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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ความสามารถของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นร่างกาย ความคิด และสติปัญญา อนัเป็น
ผลท าให้ความสามารถต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไปดว้ย ส่วนในการเรียน    การสอนก็
เช่นกนั ผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากนั ดงันั้น การท่ีจดัให้    ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยวธีิต่าง ๆ ตามสติปัญญาและความสามารถของตนยอ่มเป็นการส่งเสริมให้  ผูเ้รียนนั้นไดเ้รียนตามความถนดั
โดยไม่ตอ้งมีความกงัวลใจ เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนท่ีเน้นรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล จึง
นบัวา่เป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน      ไดอ้ยา่งดียิ่ง โดยการใชส่ื้อและรูปแบบการเรียนชนิดต่าง 
ๆ เพื่อความเหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน  

 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในวงการการศึกษาก็คือ คอมพิวเตอร์ โดยการน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการเรียนการสอนน้ีมีช่ือท่ีนิยมเรียกกนัว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction: CAI) ซ่ึง แคริเออร์ และ โจนาสเซน (Carrier & Jonassen, 1988 cited in Hooper, 1992, p.21) ได้
กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ คือ ส่ือการเรียนการสอนในอุดมคติส าหรับการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล เน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอบทเรียนได้หลากหลายและการตดัสินใจในการเรียนข้ึนอยู่บนพื้นฐานของการ
กระท าเป็นรายบุคคล อีกทั้งการเรียนการสอนรายบุคคลท่ีเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นส่ิงท่ีก าหนดอตัรา
การเรียนรู้ของผูเ้รียน   เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นอตัราความกา้วหน้าท่ีเป็นไปตาม
ความสามารถของตนได ้

 

 คุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ท่ีพิเศษต่างจากส่ืออ่ืน ๆ คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ระหวา่งผูเ้รียน
กบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในขณะท่ีผูเ้รียนท าการเรียนบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนจะมีการตอบสนอง
หรือโตต้อบตลอดเวลา ท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนไดอ้ยา่งเต็มท่ี (Active Participation) และการ
เรียนกบั    บทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นเป็นไปไม่ไดท่ี้ผูเ้รียนจะไม่มีการตอบสนองกบับทเรียนเลย ดงันั้นถา้หาก
บทเรียนใดมีการออกแบบบทเรียนท่ีก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสูงกบัผูเ้รียน บทเรียนนั้นจะเป็นบทเรียนท่ี
สนองตอบต่อระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ถา้ผูเ้รียนยิ่งมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บทเรียนคอมพิวเตอร์สูงมากเท่าไร ยิง่ส่งผลใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนสูงข้ึนเท่านั้น 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์จะเน้นการเรียนการสอนเป็น

รายบุคคลเป็นหลกั แต่จะเห็นไดจ้ากหลาย ๆ โรงเรียนท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพราะมี
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอ้ยกวา่จ านวนนกัเรียน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากงบประมาณท่ีจะซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอ ท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวส้ าหรับนกัเรียนแต่ละคนได ้ครู
จึงตอ้งใหน้กัเรียนเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนทุกคนสามารถเรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง อีก
ทั้งการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้น จะตอ้งผลิตบทเรียนออกมา
จ านวนมาก ท าใหเ้สียทั้งเวลาและเงินทอง นอกจากปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัพบปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึง
ท าใหน้กัการศึกษาหลาย ๆ        ท่านไดแ้สดงความเห็นและเป็นห่วงวา่ การเรียนกบัคอมพิวเตอร์จะท าให้ผูเ้รียน
ขาดการมีมนุษยสัมพนัธ์  เป็นการลดความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนท่ีมีต่อกนัลงไป ส่งผลให้ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่
เป็น   ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่มีเหตุมีผล อนัเป็นผลเสียต่อผูเ้รียนต่อไปในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนั
วธีิการเรียนเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บความสนใจจาก บุคคลและนกัวชิาการทางดา้นการศึกษาเป็นอยา่งมากก็คือ การเรียน
แบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) ซ่ึงเป็นวธีิจดัการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ีใหผู้เ้รียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนั แกปั้ญหา และท ากิจกรรมการเรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดไว ้โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มตระหนกัวา่ แต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ดงันั้น ความส าเร็จ
หรือความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนสมาชิกในกลุ่มนั้นจะตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั  ท าใหก้ารท างานเป็นกลุ่มยอ่มตอ้งอาศยั
ความร่วมมือ การปรึกษาหารือ การแสดงความคิดเห็นและหล่อหลอม  ความคิดเห็นท่ีดีของแต่ละคนเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อใหผ้ลงานของกลุ่มออกมาดีท่ีสุด  
   

 ซ่ึงการเล่นกีฬาทุกประเภท  ส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัมากท่ีสุดในการเรียนการสอนท่ีดีและกา้วหนา้ ผูเ้รียน
จะตอ้งมีทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาชนิดนั้นๆ เป็นพื้นฐานอย่างดี ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความกา้วหน้าและมี
ความช านาญ มีความคล่องตวัในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการแข่งขนั ทกัษะ
เบ้ืองตน้ถือวา่มีความจ าเป็นและส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ในการการเล่นแบดมินตนัก็เช่นเดียวกนั ทกัษะต่างๆ ของการ
เล่นแบดมินตนัจะตอ้งไดรั้บความฝึกทีละอยา่งทีละลูกอยา่งซ ้ าๆ ซากๆ  จนเกิดความช านาญของแต่ละทกัษะไม่
ปะปนกนั ในการเรียนแบดมินตนัจะตอ้งใชค้วามพยายามในการฝึกตั้งแต่ทกัษะท่ีง่ายไปหายาก โดยเฉพาะการ
ฝึกซ้อมท่ีมีอาจารยผ์ูส้อนคอยช้ีแนะและแก้ไขขอ้บกพร่อง จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถตีลูกท่ีเป็นจุดอ่อนของ
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  การเรียนทกัษะจึงเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูเ้รียนแบดมินตนัมีทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีดี ตีลูก
ไดแ้ม่นย  าและถูกตอ้ง สามารถน าไปใชใ้นเกมการแข่งชนัไดทุ้กสถานการณ์  ในแง่ของจิตวิทยา การฝึกทกัษะ
เบ้ืองตน้การเล่น ผูเ้รียนมกัไม่ชอบการฝึกแบบซ ้ าๆ ซากๆ ซ้ึงไม่สนุกเหมือนกบัการเรียน 
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 ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อนท่ีจะตอ้งพยายามหาส่ือการเรียนท่ีทนัสมยัอยา่งเช่นส่ือการเรียน
การสอนแบบเอนิเมชัน่มาสอนและแนะน าเทคนิคในการฝึกทกัษะเพื่อให้ผูเ้รียนมีความอยากเรียนและอยากฝึก 
จนกระทั้งมีความช านาญ จะเห็นได้ว่านักศึกษาหลายคนท่ีความสามารถในการเล่นดี แต่ไม่ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะขาดความช านาญในเร่ืองของทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีไม่สามารถฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง
นั้นเอง 

จากแนวคิดและปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการผลิตส่ือเอนิเมชัน่รายวิชาแบดมินตนั 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของนกัศึกษาใหมี้ความพร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะส่ือเอนิเมชัน่ท่ีจดัท าข้ึนง่ายต่อการใชแ้ละสามารถ
เรียนดว้ยตนเองและเป็นแนวทางให้นกัเรียน, นกัศึกษาและครูอาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาต่างๆ สามารถน าไป
ช่วยในการเรียนการสอนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1. เพื่อผลิตส่ือเอนิเมชัน่รายวิชาแบดมินตนัส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอในการใชส่ื้อเอนิเมชัน่รายวิชาแบดมินตนัส าหรับนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการออกแบบและพฒันาส่ือเอนิเมชัน่ส าหรับรายวชิาแบดมินตนัโดยการ 
วจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษาคือ 

1. ดา้นเน้ือหา ผลิตส่ือเอนิเมชัน่รายวิชาแบดมินตนั ในด้านกติกาแบดมินตนั,การแข่งขนัแบดมินตนั 
และทกัษะในการเล่นแบดมินตนั 

2. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแบดมินตนั   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่   
 3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแบดมินตนั  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2551 ท่ีก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ จ านวน 55  คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Random Sampling)  

 4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั   ตั้งแต่เดือน 15 มิ.ย.  2552  -   เดือน 14  ธนัวาคม  2553 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละคร้ังจะใชบุ้คลากรและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ชุดเดียวกนัทั้งหมด 
       เพื่อความถูกตอ้งและชดัเจนของขอ้มูล 
2. ในการทดลองใชโ้ปรแกรมฯ จะมีการอธิบายวธีิการใชโ้ปรแกรมฯ จากผูว้จิยั 
3. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามร่วมมือดว้ยความเตม็ใจ 

 

ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าศพัทบ์างค า ในความหมายขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

 

  “ส่ือเอนิเมช่ัน”  หมายถึง ภาพเคล่ือนไหวในการเรียนปฏิบติัรายวชิาแบดมินตนั ซ่ึงผลิต 
โดยโปรมแกรมเฟลช  

  “นักศึกษำ”  หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแบดมินตนั  ภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2551  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ไดส่ื้อเอนิเมชัน่รายวิชาแบดมินตนัส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
2. ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจของการใชส่ื้อเอนิเมชัน่รายวชิาแบดมินตนัฯ 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนรายวชิาแบดมินตนัสูงข้ึน 
4. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 




