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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1.2 การทดสอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ 

1.3 ผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วชิาภาษาองักฤษ 

1.4 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบ 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.3 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.4 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.5 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

2.6 กระบวนการสร้างแบบทดสอบส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.7 การรวบรวมขอ้มูลในการสร้างบทเรียนโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม 

2.8 ทฤษฏีและจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.9 หลกัการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย ่(Robert Gange') 
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2.10 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 229-243) ไดก้ าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ความรู้ทกัษะ เจตคติ และวฒันธรรม การใชภ้าษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 มาตรฐาน และตวัช้ีวดัชั้นปีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี   

สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

  การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง พดู อ่าน เขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ือง

ต่างๆ  และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  

ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1. ปฏิบติัตาม ค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียง ขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น 
(skit) ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   

 3. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยค และ
ขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 
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 4.  เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง ประกอบ   

  มาตรฐาน ต 1.2    มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองเร่ืองต่างๆ ใกลต้วัสถานการณ์ 
ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

   2. ใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายอยา่งเหมาะสม 

   3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

   4. พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

    5. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

   มาตรฐาน ต 1.3   น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ          โดยการพดูและการเขียน       

   ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

   1. พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ ของสังคม  

   2. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

   3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

  สาระที ่ 2 ภาษาและวฒันธรรม 
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  การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง พดู อ่าน เขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ  และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 

  ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  1. เลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรม ของเจา้ของภาษา      

  2. อธิบาย เก่ียวกบัชีวติ ความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจา้ของภาษา   

  3. เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

  มาตรฐาน ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                         

ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

  2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา กบัของไทย และ น าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

  สาระที ่3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

  การใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานใน
การพฒันา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 

  มาตรฐาน ต 3.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน     
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ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

      1. คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน                                                         

  สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

  1. การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน 
และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
สังคมโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

  ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

    1. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน

สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

  มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ   และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

  ตัวช้ีวดัช้ันปี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

    1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูล

ต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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    2. เผยแพร่/ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็น

ภาษาต่างประเทศ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 27) ระบุวา่ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ

คุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท 

ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลย ี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน การ

เลือกใชส่ื้อควรเลือกใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ

ผูเ้รียน   

การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง  หรือปรับปรุง

เลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ี

สามารถส่งเสริมและส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียง เพื่อ

พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรด าเนินการดงัน้ี   

 1.  จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 

การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

 2.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียนเสริมความรู้ให้

ผูส้อน   รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 

 3.  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอ้ง

กบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

 4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ   



19 

 

 

 5.  ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

 6.  จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใชส่ื้อ 

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ 

ในการจดัท า การเลือกใช ้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษา                       

ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เน้ือหามีความถูกตอ้งและ

ทนัสมยั ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการ

น าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย  และน่าสนใจ   

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 28-30) ระบุวา่การวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสิน

ผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บ

การพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็น

ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  

ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบั

สถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมิน
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อยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมิน

ช้ินงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิด

โอกาส ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่น

ตวัช้ีวดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม  

      การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ใน 

การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ี

จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใช้

ปรับปรุง 

การเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสิน

ผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันา

ในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ 

ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร 

โครงการ หรือวธีิการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ผูป้กครองและชุมชน   

 3.  การประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขต

พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระความรับผดิชอบ 

สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและ

ด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการ
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จดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนท่ีเรียน           

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6 เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน

ระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นขอ้มูล

สนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 

 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ

ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแล

ช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพื้นฐาน

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ปัญหาดา้นวนิยัและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคม กลุ่มพกิารทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของ

สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา

และประสบความส าเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดัและ

ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเป็น

ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือ

ปฏิบติัร่วมกนั  
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คุณภาพผู้เรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

  กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 224-226) ไดก้ าหนดคุณภาพผูเ้รียนท่ีจบชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไวด้งัน้ี 

1. ปฏิบติัตามค าขอร้อง  ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง 
ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

2.  สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ 
ข่าวเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคมและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใชค้  าขอร้อง ค า
ช้ีแจง และค าอธิบาย ใหค้  าแนะน าอยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอและให้
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม  พดู
และเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

3.  พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้
เร่ืองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ พดูและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

4.  เลือกใชภ้าษา  น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบายเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

5.  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

6.   คน้ควา้  รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
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7.  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม   

8.  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 

9.  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหวั
เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่งและนนัทนาการ 
สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การ
บริการ สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๒,๑๐๐-
๒,๒๕๐ ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

10.  ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซอ้น (Complex Sentences) ส่ือ
ความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

การทดสอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ 

โอเน็ต (O-NET)  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน   (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวดัความรู้

และความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

จ านวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วทิยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. ภาษาองักฤษ 

โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการจบ
การศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

3. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

4. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ระดบัชาติ 

5. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น  

(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560ค)  
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ตารางที ่2 ผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วชิาภาษาองักฤษ 

    สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ออออออออออออ) 

ออออ อออ. อออออออออออออออออออ (Test 

Blueprint) ออออออออออออออ 

อออออออออออออออออออออออออออออออออ

ออออออ (O-NET : Ordinary National Educational Test) 

ออออออออออออออออออออออออ 3 

อออออออออออออออออออออออออออออออออ

อ ปีี ออออออออ 2559 เป็นตน้ไป 

(ออออออออออออออออออออออออออออออ, 

2560ก) ออออออ  

สาระ มาตร-

ฐาน 

คุณภาพผู้เรียน ตัวช้ีวดั รายละเอยีดตัวช้ีวดั สรุปจ านวน

ช้ีวดั 

รูปแบบข้อสอบ

(จ านวน

ข้อสอบ) 

คะแนน 

1 ต 1.1 

ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค  า

ช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา 

นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้ง

ตามหลกัการอ่าน ระบุ/เขียนส่ือท่ี

ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 

สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟัง

หรืออ่าน เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง

ม.3/1  ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง 

และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 ตวัเลือก        

1 ค าตอบ      

(15 ขอ้) 

 

 

 

 

30 

ม.3/3 ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความ

ท่ีฟังหรืออ่าน 

ม.3/4 เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจความส าคญั 

รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือ

ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

2
4
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ใจความส าคญัรายละเอียดสนบัสนุน 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ 

พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

 ต 1.2 สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูล

เก่ียวกบัตอนเองและเร่ืองต่างๆใกลต้วั 

สถานการณ์ ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่นความ

สนใจของสังคมและส่ือสารอยา่ง

ต่อเน่ืองและเหมาะสม ใชค้  าขอร้อง 

ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ใหค้  าแนะน า

อยา่งเหมาะสม พดูและเขียนแสดง

ความตอ้งการ เสนอและใหค้วาม

ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือ พดูและเขียนเพื่อขอ

และใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่ง

เหมาะสม พดูและเขียนบรรยาย

ความรู้สึกและเขียนความคิดเห็นของ

ตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม 

ม.3/1 สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบั

ตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว 

เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคมและ

ส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

5 

4 ตวัเลือก        

1 ค าตอบ      

(16 ขอ้) 

32 

ม.3/2 ใชค้  าขอร้อง ใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจง และ

ค าอธิบายอยา่งเหมาะสม 

ม.3/3 พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและ

ใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการ

ใหค้วามช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ 

อยา่งเหมาะสม 

ม.3/4 พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 

 ม.3/5 พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและ

ความคิดและความคิดเห็นของตนเอง

เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 

และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งใหเ้หตุผล

ประกอบตวัอยา่ง 

   

2
5
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ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ 

พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง

เหมาะสม 

  

ต 1.3 

พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตวัเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/

ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของ

สังคมพดูและเขียนสรุปใจความ

ส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/

สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ พดู

และเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

ม.3/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/

ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของ

สังคม 

 

 

3 

 

 

4 ตวัเลือก        

1 ค าตอบ         

(11 ค าตอบ) 
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ม.3/2 พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่น

สาระหวัเร่ืองท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง/

ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความ

สนใจของสังคม 

ม.3/3 พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ 

2 ต 2.1 เลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกริยา

ท่าทางเหมาะสมกบับุคคลและโอกาส

ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรม

ของเจา้ภาษาอธิบายเก่ียวกบัชีวติความ

เป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ของเจา้ของภาษา เขา้ร่วม/จดักิจกรรม

ทางภาษาและวฒันธรรมตามความ

สนใจ 

ม.3/1 เลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกริยาท่าทาง

เหมาะกบับุคคลและโอกาสตามมารยาท

สังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

 

2 

 

 

4 ตวัเลือก 1 

ค าตอบ 

(2 ขอ้) 

 

 

4 

 ม.3/2 อธิบายเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู ่

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของ

ภาษา 

ต 2.2 เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน

และความแตกต่างระหวา่งระหวา่ง

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ

ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง

 

 

 

 

 

 

2
6

 
2

7
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การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ

การล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน

และความแตกต่างระหวา่งชีวิตความ

เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

ประโยคต่างๆ และการล าดบัค าตาม

โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 

 

2 

 

 

4 ตวัเลือก 1 

ค าตอบ 

(6 ขอ้) 

 

12 

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ

ความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยู ่

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของ

ไทยและน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

รวม 15 50 100 

จ านวนเวลาทีใ่ช้สอบ 90 นาท ี

หมายเหตุ มาตรฐาน ต 2.1 ตวัช้ีวดั ม.3/1 เป็นตวัช้ีวดัร่วมของ มาตรฐาน ต1.2 ตวัช้ีวดั 

1,2,3,4 และ 5 

  มาตรฐาน ต 2.1 ตวัช้ีวดั ม.3/2 เป็นตวัช้ีวดัร่วมของ มาตรฐาน ต1.1 ตวัช้ีวดั 

4 

  มาตรฐาน ต 2.2 ตวัช้ีวดั ม.3/1 เป็นตวัช้ีวดัร่วมของ มาตรฐาน ต1.2 ตวัช้ีวดั 

1,2,3,4 และ 5  และมาตรฐาน ต 1.3 ตวัช้ีวดั 1  2  และ 3 

  มาตรฐาน ต 2.2 ตวัช้ีวดั ม.3/2 เป็นตวัช้ีวดัร่วมของ มาตรฐาน ต1.1 ตวัช้ีวดั 

4   
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบวชิาภาษาองักฤษ 

    สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ าหนดลกัษณะของกระดาษค าตอบ 

การทดสอบโอเน็ต วชิาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ออ ออออออออ 

2560 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560ข ) ไวด้งัน้ี  
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ภาพที ่2  ตวัอยา่งกระดาษค าตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : 

Ordinary National Educational Test) วชิาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 ออ ออออออออ 2557 

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 นกัวชิาการทางการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 

Assisted Instruction: CAI) ท่ีคลา้ยคลึงกนัไวด้งัน้ี 

  กิดานนัท ์ มลิทอง (2542) ไดใ้หค้วามหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่ เป็นเทคโนโลยี

ระดบัสูงท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนมีการโตต้อบกนัไดใ้นระกวา่งผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยงัมีความสามารถในการตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปไดท้นัที 

เป็นการช่วยเสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียน ในแต่ละบทเรียนจะมีตวัอกัษร ภาพกราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว 

และเสียงประกอบ ในลกัษณะของส่ือมลัติมีเดีย ท าใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการเรียนไม่เบ่ือหน่าย การ

สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาศยัแนวคิดจากทฤษฎีการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง

ของผูเ้รียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการเสริมแรง 

 พรเทพ เมืองแมน (2544ก) ไดส้รุปความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้า่ หมายถึงบทเรียน

ท่ีไดรั้บการออกแบบ โดยอาศยัศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ดา้นการน าเสนอท่ีสามารถน าเสนอ

บทเรียนในลกัษณะของส่ือประสมกบับทเรียนพร้อมทั้งไดรั้บผลยอ้นกลบัอยา่งทนัทีทนัใด รวมทั้ง

ประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็น

บทเรียนท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่บุคคลของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

    Forcier (1996) กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่เป็นการน าเอา

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนซ่ึงลกัษณะของบทเรียนจะเป็นการโตต้อบกนัระหวา่ง

นกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะท าหนา้ท่ีเสนอเน้ือหาต่างๆใหน้กัเรียนไดศึ้กษาจนช านาญ

และนกัเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

     กรมวชิาการ (2544) ใหค้วามหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่ เป็น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อน าไปช่วยการสอน โดยท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ได้

ใชส่ื้อหรือวธีิการสอนอ่ืนๆเป็นหลกัอยูแ่ลว้ เช่น มีครูสอนในห้องเรียนเป็นหลกัอยูแ่ลว้ ครูอาจน า
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ส่ือน้ีมาช่วยเสริมการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนท่ีจ าเป็นหรือตอ้งการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้

ศึกษาเน้ือหาใหม่เพื่อเป็นการเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน ท าแบบฝึกหดัเพิ่มพนูทกัษะ หรือเพื่อ

ทดสอบความรู้ตนเอง 

    มนตช์ยั เทียนทอง (2545, น.3) ระบุวา่หมายถึง บทเรียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีถูกจดัไวอ้ยา่งมีระบบและมีแบบแผน โดยใชค้อมพิวเตอร์น าเสนอและจดัการเพื่อให้
ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบับทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเ้รียนไม่
จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะและประสบการณ์ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได ้

    ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2541, น.7) นิยามวา่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึงซ่ึงใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสมอนัไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก 
แผนภูมิ ภาพเคล่ือนไหว วดิีทศัน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ี
ใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากท่ีสุด โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน าเน้ือหาทีละ
หนา้จอภาพ โดยเน้ือหาความรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะไดรั้บการถ่ายทอดในลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัออกไปทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัธรรมชาติและโครงสร้างของเน้ือหา โดยมีเป้าหมายส าคญัก็คือ การไดม้า
ซ่ึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความตอ้
งาการท่ีจะเรียน 

  สรุปไดว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้
ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ ภาพเคล่ือนไหว วดิีทศัน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน
หรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากท่ีสุด มีการโตต้อบกนั
ระหวา่งนกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปช่วยการสอน โดยท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
ไดใ้ชส่ื้อหรือวธีิการสอนอ่ืนๆเป็นหลกัอยูแ่ลว้ 

ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

   บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543) ไดแ้บ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็น 9 

ประเภทดงัน้ี 

  1. บทเรียน(Tutorial) เป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาในลกัษณะของเรียนโปรแกรม ท่ีเสนอ

เน้ือหาความรู้เป็นส่วนยอ่ยๆเป็นการเรียนแบบการสอนของครู คือ จะมีบทน า ค  าอธิบายซ่ึง

ประกอบดว้ยตวัทฤษฎี กฎเกณฑ ์ค าอธิบาย และแนวคิดท่ีจะสอนในรูปแบบชองขอ้ความภาพและ

เสียงหรือทุกแบบรวมกนัหลงัจากท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาบทเรียนแลว้ก็จะมีค าถามเพื่อใชใ้นการ
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ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน มีการแสดงผลยอ้นกลบั ตลอดจนมีการเสริมแรงสามารถให้

นกัเรียนยอ้นกลบัไปเรียนบทเรียนเดิมหรือขา้มบทเรียนท่ีนกัเรียนรู้แลว้ไปได ้นอกจากน้ียงัสามารถ

บนัทึกผลวา่นกัเรียนท าไดเ้พียงไร อยา่งไร เพื่อท่ีครูผูส้อนมีขอ้มูลในการเสริมความรู้ใหก้บันกัเรียน

บางคนได ้

   2. ฝึกทกัษะและปฏิบติั (Drill and Practice)  ส่วนใหญ่จะใชเ้สริมการสอน 

เม่ือครูหรือผูส้อนไดส้อนบทเรียนบางอยา่งไปแลว้ และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัจากคอมพิวเตอร์

เป็นการวดัความเขา้ใจ ทบทวนและช่วยเพิ่มพนูความรู้ความช านาญ โปรแกรมในดา้นการฝึกทกัษะ

และปฏิบติัไม่ไดช่้วยนกัเรียนในดา้นความจ าเพียงดา้นเดียวแต่ยงัช่วยนกัเรียนให้รู้จกัคิดดว้ยเพราะ

คอมพิวเตอร์มกัจะเป็นฝ่ายป้อนค าถามใหน้กัเรียนเป็นฝ่ายตอบอยูเ่สมอ 

   3. จ าลองแบบ (Simulation) ในบางบทเรียน การสร้างภาพพจน์เป็นส่ิงส าคญัและ

เป็นส่ิงจ าเป็นการทดลองทางหอ้งปฏิบติัการ ในการเรียนการสอนมีความส าคญั แต่ในหลายๆวชิา

ไม่สามารถทดลองใหเ้ห็นจริงได ้เช่น การเคล่ือนท่ีของลูกปืนใหญ่ การเดินทางของแสง เป็นตน้ 

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยจ าลองแบบท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน การจ าลองแบบบางเร่ืองช่วยลด

ค่าใชจ่้ายในเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ทางหอ้งปฏิบติัการไดม้าก การจ าลองแบบอาจจะช่วยยน่ระยะเวลา

และลดอตัรายได ้

   4. เกมทางการศึกษา (Education Game) เกมทางการศึกษาหลายๆเร่ืองช่วย

พฒันาความคิดต่างๆไดดี้ เช่น เกมเติมค า เกมคิดแกไ้ขปัญหา เป็นการเรียนรู้จากการเล่นช่วยให้

นกัเรียนไดรั้บความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกนั เป้าหมายหลกัของเกมทาง

การศึกษาคือช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นส าคญั 

   5. การสาธิต (Demonstration) เป็นวธีิการสอนท่ีดีอีกวธีิหน่ึงท่ีครูผูส้อนมกั

น ามาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการสอนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสอนดว้ยวธีิน้ีครูจะ

เป็นผูแ้สดงให้นกัเรียนดู เช่น แสดงขั้นตอนเก่ียวกบัทฤษฎีหรือวธีิการทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์การสาธิตโดยใชค้อมพิวเตอร์ก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่การใชค้อมพิวเตอร์นั้น

น่าสนใจกวา่เพราะคอมพิวเตอร์ใหท้ั้งเส้นกราฟท่ีสวยงามอีกทั้งมีสีและเสียงอีกดว้ย 

   6. การทดสอบ (Testing)การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมกัจะตอ้งการการทดสอบเป็น

การวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไปดว้ย โดยผูท้  าจะตอ้งค านึงถึงหลกัการต่างๆ คือการสร้างขอ้สอบ 

การจดัการสอบ การตรวจสอบใหค้ะแนน การวดัวเิคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ การสร้างคลงัขอ้สอบ
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และการจดัใหผู้ส้อบสุ่มเลือกขอ้สอบเองได ้

   7. การไต่ถาม (Inquiry) ใชเ้พื่อการคน้หาขอ้เท็จจริง ความคิดรวบยอด 

 8. การแกปั้ญหา (problem Solving) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทน้ีเนน้ใหฝึ้ก 

การคิดการตดัสินใจโดยการก าหนดเกณฑใ์หน้กัเรียนพิจารณาไปตามเกณฑมี์การใหค้ะแนนแต่ละ

ขอ้ 

   9. แบบรวมวธีิต่างๆเขา้ดว้ยกนั(Combination)เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชก้าร

ประยกุตเ์อาวธีิการหลายแบบเขา้มารวมกนัตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

   วภิา อุดมฉนัท ์(2544, น. 82)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไวด้งัน้ี 

    1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการน าเสนอบทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์ โดย
คอมพิวเตอร์จะท าหนา้ท่ีน าเสนอบทเรียนแทนครูและผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง ปัจจุบนัมี
การน าส่ือประสมหรือมลัติมีเดีย (Multimedia)เขา้มาช่วยในการสร้างบทเรียนเต็มท่ี 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงน าเสนอบทเรียนในรูปแบบของตวัหนงัสือ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวหรือสัญลกัษณ์ทางวชิาการต่างๆไดเ้กือบทุกอยา่งท าใหก้ารเรียนการสอนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประสิทธิผลการเรียนรู้สูง 
    2. ภาพ (Image) ชนิดต่างๆดงักล่าวในขอ้ 1 เม่ือน าองคป์ระกอบตกแต่ง
หนา้จอ และใชสี้สันเขา้ช่วยจะเกิดแรงดึงดูดผูเ้รียนไดม้าก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทุกเร่ือง
จึงเนน้การออกแบบจดัท าหนา้น าเร่ือง (Title Page) เพื่อชกัชวนผูเ้รียนใหส้นใจเขา้สู่
บทเรียน และยงัอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบชองคอมพิวเตอร์ออกแบบการสอนท่ีใชเ้ทคนิคการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนเป็นแรงเสริมท าใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเสน่ห์ชวนติดตามไดม้ากกวา่ส่ืออ่ืน 

    3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน าเสนอเสียง (Sound)ไดพ้ร้อมกบัภาพ 
(Image) จึงยิง่เพิ่มความน่าสนใจใหก้บับทเรียน ท่ีส าคญัก็คือน ามาสร้างเป็นบทเรียนสอน
ภาษาไดดี้ เพราะผูเ้รียนสามารถพดูตามเสียงท่ีไดย้นิ พร้อมกบัเห็นภาพซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ใจ
สถานการณ์ของบทสนทนา ไดเ้ห็นรูปประโยคตวัหนงัสือและได้ท าแบบฝึกหดั เปรียบเทียบกบั
ซีดีสอนภาษาซ่ึงผูเ้รียนไดย้นิแต่เสียงอยา่งเดียว 
    4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหน่วยส ารองขอ้มูลหรือมีความจุในการเก็บ
ขอ้มูลสูงจึงสามารถน าเสนอบทเรียนท่ีมีเน้ือหาสาระมากและรูปแบบการสอนท่ีสลบัซบัซอ้นได ้
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     5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบมาอยา่งดีจะมีความยดืหยุน่มาก
พอท่ีจะใหผู้เ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน เลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองสามารถน าบทเรียนไปใชใ้นการเรียนไดต้ามความรู้ความสามรถของตน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีส่วนช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากพื้นฐานความรู้ท่ีไม่เท่ากนัระหวา่งผูเ้รียน 

     6. ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง กล่าวคือมีการโตต้อบ
ระหวา่งบทเรียนกบัผูเ้รียนในลกัษณะของการถาม-ตอบ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการบนัทึกผล 
ประมวลผล และรายงานผลการเรียนใหท้ราบไดท้นัที ส่ิงน้ีท าใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งช่วยเหลือผูเ้รียนและควบคุมผูเ้รียน 

 

 

การสร้างโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

    พนูสุข บุญสนอง (2550) กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สรุปไดด้งัน้ี 

    1. เลือกเน้ือหาและก าหนดจุดมุ่งหมายทัว่ไป เป็นการพิจารณาเน้ือหาให้
เหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็นบทเรียนเพราะเน้ือหาในแต่ละวชิาหรือวชิาเดียวกนัแต่ละหวัขอ้นั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งเหมาะสมต่อการสร้างบทเรียนเสมอไปอาจจะเหมาะกบัการใชรู้ปแบบการสอนอยา่งอ่ืน
ได ้เม่ือไดแ้ลว้จึงน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายทัว่ไป 

     2. วเิคราะห์ผูเ้รียนในการเตรียมบทเรียนค านึงถึงผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใด 
ประสบการณ์เดิมเป็นอยา่งไร อยูใ่นวยัท่ีมีระยะเวลาสนใจบทเรียนมากนอ้ยเพียงใด มีความสนใจ
และแรงกระตุน้ในการเรียนอยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกเน้ือหา ก าหนดจุดหมาย
และการออกแบบบทเรียนให้เหมาะสม 

     3. ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เป็นการก าหนดความมุ่งหมายท่ีจะใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนหลงัจากเรียนบทเรียนนั้นๆไปแลว้ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งวดัและ
สังเกตได ้เพื่อจะประเมินไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
     4. วเิคราะห์เน้ือหาแยกเป็นหน่วยยอ่ย เป็นขั้นท่ีน าเน้ือหาท่ีเลือกไดแ้ลว้มาแยก
เป็นหน่วยยอ่ยหรือตอนสั้น จากง่ายไปหายากหรือเป็นล าดบัโดยอาศยัจุดหมายเชิงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้น ามาพิจารณาวา่ควรจะท าเป็นบทเรียนแบบใด นอกจากนั้นในบทเรียนควรมีหน่วย
หรือตอนท่ีเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน หน่วยท่ีเป็นเน้ือหาหลกัหน่วยสรุปดว้ย 
     5. ออกแบบบทเรียนโปรแกรม เป็นขั้นท่ีออกแบบลกัษณะบทเรียนซ่ึงตอ้งอาศยั
ความรู้พื้นฐานของบทเรียนโปรแกรมเขา้มาประยกุตด์ว้ย และควรประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี คือ 
     - ค าแนะน า 
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     - การทดสอบก่อนเรียน 

    - จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมในแต่ละตอน 

    - ตวัเน้ือหา 
    - แบบฝึกหดั 

    - ทบทวนบทเรียน 

       - ทดสอบหลงัเรียน 

      

 

 

   นอกจากน้ีในการออกแบบบทเรียนนั้นตอ้งค านึงหลกัการเรียนทางจิตวทิยา
เก่ียวกบัการตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ย คือ กฎของการเสริมแรงของสกินเนอร์ ในการออกแบบ
บทเรียนควรยดึหลกัดงักล่าว คือ 
      1) การเสนอส่ิงเร้า 
      2) การตดัสินค าตอบ 

      3) การเสริมแรง 
      4) การเสนอตอนต่อไป 

    เม่ือออกแบบและไดท้  าความเขา้ใจในหลกัการต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ ขั้นต่อไปตอ้ง
พิจารณาวา่เน้ือหาแต่ละตอนท่ีไดแ้ยกแยะไวน้ั้นควรจะท าเป็นบทเรียนลกัษณะใด ซ่ึงอาจจะ
ประยกุตจ์ากรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป  ดงัน้ี 

      1) ใหผู้เ้รียนเรียนไปเร่ือยๆ จากกรอบแรกไปจนกรอบสุดทา้ย โดยไม่
ค  านึงถึงค าตอบวา่จะถูกหรือผดิ ผูเ้รียนจะเรียนทุกกรอบไม่มีการขา้มกรอบหรือกลบัไปกลบัมาแบบ
น้ีเรียกวา่โปรแกรมแบบเส้นตรง (Line Program) 

      2) เสนอบทเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนในกรอบแรก ถา้หากไม่เขา้ใจตอบ
ไม่ได ้ตอบผิดก็จะเสนอบทเรียนเดิมอีก ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนใหม่อีกจนกวา่จะไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง จึง
จะเล่ือนไปเรียนในกรอบต่อไป ซ่ึงอาจเรียกแบบน้ีวา่แบบวนเป็นรอบตอบใหถู้ก (Looping) 

      3) แบบแตกก่ิงหรือแตกสาขา (Branching) บทเรียนแบบน้ีสร้าง
เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ทางเลือกท่ีจะบรรลุจุดประสงคไ์ดห้ลายวธีิ ผูเ้รียนเร็วก็จะบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็ว 
ส่วนผูเ้รียนชา้ก็มีโอกาสเช่นกนั แต่อาจใชเ้วลาหรือไดรั้บส่ิงเร้า ค  าอธิบาย เน้ือหาเพิ่มเติมเพื่อเสริม
ใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน การสร้างบทเรียนแบบน้ียุง่ยากซบัซอ้นกวา่สองแบบแรก เช่น เม่ือผูเ้รียนเรียนกรอบ
ท่ี 1 แลว้ยงัไม่เขา้ใจดีก็อาจเลือกกรอบท่ี 2 เพื่อรับเน้ือหาเพิ่มเติมขยายใหเ้ขา้ใจแลว้ตอบ ถา้ตอบ
ผดิก็อาจเลือกกรอบท่ีจะอธิบายซ ้ า แลว้ตอบใหม่ ถา้ตอบถูกจึงจะไดข้า้มไปเรียนกรอบอ่ืน 
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     แบบของบทเรียนท่ีเสนอแนะไวท้ั้ง  3 แบบน้ี ผูอ้อกแบบไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ยดึถือเป็นหลกัตายตวั เพราะแบบของบทเรียนนั้นอาจยืดหยุน่ เปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบั
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา ระดบัสติปัญญา ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
แต่ส่ิงท่ีควรค านึงใหม้ากเวลาออกแบบบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือ บทเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกบัส่ือการสอนทัว่ๆไปนัน่เอง ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
และบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนท่ีตั้งไวใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ประหยดัเวลา จ าไดน้าน มีความพอใจ 
และสนุกเพลิดเพลินตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 

     4) สร้างบทเรียนโปรแกรมตามแบบ ควรสร้างบทเรียน (Script)ก่อน
โดยท าเป็นกรอบๆพร้อมขอ้ความหรือรูปภาพท่ีจะลงในแต่ละกรอบนั้น แลว้ใชห้มายเลขก ากบัไว ้
หรือท าเป็นแผนภูมิล าดบัวธีิ (Flow Chart) 

      5) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น าโครงร่างท่ีออกแบบไวม้าเขา้รหสั
ค าสั่งคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมออกมา 
     6) ป้อนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ น าโปรแกรมท่ีเขียนแลว้มาป้อนเขา้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แลว้บนัทึกไวใ้นหน่วยความจ าส ารอง เช่น แผน่จานแม่เหล็ก (Diskette) ซีดี เป็น
ตน้ แลว้ลองประมวลผลดู หากมีขอ้ผดิพลาดจะไดท้  าการแกไ้ขโปรแกรมใหถู้กตอ้ง 
      7) ทดลองหาประสิทธิภาพ ควรน าบทเรียนท่ีเรียบร้อยนั้นไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมินผลก่อนเพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหส้มบูรณ์ข้ึน แลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งขนาดเล็ก 2-3 คน เพื่อตรวจสอบในดา้นถอ้ยค า ส านวน หรือค าสั่งวา่เหมาะสมหรือไม่
เพียงใด แลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งประมาณ 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน ตามกระบวนการทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
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ภาพที ่3  กระบวนการทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน 

 

 

เลือกเน้ือหาและก าหนดจุดมุ่งหมาย

ทัว่ไป 

วเิคราะห์ผูเ้รียน 

วเิคราะห์เน้ือหาแยกเป็นหน่วยยอ่ย 

ทดลองหาประสิทธิภาพ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

ออกแบบบทเรียนโปรแกรม 

สร้างบทเรียนโปรแกรมตามแผน 

เขียนเป็นโปรแกรมตามแผน 

 

ป้อนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

น าไปใช ้

ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
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            Alessi and Trollip (1991 อา้งใน ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัส
แสง, 2542, น. 30-39) ไดเ้สนอแบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ 7 

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ของแบบจ าลอง  คือ ขั้นตอนการเตรียมซ่ึงจะเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมาย
และวตัถุประสงคต์ามดว้ยการเก็บขอ้มูล การเรียนรู้เน้ือหาและการสร้างความคิด หลงัจากนั้นก็ไป
ยงัขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงไดแ้ก่  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนซ่ึงรวมถึงการทอนความคิดหรือการน า
ความคิดท่ีไม่สามารถด าเนินการไดด้ว้ยเหตุผลใดก็ตามออกและตามดว้ยการวิเคราะห์งานและ
แนวคิดต่างๆ  การออกแบบบทเรียนในขั้นตน้รวมทั้งประเมินและแกไ้ขการออกแบบก่อนท่ีจะไปสู่
ขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงก็คือ การเขียนผงังาน  ขั้นตอนท่ี 4 การวาดสตอร่ีบอร์ด  ขั้นตอนท่ี 5 การสร้าง
โปรแกรม  ขั้นตอนท่ี 6 การผลิตเอกสารประกอบโปรแกรม   และขั้นตอนท่ี 7 ซ่ึงเป็นขั้นตอน
สุดทา้ย  ไดแ้ก่   การประเมินและแกไ้ขบทเรียน ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที ่1 : ขั้นตอนการเตรียม 

         การยอ้นกลบัเพื่อทดสอบและปรับปรุง 

  

 

 

 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 

 

 

 

 

  

            

 

ก าหนด
เป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์

เก็บ
ขอ้มูล 

เรียนรู้ 

เน้ือหา 

สร้าง
ความคิด ขั้นตอนท่ี 

2 

 

ทอน 

ความคิด 

วเิคราะห์งาน
และแนวคิด 

ออกแบบ
บทเรียน
ขั้นตน้ 

ประเมินและ
แกไ้ขการ
ออกแบบ 

ขั้นตอนท่ี 
3 
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   ขั้นตอนที ่ 3-7 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4   แบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของอเลสซ่ีและโทรลิป (CAI  

Design  Modal of  Alessi  and  Trollip, 1991  อา้งถึงใน  ถนอมพร  (ตนั

พิพฒัน์) เลาหจรัสแสง 2542, น. 30)  

ขั้นตอนที ่1 : ขั้นตอนการเตรียมการ  (Preparation) 

 ในขั้นตอนแรกของการออกแบบบทเรียนเป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ

ท าการออกแบบบทเรียน  ในขั้นตอนการเตรียมน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งเตรียมพร้อมในเร่ืองของความ

ชดัเจนในการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลงัจากนั้นผูอ้อกแบบควรท่ีจะเรียนรู้เน้ือหา   

เพื่อใหเ้กิดการสร้างหรือระดมความคิด 

ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์  (Determine Goals and 

Objectives) 

การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบทเรียน  คือ  การตั้งเป้าหมายวา่  ผูเ้รียนจะ

สามารถใชบ้ทเรียนน้ีเพื่อศึกษาในเร่ืองใดและในลกัษณะใด  กล่าวคือ  เป็นบทเรียนหลกัเป็น

บทเรียนเสริม  เป็นแบบฝึกหดัเพิ่มเติมหรือ เป็นแบบทดสอบ ฯลฯ  รวมทั้งการก าหนดวตัถุประสงค์

ในการเรียน  คือ  เม่ือผูเ้รียนเรียนจบแลว้  จะสามารถท าอะไรไดบ้า้ง   เช่น  ผูเ้รียนจะสามารถ

ยกตวัอยา่งไดห้รืออธิบายได ้ เป็นตน้ 

 

เขียน 

ผงังาน 

วาด 

สตอร่ีบอร์ด 

สร้าง
โปรแกรม 

ผลิต  
เอกสาร
ประกอบ 

ประเมิน
และแกไ้ข
บทเรียน 

จบ 
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นอกจากน้ี  ก่อนท่ีจะก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการเรียนไดน้ั้น  ผูอ้อกแบบ

ควรจะทราบพื้นฐานของผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  (Target Audience)  เสียก่อน   เพราะ

ความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบทเรียน  ดงันั้น

ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายน้ีอาจครอบคลุมถึงการทดสอบ

ความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของผูเ้รียนหรือรวมไปถึงขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและความตอ้งการของ

เป้าหมายดว้ย  ตวัอยา่งเช่น  หากตอ้งการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนเก่ียวกบัเร่ืองค าศพัทใ์น

ภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ผูส้ร้างควรท่ีจะพิจารณาพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน

เสียก่อน เช่น  พื้นฐานค าศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รียนเป็นอยา่งไรและความสามารถในการอ่าน

ภาษาไทยเป็นเช่นไร   เพราะขอ้มูลพื้นฐานส่วนน้ีจะส่งผลต่อการไดม้าซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสม  

(ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)  สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 

รวบรวมข้อมูล (Collect Resource) 

การรวบรวมขอ้มูล หมายถึง  การเตรียมพร้อมทางดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 

(Information resources)   ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งในส่วนของเน้ือหา  (Materials)  

การพฒันาและออกแบบบทเรียน  (Instructional  Development) และส่ือในการ

น าเสนอบทเรียน  (Instructional  Delivery  System)  ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือคอมพิวเตอร์

นัน่เอง  ทรัพยากรในส่วนของเน้ือหาไดแ้ก่  ต ารา  หนงัสือ วารสารทางวชิาการ  หนงัสืออา้งอิง  

สไลด ์  ภาพ  และท่ีส าคญัก็คือ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  ส่วนทรัพยากรในการออกแบบบทเรียน

ไดแ้ก่  หนงัสือการออกแบบบทเรียนกระดาษส าหรับวาดสตอร่ีบอร์ด  ส่ือส าหรับการท ากราฟิก  

โปรแกรมประมวลผลค าและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบทเรียน ทรัพยากรในส่วนของส่ือท่ีใช้

ในการน าเสนอไดแ้ก่  คอมพิวเตอร์  คู่มือต่างๆ ทั้งของคอมพิวเตอร์และของโปรแกรมช่วยสร้าง

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีตอ้งการใช ้ และผูเ้ช่ียวชาญการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรียนรู้เนือ้หา (Learn Content) 

ผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหากเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาก็จะตอ้งหา

ความรู้ทางดา้นการออกแบบบทเรียนหรือหากเป็นผูอ้อกแบบบทเรียนก็จะตอ้งหาความรู้ดา้นเน้ือหา

ควบคู่กนัไป  แมใ้นกรณีท่ีท างานเป็นทีม  ผูอ้อกแบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ยงัคงมีความ
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จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้เน้ือหาดว้ย  ส าหรับผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรู้

เน้ือหาอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น  การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  การอ่านหนงัสือหรือเอกสารอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาของบทเรียน  เป็นตน้  การเรียนรู้เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีสมควรอยา่งยิง่ส าหรับ

ผูอ้อกแบบเน่ืองจากความไม่รู้เน้ือหาน้ีจะท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการออกแบบบทเรียน  กล่าวคือ  

ผูอ้อกแบบจะไม่สามารถออกแบบบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพได ้  ไม่วา่จะเป็นในส่วนของการ

ออกแบบ  การช้ีแนวทางการเรียนรู้  การน าเสนอเน้ือหา  การใหผ้ลป้อนกลบั  ตลอดจนการทดสอบ

ความรู้ของผูเ้รียน   อีกนยัหน่ึงก็คือความเขา้ใจเน้ือหาในระดบัผวิเผนินั้นก็จะส่งผลใหก้ารไดม้าซ่ึง

การออกแบบบทเรียนในลกัษณะท่ีไม่สามารถทา้ทายผูเ้รียนในทางสร้างสรรคไ์ด ้

สร้างความคิด (Generate Ideas) 

ขั้นตอนการสร้างความคิดน้ีก็คือการระดมสมองนัน่เอง  การระดมสมองหมายถึงการ

กระตุน้ใหเ้กิดการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์  เพื่อใหไ้ดข้อ้คิดเห็นท่ีหลากหลยเป็นจ านวนมากจาก

ทีมงานในระยะเวลาอนัสั้น  โดยความคิดสร้างสรรคใ์นขั้นน้ีจะยดึถือปริมาณมากกวา่การประเมิน

ค่าความถูกตอ้งเหมาะสม การระดมสมองมีกติกาอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ ไดแ้ก่  การหา้มวจิารณ์ 

(Suspend  Judgment)  การคิดโดยอิสระ (Free Wheel)  การเนน้ปริมาณ 

(Quantity)  และการกระตุน้ความคิดอยา่งต่อเน่ือง  (Cross Fertilize)  การสร้าง

ความคิดโดยการระดมสมองมีความส าคญัมากเพราะจะท าใหไ้ดข้อ้คิดเห็นต่างๆ  อนัจะน ามาซ่ึง

แนวคิดท่ีดีและน่าสนใจในท่ีสุด   ผูอ้อกแบบส่วนใหญ่มกัจะมองขา้มขั้นตอนการสร้างความคิด

ออกแบบเองทั้งหมด   ซ่ึงบางคร้ังท าใหเ้สียเวลาไปมากในการพยายามใหไ้ดซ่ึ้งความคิดท่ีสมบูรณ์ 

ในทางตรงกนัขา้มยงัมีผูส้ร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนหน่ึงท่ีไม่ใชเ้วลาในส่วนของการสร้าง

ความคิดน้ี  ซ่ึงก็ส่งผลให้ไดง้านในลกัษณะท่ีท าไปคิดไปและท าใหเ้สียเวลาในช่วงของการเขียน

โปรแกรมมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการแกไ้ขและปรับแต่งโปรแกรมภายหลงั 

ขั้นตอนที ่2 : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design  Instruction) 

 ขั้นตอนท่ี  2  น้ีเป็นขั้นตอนท่ีครอบคลุมถึงการทอนความคิด  การวเิคราะห์งานและ

แนวคิดการออกแบบบทเรียนขั้นแรกและการประเมินและแกไ้ขออกแบบ  ขั้นตอนการออกแบบ

บทเรียนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการก าหนดวา่บทเรียนจะออกมามีลกัษณะใด 
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 ทอนความคิด (Elimination of Ideas) 

 หลงัจากการระดมสมองแลว้ผูอ้อกแบบจะน าความคิดทั้งหมดมาประเมินดูวา่ขอ้คิดใดท่ี

น่าสนใจ   การทอนความคิดเร่ิมจากการคดัเอาขอ้คิดท่ีไม่อาจปฏิเสธไดเ้น่ืองจากเหตุผลใดก็ตาม 

หรือขอ้คิดท่ีซ ้ าซอ้นกนัออกไปและรวบรวมความคิดท่ีน่าสนใจท่ีเหลืออยูน่ั้นมาพิจารณาอีกคร้ัง  ซ่ึง

ในช่วงการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงน้ีอาจรวมไปถึงการซกัถาม  อภิปรายถึงรายละเอียดและขดัเกลา

ขอ้คิดต่างๆ อีกดว้ย 

 วเิคราะห์งานและแนวคิด  (Task and Concept Analysis) 

 การวเิคราะห์งาน  (Task analysis)  เป็นการพยายามในการวเิคราะห์ขั้นตอน

เน้ือหาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาจนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ  ตวัอยา่งเช่น  การวเิคราะห์ในการ

สอนเร่ืองวธีิการใชก้ลอ้งวีดีทศัน์  (Camcorder)  นั้น  ขั้นตอนเน้ือหาการสอนท่ีเหมาะสม  

อาจไดแ้ก่  การสอนวธีิการเปิดเคร่ือง  การใส่เทป  การใชปุ่้มควบคุมต่างๆ  และหลงัจากนั้นจึงสอน

ทกัษะพื้นฐานต่างๆท่ีไดส้อนไปแลว้ผนวกเขา้ดว้ยกนั  เช่น  การถ่ายภาพวดีีทศัน์ในบรรยากาศต่างๆ  

เช่น  ในสถานท่ีท่ีมืดหรือสวา่งมากซ่ึงตอ้งการทกัษะพื้นฐานระดบัเบ้ืองตน้ในการใชก้ลอ้งเสียก่อน  

เป็นตน้  จนในท่ีสุดผูเ้รียนก็จะสามารถเรียนรู้การใชก้ลอ้งถ่ายวดีีทศัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วน

การวเิคราะห์แนวคิด (Concept  analysis)  คือ  ขั้นตอนในการวิเคราะห์เน้ือหาซ่ึงผูเ้รียน

จะตอ้งศึกษาอยา่งพินิจพิจารณาทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนและเน้ือหาท่ีมี

ความชดัเจนเท่านั้น  การคิดวเิคราะห์เน้ือหาอยา่งละเอียดรวมไปถึงการน าเน้ือหาทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

มาพิจารณาอยา่งละเอียดและตดัเน้ือหาในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไปหรือท าใหผู้เ้รียนสับสนไดง่้าย

ออกไป  ดงันั้นการวเิคราะห์งานและการวเิคราะห์แนวคิดถือเป็นการคิดวิเคราะห์ท่ีมีความส าคญั

มาก  ทั้งน้ีเพื่อหาหลกัการการเรียนรู้ (Principles of  learning)  ท่ีเหมาะสมของเน้ือหา

นั้นๆ  และเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแผนงานส าหรับการออกแบบบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ออกแบบบทเรียนข้ันแรก  (Preliminary  lesson  Description) 

 หลงัจากท่ีมีการวเิคราะห์งานและแนวคิด  ผูอ้อกแบบจะตอ้งน างานและแนวคิดทั้งหมด

ท่ีไดม้านั้นมาผสมผสานใหก้ลมกลืนและออกแบบใหเ้ป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   โดยการ

ผสมผสานงานและแนวคิดเหล่าน้ีจะตอ้งท าภายใตท้ฤษฎีการเรียนรู้  วธีิการในการวเิคราะห์การ
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เรียนการสอนน้ี  จะประกอบไปดว้ยการก าหนดประเภทของการเรียนรู้   ประเภทของคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน   การก าหนดขั้นตอนและทกัษะท่ีจ าเป็น  การก าหนดปัจจยัหลกัท่ีตอ้งค านึงในการ

ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละประเภทและสุดทา้ยคือ   การจดัระบบความคิดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

การออกแบบล าดบั  (Sequence)  ของบทเรียนท่ีดีท่ีสุด   การวเิคราะห์การเรียนการสอนน้ี

นบัวา่มีความส าคญัมากท่ีสุดส าหรับการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็วา่ได ้  เน่ืองจากบทเรียนจะมี

รูปร่างหนา้ตาอยา่งไร    หรือจะเป็นงานท่ีไดรั้บความส าเร็จหรือลม้เหลวส าหรับผูเ้รียนก็ข้ึนกบัผล

ของการวิเคราะห์ในขั้นน้ีนั้นเอง   ผูอ้อกแบบควรใชเ้วลาในส่วนน้ีใหม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในการสร้างสรรคง์านหรือกิจกรรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์

ดว้ย  โดยสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนและสามารถท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจต่อการ

เรียนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงัตอ้งใชเ้วลาใหม้ากในส่วนการออกแบบล าดบั

ของการน าเสนอบทเรียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนไดจ้ริง 

 ประเมินและแก้ไขการออกแบบ  (Evaluation  and revision of the 

design) 

 การประเมินและแกไ้ขในขั้นตอนการออกแบบเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการ

ออกแบบบทเรียนอยา่งมีระบบ   การประเมินนั้นเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าอยูเ่ร่ือยเป็นระยะๆระหวา่งการ

ออกแบบ  ไม่ใช่หลงัจากการออกแบบโปรแกรมเสร็จแลว้เท่านั้น   หลงัจากการออกแบบแลว้จึง

ควรท่ีจะมีการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหา  ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบและโดยผูเ้รียนก่อน   การ

ประเมินน้ีอาจหมายถึงการทดสอบวา่ผูเ้รียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่   การรวบรวม

ทรัพยากรทางดา้นขอ้มูล การหาความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาเพิ่มข้ึน  การทอนความคิดออกไปอีก   การ

ปรับแกก้ารวิเคราะห์งานหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัจากการ

ท าการแกไ้ขแลว้ อาจจะท าการยอ้นกลบัไปประเมินจนกระทัง่ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ีพอใจกบัทุกฝ่ายในทีม ก่อนท่ีจะด าเนินการออกแบบในขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนที ่ 3 :  ขั้นตอนการเขียนผังงาน  (Flowchart  Lesson) 
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 ผงังานคือชุดของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงอธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรม   การ

เขียนผงังานเป็นส่ิงส าคญั ทั้งน้ีก็เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ

และปฏิสัมพนัธ์น้ีจะสามารถถูกถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุดในรูปของสัญลกัษณ์   ซ่ึงแสดง

กรอบการตดัสินใจและกรอบเหตุการณ์   การเขียนผงังานจะไม่น าเสนอรายละเอียดหนา้จอเหมือน

การสร้างสตอร่ีบอร์ด   หากการเขียนผงังานจะน าเสนอล าดบัขั้นตอน   โครงสร้างของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผงังานท าหนา้ท่ีเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม  อาทิเช่น   อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือ

ผูเ้รียนตอบค าถามผดิหรือเม่ือไรท่ีจะมีการจบบทเรียน  เป็นตน้ 

 การเขียนผงังานมีไดห้ลายระดบัแตกต่างกนัไปแลว้แต่ละผงังาน  การเขียนผงังานนั้น

ข้ึนอยูก่บัประเภทของบทเรียนดว้ย ส าหรับประเภทของบทเรียนท่ีไม่ซบัซอ้น  เช่น ประเภทติวเตอร์   

ประเภทแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ  ควรท่ีจะใชผ้งังานในลกัษณะธรรมดา  ซ่ึงจะตอ้งลงละเอียด โดย

ใหแ้สดงภาพรวมและล าดบัของบทเรียนเท่าท่ีจ  าเป็น   แต่ส าหรับบทเรียนท่ีมีความซบัซอ้น  เช่น

บทเรียนประเภทการจ าลองหรือประเภทเกมแลว้นั้น ควรท่ีจะมีการเขียนผงังานใหล้ะเอียดเพื่อความ

ชดัเจนโดยมีการแสดงขั้นตอนวธีิ (Algorithm)  การรวนซ ้ าของโปรแกรม  กฎหรือกติกาของ

เกม  อยา่งละเอียดดว้ย 

 ขั้นตอนที ่ 4 : ขั้นตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด  (Create Storyboard) 

 การสร้างสตอร่ีบอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการน าเสนอขอ้ความ   ภาพรวมทั้งส่ือ

ในรูปแบบมลัติมีเดีย ลงบนกระดาษ  เพื่อใหก้ารน าเสนอขอ้ความและส่ือในรูปแบบต่างๆ  เหล่าน้ี

เป็นไปอยา่งเหมาะสมบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ต่อไป  ขณะท่ีผงังานน าเสนอล าดบัและขั้นตอนของ

การตดัสินใจ   สตอร่ีบอร์ดน าเสนอเน้ือหาลกัษณะของการน าเสนอขั้นตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด

รวมไปถึงการเขียนสคริปต ์(Script) สคริปตใ์นท่ีน้ีคือ เน้ือหาขอ้ความในบทเรียน ท่ีผูเ้รียนจะได้

เห็นบนหนา้จอ  ซ่ึงไดแ้ก่ เน้ือหา ขอ้มูล ค าถาม ผลป้อนกลบั ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ขอ้ความเรียกความ

สนใจ   ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว   

 ในขั้นน้ีควรท่ีจะมีการประเมินและทบทวนแกไ้ขบทเรียนจากสตอร่ีบอร์ดน้ี  จนกระทัง่

ผูร่้วมงานในทีมทุกฝ่ายพอใจกบัคุณภาพของบทเรียนเสียก่อน   นอกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและ

การออกแบบแลว้    ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายซ่ึงไม่สันทดัในเน้ือหาควรท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
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ประเมิน   ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการตรวจสอบเน้ือหาท่ีอาจจะสับสน   ไม่ชดัเจน   ตกหล่นและเน้ือหาท่ี

อาจจะยากหรือง่ายจนเกินไปส าหรับผูเ้รียน 

ขั้นตอนที ่ 5 : ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม  (Program  Lesson) 

 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรมน้ีเป็นกระบวนการเปล่ียนสตอร่ีบอร์ดใหก้ลายเป็น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สมยัก่อนหากใชค้  าวา่การเขียนโปรแกรมทุกคนก็จะนึกถึงการเขียน

โปรแกรมดว้ยภาษาต่าง ๆ เช่น  เบสิกหรือ  ปาสคาล ฯลฯ  แต่ในยคุหลงั การเขียนโปรแกรมนั้นอาจ

หมายถึงการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างบทเรียน  เช่น  

Multimedia  Toolbox  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอ้ง

รู้จกัเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีเหมาะสม   การใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้าง

นั้น ผูใ้ชจ้ะสามารถไดม้าซ่ึงงานท่ีตรงกบัความตอ้งการและลดเวลาในการสร้างไดส่้วนหน่ึง หาก

โปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีไม่เหมาะกบังานท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก อยา่งไรก็ดี

เม่ือผูอ้อกแบบเลือกท่ีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI  Authoring  System) ผูอ้อกแบบจะตอ้งเลือกโปรแกรมท่ี

เหมาะสม 

 ปัจจยัหลกัในการพิจารณาโปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมไดแ้ก่   

ดา้นของฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ลกัษณะและงบประมาณของบทเรียนท่ีตอ้งการสร้าง 

ประสบการณ์ของผูส้ร้าง  (โปรแกรมเมอร์)  ในดา้นของฮาร์ดแวร์นั้นผูอ้อกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ชบ้ทเรียน กล่าวคือ ผูท่ี้จะใชบ้ทเรียนนั้น

มีขอ้จ ากดัทางดา้นฮาร์ดแวร์หรือไม่ อยา่งไร เช่น ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี

หรือแมคอินทอช  ความเร็วเท่าใด  ระบบจดัการท่ีมากบัฮาร์ดแวร์เป็นระบบใด มีระบบมลัติมีเดีย

หรือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี  ลกัษณะและประเภทของบทเรียนท่ีตอ้งการออกแบบก็เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ี

ควรน ามาพิจารณา ในดา้นของลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้ง

ท าความเขา้ใจในการท างานของโปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละโปรแกรมวา่มีขอ้ดี

และขอ้จ ากดัแตกต่างกนัอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเคร่ืองมือสร้างท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ
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บทเรียนท่ีตอ้งการและลดเวลาในการพิจารณาเลือกโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ

งานคร้ังต่อๆไป  เช่น  หากผูอ้อกแบบตอ้งการไดม้าซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีลกัษณะ

หรูหรา  ประณีต  และเตม็ไปดว้ยลูกเล่น หนา้ท่ีของผูอ้อกแบบจึงไดแ้ก่ การเลือกโปรแกรมซ่ึงมี

ลกัษณะเด่นในส่วนของลกัษณะ (Features) เพิ่มเติมท่ีช่วยสนบัสนุนโปรแกรมบทเรียน

ลกัษณะน้ีใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 โปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแตกต่างกนัออกไป   

บางโปรแกรมมีลกัษณะเพิ่มเติมท่ีช่วยในการออกแบบบทเรียนประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นไปได้

โดยสะดวกยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น บางโปรแกรมมีการจดัหาเทมเพลต (Template) ซ่ึงช่วยในการ

ออกแบบขอ้สอบในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งการตดัคะแนน  ซ่ึงลกัษณะทั้งสองน้ีจะท าใหก้าร

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์   แบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ีมีการประเมินผลเป็นขั้นตอนการ

สอนท่ีส าคญัเป็นไปไดโ้ดยสะดวก   นอกจากน้ีบางโปรแกรมยงัจดัหาบรรณาธิกรณ์ส าหรับแกไ้ข

สคริปต ์  (Script  editor)  หรือบรรณาธิกรณ์ส าหรับสร้างภาพเคล่ือนไหว   

(Animation  editor)  เป็นตน้  ไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชซ่ึ้งช่วยในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประเภทการจ าลองและประเภทเกมเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน  อยา่งไรก็ตามโดยทัว่ไปแลว้การ

ใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถสนบัสนุนการพฒันาคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนประเภทติวเตอร์และแบบฝึกหดัไดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ   แต่หากผูอ้อกแบบ

ตอ้งการไดม้าซ่ึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองและประเภทเกมซ่ึงตอ้งการความ

สลบัซบัซอ้นในการเขียนโปรแกรมมาก ๆ   การใชโ้ปรแกรมภาษาในการสร้างบทเรียนก็เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง    เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรียบของโปรแกรมภาษาในศกัยภาพและความยดืหยุน่ในการ

เขียนโปรแกรมบทเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

 นอกจากน้ี  งบประมาณก็เป็นอีกปัจจยัท่ีผูอ้อกแบบตอ้งค านึงในการเลือกโปรแกรมช่วย

สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากโปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละ

โปรแกรมจะมีราคาท่ีแตกต่างกนั   โดยเฉพาะโปรแกรมท่ีมาจากต่างประเทศจะมีราคาสูงกวา่ท่ีผลิต

ในประเทศไทยมาก   นอกจากน้ีประสบการณ์ของผูส้ร้างหรือใชโ้ปรแกรม   ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีควร

พิจารณา  เน่ืองจากหากผูท่ี้จะใชโ้ปรแกรมมีความถนดัหรือเคยชินกบัโปรแกรมใดอยูก่่อนแลว้ การ

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นไปไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วกวา่การใชเ้วลาสร้างความ
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เคยชินกบัโปรแกรมใหม่   ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขวา่โปรแกรมทั้งสองมีความเหมาะสมส าหรับการ

สร้างบทเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียง 

ขั้นตอนที่  6  : ขั้นตอนการผลติเอกสารประกอบบทเรียน  (Produce  Supporting  

Materials) 

 เอกสารประกอบบทเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่   เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งได้

เป็น  4  ประเภท  คือ  คู่มือการใชข้องผูเ้รียน คู่มือการใชข้องผูส้อน คู่มือส าหรับแกปั้ญหาทาง

เทคนิคต่างๆ  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทัว่ๆ ไป เช่น  ใบงาน คู่มือของผูเ้รียนและผูส้อนจึงตอ้ง

ไม่เหมือนกนั  ผูส้อนอาจตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตั้งโปรแกรม   การเขา้ไปดูขอ้มูลผูเ้รียนและ

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  นอกจากน้ีอาจตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจวา่จะใชโ้ปรแกรม

นั้นหรือไม่และใชอ้ยา่งไร  ผูเ้รียนอาจตอ้งการขอ้มูลในการจดัการกบับทเรียนและการสืบไปใน

บทเรียน  คู่มือปัญหาเทคนิคก็มีความจ าเป็นหากการติดตั้งบทเรียนมีความสลบัซบัซอ้นหรือตอ้งใช้

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น การติดตั้งแลน (Lan) เป็นตน้ เอกสารเพิ่มเติมประกอบอาจไดแ้ก่ 

แผนภาพ  ขอ้สอบ ภาพประกอบหรือเอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียน เป็นตน้ 

 ขั้นตอนที ่ 7 :  ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and  Revise) 

 ในขั้นตอนสุดทา้ย  บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด   ควรท่ีจะไดรั้บการประเมิน  

โดยเฉพาะการประเมินในการน าเสนอและการท างานของบทเรียน   ในส่วนของการน าเสนอนั้นผูท่ี้

ควรจะท าการประเมินก็คือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อน  ในการประเมินการท างาน

ของบทเรียนนั้น   ผูอ้อกแบบควรท่ีจะท าการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะท่ีใชบ้ทเรียนหรือ

สัมภาษณ์ผูเ้รียนหลงัการใชบ้ทเรียน   นอกจากน้ียงัอาจทดสอบความรู้ผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดท้  าการ

เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ๆ แลว้  โดยผูเ้รียนจะตอ้งมาจากผูเ้รียนในกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน

น้ีอาจครอบคลุมการทดสอบน าร่องและการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญได ้

 กล่าวโดยสรุป  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 7 ขั้นน้ีเป็น

หลกัเกณฑซ่ึ์งมีความยดืหยุน่ได ้  ถึงแมว้า่การออกแบบบทเรียนตามล าดบัขั้นตอนเป็นส่ิงส าคญั แต่

ในบางโอกาสแลว้การดดัแปลงขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น 

เช่น   ในบางคร้ังผูอ้อกแบบอาจตอ้งท าการรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาต่างๆ  ก่อนท่ีจะสามารถ
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ตั้งเป้าหมายได ้ เป็นตน้ นอกจากน้ีขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามโมเดลน้ี

ไม่ไดเ้ป็นในลกัษณะเชิงตรง กล่าวคือ  ผูป้ระเมินสามารถสลบัขั้นตอนไดแ้ละหลงัจากการประเมิน

ในแต่ละช่วงแลว้ ผูอ้อกแบบสามารถยอ้นกลบัไปแกไ้ขในส่วนต่างๆ ไดต้ามความจ าเป็น (ถนอม

พร (ตนัพิพฒัน์)  เลาหจรัสแสง, 2542, น. 39)   

 

 

 

 

 

 

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  มนตช์ยั เทียนทอง (2545, น. 329) ไดเ้สนอวา่การหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นวธีิท่ีการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกระบวนการตรวจวดัผูเ้รียนท่ีไดศึ้กษาบทเรียนโดยตรง 

พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกจึงเป็นผลมาจากการศึกษาบทเรียนทั้งส้ิน ตามแนวคิดน้ีสามารถ

จ าแนกการประเมินออกเป็น 3 วธีิไดแ้ก่    

1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Efficiency) 

     ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ความสามารถของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการสร้างผลสัมฤทธ์ิใหผู้เ้รียนมีความสมารถท าแบบทดสอบ

ระหวา่งบทเรียน แบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบหลงับทเรียน ไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัเกณฑ์

ขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนจึงตอ้งก าหนดเกณฑม์าตรฐานข้ึนก่อน 

โดยทัว่ไปจะใชค้่าเฉล่ียของคะแนนท่ีเกิดจากแบบฝึกหดัหรือค าถามระหวา่งบทเรียน กบัคะแนน

เฉล่ียจากแบบทดสอบแลว้น ามาค านวณเป็นร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบกนัในรูปของ 

Event1/Event2 โดยเขียนอยา่งยอ่เป็น E1 และ E2 เน่ืองจากง่ายต่อการเปรียบเทียบและ

แปลความหมาย ส าหรับความหมายของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดงัน้ี 
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  ร้อยละ 95-100 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดีเยีย่ม 

(Excellent) 

  ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพดี (Good) 

  ร้อยละ 85-89 หมายถึง บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพดีพอใช ้(Fairly 

Good) 

  ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช ้(Fair) 

  ต ่ากวา่ร้อยละ 80 หมายถึง บทเรียนตอ้งปรับปรุงแกไ้ข (Poor) 

     ขอ้พิจารณาส าหรับเกณฑก์ารก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน คือ ถา้

ก าหนดเกณฑย์ิง่สูงจะท าให้บทเรียนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมากข้ึน แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ีจะ

พฒันาบทเรียนใหผ้ลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนบรรลุถึงเกณฑก์ าหนดในระดบันั้นๆ อยา่งไรก็ตาม

โดยทัว่ไปไม่ควรก าหนดไวต้  ่ากวา่ร้อยละ 80 เน่ืองจากจะท าใหบ้ทเรียนลดความส าคญัลงไป ซ่ึง

จะส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สนใจบทเรียนและเกิดความลม้เหลวทางการเรียนในท่ีสุด ขอ้พิจารณาในการ

ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน สามารถก าหนดคร่าวๆไดด้งัน้ี 

  บทเรียนส าหรับเด็กเล็ก ควรก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 95-100 

  บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหาวชิาทฤษฎี หลกัการ มโนมติ และเน้ือหาพื้นฐานส าหรับวิชาอ่ืนๆ ควร

ก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 90-95  

  บทเรียนท่ีมีเน้ือหาวชิายากและซบัซอ้น ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษามากกวา่ปกติ ควร

ก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 85-90 

  บทเรียนวชิาปฏิบติั วชิาประลอง หรือทฤษฎีก่ึงปฏิบติั ควรก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 80-

85 

  บทเรียนส าหรับบุคคลทัว่ไปไม่ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอน ควรก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 

80-85 

   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 เป็นวธีิการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

เกณฑท่ี์ผา่นการวิจยัมาแลว้หลายคร้ัง และไดรั้บการยอมรับวา่สามารถใชเ้กณฑด์งักล่าววดั

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดต้รงท่ีสุด โดยE1 และ E2 ไดจ้ากค่าระดบั
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คะแนนดงัต่อไปน้ี 

  E1 ไดจ้าก คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจากการท าแบบฝึกหดั หรือ แบบทดสอบของ

บทเรียนแต่ละชุด 

  E2 ไดจ้ากคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจาการท าแบบทดสอบหลงับทเรียน 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน 

ซ่ึงเป็นวชิาทฤษฎีก่ึงปฏิบติั และโดยธรรมชาติของวชิาภาษาองักฤษแลว้เป็นวชิาท่ีค่อนขา้งยาก

เพราะเป็นภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีค าศพัทแ์ละส านวน การออกเสียงและการเนน้ค า ไวยากรณ์และ

ขอ้ยกเวน้ต่างๆ จ านวนมาก ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของบทเรียนไวท่ี้ 80/80  

  2. การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Effectiveness) 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ของผูเ้รียนท่ีแสดงออกในรูปของ

คะแนนหรือระดบัความสามารถในการท าแบบทดสอบหรือฝึกแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้ง หลงัจากท่ี

ศึกษาเน้ือหาบทเรียนแลว้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงสามารถแสดงผลไดท้ั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ แต่ไม่นิยมน าเสนอเป็นค่าโดดๆ มกัจะเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ เง่ือนไขต่างๆหรือ

เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั แมว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงผลไดท้ั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพก็ตาม แต่ท่ีนิยมในทางปฏิบติัมกัจะน าเสนอในเชิงปริมาณ ยกตวัอยา่งเช่น หลงัจาก

ศึกษาบทเรียนแลว้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือเปรียบเทียบก่อนการเรียน เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะมีความสัมพนัธ์กบัแบบแผนการทดลองและสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนไว ้

ส าหรับแนวทางการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

มีดงัน้ี 

   แนวทางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียน เช่น  

     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 หลงัจาก

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการเรียน 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01  

   แนวทางการเปรียบเทียบกบัวิธีการอ่ืนๆ เช่น 



51 

 

 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

มลัติมีเดียกบัผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบไฮเปอร์มีเดียไม่แตกต่างกนั 

    ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กบัผูเ้รียนท่ีเรียน

ดว้ยวธีิการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

    แนวทางการเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ เช่น 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กบักลุ่มผูเ้รียนในระบบศูนยก์ารเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในเขตกรุงเทพมหานครกบัผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีอยูต่่างจงัหวดัแตกต่าง

กนั 

 

    การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ตามแบบแผนการทดลองท่ีใชใ้นการ

ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงตอ้งใชห้ลกัสถิติเพื่อสรุปความหมายในเชิงของการ

เปรียบเทียบแต่ละแนวทาง สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ ไดแ้ก่ t-test  F-test และสถิติอ่ืนๆ โดยแปล

ความหมายในเชิงปริมาณหรือการเปรียบเทียบในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ

การวจิยันั้น เพื่อยนืยนัดา้นคุณภาพของบทเรียน นอกจากจะตอ้งหาประสิทธิภาพของบทเรียนตาม

เกณฑม์าตรฐาน E1/E2 เพื่อประเมินผลบทเรียนแลว้ ยงัจะตอ้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนเม่ือเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองดงักล่าวดว้ย ถา้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนมีค่าสูงข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัก่อนการเรียน ก็จะเป็นส่ิงท่ียนืยนัไดถึ้งความสามารถของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้

ข้ึนจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองดงักล่าว 

  วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี คือเพื่อเปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้จิยัจึงเปรียบเทียบผล

คะแนนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ี .01  โดยใชส้ถิติ t-test 
       

กระบวนการสร้างแบบทดสอบส าหรับบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
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  กระบวนการสร้างแบบทดสอบส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้ึนตอน 

ดงัน้ี  

(มนตช์ยั เทียนทอง, 2545, น. 207)  

1. ศึกษาวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนด

ไวใ้นบทเรียนท่ีประกอบดว้ย พฤติกรรมท่ีใหผู้เ้รียนแสดองออกในหลายลกัษณะ เช่น ทางดา้นพุทธิ

พิสัย ทกัษะพสิัยหรือจิตพิสัย ซ่ึงแต่ละดา้นก็ยงัแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆกนั ผูส้ร้างขอ้สอบจะตอ้ง

ท าการวเิคราะห์พฤติกรรมนั้น เพื่อสรุปพฤติกรรมท่ีตอ้งการทั้งหมด แลว้ท าการเลือกพฤติกรรมท่ี

เด่นชดัและเหมาะสม เพื่อน าไปออกขอ้เสนอต่อไป 

2. ก าหนดรูปแบบของขอ้สอบ พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการศึกษาในขอ้แรก จะท า

ใหท้ราบวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมวา่เนน้ทางดา้นใด พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัยหรือจิตพิสัย รูปแบบ

ของขอ้สอบในแต่ละดา้นจึงแตกต่างกนั เช่น ดา้นพุทธิพิสัยอาจจะสอบแบบทางแบบขอ้เขียน 

ทางดา้นทกัษะพิสัยอาจสอบทั้งขอ้เขียนและทกัษะปฏิบติั นอกจากน้ีในแต่ละดา้นยงัแบ่งระดบั

ความยากง่ายรูปแบบของขอ้สอบจึงตอ้งก าหนดหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบใหอ้ธิบาย แบบเติมค า 

แบบเลือกค าตอบ แบบถูก-ผดิ เป็นตน้ เพื่อใหผู้เ้ขา้สอบไดแ้สดงพฤติกรรมตามสถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนั ส าหรับรูปแบบของขอ้สอบท่ีเหมาะสมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากท่ีสุด คือ 

ขอ้สอบแบบเลือกตอบ เน่ืองจากง่ายต่อการตดัสินผล อยา่งไรก็ตามขอ้สอบแบบอ่ืนๆก็สามารถ

ใชไ้ด ้

3. เตรียมงานและลงมือเขียนขอ้สอบฉบบัร่าง เม่ือไดรู้ปแบบของขอ้สอบแลว้ ขั้นต่อไป

เป็นการเตรียมงานเขียนขอ้สอบ โดยเขียนเป็นฉบบัร่างก่อน จะตอ้งเขียนใหจ้ านวนขอ้มากกวา่ท่ี

ตอ้งการจริง จากนั้นคดัเลือกขอ้ท่ีตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้งและเหมาะสมไปเป็นขอ้สอบจริง แลว้

ตอ้งวิเคราะห์คุณภาพของขอ้สอบอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากสอบเสร็จแลว้ 

4. วเิคราะห์ขอ้สอบ เม่ือสร้างขอ้สอบเสร็จแลว้ควรจะมีการทบทวนตรวจทาน ในดา้น

ความยากง่ายของขอ้ความเบ้ืองตน้ ตรวจดูรูปแบบภาษาท่ีใช ้ เน้ือหาในขอ้สอบ ค าสั่งถูกและเขา้ใจ

ง่ายหรือไม่ เฉลยถูกตอ้งหรือไม่ ผูอ้อกแบบจะตอ้งท าการแกไ้ขปรับปรุงขอ้สอบก่อนน าไปใชจ้ริง

และจ าเป็นตอ้งผา่นการวเิคราะห์เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ช้

ขอ้สอบก็คือ กลุ่มประชากร การหาคุณภาพของขอ้สอบท่ีใชใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จะตอ้งพิจารณาค่าทางสถิติ  4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าความเท่ียง (Validity) ค่าความเช่ือมัน่ 
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(Reliability) ค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก 

(Discrimination) 

5. ก าหนดประเภทขอ้สอบ 

5.1 ขอ้สอบอตันยั ใชข้อ้สอบเป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัผลการเรียนของผูเ้รียน รวมไปถึง

การสอนของผูส้อนดว้ย ซ่ึงขอ้สอบท่ีดีควรมีมาตรฐานและสามารถแปลความหมายพฤติกรรมได ้

โดยเฉพาะพฤติกรรมวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล ขอ้สอบท่ีนิยมใชก้นัคือ แบบ

อตันยัซ่ึงมีลกัษณะใหผู้ต้อบหรือเขียนบรรยายค าตอบตามความคิดของตนเอง ขอ้สอบอตันยั

สามารถจ าแนกออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 

  ก) แบบไม่จ  ากดัค าตอบ(Extended Response) ลกัษณะของขอ้สอบ

ชนิดน้ีจะใหผู้ต้อบสามารถตอบไดอิ้สระ สามารถแสดงความรู้ความสามารถและความคิดเห็นท่ีมีอยู่

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ขอ้สอบอตันยัในลกัษณะแบบไม่จ  ากดัค าตอบจึงเหมาะส าหรับการวดัสมรรถภาพ

ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การประเมินค่า และการวดัทางดา้นเจตคติ 

  ข) แบบจ ากดัค าตอบ(Restricted Response) ลกัษณะของขอ้สอบชนิด

น้ีจะใหผู้ต้อบตอบค าถามเฉพาะเร่ือง แบบเฉพาะเจาะจง หรือตอบอยา่งรวบรัดอยูใ่นขอบเขตท่ี

ก าหนดให ้การตรวจใหค้ะแนนจะมีประสิทธิภาพมากกวา่แบบไม่จ  ากดัค าตอบ 

  5.2 ขอ้สอบปรนยั หมายถึง ลกัษณะขอ้สอบท่ีเป็นปรนยัอยูใ่นตวั (Objectivity) 

กล่าวคือ มีค าถามท่ีชดัเจน ผูเ้รียนทุกคนอ่านแลว้แปลความตรงกนั มีการตรวจใหค้ะแนนท่ีมีเกณฑ์

แน่นอนไม่วา่ใครจะเป็นผูต้รวจก็ตาม ส่วนอีกลกัษณะหน่ึงของขอ้สอบแบบปรนยัคือ เวลาท่ีใชใ้น

การสอบต่อขอ้นอ้ยกวา่ขอ้สอบแบบอตันยั การเขียนค าตอบจะใชเ้วลาสั้นๆจึงเหมาะสมกบับทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตดัสินผลค าตอบ สามารถใชไ้ดท้ั้ง

ขอ้สอบแบบปกติและขอ้สอบแบบวดัความเร็ว ดงันั้น จึงพบวา่ขอ้สอบก่อนบทเรียน (Pre-

Test) และขอ้สอบหลงับทเรียน (Post-Test) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่ 

มกัจะเป็นแบบปรนยั 

  ลกัษณะของขอ้สอบแบบปรนยั สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี  

 ก) ขอ้สอบแบบตอบสั้น เป็นขอ้สอบท่ีเขียนตอบสั้นๆเหมาะส าหรับการเรียนรู้ท่ี

ตอ้งการวดัพฤติกรรมในดา้นความรู้ ความจ า (Recall Knowledge) เช่น การจ าค านิยาม

ค าศพัท ์ช่ือ และอ่ืนๆ ซ่ึงมีลกัษณะการตอบโต ้ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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1) ลกัษณะค าถามโดยตรง (Question Variety) ขอ้ค าถามจะมี

ลกัษณะเป็นประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์ และไม่ตอ้งการค าอธิบายใดๆตอ้งการเพียงค าตอบเท่านั้น 

2) ลกัษณะใหเ้ติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ (Completion Variety) ขอ้

ค าถามจะเวน้ช่องวา่งไวเ้พื่อใหผู้ต้อบเติมใหไ้ดป้ระโยคสมบูรณ์ ไดใ้จความ 

3) ลกัษณะใหห้าความสัมพนัธ์ (Association Variety) ขอ้ค าถาม

จะมีลกัษณะใหห้าค าตอบ หรือ ขอ้ความท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีก าหนดให ้อาจจะเป็นรูปหรือขอ้ความก็

ได ้

   ข) ขอ้สอบแบบจบัคู่ เป็นขอ้สอบท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดัเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ของส่ิงของต่างๆ เช่น นิยาม ช่ือ รูปร่าง ลกัษณะ และอ่ืนๆ ลกัษณะขอ้สอบ

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

  1) ส่วนตวัของปัญหาหรือค าถาม โดยทัว่ไปมกัจะเขียนไวท้างซา้ยมือ 

โดยจะเวน้ช่องวา่งหนา้ขอ้ไว ้เพื่อใหน้ าอีกส่วนหน่ึงมาตอบ 

  2) ส่วนของค าตอบ โดยทัว่ไปเขียนไวท้างขวามือ ซ่ึงมกัจะมีรหสัไว้

หนา้ขอ้ เพื่อใหผู้ต้อบพิจารณาน าไปจบัคู่กบัส่วนของตวัปัญหา 

   ค) ขอ้สอบแบบถูก-ผดิ เป็นขอ้สอบท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดัความ

เป็นไปไดเ้พียง 2 กรณี เท่านั้น ซ่ึงอาจจะเป็น ถูก-ผดิ จริง-ไม่จริง ใช่-ไม่ใช่ ลกัษณะค าตอบจะเป็น

ค าบอกกล่าว ซ่ึงมีความหมายสมบูรณ์ในประโยค แลว้ใหผู้ต้อบท ารหสัใส่ในช่องวา่งหนา้ขอ้ 

โดยทัว่ไปมกัใชเ้คร่ืองหมายถูกหรือผดิ หรือใชต้วัอกัษรยอ่ ถ หรือ ผ 

   ง) ขอ้สอบแบบเลือกตอบ เป็นขอ้สอบท่ีมีลกัษณะส่วนตวัค าถามส่วนหน่ึงและส่วนตวั

เลือกอีกส่วนหน่ึงซ่ึงขอ้สอบแบบปรนยัแบบเลือกตอนน้ี สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่

ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใชง้าน การวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการประเมินผลสามารถออก

ขอ้สอบได ้ ครอบคลุมเน้ือหาวชิา การตรวจและการใหค้ะแนนสะดวกและง่ายมีความแน่นอน 

 

 

การรวบรวมข้อมูลในการสร้างบทเรียนโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม 

  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) วรรณี  แกมเกตุ, 2551, น. 254-

255)  เสนอวา่เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกนัในเวลาเดียวกนั คร้ังละ 2 คนข้ึนไป อาจเป็นกลุ่มใหญ่
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หรือกลุ่มเล็กก็ได ้ ทุกคนตอบค าถามเดียวกนัหมด  การสัมภาษณ์กลุ่ม ใชเ้ม่ือนกัวจิยัตอ้งการ

ขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งกลุ่ม รัตนะ บวัสนธ์ 

(2552, น. 123) เพิ่มเติมวา่การสัมภาษณ์กลุ่มจะเป็นการซกัถามบุคคลต่างๆในกลุ่ม ตาม

ประเด็นท่ีนกัวจิยัก าหนดไว ้และมุ่งใหบุ้คคลโตต้อบมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัวจิยัเป็นหลกั การสัมภาษณ์

กลุ่ม เป็นการอาศยัความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มใหร่้วมกนัตอบและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัตาม

ประเด็นค าถามของผูส้ัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่ม เป็นขอ้มูลท่ีมีความตรง น่าเช่ือถือ

ไดม้าก เพราะผา่นการตรวจสอบจากสมาชิกในกลุ่มมาแลว้นัน่เอง นอกจากน้ี ชาย  โพธิสิตา 

(2547, น. 209) กล่าววา่การสัมภาษณ์คนเป็นกลุ่ม (Group Interview) มุ่งหา

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัวจิยัตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได ้ เช่น

การสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนหลายคนพร้อมกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัชุมชนนั้นๆ ใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัประชากร  เศรษฐกิจ  การศึกษา และสุขภาพอนามยัของคนในชุมชนโดยรวม เป็น

ตน้ ในการสัมภาษณ์กลุ่มเช่นนั้น ผูส้ัมภาษณ์มกัใชแ้บบสอบถามท่ีมีค าถามทั้งปลายเปิดและปลาย

ปิด 

     สุภางค ์ จนัทวานิช (2553, น. 91) กล่าววา่ในการสัมภาษณ์กลุ่มนั้น มนุษยสัมพนัธ์

ในการสัมภาษณ์ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ  เราตอ้งท าใหผู้ท่ี้จะใหส้ัมภาษณ์

นั้นพอใจท่ีจะพดูกบัเรา และยนิดีใหค้วามร่วมมืออยา่งเต็มท่ี จึงจะมีทางใหข้อ้มูลอยา่งลึกซ้ึงได ้การ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์  มีขั้นตอน คือ มีท่าทีเป็นมิตร เช่น การพดูจาเป็น

กนัเอง  การยิม้ และการแสดงความเอาใจใส่ในค าพดูของเขาตลอดเวลา ไม่แสดงท่ีท่าดูถูกหรือ

ท าท่าวา่เขาไม่รู้อะไร แลว้จึงอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ ในกรณีท่ีเขา

พดูนอกเร่ืองบางคร้ังควรปล่อยบา้ง มิใช่ตดับทอยา่งกะทนัหนัจนเกินไป 

  จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสัมภาษณ์กลุ่มนั้นมุ่งใหผู้ท่ี้ใหส้ัมภาษณ์

พดูตอบค าถามเดียวกนัท่ีผูว้จิยัถาม กล่าวคือ มุ่งใหต้อบค าถามเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูว้จิยั หรือ

โตต้อบกบันกัวิจยัเป็นหลกั โดยค าตอบจะถูกตรวจสอบโดยสมาชิกในกลุ่มท่ีใหส้ัมภาษณ์ไปใน

ตวั  แต่ไม่ไดใ้ห้แสดงความคิดเห็นอภิปรายค าตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนอ่ืนในกลุ่ม  เหมาะท่ีจะ

น าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นเก่ียวกบั

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีตอ้งการขอ้มูลจากคนหลายคนท่ีใหส้ัมภาษณ์พร้อมกนั   
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ทฤษฏีและจิตวทิยาทีเ่กี่ยวข้องกบัคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจดัการเรียนการสอนนั้น เป็นการบูรณาการระหวา่ง

ความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีบัความรู้ดา้นจิตวทิยาการศึกษาเพื่อน าเสนอเน้ือหาสู่

ผูเ้รียน ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการวจิยัคร้ัง

น้ี อา้งจากการศึกษาของถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2541, น.51-56) และ 

พรเทพ เมืองแมน (2544ข, น. 28-35) ซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีโครงสร้าง

ความรู้ (Scheme theory) และทฤษฏีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive 

flexibility) 

1. ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  

   เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือวา่จิตวทิยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ของพฤติกรรม
มนุษย ์(Scientific study of human behavior) และการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี
สามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิง
เร้าและการตอบสนอง (Stimuli and response) เช่ือวา่การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของมนุษย์
จะเกิดข้ึนควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรม
แบบแสดงอาการกระท า (Operant conditioning)   ซ่ึงมีการ
เสริมแรง (Reinforcement)  เป็นตวัการ  โดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะไม่พดูถึงความนึก
คิดภายในของมนุษย ์ความทรงจ า ภาพ ความรู้สึก  โดยถือวา่ค าเหล่าน้ีเป็นค า
ตอ้งหา้ม (Taboo) ซ่ึงทฤษฎีน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีส าคญัในยคุนั้น ในลกัษณะท่ีการ
เรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนตามล าดบัท่ีแน่ชดั การท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์
ไดน้ั้นจะตอ้งมีการเรียนตามขั้นตอนเป็นวตัถุประสงค์ๆ  ไป  ผลท่ีไดจ้ากการเรียนขั้นแรกน้ีจะเป็น
พื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆ ไป ในท่ีสุด 

                ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้ีจะมี
โครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการน าเสนอ
เน้ือหาในล าดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวั  ซ่ึงเป็นล าดบัท่ีผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้วา่เป็นล าดบัการสอน
ท่ีดีและผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  นอกจากนั้นจะมีการตั้งค  าถาม 
ถามผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอโดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบั
ทางบวกหรือรางวลั(Reward) ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รียนตอบผิดก็จะไดรั้บการตอบสนอง
ในรูปของผลป้อนกลบัในทางลบและค าอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) ซ่ึงผล
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ป้อนกลบัน้ีถือเป็นการเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ี
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จะบงัคบัใหผู้เ้รียนผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไวต้ามจุดประสงคเ์สียก่อน  จึงจะสามารถผา่นไปศึกษาต่อยงัเน้ือหาของวตัถุประสงคต่์อไป
ได ้ หากไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวผู้เ้รียนจะตอ้งกลบัไปศึกษาในเน้ือหาเดิมอีกคร้ังจะกวา่จะผา่นการ
ประเมิน 

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)  

    ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสก้ี 
(Chomsky) ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  ใน
การมองพฤติกรรมมนุษยไ์วว้า่เป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ชอมสก้ีเช่ือวา่ พฤติกรรม
ของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายในจิตใจมนุษยไ์ม่ใช่ผา้ขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสี
นั้น  มนุษยมี์ความนึกคิด  มีอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป  ดงันั้นการ
ออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ีจะค านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย   ในช่วงน้ีมี
แนวคิดต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการจ า (Short term memory, long 

term memory and retention)  แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะ
คือ ความรู้ในลกัษณะเป็นขั้นตอน (Procedural knowledge)  ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีอธิบายวา่
ท าอยา่งไรและเป็นองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  ความรู้ในลกัษณะการ
อธิบาย (Declarative knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่คืออะไร  และความรู้ใน
ลกัษณะเง่ือนไข (Conditional knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่เม่ือไร แและ
ท าไม ซ่ึงความรู้  2  ประเภทหลงัน้ี ไม่ตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวั 

    ทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีส าคญัในยคุนั้น  กล่าวคือ ทฤษฎี
ปัญญานิยมท าใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบในลกัษณะสาขา (Branching) ของคราว
เดอร์ (Crowder) ซ่ึงเป็นการออกแบบในลกัษณะสาขา  หากเม่ือเปรียบเทียบกบับทเรียนท่ี
ออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว้ จะท าใหผู้เ้รียนมีอิสระมากข้ึนในการควบคุมการเรียน
ดว้ยตวัเอง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีอิสระมากข้ึนในการเลือกล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน
ท่ีเหมาะสมกบัตน  ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมก็จะมี
โครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะสาขาอีกเช่นเดียวกนั  โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหา
ในล าดบัท่ีไม่เหมือนกนั   โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการน าเสนอต่อไปนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)   
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    ภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) น้ียงัไดเ้กิดทฤษฎีโครงสร้าง

ความรู้  (Scheme theory) ข้ึนซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่โครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนุษยมี์

อยูน่ั้นจะมีลกัษณะเป็นโหนด (Node) หรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู ่ ในการท่ีมนุษยจ์ะรับรู้

อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษยจ์ะน าความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งไดรั้บนั้นไปเช่ือมโยงกบักลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่

เดิม (Pre-existing knowledge) โครงสร้างความรู้ (Schema) เป็นโครงสร้างขอ้มูล

ภายในสมองของมนุษยซ่ึ์งรวบรวมความรู้เก่ียวกบัวตัถุ  ล าดบัเหตุการณ์ รายการกิจกรรมต่างๆ 

เอาไว ้ หนา้ท่ีของโครงสร้างความรู้น้ีก็คือ  การน าไปสู่การรับรู้ขอ้มูล (Perception) การรับรู้

ขอ้มูลนั้นไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากขาดโครงสร้างความรู้ ทั้งน้ีก็เพราะการรับรู้ขอ้มูลนั้นเป็นการ

สร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม  ภายในกรอบความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ละ

จากการกระตุน้โดยเหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรู้นั้น ๆ เขา้ดว้ยกนั  การรับรู้

เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้  เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยปราศจากการ

รับรู้  นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แลว้นั้น  โครงสร้างความรู้ยงัช่วย

ในการระลึก (Recall) ถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มาดว้ย การน าทฤษฎีโครงสร้างความรู้มา

ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะส่งผลใหล้กัษณะการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีการ

เช่ือมโยงกนัไปมา คลา้ยใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ บทเรียนแบบส่ือ

หลายมิติ (Hypermedia) 

4. ทฤษฏีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive flexibility) 

   นอกจากการเกิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้แลว้ ยงัเกิดทฤษฎีความยดืหยุน่ทาง
ปัญญา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่ ความรู้แต่ละองคค์วามรู้นั้นมีโครงสร้างท่ีแน่ชดัและสลบัซบัซอ้น
มากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยองคค์วามรู้บางประเภทสาขาวชิามีโครงสร้างตายตวั ในขณะเดียวกนั
องคค์วามรู้บางประเภทสาขาวชิา ไม่มีโครงสร้างตายตวัและสลบัซบัซอ้น เพราะความไม่เป็นเหตุ
เป็นผลของธรรมชาติขององคค์วามรู้ การแบ่งลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ตามประเภท
สาขาวชิา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองคค์วามรู้ในวชิาหน่ึงๆ ไดท้ั้งหมด บางส่วนขององคค์วามรู้
บางประเภทสาขาวชิาท่ีมีโครงสร้างตายตวัสามารถท่ีจะเป็นองคค์วามรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้าง
ตายตวัไดเ้ช่นกนั แนวคิดในเร่ืองความยดืหยุน่ทางปัญญาน้ีส่งผลใหเ้กิดความคิดในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างขององคค์วามรู้ท่ีแตกต่างกนั 
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  จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบดว้ย ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฏี
ปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme theory) และทฤษฏี
ความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive flexibility) แต่ในการวจิยัคร้ังน้ีจะใชเ้พียง 3 

ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะน าเสนอมากท่ีสุดไดแ้ก่ ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) และทฤษฏีความยดืหยุน่ทาง
ปัญญา (Cognitive flexibility) 

หลกัการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne')  

  โรเบิร์ต กาเย ่ (Robert Gagne') นกัทฤษฎีกลุ่มสร้างสรรคนิ์ยม 
(Constructivists) ไดน้ าเอาแนวความคิด 9 ประการ (Gagne’s nine events 

of instruction) (Gagne, Briggs and Wager, 1992) มาใชป้ระกอบการ
เรียนการสอน  โดยยดึหลกัการน าเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ 
ซ่ึงหลกัการดงัต่อไปน้ี Sheng, สุชิน นิธิไชโย และวรัท พฤกษาทวกีุล (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษา
แลว้วา่สามารถน าไปปรับใชใ้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้ หลกัการสอนทั้ง 9 

ประการ ไดแ้ก่  

1. เร่งเร้า กระตุน้ และดึงดูดความสนใจ (Gain attention) ของผูเ้รียน เป็นการ
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถรับส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้  

ก่อนท่ีจะเร่ิมการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้
ผูเ้รียนอยากเรียน ดงันั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์  จึงควรเร่ิมดว้ยการใชภ้าพ แสง สี เสียง หรือใช้
ส่ือประกอบกนัหลายๆ อยา่ง โดยส่ือท่ีสร้างข้ึนมานั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและน่าสนใจ ซ่ึง
จะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผูเ้รียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจแลว้ ยงัเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะศึกษาเน้ือหาต่อไปในตวัอีกดว้ย  

2. บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objective) ของบทเรียนใหผู้เ้รียนทราบ เป็น
การช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ความคาดหวงั 

วตัถุประสงคข์องบทเรียน นบัวา่เป็นส่วนส าคญัยิง่ต่อกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนจะ
ไดท้ราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนจากผูเ้รียน นอกจากผูเ้รียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้น
สุดทา้ยของตนเองหลงัจบบทเรียนแลว้ จะยงัเป็นการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงประเด็นส าคญั
ของเน้ือหา รวมทั้งเคา้โครงของเน้ือหาอีกดว้ย การท่ีผูเ้รียนทราบถึงขอบเขตของเน้ือหาอยา่ง
คร่าวๆจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนยอ่ยของเน้ือหา
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ใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในส่วนใหญ่ได ้ ซ่ึงมีผลท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน นอกจากจะมีผลดงักล่าวแลว้ การท่ีผูเ้รียนทราบวตัถุประสงคข์องการเรียนก่อนเรียน
บทเรียน จะท าใหส้ามารถจ าและเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ข้ึนอีกดว้ย 

3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) หรือการกระตุน้ให้
ระลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนดึงขอ้มูลเดิมท่ีอยูใ่นหน่วยความจ าระยะยาวใหม้าอยู่
ในหน่วยความจ าเพื่อการใชง้าน (Working memory) ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ
พร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

การทบทวนความรู้เดิมก่อนท่ีจะน าเสนอความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งหาวธีิการประเมิน ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับบทเรียนใหม่ เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนเกิดปัญหาใน
การเรียนรู้ วธีิปฏิบติัโดยทัว่ไปส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบก่อน
บทเรียน (Pre-test) ซ่ึงเป็นการประเมินความรู้ของผูเ้รียน เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเคย
ศึกษาผา่นมาแลว้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเน้ือหาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวดั
ความรู้พื้นฐานแลว้ บทเรียนบางเร่ืองอาจใชผ้ลจากการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑจ์ดั
ระดบัความสามารถของผูเ้รียน เพื่อจดับทเรียนให้ตอบสนองต่อระดบัความสามารถท่ีแทจ้ริง
ของผูเ้รียนแต่ละคน แต่อยา่งไรก็ตาม ในขั้นการทบทวนความรู้เดิมน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการ
ทดสอบเสมอไป หากเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนเป็นชุดบทเรียนท่ีเรียน
ต่อเน่ืองกนัไปตามล าดบั การทบทวนความรู้เดิม อาจอยูใ่นรูปแบบของการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด
ยอ้นหลงัถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาก่อนหนา้น้ีก็ได ้ การกระตุน้ดงักล่าวอาจแสดงดว้ยค าพดู ค าเขียน 
ภาพ หรือผสมผสานกนัแลว้แต่ความเหมาะสม ปริมาณมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัเน้ือหา  

4. น าเสนอเน้ือหาใหม่ หรือส่ิงเร้าใหม่ (Present New Information) 

ผูส้อนควรจะจดัส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเห็นลกัษณะส าคญัของส่ิงเร้านั้นอยา่งชดัเจน เพื่อความสะดวก
ในการเลือกรับรู้ของผูเ้รียน 

หลกัส าคญัในการน าเสนอเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรน าเสนอ
ภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ประกอบกบัค าอธิบายสั้นๆ ง่าย แต่ไดใ้จความ การใชภ้าพประกอบ 
จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน และมีความคงทนในการจ าไดดี้กวา่การใชค้  าอธิบายเพียง
อยา่งเดียว โดยหลกัการท่ีวา่ ภาพจะช่วยอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหง่้ายต่อการรับรู้ แมใ้น
เน้ือหาบางช่วงจะมีความยากในการท่ีจะคิดสร้างภาพประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวธีิการต่างๆ ท่ี
จะน าเสนอดว้ยภาพใหไ้ด ้แมจ้ะมีจ านวนนอ้ย แต่ก็ยงัดีกวา่ค าอธิบายเพียงค าเดียว อยา่งไรก็ตาม
การใชภ้าพประกอบเน้ือหาอาจไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร หากภาพเหล่านั้นมีรายละเอียดมากเกินไป ใช้
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เวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ซบัซอ้น เขา้ใจยาก และไม่
เหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ เช่น ขาดความสมดุล องคป์ระกอบภาพไม่ดี เป็นตน้ 

5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) หรือการจดัระบบขอ้มูลใหมี้
ความหมาย เพื่อช่วยให ้ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบัสาระท่ีเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 

ตามหลกัการและเง่ือนไขการเรียนรู้ (Condition of Learning) ผูเ้รียนจะจ า
เน้ือหาไดดี้ หากมีการจดัระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดีและสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิมของผูเ้รียน บางทฤษฎีกล่าวไวว้า่ การเรียนรู้ท่ีกระจ่างชดั (Meaningful 

Learning) นั้น ทางเดียวท่ีจะเกิดข้ึนไดก้็คือการท่ีผูเ้รียนวเิคราะห์และตีความในเน้ือหาใหม่
ลงบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกนัเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ดงันั้น หนา้ท่ี
ของผูอ้อกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นน้ีก็คือ พยายามคน้หาเทคนิคในการท่ีจะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนน าความรู้เดิมมาใชใ้นการศึกษาความรู้ใหม่ นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งพยายามหาวถีิทางท่ีจะ
ท าใหก้ารศึกษาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนนั้นมีความกระจ่างชดัเท่าท่ีจะท าได ้ เป็นตน้วา่ การใช้
เทคนิคต่างๆ เขา้ช่วย ไดแ้ก่ เทคนิคการให้ตวัอยา่ง (Example) และตวัอยา่งท่ีไม่ใช่
ตวัอยา่ง (Non-example) อาจจะช่วยท าใหผู้เ้รียนแยกแยะความแตกต่างและเขา้ใจ
มโนคติของเน้ือหาต่างๆ ไดช้ดัเจนข้ึน ผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอาจใชว้ธีิการ
คน้พบ (Guided Discovery) ซ่ึงหมายถึง การพยายามใหผู้เ้รียนคิดหาเหตุผล คน้ควา้ 
และวเิคราะห์หาค าตอบดว้ยตนเอง โดยบทเรียนจะค่อยๆ ช้ีแนะจากจุดกวา้งๆ และแคบลงๆ จน
ผูเ้รียนหาค าตอบไดเ้อง นอกจากนั้น การใชค้  าอธิบายกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ก็เป็นเทคนิคอีก
ประการหน่ึงท่ีสามารถน าไปใชใ้นการช้ีแนวทางการเรียนรู้ได ้ สรุปแลว้ในขั้นตอนน้ี
ผูอ้อกแบบจะตอ้งยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ จากส่ิงท่ีมีประสบการณ์เดิมไปสู่เน้ือหาใหม่ จากส่ิง
ท่ียากไปสู่ส่ิงท่ีง่ายกวา่ ตามล าดบัขั้น 

6. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) หรือกระตุน้ใหผู้เ้รียน
แสดงความสามารถ เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือสาระท่ีเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
ทราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่โสตทศันูปการอ่ืนๆ เช่น วดีิทศัน์ ภาพยนตร์ 
สไลด ์ (Slides) เทปเสียง เป็นตน้ ซ่ึงส่ือการเรียนการสอนเหล่าน้ีจดัเป็นแบบปฏิสัมพนัธ์
ไม่ได ้ (Non-interactive Media) แตกต่างจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ผูเ้รียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนไดห้ลายลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นการตอบ
ค าถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน กิจกรรมเหล่าน้ีเองท่ีไม่
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ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกเบ่ือหน่าย เม่ือมีส่วนร่วม ก็มีส่วนคิดน าหรือติดตามบทเรียน ยอ่มมีส่วนผกู
ประสานใหค้วามจ าดีข้ึน 

7. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) เป็นการใหก้ารเสริมแรงแก่
ผูเ้รียน และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนไดม้ากข้ึน ถา้บทเรียน
นั้นทา้ทาย ดว้ยการบอกเป้าหมายท่ีชดัเจน และแจง้ใหผู้เ้รียนทราบวา่ขณะนั้นผูเ้รียนอยูท่ี่ส่วน
ใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดงักล่าว ถา้น าเสนอดว้ยภาพจะช่วยเร่งเร้า
ความสนใจไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะถา้ภาพนั้นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน อยา่งไรก็ตาม การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัดว้ยภาพ หรือกราฟฟิก (Graphic) อาจมีผลเสียอยูบ่า้งตรงท่ีผูเ้รียนอาจตอ้งการดู
ผล วา่หากท าผดิ แลว้จะเกิดอะไรข้ึน ตวัอยา่งเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการ
สอนแบบแขวนคอส าหรับการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ผูเ้รียนอาจตอบโดยการกดแป้นพิมพ์
ไปเร่ือยๆ   โดยไม่สนใจเน้ือหา เน่ืองจากตอ้งการดูผลจากการแขวนคอ วธีิหลีกเล่ียงก็คือ 
เปล่ียนจากการน าเสนอภาพ ในทางบวก เช่น ภาพเล่นเรือเขา้หาฝ่ัง ภาพขบัยานสู่ดวงจนัทร์ 
ภาพหนูเดินไปกินเนยแขง็ เป็นตน้ ซ่ึงจะไปถึงจุดหมายไดด้ว้ยการตอบถูกเท่านั้น หากตอบผดิ
จะไม่เกิดอะไรข้ึน อยา่งไรก็ตามถา้เป็นบทเรียนท่ีใชก้บักลุ่มเป้าหมายระดบัสูงหรือ เน้ือหาท่ีมี
ความยาก การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดว้ยค าเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา่  

8. การประเมินผลการแสดงออก (Assess Performance) ของผูเ้รียน เพื่อ
ช่วยใหผู้เ้รียนทราบวา่ตนเองสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกวา่ การ
ทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบความรู้ของ
ตนเอง นอกจากน้ีจะยงัเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ 
เพื่อท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือตอ้งกลบัไปศึกษาเน้ือหาใหม่ การทดสอบหลงับทเรียน
จึงมีความจ าเป็นส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกประเภท นอกจากจะเป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้แลว้ การทดสอบยงัมีผลต่อความคงทนในการจดจ าเน้ือหาของผูเ้รียนดว้ย 
แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงล าดบัตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน ถา้บทเรียนมีหลายหวั
เร่ืองยอ่ย อาจแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วนๆ ตามเน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลงับทเรียน
อีกชุดหน่ึงก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ผูอ้อกแบบบทเรียนตอ้งการแบบใด 

9. สรุปและน าไปใช ้(Review and Transfer) เป็นการส่งเสริมความคงทน
และการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการให้โอกาสผูเ้รียนไดมี้การฝึกฝนอยา่งพอเพียง และใน
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สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน และสามารถถ่ายโอน
การเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้

การสรุปและน าไปใช ้ จดัวา่เป็นส่วนส าคญัในขั้นตอนสุดทา้ยท่ีบทเรียนจะตอ้งสรุป
มโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นส าคญัๆ รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดมี้โอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษาเน้ือหาผา่นมาแลว้ ในขณะเดียวกนั 
บทเรียนตอ้งช้ีแนะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือใหข้อ้มูลอา้งอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาต่อในบทเรียนถดัไป หรือน าไปประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนต่อไป 

 ในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดี โดยออกแบบ
เน้ือหาบทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีพื้นความรู้
ทางภาษาองักฤษท่ีต ่า เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียในการสอบโอเน็ตในปีท่ีผา่นมา และขาด
แรงจูงใจในการเรียน เม่ือพิจารณาจากสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลการเรียนต ่าของนกัเรียน โดยผูว้จิยั
ไดอ้อกแบบบทเรียนใหมี้เน้ือหาท่ีไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถติดตาม
บทเรียนและไม่หมดก าลงัใจท่ีจะเรียนให้จบเน้ือหาและต่อยอดสู่การพฒันาความสามารถดา้น
ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    1) ปัจจัยด้านครอบครัว 

1.1) การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองท่ีมีต่อ
นกัเรียน หมายถึง ภาระหนา้ท่ีในการใหก้ารเล้ียงดูการใหก้ารอบรมสั่งสอนและการให้
การศึกษาหนา้ท่ีอนัส าคญัจะเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนกา้วไปสู่ความส าเร็จของชีวติในภาย
ภาคหนา้ก็คือ หนา้ท่ีการใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียน เม่ือผูป้กครองเห็นความส าคญัของการให้
การศึกษาผูป้กครองจึงตอ้งใส่ใจและจริงจงัเป็นพิเศษส่งเสริมใหเ้รียนอยา่งเตม็ความสามารถ 
ดว้ยความเตม็ใจ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2528, น. 40) ดงันั้น ผูป้กครองมีส่วน
ช่วยเหลือเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองท่ีส าคญัคือการใหก้ารอบรมเล้ียง
ดูนกัเรียนและช่วยเหลือนกัเรียนโดย 

1.1.1) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็นตวัของตวัเอง 

1.1.2) ใหค้  าตอบต่อค าถามของนกัเรียน 

1.1.3) ใหค้วามรักความอบอุ่นเท่าท่ีมีโอกาสจะกระท า 
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1.1.4) สนบัสนุนในดา้นต่างๆ กระตุน้เตือนให้รู้จกัคิดและใช้
สติปัญญาเพื่อแกปั้ญหา 

1.1.5) ใหเ้วลาท าการบา้นอยา่งพอเพียง ไม่ให้รับผดิชอบงานบา้น
มากเกินไป จดัเวลาสถานท่ีอุปกรณ์การเรียนและช่วยตรวจดูการบา้นให้เสร็จเรียบร้อย 

            1.1.6) ควรมีรางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจและตอ้งลงโทษเม่ือท าความผิดอยา่งมี
เหตุผล สรุปไดว้า่ผูป้กครองมีส่วนส าคญัในความส าเร็จของนกัเรียนการดูแลเอาใจใส่ใหก้าร
สนบัสนุนส่งเสริมการเรียนดว้ยวธีิการต่างๆ อยา่งจริงจงัจะส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงได ้

   1.2) ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวนกัเรียนจะมีความพร้อมในการเรียนถา้บา้นมี
บรรยากาศท่ีส่งเสริมใหน่้าเรียน มีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัไม่สร้างความหวาดหวัน่วิตกกงัวลให้
เกิดกบัอารมณ์ของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีพอ่แม่ท่ีใหค้  าชมเชย ยอมรับแสดง
ความสนใจและเขา้ใจ ท าให้เกิดความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวส่วน นกัเรียนท่ีมี
ผลการเรียนต ่านั้นมีพ่อแม่ท่ีชอบข่มขู่เขม้งวดกวดขนัเด็กจนเกินไป ลงโทษเด็กบ่อยๆหรือไม่ก็
ใหค้วามคุม้ครองปกป้องเด็กมากเกินไป บรรยากาศในบา้นจึงมีความตึงเครียดและขดัแยง้กนั  

 

   2) ปัจจัยด้านตัวนักเรียน 

    2.1) เจตคติต่อการเรียน (Attitude) เจตคติเป็นการผสมผสานหรือการจดั
ระเบียบของความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงผลรวมของความเช่ือน้ีจะ
เป็นตวัก าหนดแนวโนม้ของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่
ชอบ เป็นท่าทีความรู้สึกของคน ซ่ึงเป็นอ านาจหรือแรงขบัอยา่งหน่ึงท่ีแฝงไวใ้นจิตใจมนุษย์
และพร้อมท่ีจะกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีนกัวชิาการใหค้  าจ  ากดัความไวห้ลายท่านดงัน้ี 
Good (1959, p. 112) กล่าวไวว้า่ เจตคติคือความพร้อมท่ีจะแสดงออกในลกัษณะ
หน่ึงอาจเป็นการเขา้หาหรือหนีหรือต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่งบุคคล หรือส่ิงต่างๆ เช่น รัก  
เกลียด กลา้หรือไม่พอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อส่ิงนั้น  

2.2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ซ่ึง Hermans (1970, p. 354) ได้
รวบรวมลกัษณะของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงไว ้10 ประการ ไดแ้ก่ 

   2.2.1) ระดบัความทะเยอทะยานสูง 

   2.2.2) มีความหวงัอยา่งมากวา่ตนจะประสบความส าเร็จถึงแมว้า่ผลจาการ

กระท านั้นจะข้ึนกบัโอกาส 
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    2.2.3) มีความพยายามไปสู่สถานะท่ีสูงข้ึนไป 

     2.2.4) อดทนท างานท่ียากเป็นเวลานาน 

    2.2.5) เม่ืองานท่ีก าลงัท าอยูถู่กขดัจงัหวะหรือถูกรบกวนจะพยายามท าต่อไปให้

ส าเร็จ 

    2.2.6) รู้สึกวา่เวลาเป็นส่ิงไม่หยดุน่ิงและส่ิงต่างๆเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

    2.2.7) ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก 

 

 

 

 

 

  3) ปัจจัยด้านโรงเรียน 

    คุณภาพการสอนของครูข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบส าคญัท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารจดัการเรียนการ

สอนมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูง คุณภาพการสอนเป็นตวัแปรท่ีเป็นกลไกส าคญัท าใหเ้กิดการ

เรียนรู้ คุณภาพการสอนมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ

แตกต่างกนัมา นอกจากจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนแตกต่างกนัแลว้ยงัส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

เรียนและความมัน่ใจในความสามารถในการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

สอนท่ีมีคุณภาพยอ่มท าให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ซ่ึงจะช่วยใหมี้แรงจูงใจอยากเก่ง

ในวชิานั้นและเกิดความมัน่ใจในความสามารถในการเรียนของตน นัน่คือมีมโนภาพเก่ียวกบัตนเอง

ทางบวกและในทางตรงขา้มการสอนท่ีขา้มคุณภาพ จะท าใหน้กัเรียนบางคนเกิดความลม้เหลวใน

การเรียนอนัเป็นผลท าใหแ้รงจูงใจลดลงและท าลายมโนภาพของตนเอง จากเหตุผลดงักล่าวคุณภาพ

ของการสอนจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิและเป็นสาเหตุทางออ้มต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและ

มโนภาพเก่ียวกบัตนเอง  

  สรุปไดว้า่การท่ีนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษต ่านั้น 

อาจเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนกลุ่มน้ีจึง

เป็นส่วนท่ีจะช่วยแกปั้ญหาทางการเรียนของนกัเรียนจากดา้นตวันกัเรียนและดา้นโรงเรียนได ้

เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนจากความน่าสนใจของ
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บทเรียน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถช่วยเป็นส่ือการสอนของครู ท าใหน้กัเรียน

ไดเ้รียนจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน เกิดแรงจูงใจในการเรียนนัน่เอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  ในรอบ 20 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ไดมี้งานวจิยัทั้งในและต่างประเทศจ านวนมากท่ีได้

ศึกษาการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษแก่

นกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองและเป็นภาษาต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวจิยั

ดงักล่าวและสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

Chen (1996) ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพฒันาทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจของนกัเรียนในประเทศไตห้วนัและพบวา่หลงัการเรียน นกัเรียนพฒันาทกัษะ

การเขียนดา้นการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ไวยากรณ์ และการสะกดค า 

Campion (1999) ไดศึ้กษาผลการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อการเรียนรู้และ

การถ่ายโอนความรู้ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบวา่การน า

เทคโนโลยทีางการศึกษามาใชใ้นการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาความรู้ค าศพัท ์ ทั้งประเภทท่ีรู้จกั

แต่ยงัไม่ไดใ้ช ้(Passive vocabulary) และประเภทท่ีรู้จกัและใชอ้ยูใ่นการพดูและเขียน 

Chartrand (2002) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการ

สอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น พบวา่

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต ่าและนกัเรียน

เหล่าน้ีจะรู้สึกวา่บทเรียนมีความน่าสนใจ แต่อยา่งไรก็ตาม นกัเรียนท่ีมีความสามารถสูงกวา่พบวา่

บทเรียนง่ายเกินไปและไม่สนใจท่ีจะเรียน  
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Ma (2007) ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนในประเทศจีน ผลวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิเป็นท่ีน่าพอใจกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนปกติ 

Kilickay (2009) ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาครู พบวา่นกัศึกษาสามารถพฒันาภาษาองักฤษของตนเอง และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการทดลองสอน และจะน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในอาชีพ

การสอนในอนาคตดว้ย 

Maleki and Ahangari (2010) ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนใน

ประเทศอิหร่าน พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและการ

เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั   

Al-Mansour and Al-Shorman (2012) ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย

สอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบวา่การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควบคู่ไปกบัการสอนของครูส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

Naba’h (2012) ศึกษาผลการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนไวยากรณ์ส าหรับ

นกัเรียนในประเทศจอร์แดน ผลปรากฎวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ของนกัเรียนแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญักบันกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 และนกัเรียนตอ้งการใหมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอนต่อไปดว้ย 

Yuan and Huizhong (2014) ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาในประเทศจีนกวา่ 3,018 คน และพบวา่นกัศึกษามีความพึง

พอใจต่อการเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเน่ืองจากส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษ

แตกต่างกนัใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้เดียวกนัได ้ นอกจากน้ียงัมีการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนในประเทศจีนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ย  

Al-Nafisah (2015) ท าการศึกษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบวา่การเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

นอกจากการศึกษาผูเ้รียนแลว้ Park and Son (2009) ก็ไดศึ้กษาประโยชน์ของ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในมุมมองของครูในประเทศเกาหลี พบวา่ครูผูใ้หข้อ้มูลทุกคนมีความเห็นวา่
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การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เน่ืองจากมีส่ือท่ีช่วย

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เตม็ไปดว้ยภาพเคล่ือนไหว รูปภาพท่ีมีสีสัน มีเสียงประกอบ เป็นตน้  

ในประเทศไทยเองมีการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนอยา่งแพร่หลายเช่นกนั ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และสรุป

ไดด้งัน้ี 

บณัฑิต อนุญาหงษ ์ (2551) ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษเร่ืองพุทธประวติัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีสร้างข้ึน ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.28/82.08 สูงกวา่เกณฑ ์ 75/75 ท่ีตั้งไว ้ และ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัใชบ้ทเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั

ท่ีระดบั .05 

อตินุช เตรัตน์ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนใน

การเรียนรู้เร่ืองโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ระหวา่งการเรียนผา่นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียกบัการสอนแบบปกติ 

พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ืองโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 3 ในดา้นเน้ือหามีคุณภาพระดบัดี และในดา้นคอมพิวเตอร์และส่ือการสอนมีคุณภาพระดบั ดี

มาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่มทดลองสูงกวา่

กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สรัลชนา เฟ่ืองฟู (2552) ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้

ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 79.27/77.65 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

เสาวรส  อมรสินทว ี (2553) ศึกษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิา

ภาษาองักฤษเร่ือง ค าบุพบท ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.65/91.77 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์85/85 ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ศุภมาศ  คงคาช่วย (2553) ไดท้  าการศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

ประเภทเกมเร่ืองส านวนภาษาองักฤษช่วงชั้นท่ี 2 ผลวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ผล
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การประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 อยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินคุณภาพดา้น

ส่ือเทคโนโลยมีีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 อยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ณฏัฐพล คุปตธ์นโรจน์ (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน

ค าศพัทภ์าษาองักฤษตามแนวเร่ืองโดยใชก้ลวธีิการเดาความหมายค าศพัทจ์ากบริบทส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากบั 

81.04/79.43 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75 และความสามารถดา้นค าศพัท์

ภาษาองักฤษและการใชก้ลวธีิการเดาความหมายค าศพัทจ์ากบริบทของนกัเรียนสูงข้ึนหลงัจากท่ี

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พิมพิศา คนองเดช (2557) ไดศึ้กษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิา

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีไดรั้บการ

สอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และมีความคงทนในการ

เรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ  

กชพร ราชธรรมมา, โกวิท วชัรินทรางกรู และพชันี กุลฑานนัท ์ (2560) ศึกษา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษ ส าหรับ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียนก่อนและหลงัการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ผลปรากฎวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.18/80.56 ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และหลงัจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองและ

เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดขา้งตน้แลว้ ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาเร่ืองการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์

มาใชพ้ฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ต (O-Net) ของนกัเรียนแต่อยา่งใด ผูว้ิจยั

จึงจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีไปใชใ้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

   




