ไดใ้หค้วามหมาย
ของการประเมินวา่  เป็นการรวบรวมขอ้มูล  การตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล   และการก าหนด
เกณฑป์ระกอบการประเมิน    เป้าหมายส าคญัของการประเมิน  คือ การตดัสิน คุณค่า 
ของโครงการ  โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินมี  2  ประการคือ 
    1.  การประเมินความกา้วหนา้คือ  (Formative  Evaluation)  เป็นการประเมินระหวา่งท่ี
โครงการก าลงัด าเนินอยู ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพฒันาโครงการ 
    2.  การประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation)  เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ  
มีจุดมุง่หมายเพื่อตดัสินใจในคุณค่าของโครงการ  ตลอดจนคน้หาส่ิงท่ีดีของโครงการเพื่อน าไปใชก้บั
สถานการณ์อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อไป 
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   สคริฟเวน่ (Scriven) ไดเ้สนอวา่ ในเร่ืองการประเมินเพื่อปรับปรุงหรือดูความกา้วหนา้ของ
โครงการ  การประเมินความกา้วหนา้  (Formative  Evaluation)    ไม่จ  าเป็นตอ้งใชน้กัประเมิน 
มืออาชีพ  อาจเป็นนกัประเมินสมคัรเล่น  หรือเป็นผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ ก็ได ้ แต่ถา้เป็น 
การประเมินเพื่อตดัสินคุณค่า  หรือประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation)  นั้น  ควรจะแยกหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลต่าง ๆ ใหช้ดัเจน  รวมทั้งไดมี้การปรึกษาหารือกนัระหวา่ง 
นกัประเมินกบัการด าเนินงานในโครงการดว้ยวธีิการประเมิน  ในการประเมินมีวธีิการท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้ 
2  วธีิ  คือ 
   1.  การประเมินก่อนการปฏิบติังาน  หรือการประเมินคุณภาพภายใน  (Intrinsic Evaluation) 
คือประเมินคุณค่าของเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เช่น  เน้ือหา  จุดมุ่งหมาย  กระบวนการ  การให้
คะแนน  และเจตคติของครู  เป็นการประเมินก่อนท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติังาน 
   2.  การประเมินคุณค่าการปฏิบติังาน  (Pay-off  Evaluation)  คุณค่าจากผลท่ีเกิดข้ึน 
จากการใชเ้คร่ืองมือวดักบันกัเรียน  เป็นการประเมินในส่วนซ่ึงเป็นผลกระทบต่อผูรั้บบริการจาก 
การด าเนินโครงการ  เช่น  ผลท่ีไดจ้ากคะแนนสอบหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูบ้ริหาร ฯลฯ  การ
ประเมินคุณค่าการปฏิบติังานใหค้วามสนใจเก่ียวกบัผลของโครงการท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริหารจึงจดัวา่เป็นการ
ตดัสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑภ์ายนอก 
 3.  ประเภทและบทบาทของการประเมิน 
  การจ าแนกประเภทของการประเมินสามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั “เกณฑ”์   
ท่ีใชใ้นการจ าแนก  ซ่ึงการประเมินแต่ละประเภทน าไปสู่การตดัสินท่ีแตกต่างกนั 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  (สุพกัตร์  พิบูลย,์ 2545) 
   3.1  จ  าแนกโดยเกณฑ ์ จุดมุ่งหมายและลกัษณะการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ  แบ่งเป็น  
2  ประเภท  คือ   
    3.1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง  หรือเรียกวา่ การประเมินความกา้วหนา้ (Formative  
evaluation)    เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบวา่  งานเป็นไปตามแผนหรือไม่  มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร
บา้ง  ผลงานเร่ิมเกิดข้ึนหรือไม่     หรือมีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของงานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินในลกัษณะน้ี  จะน าไปสู่การตดัสินใจปรับปรุงงาน  หรือโครงการในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือหรือในช่วง
ต่อๆ ไปการประเมินประเภทน้ี  จะช่วยลดโอกาสสูญเปล่าในการปฏิบติักิจกรรมบางลกัษณะ  รวมทั้งจะช่วย
ใหน้กัพฒันาทราบทิศทางการด าเนินงานท่ีควรจะเป็นในช่วงเวลาท่ีเหลือ  จะเพิ่มโอกาสความส าเร็จของการ
พฒันามากข้ึน 
    3.1.2  การประเมินเพื่อสรุปผล  หรือเรียกวา่  การประเมินรวมสรุป  (Summative  
Evaluation)  เป็นการประเมินท่ีมุ่งเนน้ตรวจสอบผลลพัธ์  หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการหรือ 
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จากโครงการวา่  เกิดผลดีหรือสัมฤทธ์ิผลตามความคาดหวงัของโครงการหรือไม่  ในบางคร้ังอาจเนน้
ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนในระยะเสร็จส้ินโครงการใหม่ๆ   หรืออาจเป็นการศึกษาผลทางตรงท่ีเกิดข้ึน 
ในระยะยาวก็ได ้  การประเมินกลุ่มน้ีจะน าไปสู่การตดัสินใจในการยกเลิกหรือจะขยายผลโครงการ 
ในวงกวา้งมากข้ึนในอนาคต 
   3.2  จ  าแนกโดยเกณฑก์ารยดึวตัถุประสงคข์องการประเมิน  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  

   3.2.1  การประเมินโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั  (Goal-Based  evaluation)   
เป็นการประเมินท่ีเนน้การตรวจสอบความส าเร็จตามเจตนารมยข์องงาน /โครงการวา่  ท าไดบ้รรลุ
วตัถุประสงคห์รือเป็นไปตามความคาดหวงัในการปฏิบติัการหรือไม่  โดยในการน้ีผูป้ระเมินจะตอ้งวเิคราะห์
ใหช้ดัเจนก่อนวา่  โครงการหรือปฏิบติัการคร้ังนั้นๆ     คาดหวงัในเร่ืองใดบา้ง  (Intended)   
การประเมินประเภทน้ีจะช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง  ทราบผลการด าเนินงานวา่  เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือ 
ไม่จะน าไปสู่การตดัสินใจยกเลิก  หรือปรับปรุง  แลว้ขยายผลโครงการในวงกวา้งมากยิง่ข้ึนในอนาคต 
    3.2.2  การประเมินท่ีอิสระไม่ยดึวตัถุประสงคข์องโครงการ  (Goal-Free Evaluation)  เป็น
การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  โดยนกัประเมินไม่เนน้ เพียงการตรวจสอบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการเท่านั้น  แต่เนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลในแนวกวา้งเพื่อวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนในทุกแง่มุม  การ
ประเมินในลกัษณะน้ีคณะผูป้ระเมิน      และผูเ้ก่ียวขอ้งจะไดรั้บสารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย  จะเกิดการ
เรียนรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพ      และประสิทธิผลของโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี  จะน าไปสู่การปรับปรุงกิจกรรม
หรือทิศทางของโครงการให้มีความครอบคลุม  สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
   3.3  จ  าแนกโดยเกณฑ ์ ล าดบัเวลาท่ีประเมิน  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
    3.3.1  การประเมินก่อนเร่ิมปฏิบติัการ  (Pre-Evaluation)  จ าแนกได ้ 2  ลกัษณะ 
ท่ีส าคญั  คือ  การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  (Needs  Assessment)  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา  หรือ
ความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข  จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการ  ลดโอกาสเส่ียงในการท่ีจะทุ่มเททรัพยากรผดิเป้าหมาย  ต่อมาหลงัจากมีแผนงานหรือ
โครงการเกิดข้ึนแลว้  จะเกิดการประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปไดข้องโครงการ  (Project  
Appraisal / Project  Analysis)  เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตดัสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความ
เหมาะสม    ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ   ความเป็นไปไดข้องโครงการในการน าไป
ปฏิบติั  รวมทั้งตรวจสอบโอกาสท่ีโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  โอกาสไดรั้บแรงตา้น
หรือแรงเสริมต่างๆ  
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     3.3.2  การประเมินในระหวา่งการด าเนินงาน     ( Implementation Evaluation  
or Process Evaluation)  เป็นการประเมินการด าเนินงาน      เม่ือน าแผนงาน / โครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีวางแผนไวไ้ปปฏิบติั  ทั้งน้ีเพื่อศึกษาถึงจุดเด่น จุดดอ้ยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบา้ง  การด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม่   อะไรเป็นมูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรมหรือไม่   ท าให้เกิดส่ิงเหล่านั้น  
การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการถา้เกิดปัญหา  จะไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา 

3.3.3 การประเมินหลงัการด าเนินงาน  เป็นการประเมิน เพื่อตรวจสอบหรือ 
ตอบค าถามวา่นโยบาย   แผนงาน   โครงการ   หลกัสูตร   การเรียนการสอน  หรือปฏิบติัการใด ๆ   
ท่ีด าเนินการแลว้เสร็จไดป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ หรือไม่  ผลการด าเนินงานคุม้ค่าหรือไม่  การ
ประเมินในลกัษณะน้ี  จะเป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนโดยเทียบกบั   วตัถุประสงค ์ หรือเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด อาจแบ่งผลการประเมินออกเป็น 2  ลกัษณะ  คือ (1)  การประเมินทนัทีท่ีส้ินสุดโครงการ  และ  (2) 
การติดตามผล  หรือประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัการ     ซ่ึงตอ้งอาศยัการทิ้งช่วงระยะเวลาหน่ึง  เช่น  1-2 
ปี  เป็นตน้ 
   3.4  จ  าแนกโดยเกณฑ ์ ลกัษณะการใชเ้กณฑใ์นการตดัสิน  สามารถจ าแนก  ดงัน้ี 
    3.4.1  การประเมินแบบอิงเกณฑ ์  (Criterion-Referenced Evaluation)   โดยมี 
การก าหนดขอบเขตประสบการณ์หรือสาระท่ีตอ้งการประเมิน  และมีการก าหนดเกณฑ์การตดัสินผล 
การประเมินอยา่งชดัเจนล่วงหนา้ ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีจะท าใหส้ามารถอธิบายผลการประเมินไดอ้ยา่งชดัเจนตาม
ไปดว้ย  มกัจะพบบ่อยในการประเมินผลการเรียน หรือการประเมินบุคลากร  การประเมินประเภทน้ีมีบทบาท
สูงมากในการตดัสินผลการเรียนในปัจจุบนั 

3.4.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation)  โดยเนน้ 
การเปรียบเทียบกนัเองภายในกลุ่มของผูถู้กประเมินแลว้ตดัสินวา่  กลุ่มใดจดัเป็นกลุ่มเก่ง  ปานกลาง  หรือ
อ่อนเม่ือเทียบกบักลุ่ม  การประเมินประเภทน้ียงัมีบทบาทสูงมากในการประเมินเพื่อคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา
ต่อ  หรือสอบบรรลุเขา้ท างานประเมินผลการเรียน  หรือประเมินศกัยภาพของบุคคล  เป็นตน้ 
  ในทางปฏิบติัในการประเมินนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการ   ไดมี้การเลือกใชเ้กณฑ์ 
ในการตดัสินความส าเร็จ  ใน  2  ลกัษณะ  คือ  เกณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria)  กบัเกณฑส์ัมพทัธ์  
(Relative  Criteria)  ซ่ึงในกรณีของการใชเ้กณฑส์ัมบูรณ์  ก็คือ  ประเมินแบบอิงเกณฑ์ดงักล่าวแลว้นั้น  ส่วน
ในกรณีของการใชเ้กณฑส์ัมพทัธ์ซ่ึงอาจท าการประเมินโครงการโดยเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน 
ท่ีเคยประสบความส าเร็จก็จะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการประเมินแบบอิงกลุ่ม (สุพกัตร์  พิบูลย,์ 2544 ,  สุวมิล  
วอ่งวาณิช,  2544) 
  
 

 
 



25 
 

   ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่  การจ าแนกประเภทของการประเมินสามารถจ าแนกตามเกณฑ์ต่างๆ   ได้
หลายประเภท   สุวมิล  วอ่งวาณิช  (2544)   ไดจ้ดัประเภทของการประเมินผล  ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใช ้
ในการจดั  ดงัน้ี 
   1.  บทบาทของการประเมิน  ไดแ้ก่ 
    1.1  การประเมินความกา้วหนา้  (Formative Evaluation) 
    1.2  การประเมินสรุปผล  (Summative  Evaluation) 
   2.  ช่วงเวลาของการประเมินผล  แบ่งได ้ 3  ระยะ  คือ 
    2.1  การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน 
    2.2  การประเมินผลระหวา่งการด าเนินงาน 
    2.3  การประเมินผลหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน 
   3.  ผูท้  าการประเมินผล  แบ่งไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  คือ 
    3.1  การประเมินผลโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน  เรียกวา่  การ
ประเมินผลภายใน  (Internal  Evaluation)  มีขอ้ดีอยูท่ี่ผูป้ระเมินมีความรู้ในบริบทของตนเองมากกวา่ผูอ่ื้นจึง
น่าจะมองตนเองไดดี้กวา่ผูอ่ื้น  แต่อาจมีขอ้ก าหนดท่ีผูป้ระเมินอาจจะไม่ใช่มืออาชีพกระบวนการประเมินอาจ
ท าไดไ้ม่รอบดา้นหรือใชว้ธีิการไม่เหมาะสม  และมกัจะมีจุดอ่อนท่ีน ามาโตเ้ถียงกนัเสมอเก่ียวกบัความล าเอียง
หรืออคติในการประเมิน 
    3.2  การประเมินผลโดยบุคลากรภายนอกท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน หรือส่ิงท่ี
ถูกประเมิน  แต่มีความช านาญในวชิาชีพของการประเมิน  เรียกวา่  การประเมินผลภายนอก  (External  
Evaluation) ผลการประเมินจากกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการประเมินซ่ึงเป็นท่ีเช่ือกนัวา่ใหข้อ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ  และมีความเป็นกลาง  แต่มีขอ้จ ากดัในดา้นความครอบคลุม  ครบถว้นของส่ิง 
ท่ีถูกประเมิน 
   4.  ส่ิงท่ีถูกประเมิน  ไดแ้ก่ 
    4.1  การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  (Need Assessment)  เป็นการประเมิน 
เพื่อตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานวา่  ยงัมีจุดใดบา้งท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีตอ้งการบรรลุ  ท าใหส้ามารถวางแผนการด าเนินงานไดส้อดคลอ้ง  และสนองความตอ้งการ 
ของหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  เป็นการประเมินเพื่อน าผลไปใชใ้นการวางแผนปฏิบติัการหรือ 
ด าเนินโครงการใด ๆ 
    4.2  การประเมินปัจจยัน าเขา้  (Input  Evaluation)  เป็นการประเมินตวัป้อนท่ีใช ้
ในการด าเนินงาน  เช่น  บุคลากร  สถานท่ี  งบประมาณ  ซ่ึงท าใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจยั 
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมของปัจจยัต่างๆ  ส าหรับการด าเนินงานต่อไป 
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    4.3  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation)  เป็นการประเมินกระบวนการ
ด าเนินงาน  ซ่ึงท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในการท างาน  ท่ีใหมี้ขอ้มูลท่ีช่วยใน
การปรับปรุงการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีดียิง่ข้ึน  ก่อนท่ีการด าเนินงานจะส้ินสุดลง 
     4.4  การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation)  เป็นการประเมินผลส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
หลงัการด าเนินงานส้ินสุดวา่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
    4.5  การประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation)  เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
การด าเนินงาน   แต่ส่ิงท่ีประเมินเป็นผลซ่ึงอาจไม่ไดค้าดหมายมาก่อนและเป็นไปไดท้ั้งผล 
ทางบวกและทางลบ 
 7.  รูปแบบการประเมิน  CIPP  Model 
  รูปแบบการประเมิน  CIPP  Model  โดย  สตฟัเฟิลบีม  (Deneil  L.  Stufflebeam)   
แห่งมหาวทิยาลยั  Ohio  State  University  สหรัฐอเมริกา     ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความสนใจจาก 
นกัประเมินโครงการเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั ค าวา่ CIPP เป็นค ายอ่ของค าวา่ Context, Input,  Process และ
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model นั้น  มีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมขอ้มูล   เพื่อสารสนเทศ 
เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการประเมินนั้น  มุ่งประเมิน  4  ประการ (สมหวงั  พิธิ
ยานุวฒัน์, 2544)   คือ   
   1.  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม  (Context  Evaluation)  การประเมินบริบทหรือ
สภาวะแวดลอ้ม  เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทัว่ ๆ  ไป  เป็นการประเมินเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเหตุผล  
เพื่อช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ  โดยจะเนน้ในดา้นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  
ความตอ้งการ  และเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  วธีิการประเมินสภาพแวดลอ้มมี  2  
วธีิ  คือ 
    1.1  Contingency  Mode  เป็นการประเมินสภาวะแวดลอ้ม เพื่อหาโอกาสและแรงผลกัดนั
จากภายนอกระบบ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมา  เพื่อใชพ้ฒันาส่งเสริมโครงการใหดี้ข้ึน 
    1.2  Congruence  Mode  เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบ  ระหวา่ง 
การปฏิบติัตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
   2.  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้  (Input  Evaluation)  เป็นการจดัหาขอ้มูลเพื่อใช ้
ในการตดัสินความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน  โดยดูวา่ขอ้มูลนั้นจะมีส่วนช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย
ของโครงการหรือไม่  ซ่ึงมกัจะประเมินในดา้นต่าง ๆ  คือ 
    2.1  ความสามารถของหน่วยงานหรือตวัแทนในการจดัโครงการ 
    2.2  ยทุธวธีิท่ีใชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
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       2.3  การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยใหโ้ครงการด าเนินงาน 
ไปได ้ เช่น  หน่วยงานท่ีจะช่วยเหลือ  เวลา  เงินทุน  อาคารสถานท่ี  อุปกรณ์เคร่ืองมือ   
    3.  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation)  เม่ือแผนด าเนินการไดรั้บ 
การอนุมติัและลงมือท า  การประเมินกระบวนการจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเตรียมการเพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
(Feedback)  แก่ผูรั้บผดิชอบและผูด้  าเนินการตามล าดบัขั้น   การประเมินกระบวนการมีวตัถุประสงคใ์หญ่ ๆ 3  
ประการคือ   
    3.1  เพื่อหาและท านายขอ้บกพร่องของกระบวนการ  หรือการด าเนินการ 
ตามขั้นตอนท่ีวางไว ้
    3.2  เพื่อรวบรวมสารนิเทศส าหรับผูต้ดัสินใจวางแผนงาน 
    3.3  เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
   4.  การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation)    มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัและแปลความหมาย
ของความส าเร็จ  ไม่เฉพาะเม่ือส้ินสุดวฏัจกัรของโครงการเท่านั้น  แต่ยงัมีความจ าเป็นยิ่ง 
ในระหวา่งการปฏิบติัตามโครงการดว้ย 
   ระเบียบวธีิทัว่ ๆ ไปของการประเมินผลผลิต  จะรวมส่ิงต่อไปน้ีเขา้ไวด้ว้ยกนั  คือ 
การก าหนดวตัถุประสงคน์ั้น ๆ น าไปใชไ้ดห้รือไม่  เกณฑใ์นการวดัท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
ของการท ากิจกรรมคืออะไร  เปรียบเทียบผลท่ีวดัมาไดก้บัมาตรฐานสัมบูรณ์  (Absolute  Criteria)   
หรือมาตรฐานสัมพนัธ์  (Relative  Criteria)  ท่ีก าหนดไวก่้อนและท าการแปลความ  หมายถึง เหตุ 
ของส่ิงท่ีเกิดข้ึน  โดยอาศยัรายงานจากการประเมินสภาวะแวดลอ้ม  ปัจจยั  และกระบวนการร่วมดว้ย 
  พจ  สะเพียรชยั  (2527)  กล่าววา่  การประเมินผลทางการศึกษาจะตอ้งวเิคราะห์ส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ประเมินอยู ่2 เร่ือง คือ วเิคราะห์ระบบการศึกษา และวเิคราะห์ระบบงานการประเมินผล 
การศึกษาตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam)  หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่  CIPP  Model  ก็จะท าให้ 
มองเห็นรายละเอียดในกิจกรรมทางการศึกษามากข้ึน  เช่น  
   C  (Control)  หมายถึง  ภาวะแวดลอ้มทางการศึกษา  สภาพทางสังคม  ความตอ้งการ 
ทางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ บรรยากาศทางการเมือง แนวคิดใหม่ๆ ทางการศึกษา  ลกัษณะของทอ้งถ่ิน  ชน
ชั้นทางสังคม ระดบัชั้นกลุ่มชน  ระดบัรายได ้ การอบรมเล้ียงดู  สภาพหอ้งเรียน  บรรยากาศหอ้งเรียน  อนัเป็น
ภาวะแวดลอ้มท่ีหล่อหลอมชกัน า  ช้ีทางชกัจูง  และมีอิทธิพลต่อการศึกษา  
   I  (Input)  คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะน าไปสู่ระบบการศึกษา  ไดแ้ก่เงินทุน 
ต่าง ๆ ท่ีลงไป  รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ  เช่น   
    1.  ครู  ซ่ึงแยกยอ่ยออกไปอีก  เช่น  วฒิุ  ประสบการณ์  ทศันคติ  สติปัญญาพื้นฐานทาง
ครอบครัวของครู  ฯลฯ 
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     2.  นกัเรียน  อาจแยกเป็นเพศ  ทศันคติ  บุคลิกภาพ  ระดบัสติปัญญา 
    3.  หลกัสูตรไดแ้ก่  มวลประสบการณ์  ส่ือการสอน  ต ารา  วธีิสอน  อุปกรณ์ 
ส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่ระบบการศึกษา  เพื่อหล่อหลอมคุณภาพของชีวติให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  เพื่อผลิตออกไป
จากระบบการศึกษา 
    P  (Product)  คือ  คุณภาพของมนุษยท่ี์เป็นผลิตผลทางการศึกษาในแง่ของสติปัญญา  
จริยธรรม  คุณธรรม  พฤติกรรม  ทกัษะต่าง ๆ 
  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544)  กล่าววา่  การประเมินแบบซิปโมเดล  (CIPP  Model)   
เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง  โดยมีจุดเนน้ท่ีส าคญัคือ  ใชค้วบคู่กบัการบริหารโครงการ   
เพื่อหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  วตัถุประสงคก์ารประเมิน คือ  การใหส้ารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจ  โดยมีแนวทางการประเมินในดา้นต่าง ๆ มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
   1.  การประเมินสภาพแวดลอ้ม  (Context  Evaluation  :  C)  เป็นการประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ส าคญั  เพื่อช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ  ความเป็นไปไดข้องโครงการ     เป็น 
การตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ  เช่น  เป็นโครงการท่ีสนองปัญหาหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงหรือไม่  
วตัถุประสงคข์องโครงการชดัเจน  เหมาะสม  สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รหรือนโยบายหน่วยงาน
หรือไม่     
   2.  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้  (Input  Evaluation  :  I)  เป็นการประเมินเพื่อใชข้อ้มูลตดัสิน
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวา่  เหมาะสมหรือไม่โดยดูวา่ปัจจยัท่ีใชจ้ะมีส่วนช่วยใหบ้รรลุจุดหมาย
ของโครงการหรือไม ่  เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคญั  เช่น  ปัจจยัท่ีก าหนดไวใ้นโครงการมีความ
เหมาะสมเพียงพอหรือไม่  กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้  ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการมีความเป็นไป
ไดแ้ละเหมาะสมเพียงใด 
   3.  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation  :P)  เป็นการประเมินระหวา่ง 
การด าเนินโครงการ  เพื่อหาขอ้ดีและขอ้บกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้
และเป็นการรายงานผลการปฏิบติังานของโครงการนั้นดว้ย  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถาม 
ท่ีส าคญั   เช่น  การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่  กิจกรรมใดท าไดห้รือไม่เพราะเหตุใด  เกิด
ปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง  มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
   4.  การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation  : P)  เป็นการประเมินเพื่อดูวา่ผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ส้ินสุดโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่โดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานผลท่ีไดจ้าก
การประเมินสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัเบ้ืองตน้  และกระบวนการร่วมดว้ย  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ี
ส าคญั ๆ นั้น  เช่น  เกิดผล/ไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่  คุณภาพของผลผลิตเป็นอยา่งไร  
เกิดผลกระทบอ่ืนใดบา้งหรือไม่ 
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 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544)  ไดใ้หร้ายละเอียดการประเมินทั้ง  4  ประเภทตามแนวคิด
ของสตฟัเฟิลบีม  ไวด้งัน้ี 
   1.  การประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม  (Context  Evaluation)  
 เป็นการประเมินความตอ้งการ หรือความจ าเป็น     เพื่อจดัท าโครงการหรือจดัล าดบัความส าคญั 
ของโครงการและก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการต่าง ๆ   การประเมินบริบทท าไดโ้ดยการศึกษาอิทธิพลหรือ
แรงกดดนัต่าง ๆ ของส่ิงภายนอกโครงการวา่มีหรือไม่  อยา่งไร การศึกษานโยบายการศึกษาของประเทศ  
ปัญหาของสังคมท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ  หรืออาจประเมินโครงการเปรียบเทียบวตัถุประสงค์  หรือ
จุดมุ่งหมายของโครงการวา่ สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น และนโยบายหรือปรัชญาของสถาบนัหรือหน่วยงาน
นั้นหรือไม่   
   2.  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้  (Input  Evaluation)  เป็นการประเมินปัจจยัท่ีเราตอ้งการวา่มี
อะไรบา้ง  พอเพียงหรือไม่ภายใตปั้จจยัน้ีมีทางเลือกใดท่ีเราควรด าเนินการ  เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการ  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ไดแ้ก่  บุคลากร  เงิน  วสัดุอุปกรณ์  จะช่วยใหผู้ด้  าเนินการเลือกแผนจดั
โปรแกรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  หรือถา้ประเมินไปแลว้ผลจากการประเมินปัจจยัก็จะไดค้  าตอบวา่การด าเนิน
โครงการท่ีท าไปนั้นไดด้ าเนินการตามแผนท่ีเหมาะสมหรือไม่ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใชพ้อเพียงหรือไม่ 
   3.  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation)  เป็นการประเมินวา่ไดน้ าโครงการไป
ปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่  การประเมินกระบวนการท าได ้ 2  ลกัษณะ คือ  การประเมินผลมาก่อน
น าไปปฏิบติังานจริง  เป็นการวเิคราะห์ในเชิงความสัมพนัธ์ตามหลกัเหตุผลระหวา่งจุดมุ่งหมายกบัแนวปฏิบติั  
ซ่ึงอาจไดข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงวธีิการปฏิบติัได ้ ลกัษณะท่ีสอง  คือ  การประเมินกระบวนการขณะ
ปฏิบติัอยูโ่ดยการสังเกตการมีส่วนร่วม  จะช่วยใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการด าเนินโครงการ
อยา่งมาก  การใหข้อ้ติชมอยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 
จะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการในท่ีสุด 
   4.  การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation)  เป็นการประเมินผลลพัธ์ท่ีไดว้า่เป็น 
ไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  ซ่ึงอาจท าไดท้นัทีท่ีโครงการส้ินสุดและมีการติดตามผล 
การปฏิบติังานต่อมาภายหลงัอีก  6  เดือน  เป็นตน้  การประเมินผลผลิตช่วยใหก้ารตดัสินใจ  เก่ียวกบั 
การรับรอง  เลิกลม้  หรือปรับขยายโครงการถา้กระท าต่อไป   
    สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544)  ไดส้รุปความสัมพนัธ์ของประเภทการประเมินและประเภทการ
ตดัสินใจ  ตามรูปแบบ  CIPP  Model  ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2 
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                   ประเภทของการประเมิน  ประเภทของการตดัสินใจ 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
            
 
 

ภาพท่ี  2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินกบัการตดัสินใจในแบบจ าลองซิปป์   
 

 ยทุธวธีิการน า CIPP  Model  ไปใชน้ั้น  สุขมุ  มูลเมือง  (2530)  ไดเ้สนอยทุธวธีิ 
ในการน า  CIPP  Model  ไปใชด้งัตาราง  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม การตดัสินใจเลือกวตัถุประสงค ์

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ 
เลือกแบบการจดัแผนงานท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด 

การประเมินกระบวนการ 
เลือกแบบการจดัแผนงานท่ีวางไวไ้ป

ปฏิบติัการปรับปรุงอะไรบา้ง 
 

การประเมินผลผลิต 
ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือ 

ควรลม้เลิก 
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ตาราง  1  ยทุธวธีิการน า  CIPP  Model  ไปใช ้

 
 

การประเมินบริบท 
การประเมินปัจจยั

น าเขา้ 
การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผล
ผลิต 

วตัถุประสงค ์ 1.  เพื่อก าหนด
สภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.  เพื่อหา
กลุ่มเป้าหมายและ
ความตอ้งการของกลุ่ม
3.  เพื่อหาเวลาและ
โอกาสท่ีตอ้งการ
สนองความตอ้งการ 
4.  เพื่อวนิิจฉยัปัญหา
รายไดค้วามตอ้งการ
นั้น ๆ  
5.  เพื่อตดัสินวา่
วตัถุประสงคท่ี์
เหมาะสมของ
โครงการควรเป็นเร่ือง
อะไร 

1.  เพือ่ก าหนด
และประเมิน
สมรรถนะของ
โครงการ 
2.  หาทางเลือก
ยทุธวธีิในการ
ด าเนินโครงการ 
3. ก าหนดการ
ออกแบบ
ด าเนินการตาม
ยทุธวธีิ 
4.  ก าหนด
งบประมาณ 
5.  ก าหนดเวลา 
6.  ก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ 
 

เพื่อหาและคะเน
เก่ียวกบัการ
ด าเนินตาม
โครงการดา้น     
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
2.  ผลจากการ
ด าเนินงานตาม
การออกแบบ
เพื่อท่ีจะหาขอ้มูล
สารสนเทศในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบั
Program และ
กิจกรรมต่าง ๆ  
3.  เพื่อตดัสินใจ
กระบวนการ 
4.เพื่อตดัสิน
กิจกรรมภายใน
กระบวนการ 

1.  เพื่อตดัสิน
ผลผลิต 
2.  เพื่อหาความ
เก่ียวพนัระหวา่ง
ผลผลิตกบั
วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 
3.  หาความ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลผลิตกบั
สภาพแวดลอ้ม
ปัจจยัน าเขา้และ
กระบวนการ 
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ตาราง  1    ยทุธวธีิการน า  CIPP  Model  ไปใช ้   (ต่อ) 
 
 

การประเมินบริบท 
การประเมินปัจจยั

น าเขา้ 
การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลผลิต 

วธีิการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์
กระบวนการ
ตดัสินใจ 
 
 
 

โดยการใชว้ธีิวเิคราะห์
ระบบการส ารวจการ
วจิยั เอกสาร การ
สัมภาษณ์ 
แบบทดสอบวนิิจฉยั
และวธีิ  
Delphi technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อตดัสินใจ
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย
เพื่อใหบ้รรลุถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการ 

โดยการจดัอนัดบั
คุณภาพการ
วเิคราะห์
ทรัพยากรยทุธวธีิ
การออกแบบ
กระบวนการ
ความเป็นไปได้
ในแง่เศรษฐกิจซ่ึง
คงใชว้ธีิการวจิยั
เอกสารและจะท า
การทดลอง  
น าร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อเลือก 
1.  แหล่งความ
ช่วยเหลือ 
2.  ยทุธวธีิในการ
แกปั้ญหา 

โดยการก ากบั 
(Monitoring) และ
ติดตามเก่ียวกบั
ศกัยภาพอุปสรรค
และความต่ืนตวั
ใน การท างาน
ของผูรั้บผดิชอบ
โดยการก าหนด
ขอ้มูลหรือ
สารสนเทศเพื่อ
การตดัสิน 
Program ของ
กิจกรรมต่าง ๆ 
และโดยการ
อธิบาย
กระบวนการท่ี
กระท าจริงอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิง
ท่ีคาดหมายไว ้
1.  เพื่อด าเนินการ
และขดัเกลา
รูปแบบและ
กระบวนการ 
2.  เพื่อการ
ควบคุมโครงการ 

1.  โดยระบุการ
ปฏิบติัการและ
การวดัผลสัมฤทธ์ิ 
2.  ก าหนด
เปรียบเทียบผล
กบัเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.  เปล่ียนโดย 
การเปรียบเทียบ
เกณฑโ์ดย
พิจารณาทั้งดา้น
ปริมาณและ
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อตดัสินวา่จะ
ด าเนินการต่อไป 
แกไ้ขปรับปรุง
หรือยกเลิก
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ 
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 ตาราง  1  ยทุธวธีิการน า  CIPP  Model  ไปใช ้  (ต่อ) 
 
 

การประเมินบริบท 
การประเมินปัจจยั

น าเขา้ 
การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลผลิต 

ความสัมพนัธ์
กระบวนการ
ตดัสินใจ 
 
 
 

2.  เพื่อตดัสินใจ
เก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ในการแกปั้ญหา 
3.เพื่อตดัสินใจ
เก่ียวกบั  การวางแผน
เปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการและแสวงหา
การตดัสินใจพื้นฐาน 
เก่ียวกบัผลลพัธ์ 

3.  เพื่อร่วม
กิจกรรมและ
จดัหาการ
ตดัสินใจพื้นฐาน
ในการด าเนิน
โครงการ 
 

  

 
 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ รูปแบบการประเมินโครงการแต่ละแบบมีจุดเด่น  จุดดอ้ยและประโยชน์ท่ี
แตกต่างกนัไป  ซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา  ส่ิงแวดลอ้ม 
และวตัถุประสงคข์องการประเมินหรืออาจประยกุตห์ลาย ๆ รูปแบบมาใชใ้นการประเมินเพื่อใหไ้ดผ้ลดีและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

 
การอบรม 
 ความหมาย  

นิรันดร์   จงวฒิุเวศย ์(2550) กล่าววา่   การฝึกอบรมเป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ 
แบบหน่ึง ท่ีมีการวางแผนการส่ือสารไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี เพื่อมุ่งมนุษยคิ์ดเป็น พูดเป็น ท าเป็น ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ประยรู  อุดมเสียง (2534)  กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นการจดัประสบการณ์  เพื่อ 
การเรียนรู้และด าเนินการ  เพื่อใหบุ้คคลเป้าหมายไดเ้รียนรู้ในหวัขอ้วชิา   เน้ือหา   เพื่อมุ่งใหเ้กิด 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยา่ง ภายในระยะเวลาช่วงใดช่วงหน่ึง 
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บุญสม  วราเอกศิริ (2537) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรมไวว้า่ การอบรม หมายถึง  
กระบวนการในอนัท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีความช านาฐเก่ียวกบั 
เร่ืองวชิาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกระทั้งผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ไปตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ 
  วจิิตร   อาวะกุล  (2537)  ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมวา่ เป็นการพฒันา หรือ 
การฝึกฝน อบรมบุคคล ใหเ้หมาะสมหรือเขา้กบังาน 
  สมจิตร  กิจยรรยง (2545) กล่าววา่  ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ หรือการพฒันาบุคลากร
นั้นวธีิการท่ีส าคญั คือ การฝึกอบรม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในหน่วยงานองคก์รต่างๆ และไดใ้หค้  า
จ  ากดัความของการฝึกอบรมวา่ เป็นกระบวนการในการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้เสริมสร้างทกัษะ
และการแลกเปล่ียนทศันคติ ความมุ่งหวงัท่ีก าหนดไว ้อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงอาจจะเป็น
การเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือสถานท่ีท างานก็ได ้
  ภิญโญ  สาธร ( 2523) ไดใ้ห้ความหมายของการอบรมวา่ หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบ
แบบแผน ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ (Knowledge) และความช านาญ (Skill) เพื่อวตัถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะขององคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ 
  ไมตรี  ทองประวติั (2529) กล่าววา่  การฝึกอบรมและสัมมนาเป็นกระบวนการท่ีช่วย 
ใหบุ้คคลปฏิบติังานไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผล โดยอาศยัการพฒันานิสัยในการใชค้วามคิด การกระท า ทกัษะ ความรู้
และทศันคติท่ีเหมาะสม หรือกระบวนการในอนัท่ีเพิ่มพูนความรู้ พฒันาฝีมือในการท างาน สมรรถนะ ของ
บุคคลทั้งมวลในสังคมใด สังคมหน่ึง ตลอดจนเปล่ียนแปลงทศันคติในทางท่ีดี 
  สุรพล   จนัทราปัตยแ์ละชูเกียรติ   รักซอ้น (2535)  ใหค้วามหมาย การอบรมไวว้า่ หมายถึง   
กระบวนการในการพฒันาบุคคล  ซ่ึงรวมกิจกรรมการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั อยา่งมีระบบ และด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ในดา้นความรู้  สติปัญญา   ทกัษะ   
หรือความช านาญ และเจตคติอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั  
ซ่ึงจะมีผลใหบุ้คคลนั้นมีสมรรถภาพในการท างานสูงข้ึน 
  ชารี มณีศรี (2521, อา้งอิงใน Ben M. Harris ,1980)  ใหค้วามหมายของการฝึกอบรมไวว้า่ คือ 
การวางแผนโครงการหรือการจดัโอกาสเรียนรู้แก่บุคคลากรของโรงเรียน วทิยาลยั และหน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน  
 วตัถุประสงค์การอบรม 
  นอ้ย  ศิริโชติ (2524) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการอบรมวา่ เป็นการพฒันาบุคคลต่อการ
จดักิจกรรมต่างๆ วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมจะเห็นไดว้า่ ผลของการเรียนรู้เพื่อพฒันาบุคคล 
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ใหมี้ความสามารถท่ีจะท างาน หรือพฒันาตนเองไดน้ั้น  จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ  3   ดา้น  
ของตวับุคคล คือ  

1. ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  ความรู้ ความเขา้ใจในการน าไปใช ้การวเิคราะห์และ 
การสังเคราะห์ 

2. ดา้นความรู้สึก  ไดแ้ก่ ทศันคติ  การปรับตวั ค่านิยม เป็นตน้ 
3. ดา้นทกัษะ  ไดแ้ก่  ความช านาญในงานปฏิบติัอยู ่ความเช่ียวชาญในอาชีพนั้น 
เริงลกัษณ์   โรจนพนัธ์ (2529)  ไดก้ล่าวถึง  วตัถุประสงคข์องการอบรมวา่ การอบรม 

ไม่วา่จะท าดว้ยวธีิใด   หรือรูปแบบใดก็ตาม  ยอ่มมีเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ของการฝึกอบรมเฉพาะเจาะจง
ในแต่ละโครงการ แต่ละวตัถุประสงคโ์ดยรวมๆ ของการฝึกอบรมยอ่มมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
มอบมาย ใหมี้ประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2. เพื่อฝึกผูป้ฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัระบบบริหารดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงก าลงัอยู ่
ในระหวา่งการสร้างข้ึนมา อนัจะท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดท้นัทีเม่ือมีเคร่ืองมือพร้อม 

3. เพื่อสนองต่อความอยากของงานและการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของงาน 
4. เพื่อใหท้ราบ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของหน่วยงานใหเ้ขา้ใจกฎ ระเบียบ  

วธีิการ ปฏิบติังาน สายการบงัคบับญัชา สิทธิและประโยชน์ท่ีแต่ละคนจะไดรั้บจากหน่วยงานนั้นๆ 
5. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม เป็นแนวทาง

ในการศึกษาคน้ควา้ ความรู้เพิ่มเติม ใหก้วา้งและทนัเหตุการณ์ 

6. เพื่อใหมี้ทศันคติ ขวญัและก าลงัใจท่ีดี เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ท่ีจะปฏิบติังานให้
ไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง  
  ชารี  มณีศรี (2521) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการอบรม ควรจะเด่นชดั ไม่กวา้งเกินไป  ถา้
ตั้งความมุ่งหมายกวา้งมากก็จะท าใหไ้ม่สะดวกต่อการประเมิน และควรตระหนกัวา่ การจดัอบรมแต่ละคร้ังท า
ไม่ไดห้มดทุกอยา่ง คือ ควรควบคุมเฉพาะเร่ือง  
 ก าหนดเน้ือหาของการอบรม 
  ในการใหก้ารอบรมในเร่ืองอะไรบา้งทางทฤษฎี (Seminar) หรือปฏิบติั (Work shop) การ
อบรมของฝ่ายนิเทศการศึกษาส่วนมากเนน้เร่ืองวธีิการสอน แต่ควรควบคุมถึงความรู้พื้นฐานและความรู้
เก่ียวกบัวธีิสอน ใหไ้ดส้ัดส่วนใกลเ้คียงกนั 
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การเตรียมงานอบรม 
การเตรียมงานฝึกอบรมอาจท าใหเ้ป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ   วทิยากร    ทอ้งถ่ิน 
 
 
     ค่าใชจ่้าย 

สถานท่ี 
 การเตรียมงาน    การแบ่งงาน 
      ตารางหมายก าหนดการ 
      อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ 
 
 
 
 การท างานเป็น      อนุกรรมการ  กรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการ 
 
     อนุกรรมการ 
 
      หวัขอ้ของการอบรม 
      กิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุมกลุ่ม 
      การท างานตามล าพงั 
 วธีิท างานระหวา่งอบรม   การพกัผอ่นหยอ่นใจ มีการละเล่น     
      บนัเทิง   กีฬา ฯลฯ 
      การประเมินผลการอบรม 
      การติดตามผลอบรมประจ าการ 
 
   
   ภาพท่ี  3  แผนภูมิแสดงการเตรียมงานฝึกอบรม     
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ก าหนดแหล่งวชิา 
แหล่งวชิาหรือวทิยากร ข้ึนอยูก่บัลกัษณะแบบการอบรม หากเป็นการสัมมนา  

(Seminar) วทิยากรส่วนมากมกัจะเชิญจากผูมี้ความรู้ในสาขานั้นๆ เป็นการเผยแพร่ดา้นวชิาการ 
ทัว่ไปมากกวา่ท่ีจะจ ากดัอยูใ่นวงงาน (สถาบนั) 

การด าเนินการอบรม 
ด าเนินการตามหมายก าหนดการ และยดืหยุน่ตามความเหมาะสม 

การประเมินผลการอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรมส้ินสุดลงแลว้ ขอ้บกพร่องในการอบรมท่ีส าคญั เช่น 

เรามิไดติ้ดตามผลการอบรมวา่  มีผลในเชิงปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด    ซ่ึงเราอาจดูไดจ้ากครูในแง่ 
ของการปฏิบติังาน และจากสัมฤทธ์ิผลการเรียนของเด็ก การเรียนของเด็กดีข้ึนมากนอ้ยเพียงไร เป็นตน้ 

สมาน  แสงมลิ ( 2518)  ใหข้อ้สังเกตการอบรมประจ าการในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดเกีย่วกบัการอบรม 
  การเพิ่มพูนความรู้ในการอบรมเราจะท าโดยเชิญเขามาพบปะตวัต่อตวัเท่านั้น หรือวา่ 
จะมีวธีิประชุมอบรม อบรม จะใชว้ธีิอ่ืนใดไดห้รือไม่   เช่น   เชิญครูมาอยูแ่บบกินนอน   มาแบบไปกลบั  มา
เฉพาะวนัหยดุสุดสัปดาห์  ศึกษานิเทศกไ์ปพบครูท่ีโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน 
  วธีิการดงักล่าวน้ี กวา่จะหมดทั้งจงัหวดัก็ยากและนาน จึงน่าจะมีวธีิอยา่งอ่ืนท่ีแกปั้ญหาได ้
เช่นกนั ตวัอยา่ง 

1. ท าคู่มือครู เช่น ท าโครงการสอนวา่หนงัสือบทท่ี 1 สอนอยา่งไร มีวธีิสอน อุปกรณ์
อยา่งไร แทนท่ีจะใหค้รูมานัง่ฟัง 

2. ศึกษานิเทศกค์วรจะหาตวัแทนท่ีช่วยเหลือในการนิเทศ โดยการอบรมตวัแทนครู 
ประจ ากลุ่ม  ประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อใหค้นเหล่าน้ีไปท างานแทน เป็นการฝึกคนเพื่อช่วยแบ่งเบางาน 

3. วทิย ุ อาจใชว้ทิยเุป็นส่ือเผยแพร่ความรู้ใหก้บัครู โดยการเตรียมแผนล่วงหนา้และ 
ท าเอกสารแจก ในการติดตามผลการนิเทศแบบน้ี   ก็อาจส่งแบบทดสอบใหค้รูไดท้ดลองสอบความรู้ 
ความสามารถของตนเอง และส่งตอบกลบัมา หรือบนัทึกเทปแลว้เปิดเทปใหฟั้ง แลว้เปิดอภิปราย 

4. การกระตุน้เตือน  โดยการแข่งขนัหรือประกวด    เช่น    แข่งขนัตอบปัญหา  
งานประกวดศิลปหตัถกรรม  ประกวดเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ท่ีครูประดิษฐข้ึ์น หรืออุปกรณ์การสอน 
อ่ืนๆ ท่ีครูเร่ิมท าข้ึน จะเป็นการกระตุน้ใหค้รูคน้ควา้หาความรู้ และเป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหแ้ก่เด็ก 
ในการประกวดทั้งครูและนกัเรียนโรงเรียนอ่ืนๆ  
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5. วธีิการใหก้ารอบรมแบบท่ีเรียกมานัง่ฟังระยะยาวไม่สู้ดี ไดน้อ้ย  การอบรม 
ควร จะใชว้นัสุดสัปดาห์โดยใหค้วามรู้เป็นช่วงๆ เม่ือสอนแลว้ก็น าปัญหามาอภิปรายวา่ ไดผ้ลอยา่งไร 
พร้อมกบัมารับความรู้ใหม่เพื่อจะน าไปสอนในสัปดาห์ต่อไป 
 เน้ือหาทีใ่ช้ในการอบรม 
  การอบรมครูส่วนใหญ่ เราเนน้วธีิสอน ทฤษฎี และหลกัการ โดยไม่ค  านึงถึงดา้นปฏิบติั เช่น 
ศึกษานิเทศก ์มาอบรมวชิาคณิตศาสตร์แผนใหม่ เสร็จแลว้ก็จดัการอบรมครูทนัที เราตอ้งค านึงถึงสภาพของครู
ตอ้งการอะไร พื้นความรู้มีเท่าไร  เราจะใหเ้ท่าไร ทกัษะในวชิานั้นให้เท่าไร และน าความรู้ ความคิดไปใชใ้น
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
 วธีิการให้การอบรม 
  ส่วนใหญ่  คือ  แบบบรรยาย การใหเ้ขาศึกษาหาความรู้เอง  เป็นส่วนนอ้ย การอบรม 
มีหลายวธีิ เช่น การอภิปราย  แลกเปล่ียนความคิด (Symposium) ใหง้านท าเป็นกลุ่ม (Group work)  สังเกตการ
สอน  การศึกษานอกสถานท่ี ขอ้บกพร่องท่ีส าคญั  คือ วธีิฝึกสอน  วธีิฝึกพูด 
 การติดตามผลการอบรม 
  ขอ้บกพร่อง คือ หลงัจากการอบรมแลว้  มิไดมี้การติดตามผล ควรจะหาวธีิติดตาม 
ใหม้ากข้ึน จะโดยวธีิใดก็ตาม 
 ข้อควรคิดค านึงในการฝึกอบรม 

1. การประชุมอบรมมิใช่วธีิเดียวท่ีแกปั้ญหาได ้
2. การจดัการอบรมเราควรค านึงถึงอะไรบา้งแต่ละขั้น 
3. เราจะมีวธีิการอยา่งไรท่ีดีกวา่ การเรียกครูมาอบรมหรือไม่ 
4. เน้ือหาท่ีจะใหค้รูในการอบรม เราคิดจะใหแ้ต่วธีิสอนอยา่งเดียว หรือจะให้ 

พื้นความรู้ดว้ย 
5. ในการอบรมเรามีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับอบรมรู้จกัแสวงหาความรู้เอง  

และคิดแกปั้ญหาเป็นเพียงใด 
6. นอกจากวธีิติดต่อกนัไป จะใหค้รูมาฟังเป็นช่วงๆ หรือไม่ 
7. นอกจากวธีิการอบรมต่างๆ ถา้ใหเ้ขาไดท้  างานเป็นกลุ่ม ศึกษานอกสถานท่ีและ 

สังเกตการสอนจะดีหรือไม่ 
8. ควรมีการติดตามผลภายหลงัท่ีเขาไดไ้ปสอนหรือไม่ 
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ส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 ความหมาย 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นค ามาจากภาษาองักฤษวา่ Computer Assisted Instruction  เรียกยอ่
วา่  CAI  ค  าวา่ Assist  แปลวา่ ช่วย ส่วนค าวา่ Instruction  แปลวา่ การสอน  ส่ือคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนจึงหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อน าไปช่วยการสอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอน
นั้นไดใ้ชส่ื้อหรือวธีิการสอนอ่ืนๆ เป็นหลกัอยูแ่ลว้ เช่น มีครูสอนในหอ้งเรียนเป็นหลกัอยูแ่ลว้ ครูอาจน าส่ือน้ี
มาช่วยเสริมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีจ าเป็นหรือตอ้งการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ศึกษาเน้ือหาใหม่ เพื่อ
เป็นการเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน ท าแบบฝึกปฏิบติัเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ หรือเพื่อทดสอบความรู้ตนเอง ( กรม
วชิาการ, 2546 ) 
     ศ.ดร.ศรีศกัด์ิ จามรมา (2522)  ใหค้วามหมายของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่ เป็นการสอนโดย
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองช่วย  

รศ.ยนื ภู่วรวรรณ (2539)  ให้ความหมายวา่   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไดน้ าเน้ือหาวชิาและ
ล าดบัวธีิการสอนมาบนัทึกเก็บไว ้คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนท่ีเตรียมไวอ้ยา่งเป็นระบบ มาเสนอใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนแต่ละคน  
     รศ.ดร.ฉลอง ทบัศรี (2539)  ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่  เป็นบทเรียน 
ท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นตวัน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่มุ่งท่ีจะใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองเป็น
หลกั  
        ดร.สุกรี รอดโพธ์ิทอง ( 2539)    ใหค้วามหมายวา่   โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆรูปแบบ ท่ี
พฒันาข้ึนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผูเ้รียน  
     สารานุกรมศพัทก์ารศึกษาและจิตวทิยา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช (2525)   ใหค้วามหมายวา่    เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นระบบการเรียนการสอนวชิา
ต่างๆ  เช่น  วชิาสังคม  ศิลปะ  วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งวชิา
คอมพิวเตอร์  โดยถือวา่  คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในระบบการเรียนการสอน    ท่ีสามารถใหผู้เ้รียนรู้ผลการ
ตอบสนองไดร้วดเร็วกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ยกเวน้ส่ือบุคคล  

นยันา เอกบูรณวฒัน์ ( 2539)  ใหค้วามหมาย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   หรือโปรแกรม 
ช่วยสอน คือ   ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนอนัหน่ึง CAI คลา้ยกบัส่ือการสอนอ่ืน ๆ เช่น วดีิโอช่วยสอน บตัร
ค าช่วยสอน โปสเตอร์ แต่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกวา่ตรงท่ีตวัส่ือการสอน ซ่ึงก็คือคอมพิวเตอร์นั้น 
สามารถโตต้อบกบันกัเรียนได ้ ไม่วา่จะเป็นการรับค าสั่งเพื่อมาปฏิบติั ตอบค าถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์
ก็จะเป็นฝ่ายป้อนค าถาม  
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   ศิริชยั สงวนแกว้ (2534)    ใหค้วามหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   (CAI  : Computer Assisted 
Instruction) หมายถึง การประยกุตน์ าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพฒันาโปรแกรมข้ึน
เพื่อน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น   การเสนอแบบติวเตอร์ (Tutorial)   แบบจ าลองสถานการณ์  
(Simulations) หรือ    แบบการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving)  เป็นตน้  การเสนอเน้ือหาดงักล่าวเป็นการ
เสนอโดยตรงไปยงัผูเ้รียนผา่นทางจอภาพหรือแป้นพิมพ ์โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม   วสัดุทางการ
สอนคือโปรแกรม  หรือ Courseware    ซ่ึงปกติจะถูกจดัเก็บไวใ้นแผน่ดิสกห์รือหน่วยความจ าของเคร่ือง   
พร้อมท่ีจะเรียกใชไ้ดต้ลอดเวลา การเรียนในลกัษณะน้ี    ในบางคร้ังผูเ้รียนจะตอ้งโตต้อบ หรือตอบค าถาม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยการพิมพ ์     การตอบค าถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร์ และจะ เสนอแนะขั้นตอน
หรือระดบัในการเรียนขั้นต่อ ๆ    ไป กระบวนการเหล่าน้ีเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์  
     วฒิุชยั ประสารสอน (2543)   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือบทเรียนซีเอไอ (Computer-
Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction : CAI) คือ การจดัโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็น  ส่ือช่วยถ่ายโยงเน้ือหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และปัจจุบนัไดมี้การบญัญติัศพัทท่ี์ใชเ้รียกส่ือชนิด
น้ีวา่  “คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน”  
    จากความดงักล่าว สามารถสรุปความหมายของ  “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน”  หรือ  CAI    
คือ  การน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือสร้าง     ใหเ้ป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปเรียน 
ดว้ยตนเองและเกิดการเรียนรู้    ในโปรแกรมประกอบไปดว้ย   เน้ือหาวชิา   แบบฝึกหดั    แบบทดสอบ   
ลกัษณะของการน าเสนอ   อาจมีทั้งตวัหนงัสือ    ภาพกราฟิก    ภาพเคล่ือนไหว    สี หรือเสียง     เพื่อดึงดูดให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหท้ราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
แก่ผูเ้รียน และยงัมีการจดัล าดบัวธีิการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ี
จะตอ้งมีการวางแผนการในการผลิตอยา่งเป็นระบบ      ในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั  ค า
ภาษาองักฤษท่ีใชเ้รียก คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่  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)  แต่ค าท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในปัจจุบนัไดแ้ก่ Computer  Assisted  Instruction  
หรือ CAI นอกจากนั้น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเองยงัมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ บทเรียนส าเร็จรูป ”   แต่เป็นบทเรียน
ส าเร็จรูปโดยการใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ เป็นตวักลางแทนส่ิงพิมพห์รือส่ือประเภทต่าง ๆ   ท าใหบ้ทเรียน
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์   มีศกัยภาพเหนือกวา่บทเรียนส าเร็จรูปในรูปแบบอ่ืนๆ  ทั้งหมดโดยเฉพาะมี
ความสามารถท่ีเกือบจะแทนครู ท่ีเป็นมนุษยไ์ดมี้ขั้นตอน 
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การสร้างและ การพฒันาบทเรียนเช่นเดียวกบับทเรียนส าเร็จรูปประเภทอ่ืน ๆ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, 2528) 
จากลกัษณะของส่ือท่ีเป็น “บทเรียนส าเร็จรูป” และส่ือท่ีเป็น “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” จึงสามารถสรุปเป็น
ความหมายของ “บทเรียนส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอน” (Computer  Instruction Package : CI Package) วา่
หมายถึง บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนในลกัษณะซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Package Software) น าไปสอน 
(Instruction) เน้ือหาใหม่ โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนบทเรียนหรือน าเสนอบทเรียน 
ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเองไดต้ามระดบัความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพื่อทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน จุดเด่นท่ีส าคญัของบทเรียน คือ การน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะ
หลายส่ือ (Multimedia) ไดแ้ก่ประเภท ขอ้ความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพ
วดีิโอ (Video) และเสียง (Audio) โดยท่ีผูเ้รียนจะมีโอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์ (Interactive) กบับทเรียนโดยผา่น
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ไดต้ลอดเวลา    (ศิริชยั นามบุรี, 2542) 

       
   

ภาพท่ี 4  แสดงการใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
   จากความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขา้งตน้ ไดมี้นกัการศึกษาพยายามท่ีจะอธิบาย
องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามวตัถุประสงคข์องการสอน ไวด้งัน้ี (วฒิุชยั ประสารสอน, 2543)   

 1. การเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์   เป็นการใชค้อมพิวเตอร์สร้างปฏิสัมพนัธ์ 
ใหก้บัผูเ้รียนติดตามหรือคน้หาความรู้ในบทเรียน และส่งเสริมใหเ้รียนรู้และประสบผลส าเร็จดว้ยวธีิการของ
ตนเอง โดยยดึหลกัท่ีส าคญัคือบทเรียนจะตอ้งมีความง่ายและความสะดวกท่ีจะใช ้ ความสวยงาม ดูดี และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็วและครบถว้น การเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนั้น ใชเ้ทคนิควธีิการท่ีแตกต่างไปจากการเรียนแบบอ่ืน เน่ืองจากการท่ีจะน าไปใช ้
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ช่วยครูสอน(Adjust) หรือการใชส้อนแทนครู (Primary) หรือใชฝึ้กอบรมเป็นรายบุคคล เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดใ้นระดบัใดนั้น ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติโครงสร้างของเน้ือหา เทคนิควธีิการน าเสนอบทเรียนและ
กลยทุธ์ถ่ายโยงความรู้ ตลอดจนแบบแผนการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรับประกนัไดว้า่ 
สามารถใชบ้ทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นช่วยสอนและใชส้อนแทนครูได ้
      2. การออกแบบบทเรียนก่อนการเรียนการสอน      ปัจจุบนัน้ีอตัราส่วน 
ความรับผดิชอบของผูส้อนต่อผูเ้รียนมีมากข้ึน ดงันั้นการสอนจึงตอ้งเนน้การประยกุตเ์อาเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษามาใชใ้หม้ากข้ึนโดยผูส้อนจะออกแบบการสอนและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยพีฒันาส่ือ 
ตามวตัถุประสงคข์องเน้ือหาวชิา การออกแบบบทเรียนจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการวเิคราะห์และออกแบบการ
สอน ทั้งในดา้นปริมาณเน้ือหา วธีิประมวลความรู้ แผนการผลิตส่ือ และการตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ด้
ส่ือท่ีน าไปใชก้ระตุน้กระบวนการใส่ใจและกระบวนการรู้จกัสภาพแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียน 

3. ผูเ้รียนโตต้อบกบับทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่     การใหผู้เ้รียนไดมี้ 
ปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์หรือการโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนกบัโปรแกรมบทเรียน     อยา่งต่อเน่ืองตลอด 
ทั้งบทเรียน ดงันั้นผูอ้อกแบบโปรแกรมบทเรียนจึงตอ้งเขา้ใจวธีิสร้างปฏิสัมพนัธ์    และควรจะเตรียม 
ความพร้อมให้ผูเ้รียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ได ้นอกจากน้ี ยงัจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวธีิเสริมสร้างความรู้สึกในทาง 
บวกแก่ผูเ้รียนต่อการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์     เช่น    สร้างส่วนการทกัทายกบัผูเ้รียน  
ใชห้ลกัการออกแบบจอภาพและโครงสร้างบทเรียน  เพื่อสร้างการน าเสนอท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสิทธ์ิ 
ท่ีจะคิดและตดัสินใจโดยไม่รู้สึกวา่ตนถูกริดรอนอ านาจการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
                      4. หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ความแตกต่างในดา้นความนึกคิด อารมณ์
และความรู้สึกภายในของบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดี จะตอ้งมีลกัษณะ
ยดืหยุน่มากพอท่ีผูเ้รียนจะมีอิสระในการควบคุมบทเรียนของตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเลือก
รูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้ตวัอยา่งเช่น การควบคุมเน้ือหา การควบคุมล าดบัและอตัราการเรียน 
การควบคุมการฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 
   นอกจากนั้น ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2547) ยงัสรุปลกัษณะส าคญั
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่ ควรมีลกัษณะการน าเสนอเป็นตอนสั้น ๆ ท่ีเรียกวา่ เฟรม หรือ กรอบ เรียงล าดบั
ไปเร่ือย ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง (Self Learning) และควรจดัท าปุ่มควบคุมหรือรายการ
ควบคุมการท างาน  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถโตต้อบกบัคอมพิวเตอร์ได ้ เช่น  มีส่วนท่ีเป็นบททบทวน หรือแบบ
ฝึกปฏิบติั แบบทดสอบ  หลงัจากท่ีมีการน าเสนอไปแต่ละตอน  หรือแต่ละช่วง ควรตั้งค  าถาม เพื่อเป็นการ
ทบทวน    หรือเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ  ในเน้ือหาใหม่ท่ี 
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น าเสนอแก่ผูเ้รียน ส าหรับการตอบสนองต่อการตอบค าถาม ควรใชเ้สียง  หรือค าบรรยาย หรือภาพกราฟิก   
เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความมัน่ใจในการเรียนรู้   โดยเฉพาะเน้ือหาส าหรับเด็กเล็ก    นอกจากน้ีควรมีส่วนท่ีเสริม
ความเขา้ใจ น าเสนอแก่ผูเ้รียน ส าหรับการตอบสนองต่อการตอบค าถาม ควรใชเ้สียง  หรือค าบรรยาย หรือ
ภาพกราฟิก   เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบค าถามผดิ ไม่ควรขา้มเน้ือหา โดยไม่ช้ีแนะแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง เก่ียวกบัเร่ืองเวลาในการเรียน ควรใหอิ้สระต่อผูเ้รียน ไม่ควรจ ากดัเวลา เพื่อเปิดโอกาสใหเ้รียนตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียนเอง เน้ือหาบทเรียนควรมีทางเลือกหลากหลาย เช่น ถา้ผูเ้รียนรับรู้ไดเ้ร็ว ก็สามารถขา้ม
เน้ือหาบางช่วงได ้เป็นตน้ 
 

บทบาท คุณค่า และความส าคัญของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศก าลงัมีบทบาทอยา่งกวา้งขวางในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ดา้นเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  การบริการสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม ไปจนถึงดา้นการศึกษา เหตุท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือInformation  Technology มีบทบาทมากมาย เช่นน้ี เพราะเป็นเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีขบัดนัใหทุ้ก
ส่ิงทุกอยา่งท่ีมาเก่ียวขอ้งดว้ย  การกา้วรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว   ในดา้นการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษา  ในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI)   ระบบส่ือประสม (Multimedia)  ระบบ
สารสนเทศ (Information System)  ระบบฐานขอ้มูล(Database System)  ระบบปัญญาประดิษฐ ์ (Artificial 
Intelligence หรือ AI)   และระบบ Internet  เป็นตน้    จากผลกระทบของความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลใหรู้ปแบบหรือวธีิการจดัการศึกษาเปล่ียนแปลงไป 
จากการจดัการศึกษาในรูปแบบเดิมท่ียดึครูหรือผูส้อนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ไปเป็นการจดัการศึกษาใน
ลกัษณะเป็นระบบเปิดมากข้ึน  ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ   เนน้การศึกษาเป็นรายบุคคล  เนน้เทคโนโลยทีาง
การศึกษาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมนนัทนาการและการ
พกัผอ่นหยอ่นใจมากยิง่ข้ึน (ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2540)     ลกัษณะการจดัการศึกษา 
ในอนาคตจะเป็นการจดัการศึกษาเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็น     ส าคญัในการเรียนรู้ในลกัษณะของการศึกษารายบุคคล 
(Individual Study)  โดยน าเทคโนโลย ีสมยัใหม่ อนัไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม    เขา้มาประยกุตใ์ชท้างดา้นการศึกษา   การจดั 
การศึกษารายบุคคลเป็นการจดัการศึกษา ท่ีพิจารณาถึงความแตกต่าง ความตอ้งการและความสามารถ เพื่อให้
ผูเ้รียนแต่ละคนเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจ   ตามก าลงัความสามารถของตน    ตามวธีิการและส่ือ 
การสอนท่ีเหมาะสมเพื่อบรรลุถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนดไว ้ และการท่ีจะส าเร็จไดน้ั้น ยอ่มตอ้งอาศยั
การจดัระบบการจดัการและการวางแผนการสอนท่ีดี โดยจดัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ การเรียน มีการ
จดัเตรียมทรัพยากร คือส่ือการเรียนประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์โสตทศันวสัดุ คอมพิวเตอร์ 
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ช่วยสอน วดีิโอ เป็นตน้ โดยเฉพาะส่ือท่ีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนบัเป็นส่ือ  ท่ีก าลงัมีบทบาทส าคญั
ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหนือกวา่ส่ือการเรียน ประเภทอ่ืน ก็คือการ
เปิดโอกาสใหผู้มี้ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) กบับทเรียนไดต้ลอดเวลา (กิดานนัท ์มลิทอง, 2535)  ในดา้น คุณค่า
ของ CAI ต่อการศึกษา นั้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction  
: CAI) มีคุณค่าต่อการจดัการเรียนการสอนหลายประการ ดงัน้ี ( กิดานนัท ์  มลิทอง, 2535 )  
    1. คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เน่ืองจากการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์นั้นเป็น ประสบการณ์ท่ีแปลกและใหม่ 
     2. การใชสี้ ภาพลายเส้นท่ีแลดูคลา้ยเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่มความ
เหมือนจริงและเร้าใจผูเ้รียน  ใหเ้กิดความอยากเรียนรู้ ท าแบบฝึกหดั หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นตน้ 
    3. ความสามารถของหน่วยความจ าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยในการบนัทึกคะแนนและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดเ้พื่อใชใ้นการวางแผนบทเรียนในขั้นต่อไปได ้
    4. ความสามารถในการเก็บขอ้มูลของเคร่ือง ท าใหส้ามารถน ามาใชไ้ดใ้นลกัษณะ 
ของการศึกษารายบุคคล    ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถก าหนดบทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละคน และแสดงผล
กา้วหนา้ใหเ้ห็นไดท้นัที 
    5. ลกัษณะของโปรแกรมบทเรียนท่ีใหค้วามเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้รียน เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนท่ี
เรียนชา้สามารถ เรียนไปไดต้ามความสามารถของตนโดยสะดวกอยา่งไม่รีบเร่งโดยไม่ตอ้งอายผูอ่ื้น และไม่
ตอ้งอายเคร่ือง เม่ือตอบค าถามผดิ 
    6. เป็นการช่วยขยายขีดความสามารถของผูส้อนในการควบคุมผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
เน่ืองจากสามารถบรรจุขอ้มูล ไดง่้ายและสะดวกในการน าออกมาใช ้

จากท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI    นบัวา่มี 
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งยิง่ แต่การพฒันา CAI ในเมืองไทยยงัไม่แพร่หลาย
เท่าท่ีควร เน่ืองจากปัญหาและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมา การสร้างและท าการศึกษาวิจยั CAI ท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมทั้งรายวชิา ตรงตามหลกัสูตรในลกัษณะเป็น บทเรียนส าเร็จรูปการสอน (Instruction) เน้ือหาหรือ
ความรู้ใหม ่ด าเนินหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑต์ามท่ีก าหนดไวแ้ละหาประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท าการศึกษาวจิยัอยา่งยิง่ในปัจจุบนั 
 

ประเภท 
  การจดัประเภทการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ หากพิจารณาจากกระบวนการสอน อาจแบ่ง
ออกเป็น 2  ประเภท ใหญ่ๆ  ( กรมวชิาการ, 2546)  ไดด้งัน้ี 

1. ประเภทโครงสร้างแบบเส้นตรง มีรูปแบบคลา้ยกบับทเรียนโปรแกรม  
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การน าเสนอเน้ือหาและแบบฝึกจะน าเสนอเป็นกรอบ (Frame) เรียงต่อเน่ืองกนัไปตามล าดบั จากง่ายไปหายาก 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนจบโครงสร้าง 

2. ประเภทโครงสร้างแบบสาขา  ผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาเน้ือหาและ 
กิจกรรมในบทเรียนไดห้ลากหลาย ตามความสมคัรใจ  โดยอาจมีการทดสอบฟ้ืนความรู้ ผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบวดั
ระดบัความรู้ (Placement test) เพื่อก าหนด ระดบัความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาบทเรียน 
ท่ีออกแบบไว ้หรืออาจออกแบบเสริมเน้ือหา เพื่ออธิบาย ยกตวัอยา่ง ใหค้  าแนะน า หรือแสดงผลป้อนกลบัท่ี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดคน้ แสวงหา หรือเสริมให้เขา้ใจบทเรียน 
ยิง่ข้ึน กระทั้งสามารถน าผูเ้รียนไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ 
  การจดัประเภทการสอนคอมพิวเตอร์ หากพิจารณาจากกระบวนการสอน อาจจะแบ่งได ้5 
ประเภทใหญ่  ไดด้งัน้ี    

1. โปรแกรมประเภทสอนเน้ือหา ( Tutorial )   กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในโปรแกรมประเภทน้ี อาจคลา้ยกบัการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน มีการน าเขา้สู่บทเรียนใหข้อ้มูล
พื้นฐานก่อนเร่ิมเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความพร้อมและความสนใจท่ีจะเรียนรู้ มีการทบทวนความรู้เดิม หรือ
ใหค้วามรู้เพิ่มเติมก่อนจะสอนเน้ือหาใหม่ มีการประเมินในรูปแบบของแบบฝึกหดัหรือการทดสอบ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหา เป็นช่วงตามความเหมาะสม โปรแกรมประเภทสอน
เน้ือหา สามารถใชไ้ดก้บัการสอนวชิาต่างๆ แทบทุกวชิา  เช่น สังคมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
โปรแกรมประเภทน้ีเหมาะสมกบัการน าเสนอกฎเกณฑแ์ละหลกัการต่างๆ หรือใชใ้นการเรียนรู้กลยทุธ์ในการ
แกปั้ญหา 

2. โปรแกรมประเภทแบบฝึกหดั (Drill ) เป็นโปรแกรมท่ีน าเสนอขอ้ค าถาม 
โดยใชว้ธีิการและรูปแบบต่างๆ เช่น แบบปรนยัหลายตวัเลือก แบบจบัคู่  แบบถูกผดิ และแบบใหร้ะบุ
ส่วนประกอบ โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนฝึกฝนและปฏิบติัจนเขา้ใจและจดจ าเน้ือหาท่ีตอ้งการ โดย 
การฝึกจะช่วยใหผู้เ้รียนประยุกตเ์อาความรู้ หลกัการ และทฤษฎีต่างๆ ท่ีศึกษาจากชั้นเรียนมาแกปั้ญหาโจทย์
ต่างๆ ในวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑ ์  เช่น   คณิตศาสตร์    วทิยาศาสตร์    และภาษาต่างประเทศ โปรแกรม
ประเภทน้ีจะไม่สอนเน้ือหาใหม่   แต่จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนกฎเกณฑ ์  แนวคิด 
และหลกัการต่างๆ  หากผูเ้รียนตอ้งการโปรแกรมประเภทแบบฝึกหดั     โดยทัว่ไปมิไดมุ้่งท่ีจะสอน  
จึงควรใชห้ลงัจากการท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหามาแลว้  โดยอาจใชห้ลงัจากท่ีไดใ้ชโ้ปรแกรม ประเภทสอนเน้ือหา 
หรือประเภทสถานการณ์จ าลอง  หรือจากการท่ีผูเ้รียนไดอ่้านต าราหรือไดเ้รียนมาแลว้ 
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3. โปรแกรมประเภทสถานการณ์จ าลอง ( Simulation ) เป็นโปรแกรม 
ท่ีน าเสนอบทเรียนในรูปแบบการจ าลองสถานการณ์   ให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัเหตุการณ์   ในลกัษณะ 
ท่ีใกลเ้คียงกบัประสบการณ์จริง เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์ เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ 
ควบคุมสถานการณ์ หรือตดัสินใจแกปั้ญหา  โดยมีค าแนะน าเพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูเ้รียน และมีการ
แสดงผลลพัธ์จากการตดัสินใจนั้นๆ     สถานการณ์จ าลองช่วยใหเ้กิดความปลอดภยั   ในกรณี 
ท่ีการเรียนรู้ภายใตส้ถานการณ์จริงอาจไม่ปลอดภยั หรือช่วยลดตน้ทุนในการเรียนการสอน ท่ีหากใช้
สถานการณ์จริงอาจมีค่าใชจ่้ายมาก  โดยสถานการณ์จ าลองน้ีอาจเป็นการจ าลองการทดลองวทิยาศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์  การซอ้ขายหุน้ เป็นตน้ สถานการณ์เป็นเทคนิคการสอนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้สูงมาก 
นอกจากจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนแลว้    ผูเ้รียนยงัไดท้ดลองมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีคลา้ยกบัความเป็น
จริงของโลก   ท่ีเขาจะไดพ้บการจ าลองสถานการณ์    มกัจะมีการยน่ยอ่ความเป็นจริงโดยการมองขา้มหรือ
เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นจริงบางอยา่งไปบา้ง แต่นั้นก็เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจสถานการณ์ได้
ง่ายข้ึน  
       4.โปรแกรมประเภทเกมการสอน  ( Game )  เป็นโปรแกรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน 
ไดฝึ้กทกัษะ   โดยวธีิการกระตุน้ความตอ้งการท่ีจะเรียน  โดยการสร้างแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความทา้ทาย  ความ
อยากรู้อยากเห็น จินตนาการ และความรู้สึกวา่ตนเป็นผูค้วบคุมบทเรียน การใชเ้กมการสอนเป็นการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีจุดประสงคใ์หผู้เ้รียนไดพ้ฒันา ไดพ้ฒันาทกัษะความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงคลา้ยกบั
สถานการณ์จ าลอง แต่เกมอาจสร้างจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริงหรือจากการคิดฝันข้ึนมา โดยมีการสร้างฉาก 
(Scenario) เช่น  สนามแข่งรถ  หว้งอวกาศ ตอ้งมีการก าหนดกฎในการเล่นหรือการแข่งขนั มีการลงโทษเม่ือ
ท าผดิกฎ  อาจมีการใหผู้เ้ล่นเลือกระดบัความยากง่าย   ผูเ้ล่นตอ้งเคล่ือนไหวหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัโปรแกรมอยู่
ตลอดเวลาบนความไม่แน่นอนของขอ้ค าถาม ค าตอบ  โจทย ์ปัญหา  ขนาด หรือทิศทาง ซ่ึงเปล่ียนแปลงไป
โดยการสุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความทา้ทาย มีการใหค้ะแนน การตดัสินผลการแพช้นะ และการ
ใหร้างวลั การสอนดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมประเภทการสอนแตกต่างจากโปรแกรม   ท่ีมุ่งท่ีความ
บนัเทิงอยา่งเดียว โดยไม่มีจุดประสงคจ์ะสอนอะไร คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม  ไม่มีก่ีทบทวนสรุป
เน้ือหาท่ีจ าเป็น หรือการแนะน าแหล่งความรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมใหผู้เ้รียน ไม่มีการปู
พื้นฐานความรู้ก่อนเรียนหรือการทดสอบก่อนเรียน 
              5. โปรแกรมประเภทแบบทดสอบ  (Test)  การทดสอบหรือการประเมินผล 
การเรียนมีความส าคญัมาก ในกระบวนการเรียนการสอน การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประเมินผลสามารถ
ท าได ้2 วธีิ วธีิแรก ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างแบบทดสอบ เก็บแบบทดสอบไว ้
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ในลกัษณะคลงัขอ้สอบ ช่วยสุ่มเลือกแบบทดสอบเพื่อพิมพล์งกระดาษ และช่วยคิดคะแนน วธีิน้ีผูเ้รียนท า
ขอ้สอบบนกระดาษ  วธีิท่ีสองใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการสอบ   โดยผูเ้รียนท าขอ้สอบ ดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ TOEFL ในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือทดสอบความรู้และทกัษะบางชนิดท่ีไม่สามารถท าไดโ้ดยเคร่ืองมือชนิดอ่ืน เช่น 
โปรแกรมจ าลองการบิน ( Fight Simulator) ท่ีใชท้ดสอบนกับินฝึกหดัท่ีผา่นการเรียนรู้ทฤษฎีเก่ียวกบัการ
บงัคบัเคร่ืองบินมาแลว้ ก่อนท่ีจะใหไ้ปฝึกกบัเคร่ืองบินจริงต่อไป  
  การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบ่งตามลกัษณะของวธีิการน าเสนอ 
เน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอน สามารถสรุปไดเ้ป็น 8 ประเภท ดงัน้ี (ไพโรจน์   ตีรณธนากุล  
และไพบูลย ์เกียรติโกมล, 2542) 

1. แบบการสอน (Instruction) เพื่อใชส้อนความรู้ใหม่แทนครู ซ่ึงจะเป็น 
การพฒันาแบบ Self Study Package เป็นรูปแบบของการศึกษาดว้ยตนเอง จะเป็นชุดการสอนท่ีจะตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงั และทกัษะในการพฒันาท่ีสูงมาก เพราะจะยากเป็นทวคูีณกวา่การพฒันาชุดการสอนแบบโมดูล
หรือแบบโปรแกรมท่ีเป็นต ารา ซ่ึงคาดวา่จะมีบทบาทมากในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยเฉพาะ IMMCAI 
:Interaction Multi Media CAI บน Internet 
 

 
 

ภาพท่ี  5 แสดง CAI แบบการสอน (Instruction) รายวชิา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
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                                        2. แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial)  เป็นบทเรียนเพื่อทบทวน 
การเรียนจากหอ้งเรียนหรือจากผูส้อนโดยวธีิใด ๆ จากทางไกล หรือทางใกลก้็ตาม การเรียนมกัจะไม่ใช่ความรู้ 
ใหม ่ หากแต่จะเป็นความรู้ท่ีเคยไดรั้บมาแลว้ในรูปแบบอ่ืนๆ  แลว้ใชบ้ทเรียนซ่อมเสริมเพื่อ 
ตอกย  ้า ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ดีข้ึนสามารถใชท้ั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ดงันั้น CAI  
ประเภทน้ีจึงไม่สามารถน ามาสอนแทนครูไดท้ั้งหมด เพียงแต่น ามาใชส้อนเสริมหรือใชท้บทวน 
ในรายวชิาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนมาแลว้ในชั้นเรียนปกติ 
 
 

 
 

ภาพท่ี  6  แสดง CAI แบบสอนเสริม (Tutorial) สอนวธีิการใชซ้อฟตแ์วร์ Microsoft SQL Server 
 

3.  แบบฝึกหดัและฝึกปฏิบติั (Drill and Practice) เพื่อใชเ้สริมการปฏิบติั 
หรือเสริมทกัษะ กระท าบางอยา่งใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึนและเกิดทกัษะท่ีตอ้งการได ้เป็นการเสริมประสิทธิผลการเรียน
ของผูเ้รียน สามารถใชใ้นห้องเรียน เสริมขณะท่ีสอนหรือนอกหอ้งเรียน ณ ท่ีใด เวลาใดก็ได ้สามารถใชฝึ้กหดั
ทั้งทางดา้นทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และช่างอุตสาหกรรมดว้ย 
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4. แบบสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เพื่อใชส้ าหรับการเรียนรู้หรือ 
ทดลองจากสถานการณ์ท่ีจ าลองจากสถานการณ์จริง ซ่ึงอาจจะหาไม่ไดห้รืออยูไ่กล ไม่สามารถน าเขา้มาใน
หอ้งเรียนได ้หรือมีสภาพอนัตราย หรืออาจส้ินเปลืองมากท่ีตอ้งใชข้องจริงซ ้ า ๆ สามารถใชส้าธิตประกอบการ
สอน ใชเ้สริมการสอนในห้องเรียน หรือใชซ่้อมเสริมภายหลงัการเรียนนอกห้องเรียน ท่ีได ้เวลาใด ก็ได ้
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 7 แสดงซอฟตแ์วร์ Digital Works จ าลองการเช่ือมต่อวงจรดิจิตอล (Digital) 
 

5. แบบสร้างเป็นเกม (Game)  การเรียนรู้บางเร่ือง  บางระดบั บางคร้ัง  
การพฒันาเป็นลกัษณะเกม สามารถเสริมการเรียนรู้ไดดี้กวา่ การใชเ้กมเพื่อการเรียน สามารถใชส้ าหรับการ
เรียนรู้ความรู้ใหม่หรือเสริมการเรียนในห้องเรียนก็ได ้รวมทั้งสามารถสอนทดแทนครูในบางเร่ืองไดด้ว้ย จะ
เป็นการเรียนรู้จากความเพลิดเพลิน เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีระยะเวลาความสนใจสั้น เช่น เด็ก หรือในภาวะ
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่อ านวย เป็นตน้ 
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ภาพท่ี  8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม (จบัคู่) สอนพยญัชนะไทย 
 

   6. แบบการแกปั้ญหา (Problem Solving)  เป็นการฝึกการคิด การตดัสินใจ 
สามารถใชก้บัวชิาการต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหส้ามารถคิด แกปั้ญหา ใชเ้พื่อเสริมการสอนในหอ้งเรียน 
หรือใชใ้นการฝึกทัว่ ๆ ไป นอกหอ้งเรียนก็ได ้เป็นส่ือส าหรับการฝึกผูบ้ริหารไดดี้ 
    7. แบบทดสอบ (Test)   เพื่อใชส้ าหรับตรวจวดัความสามารถของผูเ้รียน สามารถใช้
ประกอบการสอนในห้องเรียน   หรือใชต้ามความตอ้งการของครู   หรือของผูเ้รียนเอง  
รวมทั้งสามารถใชน้อกห้องเรียน เพื่อตรวจวดัความสามารถของตนเองไดด้ว้ย 
     8. แบบสร้างสถานการณ์เพื่อให้คน้พบ (Discovery) เป็นการจดัท าเพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้ จากประสบการณ์ของตนเอง โดยการลองผดิลองถูกหรือเป็นการจดัระบบ น าร่องเพื่อช้ีน าสู่
การเรียนรู้ สามารถใชเ้รียนรู้ ความรู้ใหม่หรือเป็นการทบทวนความรู้เดิม  และใชส้ าหรับประกอบการสอนใน
หอ้งเรียน หรือการเรียนนอกหอ้งเรียน หรือสถานท่ีใด  เวลาใด ก็ได ้

 
การเตรียมการท าส่ือ CAI   

ส่ิงท่ีตอ้งท าในขั้นเตรียมการ มีดงัน้ี 
1. วางแผน ประกอบดว้ยการใชเ้วลาโดยก าหนดวา่ในแต่ละขั้นตอนจะใช ้

เวลาเท่าใด  แผนงบประมาณวา่จะมีค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง เป็นจ านวนเท่าใด  จะสามารถของบประมาณ 
จากท่ีไหนไดบ้า้ง  หรือตอ้งเตรียมเอง แลว้พยายามท าใหส้ าเร็จตามระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด 
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2. เตรียมตวั ส่ิงท่ีควรท าในการเตรียมตวั คือ  การหาความคิดท่ีดีๆ ในการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นส่ือช่วยสอนแก่ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการดูโปรแกรมท่ีสอนใน
หวัขอ้วชิาเดียวกบัท่ีเราจะท าท่ีคนอ่ืนพฒันาไว ้ รวมทั้งท่ีมีการผลิตขายในเชิงพาณิชยย์ิง่ดูมากยิง่ข้ึน   การ
ปรึกษาหารือกบัครู-อาจารยท์่านอ่ืนท่ีสอนวชิานั้น  หรือเคยมีประสบการณ์ในการพฒันาหรือการใชส่ื้อ
ประเภทน้ีมาก่อนก็อาจท าให้เราไดแ้นวคิดท่ีดีๆ    หากสามารถท าถึงจดัประชุม   เพื่อระดมสมองกนัอยา่งท่ี
ผูพ้ฒันาในเชิงพาณิชยท์  ากนัไดก้็ยิง่ดี 

3. เตรียมทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ ทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึง ต ารา หนงัสืออา้งอิง   
ภาพ เสียง ละส่ืออ่ืนๆ ท่ีคิดวา่จะน ามาใชป้ระกอบในส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ท่ีเราจะพฒันาน้ี   รวมถึง
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิในเน้ือหาวชิาท่ีจะผลิต ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในดา้น
การออกแบบการสอน และผูเ้ช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์    ในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเตรียม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และซอฟตแ์วร์ท่ีจะใชใ้นการพฒันาโปรแกรม   และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใหผู้เ้รียน
ใช ้
  

ขั้นตอนการออกแบบ 
  เม่ือผูพ้ฒันาโปรแกรมไดเ้ตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตส่ือ CAI เรียบร้อยแลว้ 
ควรด าเนินการออกแบบ ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค ์ เป็นการวเิคราะห์ส่ิงต่างๆ ท่ีผูเ้รียน 
จะตอ้งเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมและทกัษะต่างๆ ซ่ึงอาจจะอิงตามมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับการสอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มีขอ้พิจารณา ดงัน้ี 

1.1 จะเลือกเน้ือหาใดมาพฒันาเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ 
บางเน้ือหา ส่ืออ่ืน เช่น หนงัสือ โปสเตอร์  เทปเสียง  เทปภาพ  หรือกิจกรรมกลุ่ม อาจจะเหมาะสมกวา่ 

1.2 บทเรียนท่ีก าลงัพฒันาน้ี ประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นอยา่งไร  
พุทธิพิสัย  ทกัษพิสัย  หรือจิตพิสัย 

1.3 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของการเรียนรู้แต่ละประเภทอยูใ่นระดบัใด หาก
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ประเภทพุทธิพิสัย จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมประกอบดว้ย 6 ระดบั  ไดแ้ก่ ความรู้
ความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้  การวเิคราะห์  การสังเคราะห์ และการประเมินค่า หากเป็นประเภททกัษ
พิสัย จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมแบ่งเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัการเลียนแบบ การท าตามแบบการท าอยา่ง
ถูกตอ้ง  การท าอยา่งต่อเน่ือง   และการท าอยา่งเป็นธรรมชาติ    หากเป็นประเภทการเรียนรู้ 

 
 
 
 



52 
 
ประเภทจิตพิสัย  พฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย 6  ระดบั ไดแ้ก่  ระดบัการรับรู้  การตอบสนอง   
การสร้างคุณค่า  การจดัระบบ  และการสร้างลกัษณะนิสัย   

1.4 จะเลือกวธีิการสอนแบบใด    แบบสอนเน้ือหา     แบบฝึกหดั   
แบบสถานการณ์จ าลอง  แบบเกม  หรือแบบทดสอบ 

1.5 จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการและทกัษะอะไรบา้ง เพื่อใหก้ารเรียนรู้ 
ประสบความส าเร็จ เช่นการเรียนฟิสิกส์ จ  าเป็นตอ้งมีความรู้วชิาคณิตศาสตร์มาก่อน 

1.6  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนมีอ าไรบา้ง เช่น ความสนใจ  แรงจูงใจ   
การควบคุมบทเรียน 

1.7  ล าดบัขั้นสอนเป็นอยา่งไรโดยล าดบัขั้นในการสอนจะข้ึนอยูก่บัวธีิการ
สอนท่ีเลือกใช ้ เช่น หากเลือกใชว้ธีิสอนแบบสอนเน้ือหา  ล าดบัขั้นในการสอนก็จะเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน 
การน าเสนอเน้ือหา  การฝึกปฏิบติั  การใหผ้ลยอ้นกลบั  และการสรุปบทเรียน 

2. ออกแบบ วธีิการสอน  ท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
2.1  แบบผงังาน ใชอ้ธิบายล าดบัขั้นตอนและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 

กบับทเรียน ปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ นั้น สามารถพรรณนาไดดี้ท่ีสุด   โดยการแสดงให้เห็นเหตุการณ์และ 
การตดัสินใจต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโปรแกรม เช่น  เม่ือไรจะน าเสนอขอ้ความ  ภาพ  หรือภาพเคล่ือนไหว   
เม่ือผูเ้รียนท าผิดจะเกิดอะไรข้ึน และเม่ือไรจะจบบทเรียน เป็นตน้ 

2.2 แบบสตอรีบอร์ด  คือ ขอ้ความและภาพท่ีจะปรากฏใหเ้ห็นบนจอภาพ
คอมพิวเตอร์  ขณะท่ีผงังานแสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์และการตดัสินใจต่างๆ  สตอรีบอร์ดแสดงให้เห็นเน้ือหา
บทเรียน และวธีิการน าเสนอบทเรียน ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งร่างทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีใชใ้นการสอนซ่ึงจะปรากฏบน
จอภาพทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมโปรแกรมไปจนกระทั้งส้ินสุดโปรแกรม  เช่น  ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอค าถาม ผล
ป้อนกลบั เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์  ร่างท่ีจดัท าลงในกระดาษน้ีควรไดรั้บการประเมินและ
ทบทวนอยา่งเอาใจใส่จากผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบการสอนร่วมในการพฒันา
โปรแกรมทุกคน นอกจากน้ีการน าร่างน้ีไปตรวจสอบกบัคนท่ีเป็นตวัแทนของผูท่ี้จะเรียนดว้ยโปรแกรมน้ี 
และกบัคนท่ีไม่มีความรู้ในเน้ือหาวชิาน้ีมาก่อน ก็มีความส าคญั  การท าเช่นน้ีจะท าใหส่ิ้งท่ีก ากวม สับสน  
เน้ือหาผดิพลาด ง่ายหรือยากไปท่ีมีอยูไ่ดรั้บการแกไ้ข   
 
 ขั้นผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  ขั้นผลิตเป็นขั้นตอนการน าส่ิงท่ีจดัท าข้ึนทั้งหมดบนกระดาษ ในขั้นออกแบบมาสร้าง
โปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ (กรมวชิาการ,2546)  โดยอาศยั เคร่ืองมือต่างๆ เช่น เคร่ืองมือสร้าง 
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ภาพกราฟิก  เคร่ืองมือสร้างภาพเคล่ือนไหว   เคร่ืองมือตดัต่อเสียง  เคร่ืองมือส าหรับแปลงสัญญาณและ 
ตดัต่อวดีีทศัน์ และซอฟทแ์วร์ท่ีเรียกวา่ Authoring   tool    เช่น   Authorware ,   IconAuthor,   ToolBook, 
HyperStudio, CAI Creator  ซอฟตแ์วร์ส าหรับสร้างโปรแกรมเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารสร้าง
โปรแกรมง่ายข้ึน เพราะไม่ตอ้งเขียนค าสั่ง ใหค้อมพิวเตอร์ท างาน  ดว้ยภาษาโปรแกรม (Programming  
laguages) ท่ีนกัเขียนโปรแกรมใชก้นัในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัว่ไป   เช่น Pascal, Visual, Basic 
หรือ ภาษา C  เคร่ืองมือส าหรับสร้างโปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ มีทั้งประเภทท่ีสร้างโปรแกรมโดย
ใชภ้าพสัญลกัษณ์ มาวาง เรียงต่อกนัในลกัษณะผงังาน (Icon-based)  เช่น Authorware , IconAuthor และ
ประเภทท่ีสร้างโปรแกรมเป็นหนา้ๆ แบบหนา้หนงัสือ (Page-based) เช่น  ToolBook, Hyper  Studio ไม่วา่จะ
ใชเ้คร่ืองมือสร้างโปรแกรมประเภทใด ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งท าเม่ือสร้างโปรแกรมข้ึนมาแลว้ ก็คือ การ
ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาขอ้ผดิพลาด (Bug)   และท าการแกไ้ข (Debug)   ขอ้ผดิพลาดท่ีพบ 
 
 หลกัการน าส่ือประสม (Multimedia) มาใช้ในส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  หลกัการใชส่ื้อประเภทต่างๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (กรมวชิาการ,2546) อาศยั
หลกัการเดียวกบัส่ือการศึกษาผา่นจอภาพทัว่ไป ดงัน้ี 

1. ขอ้ความ ส่ิงท่ีควรพิจาณาในการใชข้อ้ความในบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนประกอบดว้ย  รูปแบบและขนาดตวัอกัษร ความหนาแน่นของตวัอกัษร  สีของขอ้ความ และ 
การวางรูปแบบขอ้ความ 

1.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษร  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงเป็นหลกัในการเลือก 
รูปแบบและขนาดตวัอกัษรท่ีเหมาะสม คือ ระดบัของผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑก์ลุ่มผูอ่้านชา้ ขนาดของ
ตวัอกัษรตอ้งใหญ่กวา่กลุ่มผูเ้รียนในกลุ่มท่ีอ่านคล่อง เพราะตวัอกัษรท่ีใหญ่เกินไปท าใหก้ารอ่านชา้ลง 
ตวัอกัษรท่ีเล็กเกินไปท าใหอ่้านล าบาก อนัจะมีผลใหก้ารท าความเขา้ใจมีประสิทธิภาพนอ้ยลง งานวจิยั
เก่ียวกบัขนาดของตวัอกัษรช้ีวา่ ขนาดตวัอกัษรส าหรับหวัเร่ือง ควรอยูร่ะหวา่ง 19-37 พอยต ์(point)  ในขณะท่ี
ขนาดตวัอกัษรปกติ ควรมีขนาดระหวา่ง 12-19 พอยต ์ ช่องวา่งระหวา่งบรรทดัไม่ควรชิดหรือห่างเกินไป  
ช่องวา่งท่ีห่างเกินไปท าใหสู้ญเสียความต่อเน่ืองของมโนทศัน์  

1.2 ความหนาแน่นของตวัอกัษร ผลการวจิยัพบวา่  ผูเ้รียนชอบจอภาพ 
ท่ีมีความหนาแน่ของตวัอกัษรประมาณร้อยละ 40 -50  ของพื้นท่ีหนา้จอมากท่ีสุด และพบวา่ในวชิาท่ีมีเน้ือหา
ยาก    ผูเ้รียนจะชอบจอภาพท่ีมีความหนาแน่นสูง   เน่ืองจากจอภาพท่ีมีความหนาแน่น ขององคป์ระกอบต่างๆ 
สูง จะมีขอ้มูลท่ีช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือหา  และแนวคิดหลกัต่างๆ   ชดัเจนและต่อเน่ืองข้ึน 
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1.3 สีขอ้ความ  สีเป็นตวักระตุน้ประสาทการรับรู้     ท่ีส าคญั การใชสี้ 
เหมาะสมจะช่วยใหอ่้านง่ายและสบายตา การก าหนดสีขอ้ความตอ้งพิจารณาสีพื้นหลงัประกอบเสมอ เรียกวา่ 
คู่สี ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ชอบคู่สีอกัษรขาวบนพื้นสีน ้าเงิน อกัษรเขียวบนพื้นด า และอกัษรด าบน
พื้นเหลือง หากใชพ้ื้นสีเป็นสีเทา คู่สีท่ีผูเ้รียนชอบ คือ สีฟ้า สีแดง สีม่วง และสีด า หลกัการเก่ียวกบัสีท่ีส าคญั
อีกขอ้หน่ึง คือ ควรใชพ้ื้นหลงัเป็นสีเขม้มากกวา่สีอ่อน เน่ืองจากสีเขม้ ช่วยลดความสวา่งของจอภาพ ท าให้
รู้สึกสบายตา มากกวา่การใชสี้อ่อนเป็นพื้นหลงั และช่วยลดความลา้ของตา เม่ือตอ้งมองจอภาพเป็นเวลานาน 

1.4 การวางรูปแบบขอ้ความ การน าเสนอขอ้ความ ให้อ่านง่าย  สวยงาม 
 น่าสนใจท าไดห้ลายวธีิ โดยทัว่ไป สามารถใชห้ลกัการออกแบบงานกราฟิกทัว่ไป ท่ีค  านึงถึงความสมดุลของ
หนา้จอโดยรวม (balance)   และความเรียบง่าย (Simplicity)  ความสมดุลของหนา้จอโดยรวม   คือ การเฉล่ีย
น ้าหนกัขององคป์ระกอบทั้งหมด บนจอภาพทั้งซา้ย  ขวา  บน  และล่าง  อยา่งเหมาะสม ความเรียบง่าย เป็น
คุณสมบติัของการออกแบบส่ือทุกประเภท   การออกแบบใหมี้ความเรียบง่ายแต่น่าสนใจดว้ยนั้นท าไดย้าก  

2. ภาพน่ิง  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   และส่ือการสอน 
ทุกชนิด ผูอ้อกแบบพยายามใชภ้าพประกอบการอธิบายเสมอ เพราะการใชภ้าพจะช่วยลดความแตกต่างของ
ผูเ้รียน  เช่น  เพศ  ภูมิหลงั  พื้นฐานทางวฒันธรรม  พื้นฐานทางสังคม ฯลฯ   ใหน้อ้ยลง ช่วยให ้
ความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน ผลการวจิยัพบวา่ ภาพสีเหมือนจริงใหก้ารรับรู้ไดม้าก
ท่ีสุด  ในขณะท่ีภาพขาวด าเหมือนจริง    ใหป้ระสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มภาพขาวด า ดว้ยกนั  
ส่วนในกลุ่มภาพสี ภาพสีเหมือนจริงยงัคงใหป้ระสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มากท่ีสุดเช่นกนั 

3. ภาพเคล่ือนไหว มี 2 ประเภท  
3.1 ภาพเคล่ือนไหว 2   มิติ   (2  Dimensions Animation )     คือ  

ภาพเคล่ือนไหวท่ีวาดข้ึนบนกระดาษเป็นเฟรมๆ แลว้สแกนเขา้ไปจดัเรียงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออาจสร้าง
ดว้ยโปรแกรมสร้างภาพกราฟิกทัว่ไป ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะแบนเน่ืองจากมีเฉพาะดา้นกวา้งและ
ดา้นยาว อยา่งภาพยนตร์การ์ตูนส าหรับเด็กในโทรทศัน์ทัว่ไป โดยอาจใส่แสงเงาเขา้ไปเพื่อใหดู้เป็นธรรมชาติ
มากข้ึน 

3.2 ภาพเคล่ือนไหว   3   มิติ    (3 Dimensions Animation )    คือ  
ภาพเคล่ือนไหวท่ีตอ้งสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยการสร้างตวัแบบหรือท่ีเรียกวา่ โมเดล ข้ึนก่อน โดย
โมเดลน้ีจะมีทั้งดา้นกวา้ง ดา้นยาว และดา้นลึก คือ  มีทั้งแกน X  แกน Y และแกน Z ตวัโมเดลน้ี 
จะคลา้ยโครงเส้นลวดตาข่ายหรือร่างแห  เรียกวา่  Wire frame เม่ือไดโ้มเดลแลว้ จึงก าหนดเง่ือนไข 
ใหโ้ปรแกรมไปด าเนินการสร้าง หรือท่ีเรียกวา่ Render  ข้ึนเป็นภาพเคล่ือนไหว  3  มิติ  ตามตอ้งการ  
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โดยเง่ือนไขนั้นสามารถก าหนดไดท้ั้งลกัษณะของผวิวตัถุ เช่น เงาวาวแบบแกว้ หยาบแบบหิน หรือ 
เรียบแบบพลาสติก  ประเภทของแหล่งก าเนิดแสง และทิศทางของแสงเงา   ลกัษณะการเคล่ือนไหว 
และทิศทางการเคล่ือนไหว 
  ภาพเคล่ือนไหวท่ีน ามาใชใ้นส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     มกัเป็นการใชเ้พื่อจ าลอง
กระบวนการท่ีไม่อาจแสดงใหเ้ห็นง่ายดว้ยวธีิการอ่ืน เช่น การท างานของอวยัวะภายในร่างกาย การส่ง
สัญญาณไฟฟ้าในระบบประสาท การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน การใชภ้าพเคล่ือนไหวเป็นตวัการ์ตูนท่ีมี
ลกัษณะเป็นตวัละครเดินเร่ือง มกัใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเด็กเล็ก  และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประเภทเกม การใชภ้าพเคล่ือนไหวช่วยใหส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนใจ แต่ไม่ไดช่้วยให้
เกิดการเรียนรู้มากกวา่ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวท่ีน ามาใชพ้ร้อมกนัหลายจุดในจอภาพเดียวอาจลดทอนการ
เรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนไม่ทราบวา่ออกแบบโปรแกรมตอ้งการใหพุ้ง่ความสนใจไปท่ีใด 

4. เสียง  ประสาทหูเป็นช่องทางการรับรู้รองลงมาจากประสาทตา หลกัการ 
ใชเ้สียงประกอบโปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ สรุปไดด้งัน้ี 

4.1 เสียงบรรยาย ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและระดบัของผูเ้รียน  
การออกแบบเสียงมีความชดัเจนถูกตอ้ง การใชเ้สียงเพื่อบอกหนา้ท่ีของปุ่มหรือรายการใหเ้ลือกต่างๆ ควรสั้น
และกระชบั ควรใหผู้เ้รียนสามารถปรับความดงั-ค่อยของเสียง หรือแมก้ระทัง่ปิดเม่ือไม่ตอ้งการฟังได ้ ไม่ควร
ออกแบบใหมี้เสียงอ่านขอ้ความท่ีเป็นเน้ือหา เวน้แต่จะมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเช่นการสอนอ่าน 

4.2 เสียงเอฟเฟ็กต ์(Sound effect) ควรมีความสม ่าเสมอในการใชเ้สียง 
เอฟเฟ็กตป์ระกอบ การควบคุมกิจกรรมต่างๆบนจอภาพ  เช่น เสียงท่ีใชป้ระกอบการเลือกปุ่มควบคุมเส้นทาง
เดินของโปรแกรม การใชเ้สียงเป็นตวัป้อนกลบั เม่ือตอบค าถามถูกหรือผดินั้น เม่ือผูเ้รียนตอบถูกควรใชเ้สียง
สูงและเร้าใจ หากตอบผดิควรใชเ้สียงสั้นและต ่า ความยาวของเสียงควรสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการแสดง
ภาพ 

4.3 เสียงดนตรี  ควรตรวจสอบเร่ืองลิขสิทธ์ิของดนตรีท่ีน ามาใชก้รณีท่ีใช ้
เสียงดนตรีเป็นเสียงดนตรีพื้น (Background music)  ไม่ควรใหเ้สียงดนตรีดงัเกินไปจนรบกวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

5. วดิีทศัน์ เกิดจากการบนัทึกภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในธรรมชาติ  เสมือนหน่ึง 
เป็นการน าผูเ้รียนไปเห็นเหตุการณ์ในสถานการณ์จริง การน าวดีีทศัน์มาใชค้วรค านึงถึงขนาดหากเล็กเกินไป
ผูเ้รียนอาจเห็นส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอไม่ชดัเจนหากใหญ่เกินไปก็อาจกินเน้ือท่ีในหน่วยความจ า 
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มากหรือเกิดอาการภาพและเสียงสะดุด ควรมีปุ่มส าหรับใหผู้เ้รียนคลิกเพื่อหยดุการแสดงเม่ือไม่ตอ้งการดูต่อ 
และมีปุ่มส าหรนบัคลิกเพื่อดูวดิีทศัน์นั้นซ ้ า 
 

คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยทัว่ไปจะมีคู่มือผูเ้รียน   คู่มือผูส้อน คู่มือดา้นเทคนิค 
และวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอน 
  คู่มือผูเ้รียน  อาจประกอบดว้ยค าเตือนท่ีส าคญัๆ  ค าน า อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น การเขา้สู่โปรแกรม 
การใชโ้ปรแกรม เน้ือหาบทเรียนโดยยอ่ แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชใ้นโปรแกรม ขอ้มูลดา้นเทคนิค ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับผูย้งัไม่คุน้เคยกบัคอมพิวเตอร์ และค าแนะน าเก่ียวกบัการศึกษาต่อ หลงัจากใชโ้ปรแกรมน้ีแลว้ 
  คู่มือผูส้อน   อาจประกอบดว้ยค าเตือนท่ีส าคญัๆ ค าน า อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น วธีิการท าส าเนา
โปรแกรมหรือขอ้มูล การติดตั้งอุปกรณ์การเขา้สู่โปรแกรม การใชโ้ปรแกรม การใชโ้ปรแกรมเน้ือหาบทเรียน
โดยยอ่  แบบฟอร์มหรือกระดาษท าการต่างๆ ท่ีใชใ้นโปรแกรม  แบบทดสอบ แผน่ใสส าหรับผูส้อนใชแ้นะน า
การใชโ้ปรแกรมแก่นกัเรียน  การเขา้ถึงและใชง้านโปรแกรม ส่วนท่ีใชเ้ฉพาะผูส้อน ขอ้มูลดา้นเทคนิค
ท่ีจ าเป็นส าหรับผูย้งัไม่คุน้เคยคอมพิวเตอร์ ค าแนะน าเก่ียวกบัการศึกษาต่อจากโปรแกรมน้ี ดชันี และการ
อา้งอิงต่างๆ   
  คู่มือดา้นเทคนิค คู่มือดา้นเทคนิคมีความจ าเป็นส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี
ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางเทคนิคอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการใชค้อมพิวเตอร์ทัว่ไป เช่นการใชง้านโปรแกรมในระบบ
เครือข่าย การใชโ้ปรแกรมตอ้งมีการต่อเช่ือมกบัอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ  เช่น ไมโครโฟน  กลอ้งถ่ายวดีีทศัน์   
เคร่ืองพิมพ ์ และการใชโ้ปรแกรมท่ีออกแบบให้ผูส้อนสามารถเพิ่ม ดดัแปลง หรือแกไ้ขแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบได ้
  วสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบางโปรแกรม อาจมีวสัดุ
อุปกรณ์อ่ืนประกอบ  เช่น  แบบฝึกหดั  แผนท่ี หรือแผนภูมิขนาดใหญ่  แถบบนัทึกภาพ  และแถบบนัทึกเสียง  
วสัดุอุปกรณ์ประกอบบางอยา่งจดัท าส าหรับผูส้อนเท่านั้น เช่น ตน้ฉบบั  เอกสารส าหรับใหผู้ส้อนท าส าเนา
แจกผูเ้รียนหรือส่ิงท่ีจะใหผู้เ้รียนดูเฉพาะเม่ือเสร็จส้ินการสอนแต่ละตอน 
 
 การประเมินและแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม 
  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ในการพฒันาโปรแกรมหลงัจากการผลิตโปรแกรม คู่มือและ
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จส้ินลง  กุญแจส าคญัของความส าเร็จของโปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ คือ การ
ทดลองและปรับปรุงหลายๆคร้ัง หากพบขอ้ผิดพลาด ก็ตอ้งแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดนั้น  

 
 
 



57 
 
ตนกระทั้งโปรแกรมท างานไดทุ้กอบ่าง ไม่วา่ผุเ้รียนจะท าอะไรแปลกๆ หรือท าส่ิงท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
ระหวา่งเรียนก็ไม่ท าใหโ้ปรแกรมท างานผดิพลาด ส่ิงท่ีตอ้งประเมินและแกไ้ข ปรับปรุง  ในขั้นตอนน้ี ยงั
ครอบคลุมถึงการประเมินเพื่อปรับปรุงภาษาและไวยากรณ์  การประเมินส่ิงอ่ืนๆ ท่ีปรากฏบนหนา้จอ
นอกเหนือจากภาษาและไวยากรณ์    การประเมินค าถามและเมนูต่างๆ การประเมินประเด็นอ่ืนๆ ดา้น
การศึกษา การประเมินส่ิงท่ีมองไม่เห็นในบทเรียน  เช่น  เม่ือผูเ้รียนออกจากหนา้จอนั้นโปรแกรมไดบ้นัทึก 
ตามท่ีไดอ้อกแบบไวห้รือไม่  การประเมินเน้ือหาวชิา โดยผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหาท่ีไม่ไดร่้วมพฒันาโปรแกรม
น้ี  และสุดทา้ยเป็นการประเมินวสัดุอุปกรณ์ประกอบ  

             ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม การสลบัล าดบัขั้นตอน  
อาจเกิดข้ึนไดต้ามความจ าเป็น  เช่น  บางคร้ังอาจตอ้งรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ก่อนท่ีจะก าหนดเป้าหมาย 
นอกจากน้ี การด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ   เม่ือมีการประเมินยอ่ยในบางขั้นตอนท าใหต้อ้งกลบัไปแกไ้ข 
ปรับปรุง บางส่ิงบางอยา่ง   หรือกระทั้งหมดในขั้นตอนท่ีผา่นมาอยูเ่สมอ   การพฒันาโปรแกรมการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพสูง   ไม่อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยการผลิตแบบเส้นตรงทางเดียว แต่จะเกิดข้ึนโดยการผลิต
แบบหมุนเวยีนกลบัไปกลบัมาและการคอยสังเกต   
 

การทดลองเพ่ือทราบคุณภาพของส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
การทดลองเพื่อทราบคุณภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ท าไดโ้ดย อาศยั 

แบบประเมินผลก่อนเรียน และแบบประเมินผลหลงัเรียน     แบบประเมินผลท่ีใชว้ดัคุณภาพของ
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดต้อ้งเป็นแบบประเมินท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพก่อนน ามาใช ้กล่าวคือ  
มีความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา จ  านวนขอ้ของขอ้สอบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้   ไดต้รงกบัระดบัและครอบคลุม
ทุกจุดประสงค ์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางวิเคราะห์จุดประสงค ์ แบบประเมินผลท่ีสร้างข้ึนมาควรให้
ผูท้รงคุณวุฒิช่วยพิจารณา  ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  และภาษาท่ีใช ้เม่ือแกไ้ขปรับปรุง 
ตามค าแนะน า ของผูท้รงคุณวฒิุแลว้น าไปทดลองกบัตวัแทนของกลุ่มเป้าหมายดูวา่ แบบประเมินผลน้ี 
มีความยากง่ายเหมาะสมหรือไม่เพียงไร  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแบบประเมินใหส้มบูรณ์ เพื่อน าไปใช้
ทดลอง เพื่อหาความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยอาศยัวธีิการทางสถิติ การวเิคราะห์ 
หาความกา้วหนา้ในการเรียนรู้  ท าไดโ้ดยการน าคะแนนจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและ 
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนมาค านวณหาความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ แลว้น ามาวเิคราะห์ 
โดยการทดสอบค่าที (t-test)  ซ่ึงมีตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  แสดงตวัอยา่ง คะแนนเฉล่ียและค่าที จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
        ดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยท่ี  1,2,3 และ 4  จากการทดลองกบันกัเรียน จ านวน 30 คน 
 

หน่วยท่ี คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

ค่าที (t) 
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

1 24 14.033 18.333 18.713* 
2 29 17.367 21.933 18.439* 
3 12 6.067 9.133 18.515* 
4 8 4.700 6.200 12.040* 

*p <.05= 1.699,df = 29 
 
 
 ผลการวเิคราะห์ จากตาราง แสดงวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อน
เรียนในทุกหน่วยความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายหน่วยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05    ทุกหน่วย ผูใ้ชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
 การประเมินระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นซ่ึงมกัใชรู้ปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ให้
เลือก 3 ถึง 5 ระดบั ในแต่ละค าถาม ตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (1 คะแนน) หลงัจากหาค่าเฉล่ียแลว้ก็น ามาแปลตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
  แบบสอบถามความคิดเห็นน้ี ควรให้ผูท้รงคุณวฒิุช่วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งดา้นการใช้
ภาษา และความครอบคลุมเน้ือหา น าค าแนะน ามาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมแลว้น าไปทดลองกบั
ตวัแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพิจารณาความแจ่มชดัของขอ้ค าถามต่างๆ แลว้น าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุง
แบบสอบถามใหส้มบูรณ์ต่อไป ตวัอยา่งแบบสอบถาม ดูไดใ้นภาคผนวก  ข  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

กองวจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั การพฒันาและการใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อการ
เรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา  มธัยมศึกษา     ทั้งในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ(เดิม) สังกดักรมสามญัศึกษา (เดิม) และสังกดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็น
รายกรณีศึกษา พอสรุปไดด้งัน้ี  

กองวจิยัทางการศึกษา (2545) ไดท้  าการศึกษา   กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา    จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี  พบวา่ แนวทางการใชค้อมพิวเตอร์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียน 
ใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน   มีโปรแกรมท่ีมีสาระประโยชน์      และใหเ้วลาในการใชค้อมพิวเตอร์ 
อยา่งเพียงพอ  บา้น  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้วสัดุ อุปกรณ์ในการใชง้านสนบัสนุนใหน้กัเรียนน าความรู้ดา้น
คอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียน ชีวติประจ าวนั และจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหบุ้ตรหลานเพื่อทบทวน
ความรู้ท่ีเรียนจากโรงเรียนชุมชน  ใหบ้ริการดา้นความรู้   วทิยากร   งบประมาณและสถานท่ี    และดูการใช้
คอมพิวเตอร์ใหไ้ปแนวทางท่ีเหมาะสมร้านบริการคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ตในชุมชน  ควรลดค่าบริการ และ
มีโปรแกรมท่ีมีสาระประโยชน์การพฒันาการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียน มีล าดบัการพฒันา   โดยตระหนกัใน
ความส าคญั     และความจ าเป็นของการน าคอมพิวเตอร์  มาใชใ้นการเรียนการสอน ก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน     ก าหนดผูรั้บผดิชอบงานดา้นคอมพิวเตอร์ พฒันาครู  เปิดสอนและบริการชุมชนโรงเรียนใหก้าร
สนบัสนุนทั้งดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน และฐานขอ้มูลของโรงเรียน  ผูป้กครองมี
ส่วนในการสนบัสนุน ครู    และนกัเรียนประสบความส าเร็จในการใชค้อมพิวเตอร์ 

กองวจิยัทางการศึกษา (2545) ไดท้  าการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง จงัหวดัล าปาง   
ครูและนกัเรียนไดใ้หค้วามเห็นในภาพรวม วา่ โรงเรียน อบรมครูใหส้ามารถจดัท าส่ือส าเร็จรูปและออกแบบ
การเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอและมีประสิทธิภาพกบัการใชง้าน มี
โปรแกรมส าหรับใชใ้นวชิาต่าง ๆ บา้น  สนบัสนุนให้บุตรหลานใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ 
เป็นแหล่งในการศึกษาคน้ควา้ มีคอมพิวเตอร์และมีระบบการท างานเหมือนกบัทางโรงเรียน บิดามารดาดูแล
การใชค้อมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตของบุตรอยา่งใกลชิ้ด  ชุมชน  จดัอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ใหบุ้คคลท่ีสนใจ 
ใชค้อมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสาร หาขอ้มูล ส่งเสริมใหชุ้มชน/หน่วยงานต่าง ๆ จดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหบุ้คคลใน
ชุมชน และเยาวชนในการใชค้อมพิวเตอร์   การพฒันาการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียน  ท าตามล าดบัการพฒันา  
โดย นโยบายของโรงเรียนมุ่งเนน้พฒันาการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียน    ด าเนินงานดา้นคอมพิวเตอร์ร่วมกบั
บริษทัเอกชนทั้งในดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ 
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และหลกัสูตรการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์  การพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถใชค้อมพิวเตอร์  เพื่อ
การเรียนการสอน  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์  โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนครูและนกัเรียน
เพื่อใหส้ามารถน าคอมพิวเตอร์มาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองวจิยัทางการศึกษา (2545 ) ไดท้  าการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบวา่   แนวทางการใชค้อมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    ครูและนกัเรียนไดใ้หค้วามเห็นในภาพรวม โดย  
โรงเรียน  อบรมครูใหมี้ความรู้    ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ และส่งเสริมใหน้ ามาใชเ้ป็นส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอกบัความตอ้งการในการใชข้องครู
และนกัเรียน   ใหน้กัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง  และมีการวดัผลประเมินผลการใชบ้า้น  ส่งเสริม
การใชค้อมพิวเตอร์ของบุตรหลานในทางท่ีเกิดประโยชน์ เช่น การส่งขอ้มูลข่าวสาร หรือสืบคน้ขอ้มูล และ
จดัซ้ือ จดัหาคอมพิวเตอร์ให้บุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมจากโรงเรียน  ชุมชน  มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลของชุมชนไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ สนบัสนุนดูแลการใชค้อมพิวเตอร์ของคน
ในชุมชนใหไ้ปในทางท่ีเกิดประโยชน์ มีผูรู้้และศูนยค์อมพิวเตอร์ของชุมชน  การพฒันาการใชค้อมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน   มีล าดบัการพฒันา   โดย ผูบ้ริหารโรงเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการใชค้อมพิวเตอร์  ก าหนด
ไวใ้นเป้าหมาย และแนวปฏิบติัของโรงเรียน  ก าหนดผูรั้บผดิชอบ ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม  พฒันาครู  เปิดสอน
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุน บริหารจดัการใหมี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมใหค้รูน าไปใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ครอบครัว สนบัสนุนนกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
 ขมัน์   สุขาพนัธ์ (2549) ไดท้  าการประเมินโครงการการจดัระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนกะทูว้ทิยา จงัหวดัภูเก็ต  พบวา่ ผลการศึกษาวเิคราะห์โครงการมีความเห็นตรงกนัวา่
โครงการมุ่งจดัระบบประสิทธิภาพของโรงเรียน การจดัอบรมครูในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันา
แผนการนิเทศติดตามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัของกิจกรรม   การตรวจสอบความพร้อมของ
ทรัพยากรในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ยบุคลากร  วสัดุ   อุปกรณ์  งบประมาณ  สถานท่ี มีความเพียงพอ แต่ยงั
ขาดความเหมาะสมในการจดัระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจดับรรยากาศใหบ้ริการตอ้ง
ปรับปรุงให้เหมาะสม เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ ใฝ่รู้ในการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นกระบวนการ (Process)  
พบวา่  ครูผูรั้บบริการขอ้มูลสารสนเทศ   มีความกระตือรือร้นศึกษาดูงาน  ส่วนปัญหาของผูป้ฏิบติัการดา้น
ขอ้มูลการใหบ้ริการยงัไม่ทัว่ถึงและครอบคลุมตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ นอกจากน้ีการพฒันาบุคลากรใหมี้
ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในรูปแบบของการอบรม ยงัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท า ผลจากการ
ด าเนินงานตามโครงการ ท าใหโ้รงเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพมาตรฐานของระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา อยูใ่นระดบัดีมาก และชุมชนใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน ในดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การเป็น
วทิยากร และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา ดีมาก  
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รุ่งโรจน์   ปฐมจารุวฒัน์ ไดท้  าการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวดัทุ่งพิชยั (พรหม
วสุิทธ์ิอนุสรณ์ ) (2549) พบวา่ ก่อนและหลงัด าเนินโครงการมีผลการประเมินแตกต่างกนั  ดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลผลิต
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก และเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสูงกวา่ก่อน
การด าเนินโครงการ  ดา้นพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครู ในภาพรวม พบวา่ หลงัด าเนินโครงการอยูใ่น
ระดบัมาก สูงกวา่ก่อนด าเนินโครงการ พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ หลงัด าเนินโครงการอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น สูงกวา่ก่อนด าเนินโครงการทุกดา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นกัเรียนและผูป้กครอง นกัเรียน หลงัด าเนินโครงการพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่ก่อนด าเนินโครงการ 

จนัทร์ทิวา  กวธีระวฒัน์ (2550)  ไดป้ระเมินโครงการผลิตส่ือมีเดียออนไลน์ พบวา่ ก่อนและหลงัการ
ประเมินโครงการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยผลการประเมินหลงัการด าเนินโครงการ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ก่อนการประเมินทุกดา้น  ดา้นผลกระทบในการใชส่ื้อมลัติมีเดียออนไลน์ ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัเรียน สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนทุกรายวชิา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียน มีความพึงพอใจ ในระดบัสูง 
ดา้นความคิดเห็นของผูส้อนท่ีมีต่อการผลิตส่ือมลัติมีเดียออนไลน์  ครูมีความภูมิใจ ท่ีสมารถผลิตส่ือไดด้ว้ย
ตนเอง ไดส่ื้อตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการเนน้ และมีความตอ้งการท่ีจะรับการพฒันาดา้นศิลปะการตกแต่ง เทคนิค
การท ามลัติมีเดีย และความรู้โปรแกรมอ่ืนๆ 

ธีระศกัด์ิ  เอ่ียมสะอาด (2550) ไดป้ระเมินโครงการการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมของโรงเรียนวดั
พะเนียงแตก อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบวา่ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม มีความตอ้งการและผา่นเกณฑป์ระเมิน
ท่ีตั้งไว ้  และมีความสอดคลอ้งระหวา่งธรรมนูญโรงเรียนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการทุกขอ้  ผลการ
ประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ หลกัสูตรสถานศึกษากบัสาระการเรียนรู้  คุณสมบติัของครูผูก้บัสาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนกบัสาระท่ีเรียน สถานท่ีเรียนกบักิจกรรมการเรียน สภาพความพร้อมของอุปกรณ์
ดาวเทียม และงบประมาณสนบัสนุน มีความเหมาะสมทุกขอ้และผา่นเกณฑป์ระเมินท่ีตั้งไว ้  ดา้น
กระบวนการ พบวา่ ครูมีความคิดเห็นในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นของนกัเรียน ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดา้นผลผลิต พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในปีการศึกษา 2549 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการ ดา้นเน้ือหา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึง 
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  พอใจมากท่ีสุด ดา้นภาพ เสียงและการใชภ้าษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการออกแบบจอภาพ ซ่ึงผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีตั้งไวทุ้กขอ้ 
   สุระพนัธ์   ศิลปศาสตร์ ( 2550) ไดป้ระเมินโครงการการพฒันาบุคลากร  เพื่อกา้วสู่การเป็นโรงเรียน

ผูน้ าการใช ้ ICT เพื่อการศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิง่วฒันา พ.ศ. 2548-2549 พบวา่ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็น  
ในเร่ืองสภาพ  ปัจจุบนั  ปัญหา และความตอ้งการใช ้ ICT  ก่อนและหลงั   ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ดา้นงบประมาณ ก่อนและหลงัด าเนินโครงการ มีระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นวสัดุครุภณัฑ ์ ก่อนและหลงัด าเนินโครงการ มีระดบัความคิดเห็น แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการจดัการ ก่อนและหลงัด าเนินโครงการ มีระดบัความคิดเห็น 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
   ศรเพชร  บุญอ่ิม (2550)  ไดป้ระเมิน โครงการการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีช่ือวา่ “ Paperless”ในงาน
สารบรรณของวทิยาลยัการอาชีพเทิง  พบวา่  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม  พบวา่  รายการท่ีมีการปฏิบติัและความ
เหมาะสมในระดบัมาก  ไดแ้ก่  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษา  โครงการ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ  และเห็นวา่โครงการน้ีมีประโยชน์ต่อการบริหารงานสาร
บรรณ    ส่วนการปฏิบติัและความเหมาะสมในระดบัปานกลาง คือ  โครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคลากร  มีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายของโครงการไวอ้ยา่งชดัเจน  บุคลากรมี    ทศันคติท่ีดี
ต่อโครงการ   ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้   พบวา่  รายการท่ีมีการปฏิบติัและความเหมาะสมในระดบัมาก     ไดแ้ก่ 
ระบบเครือข่ายภายในมีคุณภาพและทนัสมยั ระบบเครือข่ายภายในมีการเช่ือมโยงอยา่งทัว่ถึง  มีแผนการ
ด าเนินงานโครงการ  การสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพียงพอ  และมีบุคลากรในการด าเนินโครงการอยา่ง
เพียงพอ  ส าหรับวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ีมีการปฏิบติัและความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  ส่วน
ครุภณัฑเ์พียงพอต่อความตอ้งการและบุคลากรมีทกัษะในการด าเนินโครงการมีการปฏิบติัและความเหมาะสม
ในระดบันอ้ย   ดา้นกระบวนการ  พบวา่   รายการท่ีมีการปฏิบติั  และความเหมาะสมในระดบัมาก    ไดแ้ก่  
การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  การด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นขั้นตอน  การ
ประเมินผลโครงการอยา่งเป็นระบบ  ส่วนการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินไปใชป้รับปรุงและพฒันา  การ
นิเทศติดตามระหวา่งด าเนินโครงการ  การประชุมเพื่อแกไ้ขปัญหาระหวา่งด าเนินโครงการ มีการปฏิบติัและ
ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง การรายงานผลโครงการ การประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบ  มีการปฏิบติั
และความเหมาะสมในระดบันอ้ย  ดา้นผลผลิต     พบวา่    รายการมีการปฏิบติัและความเหมาะสมในระดบั
มากเกือบทุกรายการ  ไดแ้ก่  ช่วยท าใหป้ระหยดัเวลาในการรับ-ส่งเอกสาร  ประหยดังบประมาณและวสัดุ
ส านกังาน  ช่วยใหก้ารสืบคน้เอกสารรวดเร็ว  ช่วยประหยดั 
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พื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร  ช่วยขจดัปัญหาการสูญหายของเอกสาร  และช่วยประหยดัแรงงาน ส าหรับ 
ความคมชดัของเอกสาร  มีการปฏิบติัและความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที ่ 3 
 

วธีิด าเนินการ 
 
 
 การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี  เขต 2  (พ.ศ.2549 - 2550)  ในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการประเมินตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิการด าเนินการประเมิน 
2. รูปแบบการประเมิน 
3. กรอบแนวคิดการประเมิน 
4. ขั้นตอนการประเมิน 
5. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
6. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
7. วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
8. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
9. วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
10. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 
11. เกณฑก์ารประเมิน 

 

วธิกีารด าเนินการประเมนิ 
 ก่อนการประเมินโครงการผูป้ระเมินไดท้  าการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ดา้นส่ือ    นวตักรรม เทคโนโลยี
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ของทุกโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2  
ก่อน   แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ มาวิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคญั 
และความเป็นไปได ้ในการวางแผนพฒันา ส่งเสริม งานดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต   2   หลงัจากนั้น 
ผูป้ระเมินไดเ้ขียนโครงการเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั        เพื่อขออนุมติังบประมาณสนบัสนุน 
การด าเนินงานตามโครงการ    หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาใหด้ าเนินงานตามโครงการได ้  
ซ่ึงในรอบ 3 ปี  (พ.ศ.2548 -2550)  ท่ีผา่นมากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา- 
 
 
 



65 
 
อุดรธานี เขต 2  ไดจ้ดัท าการอบรมเพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ ความสมารถดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ดงัน้ี   

ปี พ.ศ.  2548 จดัอบรมการสร้างWebsite  เพื่อโรงเรียน โดยใช ้Software  Dream weaver 
เป็น Software หลกั 

ปี พ.ศ. 2549  จดัอบรมการสร้างส่ือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  โดยใช ้Software Authorware 
เป็น Software หลกั 
   ปี พ.ศ. 2550 จดัอบรมการสร้าง Web application โดยใช ้Script ของภาษาPHP, Java, Asp ฯลฯ 
 ในปี พ.ศ. 2549  กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษา ไดท้  าการ
อบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยท าหนงัสือราชการส่งไปยงั ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ใหส่้ง
ครูผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เขา้รับการอบรม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ  4   คน โดย
ใหแ้จง้รายช่ือครูก่อนการอบรม   หลงัจากรวบรวมรายช่ือและโรงเรียนของครู 
ผูเ้ขา้รับการอบรมแลว้ ผูป้ระเมินไดแ้นบแบบประเมินดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินโครงการพร้อม
โครงการ ส่งไปยงัครูทุกคนท่ีมีรายช่ือเสนอมาผา่นทางระบบส่งหนงัสือราชการ   แบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-filing)   แลว้ใหค้รูน ามาส่งในวนัอบรมวนัแรก หลงัจากนั้นก็ด าเนินการอบรมโดยแบ่งการอบรมเป็น 3 
รุ่นๆ ละ 5 วนั  แต่จะท าการอบรมภาคทฤษฎี 4 วนั แลว้เวน้ระยะเวลาใหห้น่ึงสัปดาห์หลงัการอบรมรุ่นท่ี 3 
(รุ่นสุดทา้ย) เพื่อใหค้รูน าความรู้ท่ีไดรั้บไปผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แลว้น ามาเสนอผลงานร่วมกนัทั้ง 3 
รุ่น อีก 1 วนั  เพื่อให้วทิยากรการอบรมประเมินผลงานพร้อมผูเ้ขา้ร่วมอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการแกไ้ข ปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามทฤษฎี เพื่อน าไปใชง้านต่อไป ซ่ึงในระหวา่งการอบรมผู ้
ประเมินจะแจกแบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ แลว้ใหผู้อ้บรมน าส่งในวนัสุดทา้ยของการอบรม
ภาคทฤษฎี  ส่วนการประเมินโครงการดา้นผลผลิต ใหผู้อ้บรมท าการประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง 
และประเมินส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเอง ตามทฤษฎีท่ีวทิยากรการอบรมไดใ้ห้ความรู้ไป แลว้น าส่งผู ้
ประเมินในวนัเสนอผลงานร่วมกนั  วนัสุดทา้ยของการอบรมภาคทฤษฎีของแต่ละรุ่น จะท าการทดสอบความรู้
เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัอบรมอีกคร้ังหน่ึง  และส่ือของครูท่ีวทิยากรการอบรมประเมินผา่นจะ
คดัเลือกไวเ้ป็นส่ือตน้แบบเพื่อท าการเผยแพร่แก่ครูในสังกดัต่อไป  ผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคนจะไดรั้บเกียรติ
บตัร “ เขา้รับการอบรม”   ส่วนผูท่ี้ส่งผลงานส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะไดรั้บ วุฒิบตัร “ ผา่นการอบรม”  
นอกจากนั้นศึกษานิเทศกผ์ูรั้บผดิชอบงานดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา ยงัมีโอกาสไดไ้ปนิเทศ
ติดตาม รับทราบขอ้มูล สภาพปัญหา ความตอ้งของครู ดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้  ณ  โรงเรียนและห้องเรียนของครู เม่ือมีโอกาสออกพื้นท่ีนิเทศโรงเรียน 
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รูปแบบการประเมนิ 
 การประเมินการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในคร้ังน้ี   ผูป้ระเมินใชรู้ปแบบ 
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Evaluation Model)  ตามความคิดของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983) 
ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีก าหนด  เป็นกรอบของการประเมิน  4   ดา้น   ไดแ้ก่   ดา้นบริบท    ดา้นปัจจยั    
ดา้นกระบวนการ  และดา้นผลผลิต   
 

กรอบแนวคดิการประเมนิ 
 ในการประเมินคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดก้ าหนดกรอบของการประเมิน   4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบริบท   ดา้น
ปัจจยั   ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  3  กรอบการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

วตัถุประสงค์
ของการ
ประเมิน 

ขอ้มูล 
ท่ีตอ้งการ 
/ ตวัช้ีวดั  

 

แหล่งขอ้มูล 

เคร่ืองมือ 
ใชเ้ก็บ
รวบรวม
ขอ้มูล 

วธีิ
วเิคราะห์
ขอ้มูล 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

1.ส ารวจ
ขอ้มูล
พื้นฐาน 

1. ขอ้มูลพื้นฐาน 
อุปสรรค ปัญหา 
และความตอ้งการ
ของครู  

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกดั 

ฉบบัท่ี 1  
แบบส ารวจ  
 

1. ความถ่ี 
2. ค่า 
ร้อยละ 
3. ค่าเฉล่ีย 

จดัเรียงล าดบั
ความถ่ีจากมาก
ไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี  3  กรอบการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์
ของการ
ประเมิน 

ขอ้มูล 
ท่ีตอ้งการ 
/ ตวัช้ีวดั  

 

แหล่งขอ้มูล 

เคร่ืองมือ 
ใชเ้ก็บ
รวบรวม
ขอ้มูล 

วธีิ
วเิคราะห์
ขอ้มูล 

เกณฑก์ารประเมิน 

2. ประเมิน 
ดา้นบริบท
และดา้น
ปัจจยั 

1. ความเหมาะสม
และความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย
โครงการ 
2. ความตอ้งการ
พฒันา 
3. ความเหมาะสม
ของบุคลากร 
4. วธีิด าเนินการตาม
โครงการ 
5. งบประมาณ 
4. วสัดุ อุปกรณ์ 

 ครูผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

ฉบบัท่ี 2  
แบบประเมิน
ดา้นบริบท
และปัจจยั 

1. X  
 
2. S.D. 

ตดัสินโดยเกณฑ ์
ค่าเฉล่ีย 
3.51 – 4.00 
หมายถึง มากท่ีสุด 
2.51 – 3.50 
หมายถึง มาก 
1.51 – 2.50 
หมายถึง นอ้ย 
1.00 – 1.50 
หมายถึง  
นอ้ยท่ีสุด 

3. ประเมิน
ดา้น
กระบวนการ 

1. การด าเนินการ
อบรม 
2. วทิยากรการอบรม 
3. วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ
การอบรม 

ครูผูเ้ขา้รับ 
การอบรม 

ฉบบัท่ี 3  
แบบประเมิน
ดา้น
กระบวนการ 
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ตารางท่ี  3   กรอบการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์
ของการ
ประเมิน 

ขอ้มูล 
ท่ีตอ้งการ 
/ ตวัช้ีวดั  

 

แหล่งขอ้มูล 

เคร่ืองมือ 
ใชเ้ก็บ
รวบรวม
ขอ้มูล 

วธีิ
วเิคราะห์
ขอ้มูล 

เกณฑก์ารประเมิน 

4. ประเมิน
ผลผลิต 

1. ความรู้
ความสามารถ 
ของครู 
2. ส่ือคอมพิวเตอร์
ตน้แบบ 

ครูผูเ้ขา้รับ 
การอบรม 

ฉบบัท่ี 4 
แบบประเมิน
ดา้นผลผลิต
จากการ
ด าเนินงาน 

1. X  
2.S.D. 

ตดัสินโดยเกณฑ ์
ค่าเฉล่ีย 
3.51 – 4.00 
หมายถึง มากท่ีสุด 
2.51 – 3.50 
หมายถึง มาก 
1.51 – 2.50 
หมายถึง นอ้ย 
1.00 – 1.50 
หมายถึง  
นอ้ยท่ีสุด 

5. แบบ 
ทดสอบ 

พฒันาการดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ
ของครูผูเ้ขา้รับ 
การอบรม 

ครูผูเ้ขา้รับ 
การอบรม 

ฉบบัท่ี 5 
 แบบทดสอบ 
(แบบปรนยั) 

1. X  
2. S.D. 
3. t-test 

คะแนนทดสอบ
ความรู้หลงัการ
อบรมสูงกวา่ก่อน
อบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 
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ขั้นตอนการประเมนิ 
  การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในคร้ังน้ีผูป้ระเมินไดด้ าเนินการ ตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี   9   ขั้นตอนการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 

 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
ดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั 

 ศึกษารายละเอียดโครงการ 
(การวเิคราะห์โครงการ) 

 ศึกษาแนวคิดการประเมิน 

 

ก าหนดประเด็นการประเมิน 

ออกแบบการประเมิน 

(กลุ่มตวัอยา่ง, การวิเคราะห์ขอ้มูล,การเสนอรายงานการประเมิน) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(สร้างเคร่ืองมือ, ตรวจสอบเคร่ืองมือ, เก็บขอ้มูลรูปแบบ CIPP 

ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต) 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

แปลผลและสรุปขอ้มูล 

เขียนรายงานการประเมิน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในคร้ังน้ี ผูป้ระเมิน ไดใ้ชป้ระชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง ในการประเมิน ดงัน้ี 

1. ประชากร  
ประชากร ท่ีใชใ้นการประเมินในคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

ประเภทท่ี 1  ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยนบัประชากร ในการแจกแบบส ารวจส่ือ 
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีโรงเรียน 
ในสังกดั ทั้งหมด 220  โรงเรียน (ปีการศึกษา 2548)  จึงไดป้ระชากรทั้งหมด  220  หน่วย  

ประเภทท่ี 2  ใชค้รูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ปีการศึกษา 2548  เป็นหน่วยนบัประชากร  ซ่ึงมีจ านวน   2,875    คน    
(กลุ่มนโยบายและแผน, 2548) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามประเภทของ 

ประชากร (ลดัดา  อะยะวงศ,์ 2533)  ดงัน้ี  
กลุ่มตวัอยา่งประเภทท่ี 1  เลือกทุกโรงเรียนในสังกดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 

ประชากร แจกแบบส ารวจส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (เคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 1) 
       กลุ่มตวัอยา่งประเภทท่ี 2  ท าการสุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive)  

เลือกครูท่ีเขา้รับการอบรมทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนส่งรายช่ือมา  จ  านวน  
92  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.20  ของประชากร  แต่มีครูมาเขา้รับการอบรมจริง  จ  านวน 83 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 2.89 ของประชากรทั้งหมด  ท าการแจกเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 2  ฉบบัท่ี 3  ฉบบัท่ี 4 และฉบบัท่ี  5    
        ซ่ึงสรุปจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ ได ้
ดงัตารางท่ี 4 

ตาราง  4  จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ชนิดของประชากร 
จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งคิดเป็น
ร้อยละของประชากร 

ประเภทท่ี 1 โรงเรียน 220 220 100.00 
ประเภทท่ี 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
* ครูเขา้รับอบรมจริง 

2,875 92 
( 83 )* 

3.16 
(2.89)* 
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3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการประเมิน 
การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในคร้ังน้ี ท าการประเมิน  

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549  ถึงเดือนธนัวาคม 2550 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
ฉบบัท่ี 1 แบบส ารวจส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน ( ภาคผนวก ข )  

จ านวน 27  ขอ้  แบ่งออกเป็น  4  ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลดา้นฮาร์ดแวร์(Hard ware) เป็นแบบสอบแบบเติมค าในช่องวา่ง 

จ านวน  14   ขอ้ และแบบค าถามปลายเปิด อีก 1 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นซอฟทแ์วร์ (Software) เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ 

รายการ (Check list) ผสมกบัแบบปลายเปิด จ านวน 3 ขอ้ และแบบปลายเปิด อีก 1 ขอ้  
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นบุคลากร (People ware) เป็นแบบสอบถาม เติมค าลง 

ในช่องวา่ง  จ  านวน 3 ขอ้  และแบบปลายเปิด จ านวน 1 ขอ้ 
ตอนท่ี 4 แหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

ผสมกบัแบบปลายเปิด จ านวน 3 ขอ้ และแบบปลายเปิด จ านวน 1 ขอ้ 
ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินโครงการดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินงาน  เป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert)  (ลดัดา  อะยะวงศ,์ 2533)   
 4  ระดบั ดงัน้ี  

ความเหมาะสม/การปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด   ให ้   4  คะแนน  
ความเหมาะสม/การปฏิบติัในระดบัมาก ให ้   3   คะแนน 
ความเหมาะสม/การปฏิบติัในระดบันอ้ย ให ้   2  คะแนน 
ความเหมาะสม/การปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด   ให ้   1  คะแนน  

ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ดา้น คือ ดา้นบริบทและดา้นปัจจยั ซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ดา้นบริบท แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ใหญ่  แต่ละขอ้ จะมีขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัโครงการ มี 3 ขอ้ยอ่ย  
ขอ้ท่ี 2 ความตอ้งการพฒันา มี 3 ขอ้ยอ่ย 

               ดา้นปัจจยั แบ่งออกเป็น 4 ขอ้ใหญ่ แต่ละขอ้จะมีขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
   ขอ้ท่ี 1 บุคลากร มี 2 ขอ้ยอ่ย 
   ขอ้ท่ี 2 วธีิด าเนินการตามโครงการ มี 3 ขอ้ยอ่ย 
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ขอ้ท่ี 3 งบประมาณ มี 2 ขอ้ยอ่ย 
   ขอ้ท่ี 4 อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ มี 4 ขอ้ยอ่ย  

ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ   มีลกัษณะเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  เช่นเดียวกบัฉบบัท่ี 2  จ  านวน 3 ขอ้ใหญ่  แต่ละขอ้มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 การด าเนินการอบรม มี 3 ขอ้ยอ่ย 
ขอ้ท่ี 2  วทิยากรการอบรม  มี 3 ขอ้ยอ่ย 
ขอ้ท่ี 3  วสัดุ อุปกรณ์ การอบรม  มี 3 ขอ้ยอ่ย 

ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินดา้นผลผลิตจากการด าเนินงานตามโครงการ  มีลกัษณะ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เช่นเดียวกบั ฉบบัท่ี 2  จ  านวน  2  ขอ้ใหญ่ แต่ละขอ้ 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 ความรู้ความสามารถของครู มี 3 ขอ้ยอ่ย 
ขอ้ท่ี 2 ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มี 13  ขอ้ยอ่ย 

ฉบบัท่ี 5  เป็นแบบทดสอบก่อนอบรม และหลงัอบรม ใชท้ดสอบครูผูเ้ขา้รับ 
การอบรม มีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

 
วธิสีร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การประเมินโครงการการอบรมครูสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการ 
สร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
  ฉบบัท่ี 1 แบบส ารวจส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน ท าการสร้างโดย 

1. ศึกษาเอกสาร งานวจิยั ผลงานทางวชิาการ หนงัสือ ต าราเก่ียวส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

2 . สัมภาษณ์  สอบถาม พูดคุย  ครู ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูรู้้ เก่ียวกบั ส่ือ  
นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

3.  สร้างแบบส ารวจฉบบัร่าง น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เหมาะสม ใหค้  าแนะน าแกไ้ข ปรับปรุงให้เหมาะสม  

4. น าแบบส ารวจท่ีไดค้  าแนะน า แกไ้ข ปรับปรุงจากผูเ้ช่ียวชาญ มาแกไ้ข 
 ปรับปรุงตามนั้น ไดแ้บบส ารวจฉบบัจริงไปใชส้ ารวจต่อไป 
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ฉบบัท่ี 2,  ฉบบัท่ี 3 และฉบบัท่ี 4 ผูป้ระเมินท าการสร้างตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลกัการ แนวความคิด  รูปแบบการประเมิน 

โครงการและความรู้เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากหนงัสือ คู่มือ รายงานการวิจยั ผลงาน
ทางวชิาการ เวบ็ไซตท์างการศึกษา  

2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินโครงการ จากหนงัสือ เอกสาร งานวจิยั  
ผลงานทางวชิาการ จากเวบ็ไซตท์างการศึกษา 

3. สร้างแบบประเมินฉบบัร่าง โดยพิจารณาถึงสภาพบริบทของสภาพ 
การจดัการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกอบ 

4. น าแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจ  จ านวน 3 คน ตรวจ เพื่อ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ตามกรอบการประเมินตามจุดประสงค ์
ท่ีตั้งไว ้ โดยหาค่า IOC  ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีดี ควรมีค่า IOC ตั้งแต่   .50 (สุนีย ์ เหมะประสิทธ์ิ, 2536)   
ไดค้่า IOC แต่ละขอ้ มีค่าตั้งแต่ .67 – 1.00 ดงัภาคผนวก ข ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ไดแ้ก่  

4.1  นายสมหมาย     อุดชาชน   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  

4.2  นายวสิิทธ์ิ   อุตรศรี   ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนประจกัษศิ์ลปาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

4.3  นายพีระพงศ ์  เทพรังสฤษฎ์ิ  ครูช านาญการ   
โรงเรียนบา้นนาฝาย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2  

5. น าแบบประเมินท่ีไดผ้า่นการตรวจพิจารณาความถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 
มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  

6. น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(Try out)  
กบัผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งในการประเมิน  จ  านวน23 คน (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 1 คน) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
ประเมิน โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -  Coefficient)  ตามวธีิของครอนบคั (Cronbach) (ลว้น  สาย
ยศและองัคณา  สายยศ, 2536) ไดค้่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 

6.1 ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินดา้นบริบทและปัจจยัด าเนินงาน  
ไดค้่าความมัน่ เท่ากบั  .87 (ตารางท่ี 19 ภาคผนวก ข) 

6.2   ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงาน  
ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .82  (ตารางท่ี 19 ภาคผนวก ข) 
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6.3  ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินดา้นผลผลิตจากการด าเนินงาน  

ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 (ตารางท่ี 21 ภาคผนวก ข)  
ฉบบัท่ี 5  แบบทดสอบความรู้ก่อน - หลงัอบรม  ผูป้ระเมินท าการสร้างดงัน้ี  

1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ความรู้ท่ีเก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
จากต ารา เอกสาร งานวจิยั ผลงานทางวชิาการ รวมทั้งเวบ็ไซตท์างการศึกษา  

2. สร้างแบบทดสอบฉบบัร่าง จ านวน 25 ขอ้  น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตวรจสอบ ความเท่ียงตรงของเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยหาค่าIOC ซ่ึงไดค้่า IOC ดงัตารางท่ี  
22  ในภาคผนวก  ข หนา้ 152 

3. น าแบบทดสอบมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เสร็จแลว้น าไป 
ทดสอบครูผูรั้บผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 
เขต 2  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 23  คน (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 1 คน)  เพื่อค่าหา 
ความยากง่าย ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี ดงัตารางท่ี 22  ในภาคผนวก  ข หนา้ 152 

4. เลือกเอาแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย  อยูร่ะหวา่ง .20 – .80    
จ านวน 20 ขอ้ มาสร้างเป็นแบบทดสอบก่อน-หลงัอบรม  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การประเมินในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ฉบบัท่ี 1 แบบส ารวจส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน  ท าการรวบรวมโดย  
ส่งแบบส ารวจ แนบไปกบัหนงัสือราชการน าส่ง    ส่งผา่นระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยส่งไปใหทุ้กโรงเรียนในสังกดั จ  านวน 220 โรงเรียน ซ่ึงมี
โรงเรียนในสังกดัตอบรับส่งกลบัมาจ านวน  141 ฉบบั   คิดเป็น   ร้อยละ 64.09 
ส ารวจทั้งหมดท่ีส่งไป แบบส ารวจทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืนมามีความสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
    ฉบบัท่ี 2  แบบประเมินดา้นบริบทและดา้นปัจจยั  ผูป้ระเมินไดแ้นบแบบประเมิน 
ดา้นบริบทและปัจจยัพร้อมโครงการ  ส่งไปยงัครูทุกคนท่ีมีประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสนอรายช่ือมาผา่น
ทางระบบส่งหนงัสือราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-filing)   แลว้ใหค้รูน ามาส่งในวนัแรกของการอบรม ซ่ึง
จากท่ีส่งไป 92 ฉบบั ไดรั้บคืนมา จ านวน 83  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90.22 ของแบบประเมินท่ีแจกไป เน่ืองจาก
มีครูมามาเขา้รับการอบรมจริง จ านวน 83 คน ไม่มาอบรม 9 คน   จึงไดแ้บบประเมิน ฉบบัท่ี 2 คืน จ านวน 83  
ฉบบั ทุกฉบบัมีความสมบูรณ์ 

ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินดา้นกระบวนการ    ไดท้  าการแจกในวนัแรกของการอบรม 
แต่ละรุ่น แลว้ใหผู้อ้บรมน าส่งคณะวทิยากรในวนัสุดทา้ยของการอบรมภาคทฤษฎีในแต่ละรุ่น ซ่ึงจาก 
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ผูเ้ขา้รับการอบรม จ านวน 83 คน ไดรั้บคืนทั้งหมด จ านวน 83 ฉบบั ทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืนเป็นแบบประเมินฉบบั
สมบูรณ์ทั้งหมด  

ฉบบัท่ี 4  แบบประเมินดา้นผลผลิต  ท าการรวบรวมโดยใหผู้อ้บรมท าการประเมิน 
ความรู้ความสามารถของตนเองและประเมินส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเอง ตามทฤษฎีท่ีวทิยากรการ
อบรมไดใ้หค้วามรู้ไป แลว้น าส่งผูป้ระเมินในวนัเสนอผลงานร่วมกนั  

ฉบบัท่ี 5 แบบทดสอบก่อน-หลงัการอบรม  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจก 
แบบทดสอบก่อนอบรมแก่ครูทุกคนในวนัแรกก่อนการอบรมทุกรุ่น และแจกแบบทดสอบหลงัอบรมในวนั
สุดทา้ยตอนบ่ายของการอบรมภาคทฤษฎี     

 
วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้บบส ารวจ แบบประเมินโครงการ และแบบทดสอบกลบัคืนมาแลว้ ผู ้
ประเมินไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดงัน้ี 
  ฉบบัท่ี 1 แบบส ารวจส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) ขอ้ 1-14 น ามาหาค่าความถ่ี จ  านวน 
วสัดุอุปกรณ์แลว้น ามารวมกนัหาค่าเฉล่ีย จ  านวนเคร่ือง / ช้ิน / เล่ม ต่อโรงเรียน ส่วนขอ้ 15 อุปสรรคปัญหา
ดา้นฮาร์ดแวร์ น ามาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ แลว้น ามาน าเสนอเป็นรายขอ้เรียงล าดบัความถ่ีหรือร้อยละจาก
มากไปหานอ้ย 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลดา้นซอฟทแ์วร์ (Software) ขอ้ 16 – 18 น ามาหาค่าความถ่ี  
และค่าร้อยละ ส่วนขอ้ 19 อุปสรรค ปัญหา ดา้นซอฟทแ์วร์ น ามาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ แลว้น ามา
น าเสนอเป็นรายขอ้เรียงล าดบัความถ่ีหรือร้อยละจากมากไปหานอ้ย 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นบุคลากร (People ware)  ขอ้ 20 -21 น าขอ้มูลท่ีได ้
มารวมกนัแลว้หาค่าร้อยละ ขอ้ 22 น ามารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย ขอ้ 23 น ามาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละเป็น
รายขอ้แลว้น าเสนอโดยเรียงล าดบัความถ่ีหรือร้อยละจากมากไปหานอ้ย 

ตอนท่ี 4 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ขอ้ 24-26 น ามาหาความถ่ี และค่าร้อยละ  
เป็นรายรายการ ขอ้ 27 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม น ามาน าเสนอเป็นรายขอ้ 

ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินงาน ฉบบัท่ี 3 แบบประเมิน 
ดา้นกระบวนการ และฉบบัท่ี 4  แบบประเมินผลผลิตจากการด าเนินงาน  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผล โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ฉบบัท่ี 5  แบบทดสอบก่อน-หลงัการอบรม ท าการวเิคราะห์โดยน าคะแนนของครู 
ท่ีไดม้าประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  และ
ทดสอบนยัส าคญัโดยอาศยัการแจกแจงของที (t-test)     

 
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
 การประเมินโครงการในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดใ้ชค้่าสถิติในการประเมิน ดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) 
2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
3. ค่าเฉล่ีย (Mean)    มีสูตรการค านวณ (สุนีย ์  เหมะประสิทธ์ิ, 2536)  ดงัน้ี 

X  =   



f

fx   

X  แทน ค่าเฉล่ีย 
X แทน  ค่าของขอ้มูลแต่ละตวั 
F แทน   ความถ่ีหรือจ านวนขอ้มูลท่ีมีค่าซ ้ าๆ กนั 

4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ( Standard deviation) มีสูตรการค านวณ  
(สุนีย ์  เหมะประสิทธ์ิ, 2536)   ดงัน้ี 

   S.D.   =  
n

XXf 2)(   

 
   S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X แทน  ค่าของขอ้มูลท่ีมีความถ่ีซ ้ ากนั 
   X  แทน  ค่าเฉล่ีย 
   n  แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
   f แทน  ความถ่ีของขอ้มูลท่ีมีค่าซ ้ ากนั 

5. ค่าการทดสอบนยัส าคญัโดยอาศยัการแจกแจงของที (t-test) แบบ t - Dependent   
มีสูตรการค านวณ (ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ,2536 ) ดงัน้ี 

t       =  

1

)( 22



 



N

DDN

D  
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t แทน  ค่าการทดสอบนยัส าคญัโดยอาศยัการแจกแจงของที 
D แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่  
N แทน  จ านวนคู่    
   

6. ค่าความเช่ือมัน่ (   -  Coefficient)  โดยใชสู้ตรของครอนบคั (Cronbach) 
ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ,2536 ) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

             




















s
s

t

i

n

n
2

2

1
1

  

     แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
n แทน   จ  านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

si

2  แทน   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

st

2  แทน   คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือนั้นทั้งฉบบั 
7. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 

ขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค ์  ( IOC, Index of consistency)    (สุนีย ์  
เหมะประสิทธ์ิ, 2536) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี  

            IOC   =   
N

R  

   IOC   แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
              R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

8. ค่าความยากง่าย (Difficulty)มีสูตรการค านวณ (ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ 
,2536 ) ดงัน้ี 

 P    =    
N

R  

 
 P แทน    ค่าความยากง่าย 
 R แทน   จ  านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
 N แทน    จ  านวนคนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมนิ 

ในส่วนของแบบประเมินโครงการ ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินงาน ฉบบัท่ี 
3 แบบประเมินดา้นกระบวนการ และฉบบัท่ี 4  แบบประเมินผลผลิตจากการด าเนินงาน ในรายการท่ีประเมิน
ได ้ใชเ้กณฑ ์การประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) ดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย  3.51 –  4.00  หมายถึง  ความเหมาะสม/การปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย   2.51 – 3.50  หมายถึง  ความเหมาะสม/การปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย   1.51 – 2.50  หมายถึง  ความเหมาะสม/การปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00 - 1.50   หมายถึง  ความเหมาะสม/การปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการประเมิน 
 
 

 หลงัจากผูป้ระเมินไดข้อ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์  ไดผ้ลการ
ประเมิน ซ่ึงจะน าเสนอผลการประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามล าดบัดงัน้ี 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. ผลการส ารวจส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน 
3. ผลการประเมินดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินงาน 
4. ผลการประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงาน 
5. ผลการประเมินดา้นผลผลิตจากการด าเนินงาน 
6. ผลการทดสอบความรู้เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ก่อนและ 

หลงัการอบรม 
  

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูป้ระเมินไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ ดงัน้ี 
  f แทน  ค่าความถ่ี ( Frequency) 

X  แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
N แทน  จ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 

  t แทน  ค่าการทดสอบนยัส าคญัโดยอาศยัการแจกแจงของที (t-test)   
 

ผลการส ารวจส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน 
 การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การวางแผน พฒันา งานดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน เป็นส่ิงจ าเป็นในการทราบปัจจยัเบ้ืองตน้ของการพฒันา   ซ่ึงจากการแจกแบบส ารวจ 
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ไปยงัทุกโรงเรียนในสังกดั  แลว้ใหโ้รงเรียนตอบแบบสอบถามส่งคืนมายงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี เขต 2  มีผลการส ารวจ ดงัน้ี 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์ ( Hard ware ) 

  เม่ือน าขอ้มูลจากแบบส ารวจท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นฮาร์ดแวร์  ซ่ึงไดผ้ล 
การวเิคราะห์ เชิงปริมาณ ดงัตารางท่ี   5 

 
ตารางท่ี  5  แสดงขอ้มูลดา้นฮาร์ดแวร์ 

 

รายการฮาร์ดแวร์ 
จ านวน  
(หน่วย) 

เฉล่ียหน่วย 
ต่อโรงเรียน 

1. วทิย ุและ/หรือ เทป บนัทึกเสียง 205 1.85 
2. เคร่ืองรับโทรทศัน์ 695 5.11 
3. เคร่ืองเล่น / บนัทึก วดีีทศัน์ 99 2.25 
4. เคร่ืองเล่น VCD และ/หรือ เคร่ืองเล่น DVD 245 2.13 
5.  จานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมเคร่ืองแปลง 
      สัญญาณ 

106 1.23 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1568 11.88 
7. เคร่ืองพิมพ ์ 
    7.1 แบบเขม็ 
    7.2 แบบพน่หมึก 
    7.3 แบบเลเซอร์ 

431 
84 

211 
136 

3.06 
1.24 
2.18 
186 

8. เคร่ืองสแกนเนอร์ 54 1.04 
9. เคร่ืองฉาย LCD Projector 32 1.68 
10.  เคร่ืองฉายทึบแสง 11 1.22 
11. กลอ้งบนัทึกภาพน่ิง 62 1.17 
12. จ  านวนส่ือ (CAI) ท่ีโรงเรียนมี 1,653 42.78 
13. จ  านวนส่ือท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ 
     (นอกจากส่ือคอมพิวเตอร์) 

4,905 62.88 
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จากตารางท่ี  5 พบวา่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีโรงเรียนมีมากท่ีสุด 
เฉล่ียโรงเรียนละ 11.88 เคร่ือง รองลงมาไดแ้ก่ เคร่ืองรับโทรทศัน์  ส่วนส่ือประกอบ ส่ือท่ีเป็นเอกสารโรงเรียน
มีมากท่ีสุด เฉล่ียโรงเรียนละ 1,820.55  เล่ม รองลงมา ไดแ้ก่  ส่ือท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ (นอกจากส่ือคอมพิวเตอร์)  
และส่ือ CAI  ส่วนอุปสรรคปัญหาดา้นฮาร์ดแวร์  มีผลการส ารวจ  ( f หมายถึง ความถ่ี,  คิดค่าร้อนละจาก  
N = 141 ) ดงัน้ี 

1.ไม่เพียงพอต่อการใชง้านและจดัการเรียนการสอน (f =32, ร้อยละ 22.70 ) 
2. ขาดงบซ่อมแซม บ ารุงรักษา ( f = 21 , ร้อยละ 14.89 ) 
3. คุณภาพต ่าไม่ไดม้าตรฐานการท างานชา้มาก เสียบ่อย  ( f = 18 ,ร้อยละ 12.77) 
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นน้ีโดยเฉพาะ ( f =  9  , ร้อยละ 6.38 ) 
5. ขาดความรู้ดา้นวชิาช่างในการปรับปรุง ซ่อมแซม ( f = 9   , ร้อยละ 6.38 ) 
6. เก่าใชม้านาน  ไม่ทนัสมยั บางอยา่งซ่อมไม่ได ้( f =  7  , ร้อยละ  4.96 ) 
7. ขาดวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยสีมยัใหม่ ( f =  6  , ร้อยละ 4.26 ) 
8.  มีหน่วยความจ านอ้ย ใชง้านไม่สะดวก ( f =  6  , ร้อยละ  4.26 ) 
9. บุคลากรโดยส่วนใหญ่ยงัไม่เช่ียวชาญในการใชง้านโปรแกรมผลิตส่ือ ( f =  5   ,  

ร้อยละ  3.55 ) 
10. ไวรัสท าลายระบบขอ้มูลท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใชร้ะบบได ้( f = 5  , ร้อยละ 3.55 ) 
11. ใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่ได ้( f =  3  , ร้อยละ 2.13 ) 
12. เคร่ืองพิมพมี์ปัญหาบ่อย เส่ือมคุณภาพ ( f =  3  , ร้อยละ 2.13) 
13. ขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( f =  3  , ร้อยละ 2.13    ) 
14. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูป่ระสิทธิภาพต ่า ( f =  3  , ร้อยละ 2.13) 
15. ปัญหาเส่ือมสภาพ ( f =  2  , ร้อยละ 1.42) 
16. ปัญหาดา้นสัญญาโทรศพัท ์( f =  2  , ร้อยละ 1.42    ) 
17. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูช่  ารุดใชก้ารไม่ได(้ f =  2  , ร้อยละ 1.42) 
18. ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาแพง ( f =  2  , ร้อยละ 1.42) 
19. ขาด Projector ( f =  2  , ร้อยละ 1.42 ) 
20. อุปกรณ์บางอยา่งช ารุดบ่อย ( f =  2  , ร้อยละ 1.42 ) 
21. ขาดงบประมาณจดัซ้ือ ( f =  2  , ร้อยละ 1.42 ) 
22. ขาดทุนในการจดัหา ( f =  2  , ร้อยละ 1.42 ) 
23. ฮาร์ดดิสติดขดัระหวา่งท างาน ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
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24. อุปกรณ์ส่ือการเรียนสอน  ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
25. อุปกรณ์ดา้นส่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
26. อุปกรณ์เคร่ืองเก่าเสียค่าบ ารุงรักษามาก ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
27. อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
28. อะไหล่บางช้ินไม่มีขาย  ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
29. หอ้งท่ีใชเ้ก็บรักษาอุปกรณ์ ความร้อนสูง ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
30. หนงัสือ CAI  มีนอ้ยมาก( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
31. สัญญาณโทรศพัทส์ านกังานใชไ้ม่ได(้ f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
32. ไม่สามารถอพัเกรดเป็นโปรแกรมใหม่ได ้( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
33. ไม่มีหอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสม ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
34. ไม่มีหอ้งเก็บ ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
35. ปัญหาไฟตก ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
36. ปัญหาไฟช็อต ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
37. ตอ้งการอบัเกรดเคร่ือง( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
38. ตอ้งการบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรักษาอุปกรณ์ ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
39. ตอ้งการจานสัญญาณดาวเทียม ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
40. เคร่ืองเส่ือมคุณภาพ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
41. เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ท่ีจดัใหโ้รงเรียนขนาดเล็กใชง้านไม่ได ้(f =1 ,ร้อยละ 0.17) 
42. เคร่ืองบริจาคไม่สามารถรับซอฟทแ์วร์ใหม่ได ้( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
43. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช ารุดบ่อยมาก ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
44. ความจุของเคร่ืองคอมนอ้ยไม่สมดุลกบัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีติดตั้ง ( f =  1  ,  

ร้อยละ 0.17) 
45. ขาดแคลนส่ือวทิยเุทป/เคร่ืองเล่นซีดี( f =  1  , ร้อยละ 0.17 ) 
46. ขาดการดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ( f =  1  , ร้อยละ 0.17 ) 
47. ขาดแคลนส่ืออ่ืน ๆ ( f =  1  , ร้อยละ 0.17) 
48. อุปกรณ์ดา้นส่ือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ (f = 1,ร้อยละ 0.17) 

 
ข้อมูลด้านซอฟท์แวร์ ( Soft ware ) 

จากการวเิคราะห์แบบส ารวจพบวา่โรงเรียนในสังกดัมีขอ้มูลดา้นซอฟทแ์วร์  ในส่วน 
ของระบบปฏิบติัการ ( Operation System ) ท่ีโรงเรียนใช ้ มีผลการส ารวจ ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี  6  แสดงระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นโรงเรียน 
 

ระบบปฏิบติัการ 
จ านวนท่ีใช ้

หมายเหตุ 
โรงเรียน ร้อยละ 

Window  95 12 5.58 

มีบางโรงเรียนไม่ไดใ้ห้
ขอ้มูลส่วนน้ีมา 

Window 98 34 15.87 
Window  2000 8 3.72 
Window ME 26 12.09 
Window XP 133 61.86 
อ่ืนๆ : Win server 2003 1 0.93 เทคโนโลย ีอีสานเหนือ 
    

รวม 215 100.00  
 

จากตารางท่ี 6  พบวา่ ระบบปฏิบติัการท่ีโรงเรียนใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ Window XP 
รองลงมาไดแ้ก่  Window 98 , Window  ME , Window 95  และ  Win Server 2003  ตามล าดบั ส่วนโปรแกรม
ส านกังาน ( Office Software )  มีขอ้มูลการใช ้ดงัตารางท่ี  7 

 
ตารางท่ี  7  แสดงโปรแกรมส านกังานท่ีโรงเรียนใช้ 

 

โปรแกรมส านกังาน 
จ านวนท่ีใช ้

หมายเหตุ 
โรงเรียน ร้อยละ 

 Office 97 28 15.64 
มีบางโรงเรียนไม่ไดใ้ห้

ขอ้มูลส่วนน้ีมา 
Office 2000 25 13.97 
Office XP 57 31.84 
Office 2003 68 37.99 
อ่ืนๆ : EZ 2000 1 0.56 ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ 
    

รวม 179 100.00  
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  จากตารางท่ี 7  พบวา่ โรงเรียนใชโ้ปรแกรมส านกังาน Office 2003 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
Office XP , Office 97, Office 2000, และ EZ 2000 ตามล าดบั  ในส่วนของโปรแกรมหลกัท่ีใชใ้นการสร้างส่ือ 
CAI  จากการส ารวจพบโปรแกรมท่ีใชส้ร้างส่ือคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนท่ีโรงเรียนใช ้มีขอ้มูล  ดงัตารางท่ี    8 
 

ตารางท่ี  8 แสดงโปรแกรมสร้างส่ือท่ีโรงเรียนใช้ 
 

โปรแกรมส านกังาน 
จ านวนท่ีใช ้

หมายเหตุ 
โรงเรียน ร้อยละ 

CWTOOLS 1 0.78 

มีบางโรงเรียนไม่ไดใ้ห้
ขอ้มูลส่วนน้ีมา 

 

Power Point 46 35.66 
Namo 6 4.65 
Author ware  31 24.03 
Post nuke 1 0.78 
Dream weaver 11 8.53 
HTML 7 5.43 
Macro Capivate 8 6.20 
Microsoft Producer 12 9.30 
Ulead video studio 97 1 0.78 
Front page 1 0.78 
EZ 2000 1 0.78 
Remote administrator 2.0 1 0.78 
Direct mx 1 0.78 
Pc media 1 0.78 
    

รวม 129 100.00  
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จากตารางท่ี 8 พบวา่ โปรแกรมท่ีครูใชส้ร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากท่ีสุด ไดแ้ก่  

Power point  รองลงมา ไดแ้ก่  Author ware,  Microsoft Producer, Dream weaver ,  Macro captivate , HTML, 
Namo,  ตามล าดบั ส่วนโปรแกรมอ่ืนๆ มีครูใชบ้า้งแต่ไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั  
  อุปสรรคปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์ ท่ีพบ เรียงล าดบัจากความถ่ี มากไปนอ้ย ( f หมายถึง ความถ่ี , 
ร้อยละ คิดจาก N = 141 ) ไดด้งัน้ี 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และช านาญการ ( f =  25 ,  ร้อยละ 17.73)  
2. ไวรัสบางตวัไม่สามารถท าลายได ้ตอ้งการโปรแกรมท าลายไวรัส ( f =  10 , 

ร้อยละ 7.09)  
3. ขาดทุนในการด าเนินการจดัหา ( f =   8  ,  ร้อยละ  5.67)  
4. ซอฟทแ์วร์ท่ีใชไ้ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ( f =   6  ,  ร้อยละ  4.26 )  
5. โปรแกรมช ารุดบ่อย เน่ืองจากมีเคร่ืองเดียว f =   5  ,  ร้อยละ  3.55)  
6. ซอฟทแ์วร์เก่า ไม่ทนัสมยั ( f =   4  ,  ร้อยละ  2.84 ) 
7. โปรแกรมเสียบ่อยมาก ครูตอ้งคอยตรวจเช็ค  ( f =  2  ,  ร้อยละ  1.42 ) 
8. ครูขาดความรู้ทกัษะในการผลิตและใช ้CAI  ( f =  2  ,  ร้อยละ  1.42) 
9. โปรแกรมไม่สมบูรณ์ โปรแกรมเสียหายบ่อยตอ้งลงใหม่ ( f = 2  , ร้อยละ  1.42) 
10. การประมวลผลล่าชา้เน่ืองจากค าสั่งบางอยา่งถูกลบทิ้งโดยบงัเอิญ ( f =  2  ,   

ร้อยละ  1.42) 
11. เคร่ืองรุ่นเก่าไม่สามารถรับซอฟทแ์วร์ใหม่ได ้ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
12. ไม่มีโปรแกรมป้องกนัขอ้มูลสูญหาย ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
13. ซอฟทแ์วร์บางตวัยงัท างานไม่ไดเ้ตม็ท่ี ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
14. โปรแกรมท างานชา้  ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
15. สัญญาณโทรศพัทส์ านกังานไม่มี ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
16. ครูยงัไม่สามารถใชซ้อฟแวร์ไดม้ากเท่าท่ีควร ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
17. ไม่มีการสร้างส่ือ CAI เพราะไม่เคยอบรม  ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
18. ขาดบุคลากรท่ีมีวฒิุโดยตรง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
19. ใชซ้อฟทแ์วร์ไม่เป็น ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
20. ขาดแคลนส่ือ CAI ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
21. การพฒันาซอฟทแ์วร์พฒันาไดเ้ร็ว สถานศึกษาตอ้งตามอยา่งใกลชิ้ด 

( f =  1  , ร้อยละ 0.71) 
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22. โปรแกรมป้องกนัไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ ( f =  1  , ร้อยละ 0.71) 
23. ไม่มีความเสถียรภาพ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
24. ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์มีราคาสูง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
25. แผน่ส่ือ CD ไม่เพียงพอ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
26. คอมพิวเตอร์มีสเปกต ่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
27. ระบบปฏิบติัการเปล่ียนแปลงเร็ว บุคลากรพฒันาไม่ทนั ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
28. การซ่อมบ ารุงเสียค่าใชจ่้ายสูง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
29. ซอฟทแ์วร์ไม่ไดรั้บการอพัเกรด ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
30. ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือซอฟทแ์วร์ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
31. ไม่มีโปรแกรมกิจการนกัเรียน ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
32. ไม่รองรับกบัฮาร์ดแวร์รุ่นเก่า ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
33. ทุกโรงเรียนควรไดรั้บงบประมาณในการจดัซ้ือส่ือ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
34. ไม่มีซอฟทแ์วร์ใหม่ ตรงตามความตอ้งการของโรงเรียน ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
35. ขาดความรู้ประสบการณ์ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
36. ตอ้งการอบรมพฒันาให้ต่อเน่ือง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
37. ปัญหา Windows เสียหาย ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
38. บุคลากรในหน่วยงานไม่ความรู้ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71  ) 
39. การอบรมความรู้และเทคโนโลยมีีนอ้ยมาก ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
40. เปิดไฟลแ์นบ Pdf จาก internet ไม่ได ้( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
41. ขาดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในการผลิตส่ือ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
42. ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมส านกังานท่ีใช่อยูเ่กรดต ่า ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
43. โปรแกรมใหม่ ๆ ไม่ค่อยมี ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
44. ขาดความรู้ในการน าไปใชจ้ริง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
45. สัญญาณโทรศพัทไ์ม่สม ่าเสมอขาด ๆ หาย ๆ ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
46. ขาดผูดู้แลและจดัระบบการจดัเก็บใชน้าน ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
47. ขาดโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการบริหารห้องสมุด ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
48. ขาดโปรแกรมการใชง้านซ่ึงผูใ้ชต้อ้งหามาเอง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
49.  ซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูปราคาแพง ( f =  1  ,  ร้อยละ 0.71) 
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ข้อมูลด้านบุคลากร ( Peopleware ) 
  จากการส ารวจขอ้มูลความรู้ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ 
และดา้นการใช ้การผลิตส่ือของบุคลากรในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  มี 
ผลการส ารวจ ดงัตารางท่ี    9   

 
ตารางท่ี  9 แสดงระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 

รายการความสามารถ 
จ านวนบุคลากร หมายเหตุ 
คน ร้อยละ 

ระดบัความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ 
1. ไม่มีความรู้เลย 
2. มีความรู้ระดบัพื้นฐาน 
3. มีความรู้ระดบัปานกลาง 
4.    มีความรู้ระดบัสูง 

 
141 

1,395 
567 
68 

 
6.49 

64.26 
26.12 
3.13 

คิดร้อยละ จาก
จ านวนครู 
2,171 

จากจ านวนใน
แบบส ารวจ 

รวม 2,171 100.00 
มีความสามารถใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ได ้ 

942 43.390 

 
  จากตารางท่ี  9  พบวา่   บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถในการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ ในระดบัพื้นฐาน รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนในระดบัสูงมีเพียงร้อยละ 3.13  
ของจ านวนครูท่ีระบุในแบบส ารวจ   เม่ือพิจารณาถึงความสามารถของครู    ในการใชค้อมพิวเตอร์
ประกอบการจดัการเรียนรู้ ไดมี้ไม่ถึงคร่ึง   การไดรั้บการอบรมพฒันาเก่ียวกบัการใชแ้ละการผลิตส่ือการ
เรียนรู้ของบุคลากร โดยเฉล่ีย 1.40  คร้ังต่อปี  

ความตอ้งการพฒันาบุคลากรดา้นการใชแ้ละการผลิตส่ือ มีผลการส ารวจ เรียงล าดบัจาก
ความถ่ีมากไปหานอ้ย ( f  หมายถึง ความถ่ี ,  ร้อยละ คิดจาก N=141 ) ดงัน้ี  

1. ตอ้งการเขา้รับการอบรมการใชแ้ละการผลิตส่ือ ( f = 34 , ร้อยละ 24.11 )  
2.  การอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท า CAI ( f =  27  , ร้อยละ 19.15   )  
3.  ควรจดัอบรมดา้นการซ่อมดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( f =  9  , ร้อยละ 6.38   )  
4. ตอ้งการอบรมการสร้าง Website   ( f = 8   , ร้อยละ 5.67   )  
5.  อบรมเพิ่มเติม Power Point  ( f =  7  , ร้อยละ 4.96   )  
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6.  อบรมดา้นซอฟทแ์วร์ต่างๆ ( f =  6  , ร้อยละ 4.26   )  
7.  จดัอบรมจนถึงขั้นปฏิบติัจริงไดเ้ลยและใหมี้การตรวจสอบวดัและประเมินผลดว้ย   

( f =  4  , ร้อยละ 2.84  )  
8.  การผลิตและใช ้E- book , E –learning  ( f =  4  , ร้อยละ 2.84  )  
9. การใชส่ื้อ CAI  ( f =  3   , ร้อยละ  2.13 )  
10. ตอ้งการอบรมโปรแกรม Excel ( f =  3  , ร้อยละ 2.13  )  
11.  จดัหาครูท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ( f =  2  , 

ร้อยละ 2.13 )  
12.  มีความตอ้งการอบรมดา้นซอฟทแ์วร์อยา่งมากแต่ขาดงบประมาณ ( f =  2   ,  

ร้อยละ 2.13 )  
13.  ตอ้งการใหมี้การอบรมบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและต่อเน่ือง ( f =  2   ,  

ร้อยละ 2.13 )  
14.  พฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการเรียน ( f = 2 , 

ร้อยละ 2.13)  
15.  ใหมี้การพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการสร้างส่ือข้ึนมาใชเ้องปีละ 2 คร้ังต่อคนต่อปี 

( f =  2   , ร้อยละ 2.13 )  
16. การสืบคน้ความรู้จากอินเตอร์เน็ต ( f =  2   , ร้อยละ 2.13 )  
17. อบรมความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใช ้( f =  2   , ร้อยละ 2.13 )  
18.  ควรจดัอบรมเก่ียวกบัส่ือท่ีใชส้อนนกัเรียน ( f =  2   , ร้อยละ 2.13 )  
19.  ควรจดัใหมี้การอบรมการผลิตส่ือทุกอ าเภอ ( f =  2   , ร้อยละ 2.13 )  
20. การใชโ้ปรแกรม LMS ( f =  2   , ร้อยละ 2.13 )  
21. การอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท าโปรแกรมส าเร็จรูปอยา่งง่าย ( f =  2   ,  

ร้อยละ 2.13 )  
22.  การจดัระบบสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง (f = 2 ,ร้อยละ 2.13 )  
23. การอบรมโปรแกรมAuthor ware ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
24. จดัอบรมบุคลากรใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ (( f =  1 , ร้อยละ 0.71)  
25. ตอ้งการรับความรู้เร่ือง e – book ( f =  1 , ร้อยละ 0.71)  
26. มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ระดบัสูง ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
27. การอบรมสัมมนาเฉล่ียปี  5 คร้ัง/ปี ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
28. ตอ้งการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตส่ือ ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
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29. อบรมบุคลากรประจ าห้องโสตทศันศึกษา ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
30. บุคลากรโรงเรียนขาดแคลนจึงไม่มีเวลาผลิตส่ือ ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
31. ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
32. ครูผูส้อนท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์  ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
33. ควรมีหลกัสูตรการอบรมท่ีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
34.  ตอ้งการพฒันาการอบรมทุกกลุ่มสาระในระดบักลุ่มเครือข่าย ( f =  1   ,  

ร้อยละ 0.71)  
35. การอบรมโปรแกรม Dream weaver ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
36. จดัอบรมการสร้างส่ือให้กบับุคลากรตามระดบัความสามารถ ( f = 1 , ร้อยละ 0.71)  
37. ส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตส่ือ ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
38. สามารถใชโ้ปรแกรมไดอ้ยา่งไม่มีอคติ ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
39. การอบรมโปรแกรม Proshow Gold ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
40. โปรแกรมท่ีใชก้บังานห้องสมุด ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
41. การอบรมเชิงปฏิบติัการเขม้ 3 คร้ัง/ปี ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
42. จดัประกวดส่ือท่ีครูสร้างข้ึน ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
43. ตอ้งการเขา้รับการอบรมคอมพิวเตอร์ความรู้ระดบัปานกลาง ( f =1 , ร้อยละ 0.71)  
44.  จดัใหก้ารติดตามและประเมินผล ( f =  1  , ร้อยละ 0.71)  
45. การศึกษาดูงาน ( f =  1  , ร้อยละ 0.71)  
46. มีการรวมกลุ่มเพื่อปฏิบติัการอยา่งจริงจงั ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
47. การอบรมโปรแกรม HTML ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
48. จดัแข่งขนัการผลิตส่ือของบุคลากรในสังกดั ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
49. การอบรมการตดัต่อวดีีโอ ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
50. จดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
51. จดัใหมี้การแสดงนวตักรรมของบุคลากร ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
52. การอบรมโปรแกรมการวิเคราะห์ค่าสถิติ  ( f =  1   , ร้อยละ 0.71)  
53. สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความช านาญ ( f =  1 , 

ร้อยละ 0.71)  
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แหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน 
  จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนมีผลการส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ใน
ส่วนของห้องปฏิบติัการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  (คิดร้อยละ  จาก  N = 141)  
ดงัตารางท่ี  10 
 

ตารางท่ี  10   แสดงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

หอ้งปฏิบติัการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 
จ านวนห้อง 

หอ้ง ร้อยละ 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 69 48.94 
หอ้งปฏิบติัการภาษา 58 41.13 
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 71 50.35 
หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 14 9.93 
หอ้งจริยธรรม 65 46.10 
หอ้งศิลปะ 17 12.06 
หอ้งดนตรี 24 17.02 
หอ้งพลศึกษา 21 14.89 
หอ้งแนะแนว 28 19.89 
หอ้งการงานและอาชีพ 36 25.53 
หอ้งสมุด 18 12.77 
หอ้งสหกรณ์ 1 0.71 
หอ้งอินเตอร์เนต 1 0.71 
หอ้งพยาบาล 3 2.13 
หอ้งคหกรรม 1 0.71 

 
  จากตารางท่ี  10 พบวา่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในส่วนท่ีเป็นหอ้งปฏิบติัการ  ท่ีมี 
มากท่ีสุด คือ  หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ รองลงมาตามล าดบัไดแ้ก่ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   
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หอ้งจริยธรรม ห้องปฏิบติัการภาษา หอ้งการงานและอาชีพ หอ้งแนะแนว ห้องดนตรี หอ้งพลศึกษา  หอ้งสมุด  
หอ้งศิลปะ  ส่วนหอ้งประกอบอ่ืนมีนอ้ย แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน มีผลส ารวจ (คิดร้อยละ จาก N = 141) ดงั
ตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนและนอกโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ 

หน่วยนบั ร้อยละ 
แปลงเกษตร 107 75.89 
บ่อเล้ียงปลา 90 63.83 
เลา้หรือกรงสัตว ์ 48 34.04 
เรือนเพาะช า 53 37.59 
พิพิธภณัฑ ์ 4 2.84 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 85 60.28 
สวนหยอ่ม / สวนสมุนไพร/สวนวทิยาศาสตร์ 88 62.47 
สวนป่า 4 2.84 
อ่างเก็บน ้า 2 1.42 
วดั 1 0.71 
อนามยั 1 0.71 
ศาลปู่ยา่ 1 0.71 
ธนาคารขยะ 1 0.71 
โรงงานน ้าตาล 1 0.71 
ก่ีทอผา้ 1 0.71 
ศูนยป์ฏิบติัการไฟฟ้า 1 0.71 

 
  จากตารางท่ี  11  พบวา่ แปลงเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีโรงเรียน 
ท่ีโรงเรียนมีมากท่ีสุด  รองลงมา  ไดแ้ก่  บ่อเล้ียงปลา  สวนหยอ่ม  สวนสมุนไพร  สวนวิทยาศาสตร์  
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรือนเพาะช า  เลา้หรือกรงสัตว ์ พิพิธภณัฑ ์ สวนป่า สวนแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ โรงเรียนใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนไม่มากนกั 
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 เม่ือส ารวจความพร้อมในการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS : Learning  Management Systems ) 
ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บความนิยมในอนาคต พบวา่ ความพร้อม  
ดงัตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี  12  ความพร้อมเป็นรายปีของโรงเรียนในการจดัระบบ LMS 

 

ปี พ.ศ.  
จ านวนโรงเรียน 

โรงเรียน ร้อยละ 
2551 41 31.54 
2552 4 3.08 
2553 5 3.85 
2554 1 0.77 
2555 7 5.38 

ไม่สามารถคาดการณ์ 72 55.38 
   

รวม 130 100.00 
 
  จากตารางท่ี 12  พบวา่ โรงเรียนส่วนมากไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ ในปีใดจึงจะมีความ
พร้อมในการใชร้ะบบ LMS ส าหรับจดัการเรียนรู้ แต่ก็มีโรงเรียน ประมาณร้อยละ 31.54 ท่ีตอบแบบส ารวจวา่
ในปี พ.ศ. 2551 สามารถจดัการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ LMS ได ้  สาเหตุท่ีไม่สามารถคาดการณ์วา่จะน าระบบ 
LMS มาจดัการณ์เรียนรู้ ได ้เพราะ สาเหตุ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  
( f  หมายถึง ความถ่ี, คิดร้อยละ จากโรงเรียนท่ีตอบแบบส ารวจ N= 130)    ดงัน้ี 
  1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นน้ี ( f = 20, ร้อยละ 15.88 ) 
  2. ความพร้อมดา้นส่ือเทคโนโลยไีม่พียงพอ ( f = 14 , ร้อยละ 10.38 ) 
  3. ไม่งบประมาณจดัหาคอมพิวเตอร์  ( f = 12 , ร้อยละ 9.23 ) 
  4. ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบั LMS ( f = 5 , ร้อยละ 3.85 ) 

5. ระบบสัญญาณหลุดบ่อย  ระบบเครือข่ายไม่เสถียร ( f = 3 , ร้อยละ 2.31 ) 
6. คอมพิวเตอร์ช ารุด หอ้งปฏิบติัการทางภาษาใชเ้รียนไม่เพียงพอ ( f =2 ,ร้อยละ1.54 ) 
7. ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรใหค้วามช่วยเหลือ ( f = 1 , ร้อยละ 0.77 ) 
8.  ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร ( f = 1 , ร้อยละ 0.77 ) 
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9.  ข้ึนอยูก่บันโยบาย ความพร้อมของบุคลากรงบประมาณและส่ือการสอน ( f = 1 ,  

ร้อยละ 0.77) 
10.  ไม่มีคู่สายอินเตอร์เน็ตและจานรับดาวเทียม ( f = 1 , ร้อยละ 0.77 ) 
11. โรงเรียนขาดโทรศพัท ์ยงัตอ้งพึ่งกลุ่มเครือข่าย ( f = 1 , ร้อยละ 0.77) 
12.  โรงเรียนขนาดเล็กยงัขาดอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ( f = 1 , ร้อยละ 0.77) 
13.  ยงัไม่ทราบงบประมาณท่ีแน่นอน ( f = 1 , ร้อยละ 0.77 ) 
14.  ขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเช่ือมอินเตอร์เน็ต ( f = 1 , ร้อยละ 0.77 ) 
15.  นโยบายของรัฐเปล่ียนบ่อยและงบประมาณสนบัสนุนท่ีจะไดรั้บ ( f = 1 ,  

ร้อยละ 0.77) 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  เม่ือรวบรวมขอ้คิดเห็นดา้นอ่ืน จากโรงเรียนในสังกดั มีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
  1.  ควรจดัสรรเคร่ืองคอมท่ีมีความเร็วให้ 
  2.  ควรจดังบประมาณในดา้นน้ีควรเพิ่มใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่
   3. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาบุคลากรดา้นการใชแ้ละการผลิตส่ือใหม้ากกวา่น้ี 
  4. ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกบันกัเรียน 

5.  ควรมีการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
6. ควรจดัสรรบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พิ่มเติม 
7.  ควรจดัใหมี้บุคลากรเฉพาะทางดา้นน้ีอยา่งนอ้ย 1 คน 
8.  ควรจดัสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนขนาดเล็กบา้ง 
9.  บุคลากรน่าจะเกินร้อยละ 50 ยงัไม่สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียน 

การสอน 
10.  เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน 
11. ใหมี้การจดัการอบรมในการจดัการเรียนแบบ LMS 
12. เม่ือการรวบรวมขอ้มูลเป็นสารสนเทศแลว้จ าเป็นยิง่ท่ีจะตอ้งมีการน าเอาส่ือต่างๆ 

ท่ีมีอยูเ่หล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
13. ควรใหบุ้คลากรขององคก์ารโทรศพัท์มาแกไ้ข ซ่อมแซมใหใ้ชก้ารไดดี้กวา่น้ี 
14. ควรจดัสรรค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกบั 

ความตอ้งการ 
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15. อยากไดค้รูท่ีมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ หรือพฒันาครูใหมี้ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
16. โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนหอ้งส าหรับจดัเป็นแหล่งเรียนรู้และ 

ขาดแคลนงบประมาณ 
17. ควรใหง้บประมาณเพื่อติดตอ้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและหอ้งอ่ืนๆ 
18. รัฐควรจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือส่ือเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 

อยา่งเพียงพอ 
19. ควรจดับุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นและวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ 
20. เพิ่มงบประมาณใหม้ากข้ึน 
21. อยากใหช่้วยแกไ้ขดา้นสัญญาณโทรศพัท ์
22.  ควรจดัสรรหอ้งคอมพิวเตอร์ขนาด 15 - 20 เคร่ือง 
23. บุคลากรส่วนใหญ่ยงัขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การใชง้านส่ือเทคโนโลย ี
24. อยากไดเ้คร่ืองท่ีเร็ว และเขา้ใชง้านinternet ไดเ้ร็วไม่ลม้บ่อยและเวลาเปิดไฟล ์

แนบจากเขต ขอให้เปิดไดง่้าย 
25. ขาดงบประมาณสนบัสนุนดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
26. ตอ้งการสอนการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตใหก้บันกัเรียนแต่ไม่มีสัญญาณโทรศพัท ์
27. ตอ้งการส่ือท่ีมีประโยชน์ 
28. ควรแกไ้ขระบบเครือข่าย 
29. ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 
30. ตอ้งการจานรับสัญญาณดาวเทียม 
31. เฉล่ีย 30 คน ต่อ 1 เคร่ือง ใช ้2 นาที ต่อคน ต่อชัว่โมง 
32. ขาดหอ้งเรียน 
33. จดัหาฮาร์ดแวร์ท่ีมีคุณภาพเพิ่มเติมใหเ้พียงพอ 
34. อยากไดค้รูท่ีมีความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
35. การจะใหโ้รงเรียนใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควรจดัการอบรม 

ใหแ้ก่บุคลากรไดมี้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพื่อการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุผลสูงสุด 
36. จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครูอาจารยอ์ยา่งนอ้ยปีละ 4 - 5 คร้ัง 
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ผลการประเมนิด้านบริบทและปัจจัยการด าเนินงาน 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินงาน โครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 13 และตารางท่ี 14  
 

ตารางท่ี 13  ผลการประเมินดา้นบริบท 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
1. ด้านบริบท    
1.1. ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัโครงการ    
1.1.1. โครงการอบรมส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
           ช่วยส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

 
3.59 

 
0.63 

 
มากท่ีสุด 

1.1.2 หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
         มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 

 
3.52 

 
0.57 

 
มากท่ีสุด 

1.1.3. ก าหนดเป้าหมาย วธีิการด าเนินการและระยะเวลา 
          ด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบติัจริง 

 
3.53 

 
0.57 

 
มากท่ีสุด 

รวม ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัโครงการ 3.55 0.77 มากท่ีสุด 
1.2. ความตอ้งการพฒันา    
1.2.1. ผูบ้ริหารและครูเห็นความส าคญั ตระหนกัถึง 
          การน าส่ือการเรียนรู้มาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ 

 
3.69 

 
0.47 

 
มากท่ีสุด 

1.2.2. ครูมีความตอ้งการท่ีจะเขา้รับการอบรมการสร้าง 
          ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
3.55 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

1.2.3. ผูบ้ริหาร มีความตอ้งการใหค้รูในโรงเรียน 
          มีความสามารถในการผลิตและใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ 
          ช่วยสอน 

 
3.64 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

รวม ความตอ้งการ 3.63 0.70 มากท่ีสุด 
รวมดา้นบริบท 3.59 0.73 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 13  ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์ กบั

โครงการโดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงมีรายการยอ่ย  ไดแ้ก่    การอบรมจะช่วยส่งเสริมคุณภาพ การ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน  หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กนั   ก าหนดเป้าหมายและวธีิการด าเนินการกบัระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบติัจริง  ซ่ึงทุก
รายการอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เช่นกนั  รายการความตอ้งการพฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และทุก
รายการยอ่ยอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เช่นกนั ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารและครูเห็นความส าคญั มีความตระหนกั มีความ
ตอ้งการใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิตและน าส่ือการเรียนรู้มาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้   

 
ตารางท่ี 14  ผลการประเมินดา้นปัจจยัการด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
2. ด้านปัจจัย    
2.1. บุคลากร    
2.1.1. จ  านวนบุคลากรท่ีร่วมด าเนินโครงการ 
          มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 
3.23 

 
0.80 

 
มาก 

2.1.2 วทิยากรการอบรมมีจ านวนเหมาะสมและมีความรู้ 
          ความสามารถเพียงพอกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

 
3.29 

 
0.74 

 
มาก 

รวม  บุคลากร 3.26 0.88 มาก 
2.2. วธีิด าเนินการตามโครงการ    
2.2.1. มีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั 3.20 0.79 มาก 
2.2.2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 3.18 0.77 มาก 
2.2.3. ก าหนดผูรั้บผดิชอบนิเทศติดตาม การด าเนินงาน 3.18 0.80 มาก 

รวม วธีิด าเนินการตามโครงการ 3.19 0.89 มาก 
2.3. งบประมาณ    
2.3.1. การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
          ตน้สังกดั 

 
3.17 

 
0.81 

 
มาก 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินดา้นปัจจยัการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
2. ด้านปัจจัย (ต่อ)    
2.3.2. การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากครู 
          ผูเ้ขา้รับการอบรม 

 
3.20 

 
0.76 

 
มาก 

รวม งบประมาณ 3.16 0.89 มาก 
2.4.  อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์    
2.4.1. อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบติัการเหมาะสม 
          กบัการอบรม 

 
3.11 

 
0.78 

 
มาก 

2.4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่งมีจ านวนเพียงพอ 
         และสมรรถภาพเหมาะสมกบัการอบรม 

 
3.27 

 
0.78 

 
มาก 

2.4.3. โปรแกรม (Software) ท่ีใชใ้นการอบรมเพียงพอ 
          เหมาะสม 

 
3.27 

 
0.75 

 
มาก 

2.4.4. ส่ือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกการอบรม เพียงพอ  
          เหมาะสม 

 
3.17 

 
0.73 

 
มาก 

รวม วสัดุ อุปกรณ์ 3.20 0.87 มาก 
รวม  ดา้นปัจจยั 3.20 0.88 มาก 

 
 จากตารางท่ี 14  แสดงผลการประเมินดา้นปัจจยัการด าเนินงานตามโครงการ พิจารณาเป็นรายการ 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการและวทิยากรการอบรมมีจ านวนและคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัโครงการ อยู่
ในระดบั มาก  ดา้นวธีิด าเนินการ เช่น การวางแผน  การก าหนดผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมและ
ผูรั้บผดิชอบนิเทศติดตามนิเทศโครงการมีความคิดเห็นระดบั มาก   ดา้นงบประมาณทั้ง 
จากหน่วยงานตน้สังกดัและจากครูผูเ้ขา้รับการอบรม อยูใ่นระดบั มาก  ดา้นอาคาร สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์  
โปรแกรม และส่ือท่ีใชใ้นการอบรมอยูใ่นระดบัมากรวมทุกรายการดา้นปัจจยัการด าเนินการตามโครงการอยู่
ในระดบัมาก 
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ผลการประเมนิด้านกระบวนการด าเนินงาน 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นกระบวนการของโครงการมีผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ 
     

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
3. ด้านกระบวนการ    
3.1. การด าเนินการอบรม    
3.1.1. เน้ือหาการอบรมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 3.59 0.59 มากท่ีสุด 
3.1.2. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชอ้บรม  3.28 0.69 มาก 
3.1.3. มีประโยชนส์ามารถน าไปปฏิบติัหรือปรับใชไ้ดจ้ริง 3.52 0.53 มากท่ีสุด 

รวม การด าเนินงาน 3.46 0.77 มากท่ีสุด 
3.2. วทิยากรการอบรม    
3.2.1. มีความรู้ตามตารางการอบรม 3.69 0.47 มากท่ีสุด 
3.2.2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ 
          ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 
3.31 

 
0.66 

 
มาก 

3.2.3. ถ่ายทอดเน้ือหาวชิาตามล าดบัง่ายไปหายาก  
          เช่ือมโยงความรู้เก่ากบัใหม่ไดดี้ 

 
3.64 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

รวม วทิยากรการอบรม 3.55 0.73 มากท่ีสุด 
3.3. วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการอบรม    
3.3.1. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เพียงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้รับ 
         การอบรม 

 
3.23 

 
0.80 

 
มาก 

3.3.2. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ มีคุณภาพสามารถใชป้ระกอบ 
          การอบรมไดดี้ 

 
3.19 

 
0.77 

 
มาก 

3.3.3. ใชส่ื้อการอบรมไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิา 3.20 0.79 มาก 
รวม วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการอบรม 3.21 0.89 มาก 

รวม ดา้นกระบวนการ 3.41 0.80 มาก 
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 จากตารางท่ี 15  แสดงผลการประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการ  พิจารณารายการวธีิ
ด าเนินงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด  ไดแ้ก่   เน้ือหาท่ีอบรม มากท่ีสุด  ความเหมาะสม 
ของระยะเวลาอบรม มาก ประโยชน์ในการน าไปใชง้านไดจ้ริง มากท่ีสุด  รายการวทิยากรการอบรมโดยรวม
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ความรู้ตามตารางการอบรม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้และกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้  อยูใ่นระดบั มาก และการถ่ายทอดเน้ือหาจากง่ายไปหายากเช่ือมโยงความ
เก่ากบัใหม่ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด รายการวสัดุ อุปกรณ์  ส่ือการอบรม โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ทั้งปริมาณ  
คุณภาพและเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา อยูใ่นระดบั  มาก   โดยรวมดา้นกระบวนการของโครงการอยูใ่นระดบั 
มาก  

  
ผลการประเมนิด้านผลผลติจากการด าเนินงาน 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นผลผลิตจากการด าเนินงาน มีผลการวิเคราะห์ ดงั
ตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16  ผลการประเมินดา้นผลผลิต 
     

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
4. ด้านผลผลติ    
4.1. ความรู้ความสามารถของครู    
4.1.1. ครูมีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายการอบรม 3.48 0.59 มาก 
4.1.2. ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ 
          ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
3.53 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

4.1.3. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้  
          เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ 

 
3.52 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

รวม ความรู้ความสามารถของครู 3.51 0.73 มากท่ีสุด 
4.2. ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ    
4.2.1. เน้ือหาท่ีน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค ์
          เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

 
3.43 

 
0.61 

 
มาก 
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ตารางท่ี 16  ผลการประเมินดา้นผลผลิต (ต่อ) 
     

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
4.2.2. ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (รวมทั้งขอ้ความและ 
           เสียงบรรยาย) 

 
3.23 

 
0.69 

 
มาก 

4.2.3. การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกตอ้ง 
           ตามล าดบัขั้น 

 
3.48 

 
0.61 

 
มาก 

4.2.4. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบโปรแกรม 3.18 0.80 มาก 
4.2.5. มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 3.11 0.83 มาก 
4.2.6. มีแบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหดัและการประเมินผล 
          ท่ีครอบคลุมจุดประสงค ์

 
3.14 

 
0.81 

 
มาก 

4.2.7. มีการป้อนกลบัเพื่อเสริมแรงอยา่งเหมาะสม 2.55 0.74 มาก 
4.2.8. ออกแบบหนา้จอโดยจดัวางองคป์ระกอบไดส้ัดส่วน  
          สวยงาม ง่ายต่อการใช ้

 
2.64 

 
0.69 

 
มาก 

4.2.9. รูปแบบตวัอกัษรมีขนาด  สี  ชดัเจน อ่านง่าย และ 
          เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
2.39 

 
0.75 

  
นอ้ย 

4.2.10. ใชสี้ท่ีมีความเหมาะสมและกลมกลืน 2.47 0.70 นอ้ย 
4.2.11. ปุ่ม (Button) สัญรูป (Icon) ขอ้ความหรือ 
            แถบขอ้ความหรือรูปภาพ ชดัเจน เหมาะสมและ 
            ถูกตอ้ง ส่ือสารกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2.47 

 
0.67 

 
นอ้ย 

4.2.12. มีระบบการเขา้สู่โปรแกรมโดยอตัโนมติั  
           (Auto run) 

 
3.34 

 
0.70 

 
มาก 

4.2.13. ภาพและเสียงท่ีใชป้ระกอบแสดงผลไดถู้กตอ้ง  
           รวดเร็ว 

 
2.57 

 
0.81 

 
มาก 

รวม ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ 2.92 0.85 มาก 
รวม ดา้นผลผลิต 3.03 0.83 มาก 
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 จากตารางท่ี 16  แสดงผลการประเมินโครงการดา้นผลผลิต   ซ่ึงแบ่งเป็นสองรายการใหญ่ รายการ
แรก คือ ความรู้ความสามารถของครู พบวา่  ครูมีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายการอบรม 

อยูใ่นระดบั มาก ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบั มาก
ท่ีสุด และรายการครูมีความรู้   ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้    เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือ-คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตน้แบบอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด โดยรวมดา้นความสามารถของครูอยูใ่นระดบั 

มากท่ีสุด  รายการท่ีสอง คือ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ  พบวา่  เน้ือหาท่ีน าเสนอ    การใชภ้าษา  การ
ออกแบบ ความคิดสร้างสรรค ์  ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม   แบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหดั  การ
ประเมินผล การป้อนกลบั  การออกแบบหนา้จอ ระบบการเขา้สู่โปรแกรมโดยอตัโนมติั    ภาพและเสียงท่ีใช้
ประกอบแสดงผลไดถู้กตอ้งรวดเร็ว  อยูใ่นระดบั มาก ส่วนรูปแบบตวัอกัษร   การใชสี้    ปุ่ม (Button) สัญรูป 
(Icon)  อยูใ่นระดบั นอ้ย  โดยรวมการประเมินโครงการ 
ดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบั มาก  
 จากการประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ตามรูปแบบซิปโมเดล (CIPP model)  สรุปเป็นรายดา้น ไดด้งัตารางท่ี 17  
 

ตารางท่ี 17  สรุปผลการประเมินโครงการรายดา้น 
 

ดา้นการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
1. ดา้นบริบท 3.59 0.73 มากท่ีสุด 
2. ดา้นปัจจยั 3.20 0.88 มาก 
3. ดา้นกระบวนการ 3.41 0.80 มาก 
4. ดา้นผลผลิต 3.03 0.83 มาก 

รวม 3.24 0.90 มาก 
 

 จากตารางท่ี 17 แสดงการสรุปรวมผลการประเมินโครงการอบรมครูคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  2 พบวา่ ดา้นบริบท รวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด   
ดา้นปัจจยั รวมอยูใ่นระดบั มาก   ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบั มากและดา้นผลผลิต อยูใ่นระดบั มาก รวมทุก
ดา้นผูป้ระเมินโครงการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 
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ผลการทดสอบความรู้เกีย่วกบัส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) ก่อนและหลงัการอบรม 
 ในการอบรมการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนการอบรม  ไดท้  าการทดสอบความรู้เก่ียวกบั
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลงัการอบรมก็มีการทดสอบเช่นกนั ซ่ึงมีผลการทดสอบ 
ดงัตารางท่ี 18 

 
ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัอบรม  

     
คะแนนผลการทดสอบ 

ก่อน-หลงัอบรม 
ค่าสถิติ 

N X  S.D. t-test 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 83 11.73 1.73 

25.13* 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน 83 15.34 1.53 

 * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  ( t .05  df 82 = 1.666) 
  
 จากตารางท่ี 18 แสดงผลการทดสอบความรู้ของครูเก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนและหลงั
อบรม พบวา่ ในภาพรวมหลงัการอบรมครูมีความรู้เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่เดิม(แบบหาง
เดียว) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

จากการประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี เขต 2 (พ.ศ.2549-2550) ในคร้ังน้ีผูป้ระเมินจะน าเสนอสรุปผลการประเมินตามล าดบัดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
2. วธีิด าเนินการประเมิน 
3. สรุปผลการประเมิน 
4. อภิปรายผล 
5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 
 การประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อุดรธานี  เขต 2 (พ.ศ. 2549-2550) ในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

4. เพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัส่ือ  นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2   

5. เพื่อประเมินโครงการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบริบท  
ดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต 

6. เพื่อประเมินความรู้ครูผูเ้ขา้รับการอบรมการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   

วธิีด าเนินการประเมนิ 
 รูปแบบกรอบแนวคิด  

การประเมินโครงการในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP MODEL)  
ตามความคิดของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983)  โดยมีกรอบของการประเมินโครงการ  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
บริบท  ดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผิต 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการประเมินคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ใชโ้รงเรียน 
เป็นหน่วยนบัประชากร ซ่ึงไดป้ระชากร จ านวน 220 หน่วย  และประเภทท่ีสอง ใชค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นหน่วยนบัประชากร  ไดป้ระชากร 2,875 คน   

กลุ่มตวัอยา่งประเภทแรกใชป้ระชากรทุกหน่วยเป็นกลุ่มตวัอยา่งแจกแบบส ารวจส่ือ 
การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากร กลุ่มตวัอยา่งประเภทท่ีสอง ไดม้าจาก
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เลือกครูท่ีเขา้รับการอบรมทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการแจกเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 2 
ฉบบัท่ี 3  ฉบบัท่ี 4 และฉบบัท่ี 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 92  คน    คิดเป็น ร้อยละ 3.1 ของประชากรทั้งหมด 
แต่มีครูเขา้รับอบรมจริง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของประชากรทั้งหมด  
 เคร่ืองทีใ่ช้ในการประเมินโครงการ 
  ในการประเมินโครงการคร้ังน้ี   ใชเ้คร่ืองมือ   จ  านวน  5  ฉบบั  ไดแ้ก่   ฉบบัท่ี 1  
แบบส ารวจส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน   ซ่ึงมีหลายลกัษณะตามประเภทของขอ้มูลท่ีตอ้งการ   
ไดแ้ก่ แบบเติมค า  แบบตรวจสอบรายการผสมแบบปลายเปิด และแบบปลายเปิดรวม    จ  านวน  27  ขอ้  
ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินดา้นบริบทและดา้นปัจจยั  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิ
เกิร์ต(Likert)  4 ระดบั คือ มากท่ีสุด (4) มาก (3)  นอ้ย (2) และนอ้ยท่ีสุด (1)  แบ่งออกเป็น 2  ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
บริบทมี 6 รายการยอ่ย  ดา้นปัจจยั มี11 รายการยอ่ย  ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินดา้นกระบวนการ มีลกัษณะเหมือน
ฉบบัท่ี 2  มี 9 รายการยอ่ย  ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินดา้นผลผลิต มีลกัษณะเหมือนฉบบัท่ี 2    มี 16  รายการยอ่ย 
และฉบบัท่ี 5 เป็นแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อน 
และหลงัอบรม มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  จ านวน 20 ขอ้ 
 การเกบ็รวบข้อมูล 
  ก่อนการจดัอบรมผูป้ระเมินท าการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ดา้นส่ือ  นวตักรรม เทคโนโลยี
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ของทุกโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 
2  ก่อน โดยท าหนงัสือราชการน าส่งแนบแบบส ารวจส่ือและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(เคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 1) 
ส่งไปยงัทุกโรงเรียนในสังกดัดว้ยระบบส่งหนงัสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)  จากท่ีส่งไป 220 โรงเรียน 
ไดรั้บคืน 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  70.50   ส่วนการประเมินดา้นบริบทและปัจจยัการด าเนินโครงการ 
(เคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 2) ผูป้ระเมินไดส่้งแบบประเมินพร้อมแนบโครงการไปยงัครูทุกคนท่ีประธานกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนเสนอรายช่ือมา   ผา่นทางระบบส่งหนงัสือราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)   แลว้ใหค้รูน ามาส่ง
ในวนัอบรมวนัแรก ซ่ึงจากท่ีแจกไป จ านวน 92  ฉบบั  ไดรั้บคืนมา  83  ฉบบั    การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ฉบบั
ท่ี  3  แบบประเมินดา้นกระบวนการ  
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ผูป้ระเมินท าการแจกแบบประเมินในวนัแรกของการอบรม   แลว้ใหผู้อ้บรมน าส่งในวนัสุดทา้ยของ   
การอบรมภาคทฤษฎี  ส่วนการประเมินโครงการดา้นผลผลิต (ฉบบัท่ี 4)  ใหผู้อ้บรมท าการประเมินความรู้
ความสามารถของตนเองและประเมินส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเอง ตามทฤษฎีท่ีวทิยากรการอบรมได้
ใหค้วามรู้ไป แลว้น าส่งผูป้ระเมินในวนัเสนอผลงานร่วมกนั  การรวบรวมขอ้มูลฉบบัท่ี 5 แบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าการทดสอบวนัแรกของการอบรมและทดสอบวนัสุดทา้ยของการอบรม
ภาคทฤษฎีของแต่ละรุ่น  ซ่ึงจากการอบรม มีผูม้าเขา้รับการอบรมจริง จ านวน 83 คน จากท่ีส่งรายช่ือมา 92 คน 
จึงไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ฉบบัท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ฉบบัท่ี 4 และฉบบัท่ี 5 ได ้ฉบบัละ 83  ชุด ตามจ านวนผูม้า
เขา้รับการอบรม    เคร่ืองมือทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืนมาเป็นฉบบัสมบูรณ์ทั้งหมด  ผูป้ระเมินน าเคร่ืองมือทุกฉบบัท่ี
ไดคื้นมา  มาวเิคราะห์ ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

สรุปผลการประเมนิ 
 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน 

ดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์   เป็นส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีโรงเรียน 
มีมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เคร่ืองรับโทรทศัน์  ส่วนส่ือประกอบ ส่ือท่ีเป็นเอกสารโรงเรียนมีมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่  ส่ือท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ (นอกจากส่ือคอมพิวเตอร์)  และส่ือ CAI    ส่วนอุปสรรคปัญหาดา้น
ฮาร์ดแวร์  5 ปัญหาแรก ไดแ้ก่ ไม่เพียงพอต่อการใชง้านและจดัการเรียนการสอน  ขาดงบซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา  คุณภาพต ่าไม่ไดม้าตรฐานการท างาน ชา้มาก เสียบ่อย   ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในดา้นน้ี
โดยเฉพาะ และขาดความรู้ดา้นวชิาช่างในการปรับปรุง ซ่อมแซม 

ดา้นซอฟแวร์ (Software)   โรงเรียนใชร้ะบบปฏิบติัการ   Window   XP    มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่  Window 98 , Window  ME , Window 95  และ  Win Server 2003  ตามล าดบั ส่วนโปรแกรม
ส านกังาน  (Office Software)  โรงเรียนใชโ้ปรแกรมส านกังาน  Office  2003  มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
Office XP , Office 97, Office 2000, และ EZ 2000 ตามล าดบั  ในส่วนของโปรแกรมหลกัท่ีใชใ้นการสร้าง
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากท่ีสุด ไดแ้ก่ Power point  รองลงมา ไดแ้ก่  Author ware,  Microsoft Producer, 
Dream weaver ,  Macro captivate , HTML, Namo,  ตามล าดบั อุปสรรคปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์ เรียงล าดบัจาก
ความถ่ีจากมากไปหานอ้ย 5 ล าดบัแรก  ไดแ้ก่  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และช านาญการ   ไวรัสบางตวัไม่
สามารถท าลายได ้ ตอ้งการโปรแกรมท าลายไวรัสขาดทุนในการด าเนินการจดัหา  ซอฟทแ์วร์ท่ีใชไ้ม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และ โปรแกรมช ารุดบ่อย เน่ืองจากมีเคร่ืองเดียว 
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ดา้นบุคคลกร (People ware) ส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
ในระดบัพื้นฐาน รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนในระดบัสูงมีเพียงร้อยละ 3.13  ของจ านวนครู 
ท่ีระบุในแบบส ารวจ เม่ือพิจารณาถึงความสามารถของครูในการใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการจดัการเรียนรู้ ได้
มีไม่ถึงคร่ึง และไดรั้บการอบรมพฒันาเก่ียวกบัการใชแ้ละการผลิตส่ือการเรียนรู้ของบุคลากร โดยเฉล่ีย 1.40  
คร้ังต่อปี  ความตอ้งการพฒันาบุคลากรดา้นการใชแ้ละการผลิตส่ือ    เรียงล าดบัจากความถ่ีมากไปหานอ้ย  5 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่   ตอ้งการเขา้รับการอบรมการใชแ้ละการผลิตส่ือ  การอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท า
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ควรจดัอบรมดา้นการซ่อมดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตอ้งการฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบติัการผลิตส่ือ   ตอ้งการอบรมการสร้าง Website และตอ้งการอบรมเพิ่มเติม Power Point  
  ดา้นแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน ในส่วนท่ีเป็นห้องปฏิบติัการ  มีหอ้งปฏิบติัการ
วทิยาศาสตร์มากท่ีสุดรองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  หอ้งจริยธรรม หอ้งปฏิบติัการภาษา หอ้ง
การงานและอาชีพ หอ้งแนะแนว หอ้งดนตรี หอ้งพลศึกษา  ห้องสมุด  หอ้งศิลปะ  แปลงเกษตรเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีโรงเรียนท่ีโรงเรียนมีมากท่ีสุด  รองลงมา  ไดแ้ก่  บ่อเล้ียงปลา  สวนหยอ่ม  สวน
สมุนไพร  สวนวทิยาศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรือนเพาะช า เลา้หรือกรงสัตว ์ พิพิธภณัฑ ์ สวนป่า สวนแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ  ความพร้อมในการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS : Learning  Management Systems ) 
โรงเรียนส่วนมากไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ ในปีใดจึงจะมีความพร้อมในการใชร้ะบบ LMS ส าหรับจดัการ
เรียนรู้ แต่ก็มีโรงเรียน ประมาณร้อยละ 31.54 ท่ีตอบแบบส ารวจวา่ในปี พ.ศ. 2551 สามารถจดัการเรียนรู้โดย
ใชร้ะบบ LMS ได ้  สาเหตุท่ีไม่สามารถคาดการณ์วา่จะน าระบบ LMS มาจดัการณ์เรียนรู้ ได ้ เพราะ สาเหตุ 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 5  ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในดา้นน้ี   ความพร้อมดา้นส่ือเทคโนโลยไีม่พียงพอ   งบประมาณจดัหาคอมพิวเตอร์ไม่มี   ไม่มี
ความรู้เก่ียวกบั LMS   และระบบสัญญาณหลุดบ่อยเน่ืองจาก ระบบเครือข่ายไม่เสถียร  
 
 ด้านบริบท 

 ทุกรายการอยูใ่นระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การอบรมจะช่วยส่งเสริมคุณภาพ การ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน  หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กนั   ก าหนดเป้าหมายและวธีิการด าเนินการกบัระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบติัจริง ผูบ้ริหาร
และครูเห็นความส าคญั มีความตระหนกั มีความตอ้งการใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิตและน าส่ือการ
เรียนรู้มาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้   
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 ด้านปัจจัย 
  ในส่วนของบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการและวทิยากรการอบรมมีจ านวนและคุณภาพท่ี
เหมาะสมกบัโครงการ อยูใ่นระดบั มาก  วธีิด าเนินการ เช่น การวางแผน  การก าหนดผูรั้บผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมและผูรั้บผดิชอบนิเทศติดตามนิเทศโครงการ  มีความคิดเห็นระดบั มาก งบประมาณทั้งจากหน่วยงาน
ตน้สังกดัและจากครูผูเ้ขา้รับการอบรม อยูใ่นระดบั มาก  อาคาร สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์  โปรแกรมและส่ือท่ีใช้
ในการอบรมอยูใ่นระดบัมากรวมทุกรายการดา้นปัจจยัของ โครงการอยูใ่นระดบัมาก 
 
 ด้านกระบวนการ 
  รายการเน้ือหาท่ีอบรม อยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด   ความเหมาะสมของระยะเวลาอบรม  
อยูใ่นระดบัมาก  ประโยชน์ในการน าไปใชง้านไดจ้ริง  ระดบัมากท่ีสุด   ความรู้ตามตารางการอบรม  
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั มาก  
การถ่ายทอดเน้ือหาจากง่ายไปหายาก เช่ือมโยงความเก่ากบัใหม่ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  รายการวสัดุ  อุปกรณ์  
ส่ือการอบรม โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ทั้งปริมาณ  คุณภาพและเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา อยูใ่นระดบั  มาก  
โดยรวมดา้นกระบวนการของโครงการอยูใ่นระดบั มาก  
 
 ด้านผลผลติ 
  ครูมีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายการอบรม  อยูใ่นระดบั มาก ครูมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และรายการ 
ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบอยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด โดยรวมดา้นความสามารถของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ 
เน้ือหาท่ีน าเสนอ การใชภ้าษา การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค ์ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 
อยา่งเหมาะสม  แบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหดั  การประเมินผล การป้อนกลบั  การออกแบบหนา้จอ ระบบ
การเขา้สู่โปรแกรมโดยอตัโนมติั  ภาพและเสียงท่ีใชป้ระกอบแสดงผลไดถู้กตอ้งรวดเร็ว  อยูใ่นระดบั มาก 
รายการรูปแบบตวัอกัษร การใชสี้ ปุ่ม (Button) สัญรูป (Icon)  อยูใ่นระดบั นอ้ย  โดยรวม 

การประเมินโครงการดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบั มาก  
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ความรู้ของครูเกีย่วกบัส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

หลงัจากการอบรมการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครูมีความรู้เก่ียวกบั 
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงข้ึนกวา่เดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

 
อภิปรายผล 
 จากการประเมินโครงการในคร้ังน้ี   น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาอภิปราย แยกเป็นรายดา้น  
ไดด้งัน้ี 

ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน-นอกโรงเรียน   พบวา่    คอมพิวเตอร์เป็นส่ือเคร่ืองมือ 
ดา้นฮาร์ดแวร์ท่ีโรงเรียนมีมากท่ีสุด   แต่ก็ยงัมีจ  านวนไม่เพียงพอ และคุณภาพยงัไม่เป็นท่ีพอใจของครู  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิชยั  สิงห์ชยั (2550)  ซ่ึงไดก้ารประเมินโครงการพฒันาระบบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของ
นกัเรียนตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน โรงเรียนรามวทิยา รัชมงคลาภิเษก อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ (2547-2549) ซอฟทแ์วร์ โรงเรียนส่วนใหญ่ใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows XP  ซ่ึงส่วนมากจะ
มาพร้อมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีโรงเรียนไปซ้ือมา  ในส่วนของโปรแกรมส านกังาน  พบวา่ส่วนใหญ่
โรงเรียนใชโ้ปรแกรมส านกังาน  Office  2003  ซ่ึงเหมาะกบัความสามารถ 
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่ ในส่วนของโปรแกรมท่ีโรงเรียนใชผ้ลิตส่ือการเรียนรู้ครูยงัใชโ้ปรแกรมพื้นฐาน
ในการน าเสนองานผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรม Power point อุปสรรคปัญหา ดา้นซอฟแวร์ 
ส่วนมากจะเป็นท่ีคนไม่มีความสามารถในการใชซ้อฟทแ์วร์ ส่งผลใหค้รูไม่สามารถน าฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
ท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการสนบัสนุนและการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน และปัญหาหน่ึงท่ีน่า
วติก คือ ซอฟทแ์วร์ท่ีโรงเรียนใชอ้ยูไ่ม่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย เส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธ์ิ  
ดา้นบุคลากร พบวา่ ครูส่วนมากมีความรู้ในระดบัปานกลาง คือ ใช ้ โปรแกรมส านกังานเป็น แต่โปรแกรม
อยา่งอ่ืนนั้นมีจ านวนนอ้ยท่ีท าได ้ ครูตอ้งการอบรมพฒันาเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน   มากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบวา่ โรงเรียน 
มีหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาคือห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ แต่จากการนิเทศภาคสนาม  
ณ  โรงเรียน พบวา่ หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ ไม่ไดใ้ชง้านมากเท่าท่ีควรครูยงัสอน 
การทดลองบนกระดานหรือไม่ก็ใหน้กัเรียนอ่านหรือเขียนจากแบบเรียนของเอกชน ทั้งน้ีเน่ืองจาก วสัดุ 
อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการส่วนมากช ารุด   ขาดการดูแล  บ ารุงรักษา ใหใ้ชง้านไดน้าน   นอกจากน้ี 
ยงัขาดแคลนสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการทดลองอีกดว้ย  
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ดา้นบริบท  จากการประเมินโครงการ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   คลา้ยกบั 
การประเมินการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีช่ือวา่  “ Paperless ” ในงานสารบรรณของวทิยาลยัการอาชีพเทิง (ศร
เพชร  บุญอ่ิม, 2550) ซ่ึงไดท้  าการดา้นสภาวะแวดลอ้ม พบวา่ รายการปฏิบติัและความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก  ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั ก าหนด
เป้าหมาย วธีิการด าเนินการกบัระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบติัจริง   ในส่วนของความ
ตอ้งการและความตระหนกั พบวา่ มีความเห็นในระดบั มากท่ีสุดเช่นกนั สอดคลอ้งกบัรายงานการประเมิน
โครงการพฒันาแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งพิชยั (รุ่งโรจน์  ปฐมจารุวฒัน์, 2549) ซ่ึงท าการประเมินดา้น
สภาวะแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และจากการนิเทศภาคสนามของศึกษานิเทศก ์ ไดรั้บร้องขอจากครูและ
ผูบ้ริหารโรงเรียนวา่ การท่ีจะพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถในการใชแ้ละผลิตส่ือการเรียนรู้ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ และมีความความตอ้งการส่ือ 
การเรียนรู้ท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่นกนั 
  ดา้นปัจจยั    จากการประเมินโครงการ   โดยรวม  ทุกรายการมีการปฏิบติั  และ 
ความเหมาะสมในระดบั มาก ไดแ้ก่ วธีิด าเนินการ และงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รายงาน 
การประเมินโครงการการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกะทูว้ทิยา 
(ขมัน์  สุขาพนัธ์ุ, 2549)   ท่ีไดป้ระเมินความพร้อมของทรัพยากร   ไดแ้ก่   บุคลากร   วสัดุ  อุปกรณ์    
งบประมาณ มีความเพียงพอส าหรับการด าเนินโครงการ  รวมทั้งส่ือท่ีใชส้นบัการอบรมเหมาะสม 
ในระดบัมาก ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สอดคลอ้งกบัการประเมินโครงการของพิชยั  สิงห์ชยั (2550) ซ่ึง
ท าใหส้ามารถด าเนินโครงการในขั้นต่อไปได ้ 

ดา้นกระบวนการ พบวา่ ในรายการความเหมาะสมของระยะเวลาอบรม   อยูใ่นระดบั 
มาก ส่วนรายการประโยชน์ในการน าไปใชง้านไดจ้ริง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน
โครงการของ รุ่งโรจน์  ปฐมจารุวฒัน์ ( 2549) ซ่ึงไดป้ระเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งพิชยั 
(พรหมวสุิทธ์ิอนุสรณ์) โดยรวมดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คลา้ยกบัการประเมินโครงการของ ศร
เพชร  บุญอ่ิม (2550) ซ่ึงไดป้ระเมินโครงการการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีช่ือวา่ “ Paperless ” ในงานสาร
บรรณของวทิยาลยัการอาชีพเทิง  พบวา่ รายการปฏิบติัและความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  มาก  ทั้งดา้นบุคลากร
และการด าเนินงาน   ซ่ึงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของ 
การด าเนินงานตามโครงการ ถา้กระบวนการ (Process) ดี  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานตามโครงการประสบ
ผลส าเร็จ 

ดา้นผลผลิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงรายการท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  
ความสามารถตามเป้าหมายการอบรม   เน้ือหาท่ีน าเสนอของส่ือตน้แบบ  การใชภ้าษา  การออกแบบ   
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ความคิดสร้างสรรค ์ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน   การออกแบบหนา้จอ ระบบการเขา้สู่โปรแกรมโดยอตัโนมติั ภาพ
และเสียงท่ีใชป้ระกอบแสดงผลไดถู้กตอ้งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั รายการประเมินโครงการการผลิตส่ือ
มลัติมีเดียออนไลน์ ของจนัทร์ทิวา  กวธีีระวฒัน์ (2550) และสอดคลอ้งกบัการประเมินโครงการการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม โรงเรียนวดัพะเนียงแตก อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ของ ธีระศกัด์ิ   เอ่ียมสะอาด 
(2550) ส่วนรายการท่ีครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อใชใ้นการสร้างส่ืออยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด จากการอบรมตามโครงการน้ีท าใหค้รูมีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากข้ึน ซ่ึงแต่
เดิมครูเป็นเพียงผูใ้ชส่ื้อ เม่ือมาท าการผลิตเอง ท าใหค้รูมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เอกสารและสอบถาม
วทิยากร เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุง แกไ้ข พฒันาส่ือของตนเองใหดี้ข้ึนตามตอ้งการ 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครู หลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนอบรม  
สอดคลอ้งกบัการประเมินโครงการพฒันาแหล่งการเรียนรู้    โรงเรียนวดัทุ่งพิชยั  ของ  รุ่งโรจน์   
ปฐมจารุวฒัน์  (2549)   และสอดคลอ้งกบัการประเมินโครงการการผลิตส่ือมลัติมีเดียออนไลน์ ของ จนัทร์ทิวา  
กวธีีระวฒัน์ (2550) ซ่ึงพบวา่ หลงัอบรมแลว้ครูมีความรู้สูงกวา่ก่อนอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 
.05  

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน ารายการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนไปใช ้

1.1 น าผลการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผน พฒันา  งานดา้น 
ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2   

1.2 น าผลการประเมินทั้ง 4  ดา้น ในรายการท่ียงัอยูใ่นระดบัมาก  นอ้ย ไปปรับปรุง  
แกไ้ข ในส่วนท่ีพึงท าได ้เพื่อในโอกาสจะท าใหก้ารอบรมหรือการด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จมากข้ึน 
หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

1.3 นิเทศติดตามครูท่ียงัมีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
อยูใ่นระดบัต ่า หรือผลิตส่ือไดย้งัไม่ดีเท่าท่ีควร หรือท าการอบรมซ่อมเสริมใหใ้นบางโอกาส เพื่อใหค้รู
เหล่านั้นน าไปใชง้านไดจ้ริงและถ่ายทอดใหค้รูคนอ่ืนในโรงเรียนไดรั้บทราบต่อไป  
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการประเมินโครงการในลกัษณะน้ีในโอกาสต่อไป 
2.1 ก่อนการอบรม ควรมีการทดสอบความรู้ ความสามารถพื้นฐานเก่ียวกบัโปรแกรม 

เพื่อผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของผูเ้ขา้รับการอบรม เพื่อจดัระดบัความรู้ ความสามารถ ดา้นโปรแกรม 
(Software) ของผูเ้ขา้รับอบรมก่อนสักคร่ึงวนั โดยจดัใหค้รูไดท้ดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบติัทุกคน  
หลงัจากนั้นควรจดัระดบัความรู้ ความสามารถของครูเป็น  3  ระดบั  คือ  ระดบัขั้นพื้นฐาน  ระดบัปานกลาง 
และระดบัสูง แลว้แบ่งการจดัอบรมเป็น 3 รุ่น ตามระดบัความรู้ ความสามารถ โดยจดัตารางอบรม จดัเน้ือหา 
จดัระยะเวลาการอบรมให้เหมาะสมกบัแต่ละระดบัความรู้ความสามารถของครู 

2.2 หลงัการอบรมควรให้ครูไดมี้เวลาผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเวน้ระยะเวลา 
สัก 1 เดือน  แลว้ควรมีการนิเทศติดตามครูถึงหอ้งเรียน    ใหค้รูจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนท่ีครูผลิตข้ึนสอนนกัเรียนจริง    แลว้ผูนิ้เทศติดตามท าการประเมินส่ือในภาพรวมทั้งหมด  
โดยท าการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 

 

 
กิดานนัท ์มลิทอง. 2531. เทคโนโลยกีารศึกษาร่วมสมัย. ภาควชิาโสตทศันศึกษา คณะครุศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ขมัน์  สุขาพนัธ์ุ. 2549. รายงานการประเมินโครงการการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

สถานศึกษา โรงเรียนกะทู้วทิยา. (อดัส าเนา) 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกังาน. 2544. ราชกจิจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎกีา. กรุงเทพ.  

คุรุสภา  
ครรชิต   มาลยัวงศ.์ 2540. ทัศนะไอท.ี พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร  : ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
     และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย.์ 2547. รายงานผลส ารวจกลุ่มผู้ใช้ 
   อนิเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2546 . กรุงเทพฯ : ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ 
   คอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
จนัทร์ทิวา  กวธีีระวฒัน์. 2550. รายงานการประเมินโครงการการผลติส่ือมัลติมีเดียออนไลน์. 

 (อดัส าเนา) 
ฉลอง  ทบัศรี .2539. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนา CAI ด้วยมัลติมีเดีย. ชลบุรี : ภาควชิา 
   เทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา.  
ชารี  มณีศรี. 2521. การนิเทศการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 3. ชลบุรี : ภาควชิาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน.  
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2527. เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ เร่ือง การประเมินหลกัสูตร.  

มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม.  
ธีระศกัด์ิ  เอ่ียมสะอาด. 2550. รายงานการประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม  

ของโรงเรียนวดัพะเนียงแตก  อ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม. นครปฐม (อดัส าเนา) 
นอ้ย  ศิริโชติ. 2524. เทคนิคการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์. 
นยันา  เอกบูรณวฒัน์. 2539. คอมพวิเตอร์ช่วยสอน . World Wide Web document.  

URL :http://learners.in.th/blog/niloh/149609 
นิรันดร์  จงวฒิุเวศย.์ 2550. กถาพฒันากร. กรุงเทพฯ : กรมพฒันาชุมชน 
นิศา  ชูโต. 2527. การประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : ธรรมสารการพิมพ.์ 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545. การวจัิยเบ้ืองต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
 

 
 



113 
 

บุญชม  ศรีสะอาด. 2546. การพฒันาหลกัสูตรและการวจัิยเกีย่วกบัหลกัสูตร. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์. 
บุญชม  ศรีสะอาดและคณะ. 2546. การวจัิยเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์. 
ประชุม  รอดประเสริฐ. 2539. การบริหารโครงการ. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ.์ 
ประยรู  อาษานาม. 2540. การประเมินโครงการ. ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ประยรู  อุดมเสียง. 2534. การพฒันาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร. ขอนแก่น :  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์. 2529. การวจัิยประเมินผล : หลกัการและกระบวนการ. กรุงเทพฯ : 

การพิมพพ์ระนคร. 
นโยบายและแผน, กลุ่ม. 2548. ข้อมูล 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2548 . อุดรธานี : กลุ่มนโยบายและแผน  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 . 
พจ  สะเพียรชยั. 2527. รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลกัสูตร 

ประกาศนียบัตร วชิาชีพเทคนิค (ปวท.). กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี. 

พรชยั  เลิศปรีชา. 2544. มัลติมีเดียเทคโนโลยกีบัโรงเรียนในศตวรรษที ่21.  กรุงเทพฯ : ศูนยเ์ทคโนโลย ี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย.   

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สภา. 2550. สรุปสาระส าคัญแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
   แห่งชาติ ฉบับที ่10(พ.ศ. 2550 – 2554). กรุงเทพฯ  (อดัส าเนา) . 
พิชยั   สิงห์ชยั. 2550. การประเมินโครงการพฒันาระบบและเพิม่ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน โรงเรียนรามวทิยา รัชมงคลาภิเษก  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ (2547-2549) . สุรินทร์ : โรงเรียนรามวทิยา (อดัส าเนา) 

ไพโรจน์  ตีรณธนากุล. 2528. เทคนิคการผลติวดีีโอเทปเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริม 
กรุงเทพ. 

ไพโรจน์  ตีรณธนากุล, ไพบูลย ์ เกียรติโกมลและคณะ. 2542. Designing IMM Computer Instruction  
 การออกแบบการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน IMMCI . วารสารครุศาสตร์ 

อุตสาหกรรม. 4 (พฤศจิกายน) : 5-17.  
ไพศาล  หวงัพานิช และคณะ. 2543. การพฒันาการใชแ้ละประเมินหลกัสูตร. วารสารการวดัผล 

การศึกษา . 22 (พฤษภาคม-สิงหาคม) :  5-22.  
ภิญโญ  สาธร. 2523. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 
 



114 
 
ไมตรี  ทองประวติั. 2529. การบริหารงานฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีประทุม.  
ยนื ภู่วรวรรณ .2540.   การศึกษากบัเทคโนโลย.ี วารสารนักบริหาร  3 ( ก.ค.-ก.ย.) : 17-21. 
เยาวดี  รางชยักุล วบูิลยศ์รี. 25.48.  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบติั. กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
รัตนะ  บวัสนธ์. 2540. การประเมินผลโครงการ การวจัิยเชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : ตน้ออ แกรมม่ี. 
รุ่งโรจน์    ปฐมจารุวฒัน์. 2549. รายงานการประเมินโครงการการพฒันาแหล่งการเรียนรู้โรงเรียน 

วดัทุ่งพชัิย (พรหมวสุิทธ์ิอนุสรณ์). นครปฐม (อดัส าเนา). 
เริงลกัษณ์  โรจนพนัธ์. 2529. เทคนิคการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : เอก็ซ์เพรส มีเดีย. 
ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ. 2536. เทคนิคการวจัิยทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  

กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
ลดัดา  อะยะวงศ.์ 2533. หลกัการวจัิยเบ้ืองต้น. ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
วจิยัทางการศึกษา ,กอง . 2545. สาระส าคัญการพฒันาและการใช้คอมพวิเตอร์ เพิม่การเรียนการสอน  

ระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนเทพนิมิตรศึกษา  จังหวดัสุราษฎร์ธานี .  กรุงเทพฯ : 
คุรุสภา. 

----------  .  2545 . สาระส าคัญการพฒันาและการใช้คอมพวิเตอร์ เพิอ่การเรียนการสอน ระดับ 
  ประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญล าปาง  จังหวัดล าปาง .  กรุงเทพฯ :คุรุสภา. 
----------- . 2545.  สาระส าคัญการพฒันาและการใช้คอมพวิเตอร์ เพิอ่การเรียนการสอน ระดับ 

ประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา  จังหวดัอุบลราชธานี  .  กรุงเทพฯ :คุรุสภา. 
วจิิตร   อวะกุล. 2537. คู่มือฝึกอบรมและพฒันาบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
วชิาการ, กรม . 2546. การพฒันาส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอนและเวบ็ไซต์ เพ่ือการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ.  
   กรุงเทพฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้ และพสัดุภณัฑ ์. 
----------. 2544. ความรู้เกีย่วกบัส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.   
วฒิุชยั  ประสารสอน . 2545. การใช้เทคโนโลยกีารจัดการเรียนการสอน . กรุงเทพฯ : บุคพอยท ์. 
ศรเพชร   บุญอ่ิม. 2550. รายงานการประเมินโครงการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทีม่ีช่ือว่า “ Paperless” 
 ในงานสารบรรณของวิทยาลัยการอาชีพเทงิ.  เชียงราย : วิทยาลยัการอาชีพเทิง. 
ศรีศกัด์ิ  จามรมาน. 2522. การพฒันาและประยุกต์คอมพวิเตอร์. กรุงเทพฯ : สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง 

ประเทศไทย. 
ศิริชยั  กาญจนวาสี. 2537. ทฤษฎกีารประเมิน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
 

http://library.lib.ru.ac.th:81/search*tha/d%7b706%7d%7b727%7d%7b697%7d+%7b704%7d%7b729%7d%7b744%7d%7b711%7d%7b707%7d%7b711%7d/d|c2d7b9+c0d9e8c7c3c7c3c3b3/-3,-1,0,B/browse
http://library.lib.ru.ac.th:81/search*tha/d%7b673%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b712%7d%7b726%7d%7b673%7d%7b713%7d%7b722%7d%7b673%7d%7b721%7d/d|a1d2c3c8d6a1c9d2a1d1bab7e0a4b9e2c5e2c2d5/-3,-1,0,B/browse
http://library.lib.ru.ac.th:81/search*tha/d%7b673%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b712%7d%7b726%7d%7b673%7d%7b713%7d%7b722%7d%7b673%7d%7b721%7d/d|a1d2c3c8d6a1c9d2a1d1bab7e0a4b9e2c5e2c2d5/-3,-1,0,B/browse


115 
 
ศิริชยั  สงวนแกว้. 2534. แนวทางการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. คอมพวิเตอร์รีววิ  

78(กุมภาพนัธ์ ) : 173-179. 
สมชาติ  กิจยรรยง. 2545. เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม. นนทบุรี : มหาวทิยาลยั- 
   สุโขทยัธรรมมาธิราช.  
สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์. 2544.  รวบรวมบทความทางการประเมินโตรงการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์- 

มหาวทิยาลยั.  
สมาน  แสงมลิ. 2518. นโยบายการศึกษาผูใ้หญ่. คู่มืออบรมผู้สนใจการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ.  

กองการศึกษาผูใ้หญ่ กรมสามญัศึกษา. มปท. 
ส าราญ  มีแจง้. 2544. การประเมินโครงการทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สุกรี  รอดโพธ์ิทอง. 2539. สู่เส้นทางใหม่ทางการศึกษา : คอมพวิเตอร์กบัการศึกษา. กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
สุขมุ  มูลเมือง. 2530.  เทคนิคการประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : งานวิจยัเศรษฐกิจการศึกษา  

กองแผนงาน ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. 
สุโขทยัธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลยั. 2525.  เอกสารการสอนรายวชิาคอมพวิเตอร์ ส าหรับครู 

หน่วยที ่1–8 . กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช.  
สุนีย ์  เหมะประสิทธ์ิ. 2536. สถิติประยุกต์เพ่ือการวจัิย. กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สุพกัตร์  พิบูลย.์ 2545. การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมมาธิราช 
สุรพล  จนัทราปัตยแ์ละชูเกียรติ  รักซอ้น. 2535. การเรียนรู้การฝึกอบรม . เอกสารประกอบการบรรยาย 

หลกัสูตรวิทยากรการใช้น า้ชลประทาน. กรุงเทพฯ : กองฝึกอบรม  กรมชลประทาน. 
สุรพนัธ์  ศิลปศาสตร์. 2549. รายงานการประเมินโครงการ เร่ือง การพฒันาบุคลากรเพ่ือก้าวสู่การเป็น 

โรงเรียนผู้น าการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา โรงเรียนทุ่งเทงิยิง่วฒันา พ.ศ. 2548 – 2549.  
อุบลราชธานี : โรงเรียนทุ่งเท่ิงยิง่วฒันา.  

สุวมิล  ตริกานนัท.์ 2548. การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบติั. พิมพค์ร้ังท่ี 6 . กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุวมิล  วอ่งวาณิช. 2544. การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์- 
มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 



116 
 

Anderson, Scarvia B.; And others. 1975. Encyclopedia of Educational Evaluation: Concepts and  
Techniques for Evaluating Education and Training Programs. San Francisco, California : 
Jossey-Bass.  

Cronbach. Lee J. 1970. Essentials  of  Psychological Testing. 3 rd ed. New York : Harper & Row. 
Harris  Ben M. 1980. Improving Staff Performance Through  In-service Education. Boston :  

Alyn and Bacon.   
Michael  W. Apple, ; And others. 1974.  Educational Evaluation: Analysis and Responsibility.  

Berkeley, California : McCutchan. 
Patton, M.Q. 1986. Utilization-Focused Evalaution. Thousand Oaks, CA : Sage. 
Provus, M. 1971. Discrepancy evaluation  for education program improvement and assessment.  

Berkeley, California : McCutchan. 
Rossi, P. Freeman, H. 1993. Evaluation : A Systematic Approach. 5 th ed. Thousand Oaks, CA :  

Sage. 
Scriven, Michale. 1993. Hard-Won Lessons in Program Evaluation. New Directions for  

Program Evaluation series, no. 58. San Francisco : Jossey Bass.  
Stufflebeam, Danail L. Anthone J. Shinkfield. 1985. Systematic  Evaluation. Bostin : Kluwep- 

Nijhoff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ก 
 

หนงัสือราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



119 

 
 

 

ท่ี ศธ  04177/ 1682                                                                      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 
                                                                                                      อ าเภอกุมภวาปี   จงัหวดัอุดรธานี  41110 
 

                                                                                 31         มีนาคม    2549 
 

เร่ือง   การอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………………………. ……………….. 
           ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย.......................................................... 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. คุณสมบติัผูเ้ขา้รับการอบรมฯ   จ านวน    1   ชุด 

          2. ตารางอบรมฯ     จ านวน   1   ชุด 
              

ดว้ยกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ  นวตักรรม   เทคโนโลยทีางการศึกษา   ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต 2  จะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแผนปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549   โดยใหก้ลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคดัเลือกตวัแทนครูผูส้อนในสังกดั   ท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 4  คน เขา้รับการอบรม   ณ    หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา)  โดยจะจดัอบรมเป็น 3 รุ่น ภาคทฤษฎีและปฏิบติัการ 
รุ่นละ 4 และน าเสนอผลงานร่วมกนั อีก 1 วนั   

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี   เขต 2  จึงใหก้ลุ่มเครือข่ายส่งรายช่ือตวัแทนครูผูส้อน  
เขา้รับการอบรม ภายในวนัท่ี 11 เมษายน 2549  พร้อมแจง้ใหต้วัแทนครูผูส้อนดงักล่าว เขา้รับการอบรม 
 ตามวนั เวลา สถานท่ี ดงัท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการ                                                                                                                                      
                                                               
                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ                                                                                 
                                                                       
                                                                                     ( นางละออตา   หลงกลุ ) 
                                                    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
                                        รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
โทร.042 – 331575 ต่อ 18 
http://nited.udonthani2.com 

                                  



 

 120 
 

 

ท่ี ศธ  04177/ 1683                                                                        ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 
                                                                                                       อ าเภอกุมภวาปี   จงัหวดัอุดรธานี  41110 
 

                                                                                   31       มีนาคม    2549 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ใชอ้าคารสถานท่ีอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     ตารางอบรมฯ     จ านวน   1  ชุด 
              

                ดว้ยกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ  นวตักรรม   เทคโนโลยทีางการศึกษา   ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต 2  จะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแผนปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549   โดยผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นตวัแทนครูผูส้อนจากทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ในสังกดั   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 4  คนซ่ึงจะจดัอบรมเป็น 3 รุ่น ภาคทฤษฎีและปฏิบติัการ รุ่นๆ ละ 4 วนั  
รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 รุ่นละจ านวน 32 คน รุ่นท่ี 3 จ  านวน 28 คน และน าเสนอผลงานร่วมกนั 1 วนั 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี   เขต 2  จึงขอความอนุเคราะห์ใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) เป็นสถานท่ีจดัอบรม และโรงอาหารหรือสถานท่ีท่ีโรงเรียนเห็นสมควร
วา่เหมาะสมเป็นท่ีรับประทานอาหารกลางวนั   และเคร่ืองด่ืม   ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร   วนัละ
ประมาณ 40  คน ระหวา่งวนัท่ี 23 เมษายน ถึง วนัท่ี  4  พฤษภาคม 2549  เวลา  08.00 น. – 16.30 น.  และ
น าเสนอผลงาน ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม  ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางการอบรมท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์                                                                                                                                      
                                                               
                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ                                                                                 
                                                                       
 
                                                                            ( นางละออตา   หลงกลุ ) 
                                                            รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
                                               รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
โทร.042 – 331575 ต่อ 18 
http://nited.udonthani2.com 
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การอบรมเชิงปฏบิัติการผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) ปีงบประมาณ 2549 

 
คุณสมบัติครูผู้สอนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรม 

1. มีความรู้และมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในระดบัปานกลาง (Intermediate)  ไดแ้ก่  
1.1 ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hard ware) ได ้
1.2  มีความรู้และใชโ้ปรแกรม (Soft ware ) Ms Word, Ms Excel, Ms Power point เป็นอยา่งดี 

2. เป็นผูมี้ผลงาน  เป็นแบบอยา่ง มีความรับผดิชอบ สามารถถ่ายทอดความรู้ ดา้นการใช ้การผลิตส่ือ 
การเรียนการสอนและเทคโนโลยทีาการศึกษา แก่ครูในโรงเรียนได ้ 

3. เป็นผูท่ี้ยนิดีใหค้  าแนะน า ให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ดา้นความรู้และทกัษะดา้นการใช้
คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hard ware และSoft ware 

4. ผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ไม่เป็นและไม่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการผลิตส่ือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาก่อน 

5. กรุณาคดัเลือกตวัแทนครูผูส้อนเขา้รับการอบรมโดยกระจายโรงเรียน ช่วงชั้น และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ท่ีสอน อยา่ส่งครูท่ีผลิตส่ือ CAI เป็นแลว้มาอบรม เพราะจะท าใหสู้ญเสียงบประมาณ 
ของรัฐ สูญเสียเวลา และท าใหค้รูคนอ่ืนขาดโอกาสการเรียนรู้ไปดว้ย 

ก าหนดการอบรม  
รุ่นท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี 23 – 26 เมษายน 2549 ผูเ้ขา้รับการอบรม 8 กลุ่มเครือข่ายๆละ 4 คน รวม 32 คน  
  ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 1.เมืองกุมภวา /2. แชแล /3. ท่าล่ีสีออ / 4.เวยีงค า / 5.หนองหวา้ 
              6. หว้ยเก้ิงปะโค / 7.เสอเพลอ-ผาสุก / 8. พนัดอน เชียงแหว ผาสุก 
รุ่นท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 27-30 เมษายน 2549 ผูเ้ขา้รับการอบรม 8 กลุ่มเครือข่ายๆละ 4 คน รวม 32 คน  

ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 1. พนัดอน/ 2. จ  าปีศรีธาตุ / 3.หวันาค า /4.โปร่งตาดทองกา้วหนา้ 
5.นายงูหนองนกเขียน / 6.โนนสะอาดหนองโพธ์ิ / 7.โนนสะอาดโคกกลาง /8.บุ่งแกว้ทมนางาม 

รุ่นท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 1 – 4 พฤษภาคม 2549 ผูเ้ขา้รับการอบรม 7 กลุ่มเครือข่ายๆละ 4 คน รวม 28 คน  
ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 1.วงัสามหมอ 1/ 2. วงัสามหมอ 2./ 3.วงัสามหมอ 3./ 4.หนองแสง 1 
/5.หนองแสง 2 / 6.อนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม / 7.ประจกัษศิ์ลปาคม  

 ทุกรุ่นน าเสนอผลงานร่วมกนัในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2549  ณ  หอประชุมโรงเรียนบา้นดงเมือง 
ส่ิงทีต้่องเตรียมมาอบรม 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นเรียนท่ีสอน  อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
 2. มีคอมพิวเตอร์ในห้องอบรม 20 เคร่ือง ถา้ตอ้งการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัใหน้ ามาดว้ย 
 3. การอบรมไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ แต่ถา้ท่านตอ้งการคดัลอกโปรแกรมหรือส่ือของผูร่้วมอบรมให้น าแผน่ 
                  CD เปล่ามาดว้ย ตามท่ีท่านเห็นสมควร 
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ท่ี ศธ 04177/  1813                                          ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  2 
                                                                                                ถ.อุ่มจาน  อ.กุมภวาปี   จ.อุดรธานี    41110 

 

                      10         เมษายน     2549 
 

เร่ือง     การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียน.......................................................................................... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     1. ค  าสั่ง สพท.อด.2 ท่ี   118  / 2549       จ านวน   1  ชุด 

  2. ตารางอบรมฯ      จ านวน   1 ชุด 
 

ดว้ย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี   เขต  2    จะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549   ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นตวัแทนครูผูส้อน
ในสังกดั กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 4 คน เขา้รับการอบรม ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบา้นดงเมือง
(ดงเมืองวทิยา)  โดยจะจดัอบรมเป็น 3 รุ่น ภาคทฤษฎีและปฏิบติัการ รุ่นละ 4 วนั  และน าเสนอผลงานร่วมกนั
อีก 1 วนั  เพื่อใหก้ารอบรม ดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงคข์องการอบรม ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี   เขต 2  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรม ดงัรายช่ือตามค าสั่งท่ีแนบมา
พร้อมน้ี  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงขอเชิญครูท่ีมีรายช่ือในค าสั่ง  เขา้ร่วมประชุม  เพื่อ 
วางแผนด าเนินการอบรม มอบหมายบทบาท ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ณ ห้องประชุมส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในวนัท่ี 18  เมษายน 2549  ตั้งแต่ 09.30 น. เป็นตน้ไป และร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการอบรมตามบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ในวนั เวลา และสถานท่ี ตามค าสั่งและตารางการอบรม
ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการ 
                        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
                                                                 ( นางละออตา   หลงกลุ ) 
                                  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
                    รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  
กลุ่มนิเทศฯ โทร.042 – 331575 ตอ่ 18 
http://school.obec.go.th/superud2  

http://school.obec.go.th/superud2
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ค าส่ัง  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุดรธานี  เขต  2 
ที ่  118  / 2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
******************************************************************************** 

 ดว้ยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต   2   จะด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างครูผลิต
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI)   ส าหรับครูผูส้อนในสังกดั    ทั้งน้ีเพื่อใหค้รูสามารถผลิตส่ือการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ แลว้น าไปใชจ้ดัการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน เพื่อเพิ่มคุณภาพกระบวนการจดัการเรียนรู้ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ สนองตอบต่อความตอ้งการและศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  โดยจะจดัอบรม
ระหวา่งวนัท่ี 23 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2549  และ 11 พฤษภาคม  2549 ณ   โรงเรียนบา้นดงเมือง   

เพื่อใหก้ารด าเนินการอบรม เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงคข์องการอบรม ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต   2   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรม  ดงัต่อไปน้ี  

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้แนะน า เสนอแนะการด าเนินงาน  
รวมทั้งแกไ้ข   อุปสรรคปัญหาท่ี อาจเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงาน   ประกอบดว้ย 

1.1. นายดิลก          พจน์พงษ ์   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2         ประธาน 
1.2  นายประกอบ   จนัทรทิพย ์ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2     รองประธาน 
1.3. นางละออตา   หลงกุล         รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2     รองประธาน 
1.4  นายทศพร      ขวญัสุวรรณ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2     รองประธาน 
1.5  นายอาวธุ       สิงหเดช        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา)                  กรรมการ 
1.6  นายสุรพงษ ์  วงศอ์ารีย ์     หวัหนา้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา               กรรมการ 
1.7  นายสมหมาย   อุดชาชน     รองหวัหนา้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา        กรรมการ 
1.8  นายสุริยนต ์    อินทร์อุดม  หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือฯ           กรรมการ / เลขานุการ 

2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานทีแ่ละโสตทศันูปกรณ์    :  มีหนา้ท่ีจดัเตรียม โตะ๊ เกา้อ้ี  อุปกรณ์ อ านวย
ความสะดวก พร้อมจดัเตรียมโสตทศันูปกรณ์  เพื่อใชใ้นการอบรม  ประกอบดว้ย   

2.1  นายธงชยั     ศรีทอนสุทธ์ิ    รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา)            หวัหนา้ 
 2.2   นางสาวนิรมล   ทองตนั     รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา)     ผูช่้วย 

2.3  นายศุภชยั       อภยันิพฒัน์    ครู โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา)         ผูช่้วย 
2.4   นางสาวอารยา  สงคราม      ครู  โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา)        ผูช่้วย 
2.5  นายไชยพล        จวงทอง             ศึกษานิเทศก ์ สพท.อด.2        ผูช่้วย 
2.6   นกัการภารโรง โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา) ทุกคน         ผูช่้วย 
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3. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการอบรม :   มีหนา้ท่ีรับลงทะเบียน   ด าเนินรายการอบรม   
ตามตารางการอบรม   ใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ใหมี้ความรู้ความสามารถเชิงทกัษะคอมพิวเตอร์  
สามารถ  น าไปใชง้านในโรงเรียนได ้ ประกอบดว้ย 

3.1   นายสุริยนต ์     อินทร์อุดม     หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือฯ                         หวัหนา้ 
3.2   วา่ท่ี ร.ต.พินิจ    นามบ ารุง     ศึกษานิ เทศก ์   สพท.อด. 2    ผูช่้วย  
3.3   นายสุระชอบ     ดีสิน     ครู โรงเรียนบา้นนาฝาย    ผูช่้วย 
3.4   นายพีระพงศ ์    เทพรังสฤษฎ์ิ    ครู โรงเรียนบา้นนาฝาย    ผูช่้วย 
3.5   นายมนูญพนัธ์   จ  าปาวงศ ์     ครู  โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง    ผูช่้วย 
3.6   นายณรงค ์       ค  าใหม่     ครู  โรงเรียนหนองแสงวทิยศึกษา   ผูช่้วย 
3.7   นายศุภชยั          อภยันิพฒัน์     ครู โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา)                ผูช่้วย 
3.8   นางสาวอารยา  สงคราม     ครู  โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวทิยา)  ผูช่้วย 
3.9   นายวทิยา       อุปัฌา     ครู  โรงเรียนบา้นหินฮาวโนนงาม   ผูช่้วย 
3.10  นายสมยศ        ศรีบรรพต     ครู  โรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ   ผูช่้วย 
3.11  นางสาวสายฝน คา้ขาย             ครู  โรงเรียนบา้นตาดราษฎร์สมบูรณ์            ผูช่้วย 
3.12  นายนิยม       นนตระอุดร     ครู  โรงเรียนทมนางามวทิยาคม                 ผูช่้วย 
3.13 นางสาวกาญจนา  ห่มสิงห์     ครู  โรงเรียนบา้นป่าไมโ้นนสวรรค์   ผูช่้วย 

4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกยีรติบัตร  :   มีหนา้ท่ีจดัท าเกียรติบตัร วฒิุบตัร เพื่อมอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมฯ  วทิยากรการอบรมฯ และผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการอบรมฯ ประกอบดว้ย  

5.1 นายไชยพล   จวงทอง     ศึกษานิเทศก ์ สพท.อด.2                     หวัหนา้ 
5.2 นายสุริยนต ์   อินทร์อุดม      ศึกษานิเทศก ์ สพท.อด.2          ผูช่้วย 
5.3  วา่ท่ี ร.ต. พินิจ  นามบ ารุง      ศึกษานิเทศก ์ สพท.อด.2          ผูช่้วย 
ใหค้ณะกรรมการทุกฝ่าย  ทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีตามค าสั่งน้ี ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี  อยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ

มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีวางไว ้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน     อยา่ใหเ้กิดความเสียหายต่อทางราชการได ้
หากมีปัญหา  หรือ อุปสรรค ใด ๆ ในการด าเนินงานให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา ทราบทนัที 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่ วนัท่ี   11  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2549    เป็นตน้ไป 
   สั่ง  ณ  วนัท่ี   10      เดือน เมษายน    พ.ศ.  2549 
 
                       

 

                                                      ( นางละออตา   หลงกลุ ) 
                                   รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 

                   รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัตกิารผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI)   ณ  โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวทิยา) 
รุ่นท่ี 1 ระหวา่ง 23 – 26  เม.ย.  / รุ่นท่ี 2 ระหวา่ง 27-30 เม.ย. /  รุ่นท่ี 3 ระหวา่ง 1-4  พ.ค. 2549 และทุกรุ่น 11 พ.ค.2549 
เวลา 

วนัท่ี 

09.00 - 10.30 น. 

พกั
ยอ่
ย 

  10.45 – 12.00 น. 

12
.00

 – 
11
3.0

0 น
. พ

กัรั
บป

ระ
ทา
นอ

าห
าร
กล

าง
วนั

 

  13.00 -14.30น. 

พกั
ยอ่
ย 

   14.45-16.30 น. 

23 เม.ย.  พิธี 
เปิด 
(ผอ. 
สพท.) 

ความส าคญั 
ของส่ือ 
แนวนโยบาย 
ของรัฐ 
(สุริยนต ์) 

ความรู้เบ้ืองตน้ 
เก่ียวกบั CAI 
การออกแบบ 
ส่ือ CAI 
( สุระชอบ ) 

Soft ware  
เก่ียวกบั CAI 
ติดตั้งโปรแกรม/ 
ทดลองใช ้
(พีระพงศ ์ และคณะ) 

การสร้างและ 
ปรับแตง่กราฟฟิก 
Display Icon / 
Transition 
(สุริยนต ์และคณะ) 

27 เม.ย. 

1  พ.ค. 

24 เม.ย. เทคนิคการสร้าง 
การเคล่ือนไหว 
Erase / Wait /ตรง 
/โคง้ /อิสระ 
(วทิยา และคณะ) 

 
ฝึกปฏิบติัสร้าง 
เน้ือหา ดว้ยตนเอง 1 
(สายฝน และคณะ) 

สร้างงานปฏิสมัพนัธ ์
(Interaction) Button / 
 Hotspot /Hotobject/ 
(นิยม และคณะ) 

ฝึกปฏิบติัการ 
จดัท าขอ้สอบ 
 ดว้ยตนเอง 2 
(สุริยนต ์ และคณะ) 

28 เม.ย. 

2   พ.ค. 

25 เม.ย. การสร้างเง่ือนไข 
และทางเลือก 
Framework / 
Navigation 
/Calculation / 
 Decision 
(มนูญพนัธ์ และคณะ) 

 
 ฝึกปฏิบติัสร้างเกม  
  ดว้ยตนเอง 3  
(กาญจนาคณะ) 

 
การน ามลัติมีเดียมาใช ้
กบัCAI Sound,  
picture, Movie…. 
(พีระพงศ ์ และคณะ) 

 
ฝึกปฏิบติั........ 
ดว้ยตนเอง  4 
(ณรงคค์ณะ) 

29 เม.ย. 

3   พ.ค. 

26 เม.ย. การน าไฟลอ์อก 
ไปใชง้าน 
 Package /  
Publish........ 
(นิยม  และคณะ) 
 

 
  ฝึกปฏิบติั.............  
      ดว้ยตนเอง  
(สมยศ และคณะ) 
 

การประเมินผล 
ส่ือ CAI 
การเขียนรายงาน 
การใช ้(แบบยอ่) 
 (สุระชอบ) 
 

แนะน ามอบหมาย 
งานเพื่อผลิตส่ือCAI 
ตน้แบบ มาน าเสนอ
ผลงานและ ส่ง 
ในวนัท่ี 11 พ.ค. 
(สุริยนต)์ 

30 เม.ย. 

4   พ.ค. 

 
 

11  พ.ค  

 
    รุ่นท่ี 1   
น าเสนอส่ือ CAI  
(สุริยนต ์และคณะ) 

  
     รุ่นท่ี 2  
น าเสนอส่ือ CAI 
(สุริยนต ์และคณะ) 

     
     รุ่นท่ี 3 
น าเสนอส่ือ CAI 
(สุริยนต ์และคณะ) 

 สรุปการน าเสนอส่ือ 
การปรับปรุง แกไ้ข 
พฒันา และการน า 
ไปใชป้ระกอบการ 
จดัการเรียนรู้ 
(สุริยนตแ์ละคณะ) 
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ท่ี ศธ  04177/ 1822                                                             ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 
                                                                                            อ าเภอกุมภวาปี   จงัหวดัอุดรธานี  41110 
 
                                                                              18      เมษายน    2549 
 
เร่ือง   แจง้ใหค้รูเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………………………. ……………….. 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. รายช่ือครูผูเ้ขา้รับการอบรม     จ านวน  1    ชุด 

2. ตารางอบรมฯ       จ านวน 1   ชุด 
  3. โครงการฯ       จ านวน   1  ชุด 

4.  แบบประเมินโครงการ ดา้นบริบทและดา้นปัจจยั)  จ านวน   1  ชุด 
              

ดว้ยกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ  นวตักรรม   เทคโนโลยทีางการศึกษา   ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  จะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549   โดยใหก้ลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคดัเลือกตวัแทนครูผูส้อน 
ในสังกดั   ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 4  คน เขา้รับการอบรม ณ  
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา)  โดยจะจดัอบรมเป็น 3 รุ่น ภาคทฤษฎี
และปฏิบติัการ รุ่นละ 4 วนั และน าเสนอผลงานร่วมกนัอีก 1 วนั  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี   เขต 2  จึงแจง้ใหค้รูตวัแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
ไดเ้ขา้รับการอบรมตาม วนั เวลา และสถานท่ี ดงัแนบมาพร้อมน้ี อน่ึงขอความร่วมมือใหค้รูผูเ้ขา้รับ 
การอบรมไดศึ้กษาโครงการและตอบแบบประเมินโครงการ ดงัท่ีแนบมาพร้อมน้ี     น าส่งในวนัแรก 
ของการอบรมในแต่ละรุ่นดว้ย   
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ                                                                                                                                      
                                                                           ขอแสดงความนบัถือ                                                                                 
                                                                       
                                                                       ( นางละออตา   หลงกุล ) 
                                                รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
                                        รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
โทร.042 – 331575 ต่อ 18  http://nited.udonthani2.com 
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รายช่ือครูตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกดั สพท.อด.2 

 เสนอช่ือเข้ารับการอบรมการผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ประจ าปีการศึกษา 2549   
 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

1 นางบวัรมย ์      ถาวร ครู มหาไถ่ศึกษา 

เมืองกมุภวาป์ 
2 นางสาวกองศรี  บริกลุ ครู โพธ์ิสง่า 

3 นางภาวณีิ      ค าชารี ครู บา้นดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) 

4 นายสุขมุ       ธีรสาร ครู กมุภวาปี 

5 นายอุทิศ         รักษม์ณี ครู แชแลพิทยานุสรณ์ 

แชแล 
6 นายสมยศ     นนัทสุธา ครู บา้นเหล่าแชแลหนองแวง 

7 นายอนนัต ์    บุปผามาลา ครู บา้นเหล่าหมากบา้เชียงสม 

8 นายชาตรี      แรกเจริญ ครู บา้นยางหล่อโนนน ้ ายอ้ย 

9 นายวทิยา      ศรีภกัดีสวสัด์ิ ครู บา้นท่าแร่ 

ท่าล่ีสีออ 
10 นางชลิต        ศรีภกัดีสวสัด์ิ ครู บา้นสวรรคร์าษฎร์ 

11 นางจริยา      ลุนสะแกวงษ ์ ครู บ่านท่าล่ีศรีสุขวทิยา 

12 นางสาวอรพิน  ศรีณรา ครู บา้นสีออสวา่งราษฎร์ 

13 นางเอมอร     ปัญญาใส ครู บา้นท่าหนองเทา 

เวยีงค า 
14 นางดวงพร   โสบุญ ครู บา้นสวนมอนค า 

15 นางศิริพร     โพธิลุขา ครู บา้นโนนเห็นวงัชยั 

16 นางมะลิวลัย ์ ดอกค า ครู บา้นค าไผ ่

17 นายส ารอง    ฮองอุน้ ครู บา้นหนองแดง 

หนองหวา้ 
18 นางนาตยา   จนัโทพลงั ครู บา้นท่าสงั 

19 นางอรทยั     แกว้พนา ครู บา้นหนองแวง 

20 นายอุทยั      อุย้ปะโค ครู บา้นกดุจิก 

21 นายเสมือน  ตะนยัศรี ครู บา้นบุ่งหมากลาน 

หว้ยเก้ิงปะโค 
22 นายโกมล    แกว้ชยั ครู บา้นหว้ยเก้ิง "วฒันเสรีราษฎร์บ ารุง" 

23 นางรัชนีกร  กมุพล ครู บา้นปะโค 

24 นางสาวสุดาดวง  สญัจรรัตน์ ครู บา้นดงนอ้ย 
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รายช่ือครูตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกดั สพท.อด.2 

 เสนอช่ือเข้ารับการอบรมการผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ประจ าปีการศึกษา 2549   
 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

25 นายธนพล    นอ้มระวี ครู เสอเพลอพิทยาคม 

เสอเพลอ - ผาสุก 
26 นายบ ารุง      ใหญ่สูงเนิน ครู บา้นนาดีสร้างบง 

27 นางสุกญัญา  วเิศษศิลป์ ครู บา้นส่ีแจ 

28 นางวราภรณ์   พิมรินทร์ ครู บา้นสงเปลือยดงสามสิบ 

29 นางนิดประกร   ชานนตรี ครู บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง 

พนัดอนเชียงแหวผาสุก 
30 นางนิศากร        อ่อนละมุล ครู บา้นสวนหม่อน 

31 นางเปรมวดี    อุดชาชน ครู บา้นเชียงแหว 

32 นายชาญณรงค ์  อุดชาชน ครู บา้นเซียบ 

33 นายดิเรก        คล่ืนแกว้ ครู บา้นพนัดอน 

พนัดอน 
34 นางหนูพฒัน์  อินทร์อุดม ครู บ่านวาปี 

35 นายสิทธิชยั   หุ่นศิริ ครู อนุบาลกมุภวาปี 

36 นางละอองดาว  เพง็สา ครู กมุภวาป์พิทยาสรรค ์

37 นายขนุแผน   อินทร์เล้ียง ครู บา้นโนนสงเปลือย 

จ าปีศรีธาต ุ
38 นางผอ่งศรี   บุญจะนะ ครู บา้นโนนสงเปลือย 

39 นางพรพรรณ   นารัตน์โท ครู บา้นดูนเลา 

40 นางสาวคมดาว  พทุธโคตร ครู บา้นโคกนอ้ย 

41 นางสาวผกวรรณ  แดงตะโคตร ครู กงุเจริญพิทยาคม 

หวันาค า 
42 นายอคัรเดช    เจริญสุข ครู ค าเมยวทิยาคม 

43 นางละเอียด    แพนนอ้ย ครู บา้นโคกกลางหนองแวงใหญ่ 

44 นางสาวสุพตัรา  อาถนา ครู ค ากงุประชานุกลู 

45 นางสาวเวยีงค า  โคตะค า ครู บา้นกดุนาคอ้ 

โปร่งตาดทองกา้วหนา้ 
46 นางสาวประกาย แสนสีลา ครู บา้นกดุนาคอ้ 

47 นางสมจิต     พฤษาสิทธ์ิ ครู บา้นโปร่ง 

48 นางอุไร      พรมบุตร ครู บา้นสามขา 
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รายช่ือครูตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกดั สพท.อด.2 
 เสนอช่ือเข้ารับการอบรมการผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ประจ าปีการศึกษา 2549   

 
ที ่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

49 นางสุขี       วรรณกลุ ครู บา้นนายงู 

นายงูนกเขียน 
50 นางพวงพะยอม  พนัธ์ศรี ครู บา้นนายงู 

51 นางประภาพร  ไมยะปัน ครู บา้นค าม่วง 

52 นางปกรณ์      บุตรอินทร์ ครู บา้นหนองกงุ 

53 นายประเสริฐ   สายมนตรี ครู บา้นโพธ์ิชยัดอกค า 

โนนสะอาดหนองโพธ์ิ 
54 นายลบ     ค่าม่วง ครู บา้นหนองจาน 

55 นายสุทธี      ชาวงษ ์ ครู บา้นนาเหล่า 

56 นางฉววีรรณ  โพธ์ิสิม ครู บา้นโพธ์ิศรีส าราญ 

57 นางหนูสิน  นาคะประเวศน ์ ครู บา้นม่วงดง 

โนนสะอาดโคกกลาง 
58 นางโสพิศ   โคตะมะ ครู บา้นหวัฝาย 

59 นางอญัชลี   แสนสุด ครู บา้นโคกกลางหนองแวงใหญ่ 

60 นางอมัพร  ศรีทาพฒุ ครู บา้นโคกสง่า 

61 นายชยัพงษ ์ ลุนสะแกวงษ ์ ครู ชุมชนทมป่าข่า 

บุ่งแกว้ทมนางาม 
62 นางอจัฉรา   ดีติปริวตัร ครู บา้นทมนางาม 

63 นางวนิดา   ปัจจยัยงั ครู ชุมชนบา้นบุ่งแกว้ 

64 นายสมยั   ตราศรี ครู บา้นกดุขนวน 

65 นางอุไรวรรณ  ศรีสุชาติ ครู บา้นค าโคกสูง 

วงัสามหมอ 1 
66 นางอรวรรณ   ตน้ยวด ครู บา้นหนองกงุทบัมา้ 

67 นายปรีชา    ขวญับาง ครู หนองไผพ่รเจริญ 

68 นางเสาวนีย ์  ไชยมูล ครู อนุบาลวงัสามหมอ 

69 นางเยาวลกัษณ์  เหลาเกล้ียงดี ครู นาตาดนาโปร่ง 

วงัสามหมอ 2 
70 นายกิตติเดช  ไชยมูล ครู หาญใจพทิยาคม 

71 นายรฤษธ์ิ์  หินนาง ครู นานกชุมวทิยาคม 

72 นายสุริยนัต ์ ภูขาว ครู บะยาวพฒันาศึกษา 
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รายช่ือครูตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกดั สพท.อด.2 
 เสนอช่ือเข้ารับการอบรมการผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ประจ าปีการศึกษา 2549   

 
ที ่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

73 นางสาวดวงนภา เขตบุญไสย ครู ค าไฮพิทยาคม 

วงัสามหมอ 3 
74 นายสุธารี      แสงกลา้ ครู บา้นดงกลาง 

75 นายคนอง   โคตรมณี ครู ผาสุกประชานุกลู 

76 นายวรียทุธ  ภูนาโพธ์ิ ครู บา้นวงัทอง 

77 นางนงคล์กัษณ์  ทองมาศ ครู บา้นหนองประเสริฐ 

หนองแสง 1 
78 นางสาวเรไร   ขาวขนัธ์ ครู บา้นหนองแสง 

79 นายธงชยั       พรหมเลิศ ครู หนองแสงวทิยศึกษา 

80 นางสาวพรนิดา  แกว้เกิดมี ครู ทบักงุประชานุกลู 

81 นายเลิงพงษ ์  ค าบุดดา ครู บา้นนาฝาย 

หนองแสง 2 
82 นายวรีะเวช  แท่งทอง ครู บา้นนาดีโคกกลาง 

83 นางประภสัสร  โพธิโน ครู บา้นแสงสวา่ง 

84 นางพรนิภา    ศุภกรโยธิน ครู บา้นโคกศรีหว้ยยาง 

85 นางจิระพร   เสนาภกัดี ครู อนุบาลประจกัษ ์

อนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม 
86 นายถนดั    ตรีมาตย ์ ครู บา้นนาม่วง 

87 นายแสวง   วฒัราช ครู บา้นเมืองปัง 

88 นายเรือง   พนัธะนนัท ์ ครู น ้าเท่ียงลานเตหนองเมก็ 

89 นางสาวรัฐสุดา  สุดรัก ครู บา้นสะอาดนามูล 

ประจกัษศิ์ลปาคม 
90 นายเรืองศิลป์  อนัทะเกต ุ ครู สามพาดพิทยาคาร 

91 นางทิพวรรณ  จนัทรเสนา ครู ประจกัษศิ์ลปาคม 

92 นางวลยัรัตน์  แนวบุตร ครู ประจกัษศิ์ลปาคม 
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ช่ือโครงการ        : สร้างครูผู้ผลติ CAI (ส่ือการเรียนอเิลคทรอนิกส์) 
ลกัษณะแผน   :  การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เจ้าของโครงการ   :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.อด.2   
ผู้รับผดิชอบ   :  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ระยะเวลา   :   ปีงบประมาณ 2549   

*************************************************** 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยววิฒันาการดา้นเทคโนโลยทีางการส่ือสาร ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและยิง่ยวด ท าให้ 
มีการน าเทคโนโลยกีารส่ือสาร ไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพในการด าเนินงานกิจการ 
ในทุกองคก์ร ซ่ึงในวงการทางการศึกษาก็เช่นกนั ไดมี้การน าเทคโนโลยทีางการส่ือสารมาใชเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตามความถนดัและความสนใจ
ของแต่ละบุคคล  โดยการใชเ้ทคโนโลยทีางการส่ือสารในโรงเรียนมาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้   

การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีกล่าวมาแลว้ ตอ้งใชส่ื้อการเรียนรู้อิเลกทรอนิกส์ หรือ
ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีสามารถใชก้บัฮาร์ดแวร์อิเลกทรอนิกส์ได ้ แต่ส่ือการเรียนรู้อิเลกทรอนิกส์ ท่ี
มีอยูใ่นทอ้งตลาด มีราคาค่อนขา้งแพง ไม่หลากหลาย และไม่สนองตอบต่อความตอ้งการของครูและ
ผูเ้รียนไดท้ัว่ถึง  

ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา จึงตอ้งการให้
ครูในสังกดัสามารถ ผลิตส่ือการเรียนรู้อิเลกทรอนิกส์ไดเ้อง  เพื่อน ามาใชจ้ดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน
ของตนเองและเผยแพร่แก่ครูในสังกดัได ้จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 

 
2.วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหค้รูในสังกดั สพท.อด.2 สามารถผลิตส่ือการเรียนรู้อิเลกทรอนิกส์ได ้ 

2. เพื่อเพิ่มจ านวนส่ืออิเลกทรอนิกส์  ของโรงเรียนในสังกดั สพท.อด.2 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ สนองตอบต่อความตอ้งการและ

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1)  ครู  จ  านวน 250 คน  ( อยา่งนอ้ยโรงเรียนละ 1 คน ) 
2) ไดส่ื้ออิเลกทรอนิกส์  250  ช้ิน (อยา่งนอ้ยคนละ 1 ช้ิน)  



132 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
1)  ครูสามารถผลิตส่ือการเรียนรู้อิเลกทรอนิกส์ได ้ 
2)  ส่ือมีคุณภาพตามมาตรฐานทางเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 

4. วธีิด าเนินการ 
4.1 ส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ   
4.2 ร่าง / เขียน / เสนอโครงการไปยงั สพท.อด.2 
4.3 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการสร้างส่ือ CAI โดยจดัเป็นรุ่น รุ่นละ 50 คน  
4.4 นิเทศติดตามการใชง้านจริง 
4.5 ประเมินผลการใชง้าน  
4.6 วเิคราะห์ จุดเด่น  และวางแผนพฒันาคร้ังต่อไป  

 
5. กจิกรรมระยะเวลา 
 
                    ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2549 2550 

ก.ค
 

ส.
ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค 

เม
.ย.

 

พ.
ค. มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

  

5.1 ส ารวจสภาพ  
ปัญหา /ความตอ้งการ 
5.2  ร่าง / เขียน / เสนอ
โครงการ 
5.3 จดัอบรมฯ  

5.4 นิเทศติดตามผล 

5.5 ประเมินโครงการ   

5.6 วเิคราะห์ จุดเด่นและ 

วางแผนพฒันาคร้ังต่อไป  
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6. ทรัพยากรทีต้่องการ 

6.1 บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น ICT  
6.2 งบประมาณ  

ด าเนินการจดัอบรม  
-  ค่าอาหาร        คน / บาท / วนั     =  100 / 50  / 5   =       35,000       บาท 
-  ค่าเคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง  คน / บาท / ม้ือ    =   100  /  20   / 5  =     10,000       บาท 
-  ค่าวสัดุ อุปกรณ์                                                                                            5,000       บาท 

                                                                                                                           รวม           50,000        บาท 

7. การประเมินผล 
7.1. ตรวจสอบผลงานส่ือ CAI 
7.2. ประเมินการน าไปใชป้ระกอบการการจดักระบวนการเรียนรู้จริง ในสถานศึกษา  
7.3 ประเมินโครงการ 

 
8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        8.1  ไดส่ื้อ CAI ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
        8.2  ครูและนกัเรียนมีส่ือ CAIท่ีมีคุณภาพประกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ 
        8.3  คุณภาพการจดัการเรียนรู้ดีข้ึน 
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                             บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา    สพท.อด.2 
ที…่……………………วนัท่ี     19     สิงหาคม    2548 
เร่ือง    ขออนุญาตแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินโครงการ 
 
เรียน    นายสมหมาย  อุดชาชน    ศึกษานิเทศก ์สพท.อด.2 
 นายวสิิทธ์ิ       อุตรศรี ผูอ้  านวยการโรงเรียนประจกัษศิ์ลปาคม 
 นายพีระพงศ ์  เทพรังสฤฎ์ิ  ครูโรงเรียนบา้นนาฝาย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เคร่ืองมือฯ     จ านวน   5    ฉบบั 
                    

ดว้ยขา้พเจา้ นายสุริยนต ์ อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  
เขต 2     จะท าการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ขอ้มูลพื้นฐานดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา  
แหล่งเรียนรู้  นอกจากน้ียงัศึกษาดา้นสภาพบริบท  ดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต 
ของโครงการ รวมทั้งแบบทดสอบก่อน-หลงัการอบรมคร้ังน้ีดว้ย  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน ามา
ประโยชน์เพื่อพฒันางานดา้นส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ของ 
ทุกโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ในการน้ีขา้พเจา้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจ พิจารณา 
ใหค้  าเสนอแนะ ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม ส าหรับหรับประเมิน
โครงการน้ีต่อไป    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์   
 

 

                                                                      นายสุริยนต ์ อินทร์อุดม                                                                                                                                                     
                    ศึกษานิเทศก ์ สพท. อด. 2 

    ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา 
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                             บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา    สพท.อด.2 
ที…่……………………วนัท่ี     20  พฤศจิกายน  2551 
เร่ือง    ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 
เรียน    ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกดัทุกแห่ง 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  รายงานการประเมินโครงการ    จ านวน   1  เล่ม 
                    

ดว้ยขา้พเจา้ นายสุริยนต ์ อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  
เขต 2     ไดท้  าการประเมินโครงการการอบรมครูผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระหวา่งปีการศึกษา 
2549 และ2550  และจดัท ารายงานดงักล่าว เสร็จเรียบร้อยแลว้    จึงขอมอบรายงานการประเมิน
โครงการ ดงัท่ีแนบมาพร้อมน้ี    เพื่อใชเ้ป็นเอกสารในการศึกษาคน้ควา้ และวางแผนพฒันางาน 
ดา้นส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกดัทั้งในปัจจุบนั 
และในอนาคตต่อไป 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

                                                                      นายสุริยนต ์ อินทร์อุดม                                                                                                                                                     
                    ศึกษานิเทศก ์ สพท. อด. 2 

    ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก    ข 
 

เคร่ืองมือ 
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                                                ฉบบัที ่1  แบบส ารวจส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน 
                                 โดย...กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษา  
                                     กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา สพท.อุดรธานี เขต 2 

 

โรงเรียน…………………………………………..…อ าเภอ…………………สพท.อุดรธานี เขต …2……. 
ค ำชีแ้จง     กรุณำให้ข้อมลูตำมท่ีตรงกับสภำพควำมเป็นจริงในโรงเรียนของท่ำน 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์ ( Hard Ware ) 
     ( กรุณาเติมค าตอบลงในช่องวา่ง และ/ หรือท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพสถานศึกษาของท่าน ) 

1. วทิย ุและ /หรือ เทป บนัทึกเสียง    จ านวน.............................เคร่ือง 
2. เคร่ืองรับโทรทศัน ์     จ านวน.............................เคร่ือง 
3. เคร่ืองเล่น / บนัทึก วดีีทศัน ์    จ านวน.............................เคร่ือง 
4. เคร่ือง VCD.  และ/หรือ เคร่ืองเล่น DVD.   จ านวน.............................เคร่ือง 
5. จานรับสญัญาณดาวเทียม พร้อมเคร่ืองแปลสญัญาณ   จ านวน................................ชุด 
6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์        จ านวน………………..…เคร่ือง 
7. เคร่ืองพิมพ ์     1)  แบบเขม็  จ านวน ………....เคร่ือง      2) แบบพน่หมึก จ านวน................เคร่ือง  

3)  แบบเลเซอร์ จ านวน ………เคร่ือง 
8. เคร่ืองสแกนเนอร์        จ านวน………………….เคร่ือง 
9. เคร่ืองฉาย LCD  Projector     จ านวน………………….เคร่ือง 

              10.  เคร่ืองฉายทึบแสง     จ านวน………………….เคร่ือง 
              11.  กลอ้งบนัทึกภาพน่ิง          จ านวน………………….เคร่ือง  
              12.  จ านวนส่ือ CAI ท่ีโรงเรียนมี    จ านวน…………………..  ช้ิน 
              13  จ านวนส่ือท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ (นอกจากส่ือคอมพิวเตอร์)  จ านวน...............................ช้ิน 
              14.  จ านวนหนงัสือ เอกสาร ต ารา (โดยประมาณ)    จ านวน……………………เล่ม  
              15.  อุปสรรคปัญหาดา้นฮาร์ดแวร์ 

15.1………….……………………………………………………………………………… 
15.2…………………………………………………………………………………………… 
15.3…………………………………………………………………………………………… 

ตอนที ่ 2  ข้อมูลด้านซอฟท์แวร์ (Software)    

  ( กรุณาเติมค าตอบลงในช่องวา่ง และ/หรือท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพสถานศึกษาของท่าน ) 
 16.  ระบบปฏิบติัการท่ีใชอ้ยู ่  Window 95 Window 98  Window 2000 
   Window ME   Window XP  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………… 

17. โปรแกรมส านกังานท่ีใช ้  Office 97  Office 2000 Office XP 
  Office 2003  Pladao Office   อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………….. 
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18. โปรแกรมหลกัท่ีใชใ้นการสร้างส่ือ CAI   CWTOOLS     Power point               
Namo   Author ware Post nuke Dreamweaver version  HTML 

  Macro Capivate   Microsoft Producer 
                      อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………..…………………….. …………….………… 

19. อุปสรรค ปัญหา ดา้นซอฟทแ์วร์ 
  19.1………………………………………………………………………………………… 
  19.2……………………………………………………………………………….………… 
  19.3………………………………………………………………………………………… 

ตอนที ่ 3 ข้อมูลด้านบุคลากร (People ware) 

   ( กรุณาเติมค าตอบลงในช่องวา่ง และ/หรือท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพสถานศึกษาของท่าน ) 
20. ระดบัความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ของบุคลากร 

  20.1 ไม่มีความรู้เลย (ใชไ้ม่เป็น)                จ านวน…………….คน 
21.2  มีความรู้ระดบัพ้ืนฐาน (User : เก็บ บนัทึกขอ้มูลได ้ท างานเอกสารได)้   

                                                                                                               จ านวน………….….คน 
22.3   มีความรู้ระดบัปานกลาง  (สืบคน้ความรู้ได ้วเิคราะห์ค่าสถิติได ้ 

จดัระบบสารสนเทศ ท าโปรแกรมส าเร็จรูปอยา่งอยา่งได ้ฯลฯ)  จ านวน……………...คน 
22.4 มีความรู้ระดบัสูง สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได ้(Programmer : 

 สร้างโปรแกรมใชง้านเฉพาะอยา่งได ้รู้ภาษาบางภาษา เช่น  ภาษา C   
COBOL PASCAL  FORTRAN  BASIC ฯลฯ )          จ านวน………..……...คน 

 21. บุคลากรท่ีมีความสามารถใชค้อมพิวเตอร์ประกอบการจดัการเรียนรู้ได ้  จ านวน………………คน 
 22.  การไดรั้บการอบรมพฒันาเก่ียวกบัการใชแ้ละการผลิตส่ือ  โดยเฉล่ีย......................คร้ัง ต่อปีต่อคน 
 23. ความตอ้งการพฒันาบุคลากรดา้นการใชแ้ละการผลิตส่ือ 
  23.1……………………………………………………………………………….…………. 
  23.2…………………………………………………………………………………………. 
  23.3…………………………………………………………………………………………. 

ตอน 4  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  ( กรุณาเติมค าตอบลงในช่องวา่ง และ/หรือท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพสถานศึกษาของท่าน ) 
24. โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    หอ้งปฏิบติัการภาษา หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์  หอ้งจริยธรรม  หอ้งศิลปะ 
หอ้งดนตรี          หอ้งพลศึกษา              หอ้งแนะแนว                         หอ้งการงานและอาชีพ               
อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................. 
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  25. แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ 

แปลงเกษตร        บ่อเล้ียงปลา               เลา้หรือกรงเล้ียงสตัว ์      เรือนเพาะช า      
พิพิธภณัฑ ์         ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน          สวนหยอ่ม/ สวนสมุนไพร / สวนวทิยาศาสตร์ 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 26. โรงเรียนของท่านมีความพร้อมท่ีจะใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS : Learning  
Management System )  
        ในปีการศึกษาใด          2551  2552      2553         2554 2555 
          ไม่สามารถคาดการณ์ได ้เพราะ......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 27. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

............................กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา สพท.อด.2 
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แบบประเมินโครงการการอบรมครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 

ฉบับที ่2  ประเมินด้านบริบทและปัจจัยการด าเนินงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา  สพท.อด.2 

 

 ค าช้ีแจง    ใหท้  าเคร่ืองหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช ้
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

1. ด้านบริบท 
  1.1 ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัโครงการ 
     1.1.1 โครงการอบรมส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยส่งเสริม 
             คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
     1.1.2 หลกัการ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการ 
             มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 
     1.1.3 ก าหนดเป้าหมาย วธีิการด าเนินการและระยะเวลา 
            ด าเนินการ มีความเหมาะสมและปฏิบติัไดจ้ริง 
  1.2  ความตอ้งการพฒันา 
     1.2.1 ผูบ้ริหารและครูเห็นความส าคญั ตระหนกัถึงการน าส่ือ 
              การเรียนรู้มาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ 
     1.2.2  ครูมีความตอ้งการ ท่ีจะเขา้รับอบรมการสร้าง 
              ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     1.2.3 ผูบ้ริหาร มีความตอ้งการใหค้รูในโรงเรียนมี   
       ความสามารถในการผลิตและใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. ด้านปัจจัย 
 2.1 บุคลากร 
     2.1.1 จ านวนบุคลากรท่ีร่วมด าเนินการโครงการ 
             มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
     2.1.2 วทิยากรการอบรมมีจ านวนเหมาะสมและมีความรู้ 
              ความสามารถเพียงพอกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 
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แบบประเมินโครงการการอบรมครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 
ดี 
มาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช ้
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

 2.2 วธีิด าเนินการตามโครงการ 
    2.2.1 มีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั 
     2.2.2 ก าหนดผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
     2.2.3 ก าหนดผูรั้บผดิชอบติดตาม การด าเนินงาน 
 2.3 งบประมาณ 
     2.3.1 การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
              ตน้สังกดั 
     2.3.2 การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากครูผูเ้ขา้รับ 
              การอบรม 
 2.4 อาคาร สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ 
    2.4.1 อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบติัการเหมาะสม กบัการอบรม 
    2.4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่งมีจ านวนเพียงพอ 
             และสมรรถภาพเหมาะสมกบัการอบรม 
   2.4.3โปรแกรม(Software) ท่ีใชใ้นกาอบรม เพียงพอ  
            เหมาะสม  
  2.4.4 ส่ือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกการอบรม เพียงพอ  
            เหมาะสม  
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แบบประเมินโครงการการอบรมครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 
ฉบับที ่3  ประเมินด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา  สพท.อด.2 
 

 ค าช้ีแจง     ใหท้  าเคร่ืองหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช ้
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

3.  ด้านกระบวนการ 
  3.1 การด าเนินการอบรม 
    3.1.1 เน้ือหาการอบรมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
    3.1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชอ้บรม 
    3.1.3 มีประโยชน์สามารถน าไปปฏิบติัหรือปรับ 
ใชไ้ดจ้ริง 
  3.2 วทิยากรการอบรม 
     3.2.1 มีความรู้ตามตารางการอบรม 
     3.2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ 
              ใหเ้กิดการเรียนรู้ 
     3.2.3 ถ่ายทอดเน้ือหาวชิาตามล าดบัง่ายไปหายากเช่ือมโยง 
              ความรู้เก่าใหม่ ไดดี้ 
  3.3 วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ การอบรม 
      3.3.1 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์เพียงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้รับ 
               การอบรม 
      3.3.2 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ มีคุณภาพสามารถใชป้ระกอบ 
               การอบรมไดดี้  
      3.3.3  ใชส่ื้อการอบรมไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาอบรม      
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แบบประเมินโครงการการอบรมครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 
ฉบับที ่4 ประเมินด้านผลผลิตจากการด าเนินงานตามโครงการ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา  สพท.อด.2 
 

 ค าช้ีแจง    ใหท้  าเคร่ืองหมาย   /   ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
ดี 
มาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช ้
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

 
4.  ด้านผลผลติ 
 4.1 ความรู้ความสามารถของครู  
    4.1.1 ครูมีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายการอบรม 
    4.1.2 ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบ 
             ของ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
    4.13  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อใช ้
              ในการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ 
  4.2 ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตน้แบบ 
    4.2.1 เน้ือหาท่ีน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค ์ 
             เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
    4.2.2 ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (รวมทั้งขอ้ความและ 
             เสียงบรรยาย) 
    4.2.3 การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกตอ้งตามล าดบัขั้น 
    4.2.4 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบโปรแกรม 
    4.2.5 มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 
    4.2.6 มีแบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหดัและการประเมินผล 
             ท่ีครอบคลุมจุดประสงค ์       
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แบบประเมินโครงการการอบรมครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
ดี 
มาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช ้
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

 
4.  ด้านผลผลติ (ต่อ) 
  4.2.7  มีการป้อนกลบัเพื่อเสริมแรงอยา่งเหมาะสม    
  4.2.8  ออกแบบหนา้จอโดยจดัวางองคป์ระกอบไดส้ัดส่วน  
             สวยงาม ง่ายต่อการใช ้
  4.2.9 รูปแบบตวัอกัษรมีขนาด สี ชดัเจน อ่านง่าย และ 
            เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  4.2.10 ใชสี้ท่ีมีความเหมาะสมและกลมกลืน 
  4.2.11 ปุ่ม(Button) สัญรูป(Icon) ขอ้ความหรือแถบขอ้ความ 
             หรือรูปภาพ ชดัเจน เหมาะสมและถูกตอ้ง ส่ือสาร 
              กบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม        
  4.2.12  มีระบบการเขา้สู่โปรแกรมโดยอตัโนมติั (Auto run) 
  4.2.13 ภาพและเสียงท่ีใชป้ระกอบแสดงผลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 
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ฉบับที ่5 แบบทดสอบประเมินความรู้เกีย่วกบัส่ือการเรียนรู้คอมพวิเตอร์ ( CAI )ก่อน-หลงัอบรม 
กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษา…....สพท.อด.2..... 

 
ช่ือ-สกุล ผูท้ดสอบ..........................................................โรงเรียน..................................................... 

 
ค าช้ีแจง     จงกาเคร่ืองหมาย   X   ลงบนขอ้ท่ีถูกท่ีสุด 

 
* 1. ขอ้ใดไม่ใช่  หมายถึง  CAI 

     ก.  ยอ่มาจาก Computer  Assisted  Instruction    
     ข. สามารถน าไปวางบน Website ได ้
     ค. เป็นส่ือ  Single media  
     ง. สามารถโตต้อบ (Interaction) กบัผูใ้ชไ้ดโ้ดยทนัทีทนัใด (Immediately) 

* 2.  ขอ้ใดท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้มากท่ี  
     ก. วจนสัญลกัษณ์  ข. ประสบการณ์ตรง ค. การสาธิต ง. ภาพยนตร์ 

   3.  ขอ้ใดหมายถึง Authoring tool 
ก. เคร่ืองมือสร้างภาพกราฟฟิก   ข. เคร่ืองมือสร้างภาพเคล่ือนไหว 
ค. เคร่ืองมือตดัต่อเสียง    ง. ถูกทุกขอ้ 

 
ค าช้ีแจง   ใช ้ขอ้ความต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 4  เก่ียวกบัการออกแบบสี ในส่ือ CAI 

1.   ตวัอกัษรสีเหลืองบนพื้นสีด า   2  ตวัอกัษรสีขาวบนพื้นสีด า 
3.  ตวัอกัษรสีขาวบนพื้นสีน ้าเงิน   4. ตวัอกัษรสีเขียวบนพื้นสีด า 

 
*4. จากขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้ จงเรียงล าดบั สีท่ีไดรั้บความชอบของการออกแบบสี 
        ในส่ือ CAI  จากมาก ไปหานอ้ยไดถู้กตอ้ง 

     ก. 1, 2 , 3 , 4      ข. 2, 3, 4, 1  ค.  3,2,1, 4 ง. 4, 3, 2, 1 
*5.  ขอ้ใดไม่ใช่รายการพิจารณา การประเมินภาพรวมของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

ก. บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หน่วยการเรียนละไม่เกิน 1  ขอ้ 
ข. เน้ือหามีความถูกตอ้งตามหลกัวชิา   
ค. ไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรม จริยธรรม 
ง. มีการอา้งอิงจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
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*6.  ความหมายของคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีส าคญั คือ เร่ืองใด 
ก.  พิมพเ์อกสารธรรมดาและรูปภาพได ้ ข.  เล่นเกมต่างๆ ไดห้ลายชนิด 
ค. ใช ้Internet     ง. ดูหนงัฟังเพลงได ้    

*7.  ขอ้ใดเป็นไม่ใช้ ขอ้แตกต่างของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัส่ือการเรียนรู้อยา่งอ่ืน  
ก. ผูเ้รียนสามารถน าติดตวัไปไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไม่ตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบ 
ข. ช่วยใหเ้ห็นความเคล่ือนไหวของส่ิงต่างๆ โดยมีเสียงแต่ตอ้งมีอุปกรณ์ในการใช ้
ค.  ผูเ้รียนสามารถโตต้อบมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือได ้
ง.  สามารถจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนตได ้

 
ใชห้วัขอ้ต่อไปน้ีเป็นขอ้พิจารณาตอบค าถามขอ้ท่ี   8   
 1. Start     2. Macromedia Authorware  

3. Programs    4. Macromedia 
 

 8.  ขอ้ใดเป็นขั้นตอนเรียกใชโ้ปรแกรม Authorware ท่ีถูกวธีิ 
      ก. 1, 2, 3, 4   ข. 1, 3, 2, 4  ค. 1, 3, 4, 3      ง.  1, 4, 3, 2 

*9.  ถา้ตอ้งการแสดงขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพและขอ้ความ ตอ้งใชไ้อคอนใด 

     ก.    ข.     ค.        ง.    
*10.  ถา้ตอ้งการสั่งปิดโปรแกรม ตอ้งใชไ้อคอนใด 

ก.     ข.     ค.      ง.   
*11.  ถา้ตอ้งการแสดงขอ้มูลบนจอนาน 15 วนิาที แลว้จึงปิดโปรแกรม ตอ้งใชไ้อคอนใด 
          เป็นตวัก าหนดเวลา 

ก.     ข.     ค.        ง.   
*12. ไอคอนในขอ้ใด ใชโ้ตต้อบกบัผูใ้ช ้

       ก.  ข.      ค.         ง.     
 13. ไอคอน Navigate  ใชก้ าหนดทิศทางการท างานของโปรแกรมบนเส้น Flow  คือขอ้ใด 

                     ก.   ข.     ค.          ง.  
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*14.  ถา้ตอ้งการรวมไอคอนต่างๆ เขา้ไวใ้นหมวดเดียวกนั ใชไ้อคอนในขอ้ใด 

                     ก.   ข.     ค.          ง.  
*15.  ตอ้งการสั่งให้โปรแกรม Authorware แสดงวนัท่ี  ตอ้งเขียนประโยคค าสั่งอยา่งไร 

       ก. (FULLDATE) ข. {FULLDATE} ค. [FULLDATE]     ง.  FULLDATE() 

*16.   กล่องเคร่ืองมือใน ไอคอน Display      ใชส้ าหรับท าอะไร  
     ก. ใชว้าดรูปทรงอิสระ     
     ข. ใชตี้กรอบส่ีเหล่ียมแลว้เติมขอ้ความ 
     ค. ใชว้าดเส้นตรงในแนวราบ แนวด่ิง หรือเส้นตรงเฉียง 
     ง.  ใชว้าดรูปวงกลม หรือรูปวงรี 

*17. ถา้ตอ้งการออกจากโปรแกรม โดยการกดคียล์ดั ขอ้ใด ถูกตอ้ง 
  

       ก.        +       ข.                      +    
 

                     ค.        +     ง.                     +   
 

*18.  ค  าสั่งใหปิ้ดโปรแกรม ตอ้งพิมพค์  าสั่งอยา่งไร 
ก. (EXIT)  ข. EXIT()  ค. (QUIT)       ง.  QUIT() 

 19.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการ JumpFileReturn 
       ก.  เป็นค าสั่งประเภทฟังกช์นั    

ข. จะท าการกระโดดไปยงัไฟลท่ี์ระบุ 
 ค. เม่ือโปรแกรมนั้นท างานส้ินสุดแลว้ จะไปท างานต่อไปไม่กลบัตน้ทาง 
 ง.  ไม่มีขอ้ถูกตอ้ง 
 *20.   ตอ้งการสร้างแฟ้มขอ้มูลเป็นชนิด .EXE  ตอ้งท าอยา่งไร 

       ก. คลิกท่ีเมนู File  เลือก Package   ข. คลิกท่ีเมนู File  เลือก Save As 
       ค. คลิกท่ีเมนู File  เลือก ExportMedia  ง. คลิกท่ีเมนู Control  เลือก Restart 
 
 
 
 

Ctrl Q Ctrl D 

Alt P Alt G 
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*21.  ถา้เขียนโปรแกรมนาฬิกาแลว้ ปรากฏวา่เม่ือรันโปรแกรมๆ จะแสดงเวลา แต่นาฬิกาไม่เดิน 
ตอ้งแกไ้ขอยา่งไร 

ก. คลิก Modify เลือก Icon   เลือก  Transition  
ข. คลิก Modify เลือก Icon   เลือก  Properties 
ค. คลิก Modify เลือก File   เลือก  Transition 
ง.  คลิก Modify เลือก File   เลือก  Properties 

        22.   การใส่เสียงเพลง background ใชไ้ฟลป์ระเภทใด 
       ก.  WAV  ข.  MP3    ค.   ขอ้  ก  และ  ข ง. ไม่มีขอ้ถูก 

       *23. ไฟลรู์ปภาพ (Image)  ท่ีสามารถน าเขา้ไดแ้ก่  ขอ้ใด 
     ก.  JPG  ข.   BMP  ค.  GIF   ง. ถูกทุกขอ้ 

       *24. การเติมสีใหข้อ้ความ โดยการกด คียล์ดั ขอ้ใด ถูกตอ้ง 
      ก.                        +      ข.    +  
 
         ค.                      +    ง.                       + 
 
       * 25. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัรูปแบบของการตอบสนอง (Response Type) 
 ก.  Hot Spot สร้างการโตต้อบโดยผูใ้ชเ้ลือกคลิกเมาส์บนพื้นท่ีต่างๆ 
 ข.  Hot Object  สร้างการโตต้อบโดยผูใ้ชค้ลิกเลือกปุ่มท่ีตอ้งการ 
 ค. Text Entry  สร้างการโตต้อบโดยใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้ความเขา้มา 
 ง.  Time Limit  สร้างการโตต้อบโดยจ ากดัช่วงเวลา 

 
 

เฉลย ก.   ขอ้   5, 9,  14,  17,  20,  24, 
  ข. ขอ้   2,  7,   10,  12,  15,  21,  25, 
  ค. ขอ้   1,   4,   8,   11,  13,  16,  19,   22 , 
  ง. ขอ้    3,  6,  18,  23,   
  
 หมายเหตุ  ขอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั ( * )  หมายถึงขอ้ท่ีถูกเลือกเป็นขอ้ทดสอบ  
                                1 ในจ านวน 20  ขอ้ จากทั้งหมด 25 ขอ้  
 

Ctrl K Ctrl C 

Ctrl P Ctrl L 
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ตารางท่ี  19  แสดงค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 2 (ดา้นบริบทและดา้นปัจจยั) 

 
รายการประเมินท่ี ค่า IOC  แปลความ ค่าความเช่ือมัน่ แปลความ สรุป 
1. ดา้นบริบท 
1.1.1 0.67 ใชไ้ด ้

  

 

1.1.2 1.00 ใชไ้ด ้
1.1.3 0.67 ใชไ้ด ้
1.2.1 1.00 ใชไ้ด ้
1.2.2 0.67 ใชไ้ด ้
1.2.3 0.67 ใชไ้ด ้
รวมเฉล่ียดา้นบริบท 0.78 ใชไ้ด ้ 0.83 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2. ดา้นปัจจยั 
2.1.1 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

   

2.1.2 0.67 ใชไ้ด ้
2.2.1 0.67 ใชไ้ด ้
2.2.2 0.67 ใชไ้ด ้
2.2.3 0.67 ใชไ้ด ้
2.3.1 0.67 ใชไ้ด ้
2.3.2 0.67 ใชไ้ด ้
2.4.1 1.00 ใชไ้ด ้
2.4.2 0.67 ใชไ้ด ้
2.4.3 1.00 ใชไ้ด ้
2.4.4 0.67 ใชไ้ด ้
รวมเฉล่ียดา้นปัจจยั 0.73 ใชไ้ด ้ 0.89 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
รวมเฉลีย่ฉบับที ่2 0.75 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตารางท่ี  20  แสดงค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 3 (ดา้นกระบวนการ) 
 

รายการประเมินท่ี ค่า IOC  แปลความ ค่าความเช่ือมัน่ แปลความ สรุป 
3. ดา้นกระบวนการ 
3.1.1 1.00 ใชไ้ด ้

  

 

3.1.2 0.67 ใชไ้ด ้
3.1.3 1.00 ใชไ้ด ้
3.2.1 0.67 ใชไ้ด ้
3.2.2 0.67 ใชไ้ด ้
3.2.3 0.67 ใชไ้ด ้
3.3.1 1.00 ใชไ้ด ้
3.3.2 0.67 ใชไ้ด ้
3.3.3 1.00 ใชไ้ด ้
รวมเฉลีย่ฉบับที ่3 0.81 ใช้ได้ 0.82 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 21  แสดงค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 4  (ดา้นผลผลิต) 
 

รายการประเมินท่ี ค่า IOC  แปลความ ค่าความเช่ือมัน่ แปลความ สรุป 
4. ดา้นกระบวนการ 
4.1.1 1.00 ใชไ้ด ้

  

 

4.1.2 0.67 ใชไ้ด ้
4.1.3 1.00 ใชไ้ด ้
4.2.1 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.2 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.3 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.4 1.00 ใชไ้ด ้
4.2.5 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.6 1.00 ใชไ้ด ้
4.2.7 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.8 1.00 ใชไ้ด ้
4.2.9 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.10 1.00 ใชไ้ด ้
4.2.11 1.00 ใชไ้ด ้
4.2.12 0.67 ใชไ้ด ้
4.2.13 0.67 ใชไ้ด ้
รวมเฉลีย่ฉบับที ่4 0.81 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 22  แสดงค่า IOCและค่าความยากง่าย ของแบบทดสอบความรู้ครู 

เก่ียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อน-หลงัอบรม 
 

ขอ้ท่ี ค่า IOC แปลความ ค่าความยากง่าย แปลความ สรุป 
1 1.00 ใชไ้ด ้ 0.65 ค่อนขา้งง่าย คดัเลือกไว ้
2 0.67 ใชไ้ด ้ 0.61 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
3 0.33 ปรับปรุง 0.83 ง่ายมาก คดัเลือกออก 
4 0.67 ใชไ้ด ้ 0.26 ค่อนขา้งยาก คดัเลือกไว ้
5 0.67 ใชไ้ด ้ 0.43 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
6 0.67 ใชไ้ด ้ 0.74 ค่อนขา้งง่าย คดัเลือกไว ้
7 1.00 ใชไ้ด ้ 0.26 ค่อนขา้งยาก คดัเลือกไว ้
8 0.33 ปรับปรุง 0.87 ง่ายมาก คดัเลือกออก 
9 0.67 ใชไ้ด ้ 0.65 ค่อนขา้งง่าย คดัเลือกไว ้

10 0.67 ใชไ้ด ้ 0.52 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
11 1.00 ใชไ้ด ้ 0.61 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
12 0.67 ใชไ้ด ้ 0.52 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
13 0.67 ใชไ้ด ้ 0.83 ง่ายมาก คดัเลือกออก 
14 1.00 ใชไ้ด ้ 0.78 ค่อนขา้งง่าย คดัเลือกไว ้
15 1.00 ใชไ้ด ้ 0.48 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
16 0.67 ใชไ้ด ้ 0.48 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
17 1.00 ใชไ้ด ้ 0.43 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
18 0.33 ปรับปรุง 0.35 ค่อนขา้งยาก คดัเลือกไว ้
19 0.33 ปรับปรุง 0.17 ยากมาก คดัเลือกออก 
20 0.67 ใชไ้ด ้ 0.52 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
21 1.00 ใชไ้ด ้ 0.43 ปานกลาง คดัเลือกไว ้
22 0.67 ใชไ้ด ้ 0.87 ง่ายมาก คดัเลือกออก 
23 0.33 ปรับปรุง 0.78 ค่อนขา้งง่าย คดัเลือกไว ้
24 0.67 ใชไ้ด ้ 0.70 ค่อนขา้งง่าย คดัเลือกไว ้
25 1.00 ใชไ้ด ้ 0.48 ปานกลาง คดัเลือกไว ้

 
 



 

 

 
 
 

 
ภ า ค ผ น ว ก    ค 

 
ภาพกิจกรรมการอบรมและนิเทศติดตาม 
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ภาพการอบรมครูผลติส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
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ภาพการน าเสนอผลงานส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอนและการนิเทศติดตาม 
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ประวตัิผู้รายงาน 
 
  

นายสุริยนต ์  อินทร์อุดม  ภูมิล าเนาเป็นคน ต าบลปะโค  อ าเภอกุมภวาปี   จงัหวดัอุดรธานี 
โดยก าเนิด จบระดบัประถมศึกษา (ป.7)  จากโรงเรียนบา้นบุ่งหมากลาน  ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี    
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.ศ.3) จากโรงเรียนหว้ยเก้ิงพิทยาคาร    ต าบลหว้ยเก้ิง   อ าเภอกุมภวาปี   
ระดบัมธัยมศึกษา ตอนปลาย (ม.ศ.5) จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธานี  ระดบัประกาศนียบตัรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง)  จากวทิยาลยัครูจนัทรเกษม    กรุงเทพฯ   
การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทวโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน (มหาวิทยาลยับูรพา) 
จงัหวดัชลบุรี  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.)  จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง กรุงเทพฯ    ศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต (ศษ.ม.) จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  
 รับราชการคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2527 ในต าแหน่งครู  2  ระดบั  2 โรงเรียนบา้นหว้ยมะระ  ต าบล
หนองเสือชา้ง  อ าเภอหนองใหญ่  จงัหวดัชลบุรี  ปัจจุบนัรับราชการ ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ต าบลกุมภวาปี   อ าเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานี 
 
 
 


