
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

13 

บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.3  องคประกอบในการออกแบบการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.4  โครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.5  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.6  การออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.7  การวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.8  การออกแบบดําเนินเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.9  ผูเช่ียวชาญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.10  กระบวนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  1.11  โปรแกรมซอฟตแวรท่ีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
 2. หลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  2.2  คําอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 3. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.2  องคประกอบของของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.3  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  3.4  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.5  หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.6  ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู 
  4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  4.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  4.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  4.4  วิธีการสรางและวัดความพึงพอใจในการเรียน 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (computer – assisted instruction : CAI) เปนรูปแบบ 
การเรียนการสอนท่ีมีการนําอุปกรณคอมพิวเตอรมาชวยในการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียน ท่ีไดจัด
เรียงลําดับใหแกผูเรียนและเปดโอกาสใหมีการโตตอบกับบทเรียนโปรแกรมท่ีเตรียมไวอยาง
เหมาะสม โดยผานทางเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา cai คอมพิวเตอรมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป
หลายช่ือ แตก็มีความหมายอยางเดียวกันเชน การเรียนรูดวยคอมพิวเตอร CAI : computer – assisted 
learning หรือ computer – aided learning การสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (CBI : computer 
based instruction) ซ่ึงในท่ีนี้จะศึกษาเฉพาะคอมพิวเตอรชวยสอน (computer – assisted instruction : 
CAI) และนําเสนอรายละเอียดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 1. ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอน (computer Assisted Instruction : CAI) มีผูใหความหมายไว
คลายกันหลายความหมาย ดังตอไปนี้ 
  วุฒิชัย ประสารสอย (2543, หนา 312) คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ บทเรียนซีเอไอ 
(computer-assisted instruction ; computer - aided instruction : CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพ่ือการ
เรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการ
บัญญัติศัพทท่ีใชเรียกส่ือชนิดนี้วา “คอมพิวเตอรชวยการสอน” 
  ธีรพงษ  มงคลวุฒิกุล (2550, หนา 1) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งท่ีใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือผสมท่ี
จากขอความ ภาพนิ่ง แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาความรูใน
ลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียน 
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  วรวิทย นิเทศศิลป (2551, หนา 224) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเรียนการสอนเพ่ือเปนการพัฒนา
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนความสามารถในการสอนของครู อาจารย และในขณะเดียวกันก็
ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งข้ึน  
  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2553, หนา 4-5) ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวาเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีเรียนท่ีจัดเตรียมไว
ลวงหนามีท้ังระบบภาพ เสียง ตัวอักษร ท่ีเปนส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (multimedia) สามารถมี 
ปฏิสัมพันธหรือตอบโตกับผูเรียนไดทันที สะดวกในการแกไขขอผิดพลาดของการเรียน แตละคร้ัง
แตละปญหาโดยผานทางระบบเครือขาย ผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไว และเปรียบเทียบผลกับ
เกณฑมาตรฐานไดอีก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจหมายถึง ส่ือการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสูง 
ทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียน กับผูเรียนท่ีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความสามารถ
ในการตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปทันที เปนการชวยเสริมแรงแกผูเรียน ซ่ึงบทเรียนจะ
มีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งเสียงประกอบ 
  จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปความหมายของ “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ
CAI คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไป
เรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด 
แบบทดสอบลักษณะของการนําเสนอ อาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง
เพื่อดึงดดูใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันที ดวยขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ ข้ึน เพ่ือให
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ท้ังนี้จะตองมีการวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการ
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน มีคําภาษาอังกฤษท่ีใชเรียก คอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก 
computer assisted instruction (CAI), computer aided instruction (CAI), computer assisted learning 
(CAL), computer aided learning (CAL), computer based instruction (CBI), computer based 
training (CBT), computer administered education (CAE) , computer aided teaching (CAT) แตคํา
ท่ีนิยมใชท่ัวไปในปจจุบันไดแก computer assisted instruction หรือ CAI 
 2. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีใชกันอยูในปจจุบันนี้มีมากมายหลายรูปแบบ ปจจุบันมี
นักการศึกษาและนักวิชาการตางๆ ไดแบงคอมพิวเตอรชวยสอนตามลักษณะการออกแบบและ 
การสรางบทเรียนท่ัวๆ ไป ดังนี้ 
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  สุวิทย  ไวยกุล (2536, หนา 34-38) ไดกลาวถึง ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนไว 
4 ประเภท ดังนี้ 
   (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการสอน (tutorial) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ลักษณะน้ีเปนการสอนส่ิงใหมใหแกผูเรียน โดยคอมพิวเตอรจะเปนเสมือนครูผูสอน
ผูเรียนท่ีเปนรายบุคคล โดยเนื้อหา หรือรูปภาพ เม่ือถึงชวงเหมาะสมกับการใหเนื้อหาพื้นฐานแลวก็
จะมีคําถาม ใหผูเรียนตอบ ถาผูเรียนตอบหรือทําใหถูก คอมพิวเตอรก็จะสอนเนื้อหาตอไป แตถา
ผูเรียนตอบผิดคอมพิวเตอรก็อาจยอนกลับยังเนื้อหาท่ีเรียนแลวหรือเขาไปยังเนื้อหาที่เปนสวนซอม
เสริม ข้ึนอยูกับการตอบหรือทําผิดใหคําถามนั้นๆ 
   (2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกฝนและแบบฝกหัด (drill and practice) 
บทเรียนรูปแบบนี้ จะประกอบดวยขอความและคําถามตางๆ เพื่อชวยฝกผูเรียนใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญจนบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงต้ังไวของแบบฝกหัดนั้นๆ หลังจากที่ไดเรียนเน้ือหาใน
หองเรียนจบแลว อาจมีภาพกราฟกตางๆ ประกอบ หรือคําพูด โตตอบ ตลอดจนมีการแขงขันจับ
เวลานับคะแนนโดยใชแสงกระพริบ หรือเสียงเตือน เพื่อใหเกิดความเราใจในการทํามากข้ึน 
   (3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง (simulation) เปนแบบ
การจําลองสถานการณ หรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง หรือธรรมชาติแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ 
    (3.1) static simulation เปนการเสนอภาพการณท่ีเกิดตามความเปนจริง เชน 
สถานการณการทํางานของกระบอกสูบเคร่ืองยนต ซ่ึงไมสามารถโตตอบกับผูเรียนได ผูเรียนมี
ขีดจํากัดเพียงการเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนเทานั้น 
    (3.2) interactive simulation เปนสถานการณจําลองท่ีผูเรียนเขาไปมีสวนใน
การตัดสินได เชน ในการทํางานของกระบอกสูบ ผูเรียนสามารถกําหนดจังหวะการจุดระเบิดหรือ
ปรับอากาศกับน้ํามันใหมีความสัมพันธกันในระดับตางๆ ได 
   (4) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม (games) เกมคอมพิวเตอรแบง
ออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก เกมเพื่อการสอนและเกณฑท่ีไมใชเพื่อการสอน (เกมเพื่อความ
บันเทิง) เกมเพื่อกรสอน เปนเกมท่ีเนนใหผูเรียนไดมีความรูในลักษณะของการแขงขันกับตัวเอง
หรือกับผูอ่ืน มีกําหนดเกณฑในการเลน เพื่อพัฒนาความคิดตาง ๆ เชน เกมตอคําภาษาอังกฤษ 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง  (2541, หนา 10-11) ไดแบง คอมพิวเตอรชวยสอน ออกเปน 5 
ประเภท ดังนี้ 
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   (1) แบบติวเตอร หมายถึง บทเรียนทางคอมพิวเตอรซ่ึงนําเสนอเนื้อหาแกผูเรียน
ไมวา จะเปนเนื้อหาใหม หรือทบทวน คอมพิวเตอรประเภทนี้จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพื่อ 
ทดสอบความเขาใจของผูเรียนดวย 
   (2) แบบฝกหัด หมายถึง บทเรียนทางคอมพิวเตอรท่ีมุงเนนใหผูใชทําแบบฝกหัด
จน สามารถเขาใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ไดผูเรียนท่ีเรียนออนหรือเรียนไมทันคนอ่ืนมีโอกาสทํา
ความ เขาใจกับบทเรียนไดโดยท่ีครูผูสอนไมตองเสียเวลาอธิบายเนื้อหาเดิมในช้ันเรียน 
   (3) แบบการจําลองห มายถึง บทเรียนทางคอมพิวเตอรชวยสอนที่นําเสนอ
บทเรียน ในรูปของการจําลองแบบ (simulation) โดยการจําลองสถานการณท่ีเหมือนจริง และบังคับ
ให ผูเรียนตองตัดสินใจแกปญหา ในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
   (4) แบบเกม หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินจนลืมไปวากําลังเรียนอยู เกมคอมพิวเตอรทางการศึกษานับเปนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ี
สําคัญประเภทหนึ่ง เนื่องจากสรางความสนใจในการเรียนรูใหกับผูเรียนไดสูงมาก 
   (5) แบบทดสอบ หมายถึง การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางแบบทดสอบ 
การจัดการสอบ การตรวจใหคะแนน การคํานวณผลการสอบ ผูเรียนจะไดรับทราบผลยอนกลับ 
โดยทันที (immediate feedback) 
  กิดานันท  มลิทอง (2543, หนา 245-248) ไดแบง คอมพิวเตอรชวยสอน ออกเปน 7 
ประเภท ดังนี้ 
   (1) แบบการสอนหรือทบทวน (tutorial instruction) เปนบทเรียนซ่ึงนําเสนอ
เนื้อหา แกผูเรียนไมวาจะเปนเนื้อหาใหม หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมเปนเหมือนครูสอนนักเรียน
เปนรายบุคคล บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็จะตองดําเนินตามข้ันตอนวิธีการสอน บทเรียน
หนึ่งๆ จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดแทรกอยูเพ่ือทดสอบความเขาใจของผูเรียน และสามารถ
ใหผูเรียน ยอนกลับไปเรียนบทเรียนเดิมหรือขามไปเรียนบทเรียนท่ีเรียนรูแลว โดยสามารถใชสอน
ไดในแทบ ทุกสาขาวิชา และเปนบทเรียนท่ีเหมาะสมในการเสนอเน้ือหาขอมูลท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
   (2) แบบการฝกหัด (drills and practice) เปนแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรท่ีจะ
เสริม เม่ือผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางจบไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร 
เพื่อวัดระดับของการเรียนรูในเนื้อหาท่ีเรียนไปแลว โดยใหฝกจนถึงระดับท่ีผูเรียนยอมรับได เปน 
การเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีเรียนออนหรือเรียนไมทันคนอ่ืนๆ ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียน 
โดยผูสอนไมตองเสียเวลาอธิบายเนื้อหาเดิมซํ้าแลวซํ้าอีก บทเรียนแบบฝกหัดและปฏิบัติ จึง
ประกอบดวย คําถาม คําตอบท่ีจะทําใหนักเรียนทําการฝกและปฏิบัติในแบบฝกหัดเหลานี้ 
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   (3) แบบการจําลอง (simulation) เพื่อใชสําหรับการเรียนรูหรือทดลองจาก สภาพการณ
จําลองจากสถานการณจริง ซ่ึงอาจจะหาไมไดหรืออยูไกลไมสามารถนําเขามาใน หองเรียนได หรือ
มีสภาพอันตราย หรืออาจส้ินเปลืองมากท่ีตองใชของจริงซํ้าๆ สามารถใชสาธิต ประกอบการสอน
ใชเสริมการสอนในหองเรียน หรือใชซอมเสริมภายหลังการเรียนนอกหองเรียน ท่ีใด เวลาใด ก็ได 
   (4) แบบเกมเพ่ือการสอน (instructional games) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทําให 
ผูใชมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปวากําลังเรียนอยู จะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจใน 
การเรียน ใหนักเรียนมีโอกาสฝกเกมการศึกษาหลายเร่ืองท่ีชวยพัฒนาความคิดความอานตางๆ ไดด ี
เกมเหลานี้ นอกจากจะเปนการสรางความบันเทิงแลวยังสามารถชวยพัฒนาความรูตางๆ ไดเปน 
อยางดีอีกดวย 
   (5) แบบการคนพบ (discovery) เปนการจัดทําเพื่อใหผูเรียน เรียนรูจากประสบการณ 
จากตนเองใหมากท่ีสุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก โปรแกรม 
คอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปท่ีดีท่ีสุด 
   (6) แบบการแกปญหา (problem-solving) เปนการฝกการคิดการตัดสินใจสามารถใช
กับวิชาการตางๆ ท่ีตองการใหสามารถคิดแกปญหา ใชเพื่อเสริมการสอนในหองเรียนหรือใชในการ
ฝกท่ัวๆ ไป 
   (7) แบบการทดสอบ (tests) เปนแบบทดสอบเพื่อใชสําหรับตรวจวัดความรูของ 
ผูเรียน สามารถใชประกอบการสอนในหองเรียน หรือใชตามความตองการของครูหรือของผูเรียน 
เอง รวมทั้งสามารถใชนอกหองเรียน สามารถใชวัดความสามารถของตนเองไดดวย 
  บทเรียนท่ีใชเพื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะ
เปนการประยุกตระหวางแบบการสอนหรือทบทวน แบบการฝกหัด และแบบการจําลอง โดยเปน
แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน โดยมีการนําเสนอเนื้อหา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบฝกทักษะปฏิบัติของแตละหนวยการเรียน มีการสรางเมนู (menu) รายการตางๆ ท่ีมีในบทเรียน 
เพื่อใหผูเรียนเลือกศึกษาตามลําดับหนวยการเรียนรู 
  บุปผาชาติ  หัฬหิกรณ และคณะ (2544, หนา 25-31) ไดกลาวถึงประเภทของคอมพิวเตอร
ชวยสอนไว 3 รูปแบบ ดงันี้ 
   (1) คอมพิวเตอรชวยสอนเนื้อหา (tutorial) การออแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหม
กิจกรรมการเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน อาจคลายกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีการนําเขา
สูบทเรียน ใหขอมูลพื้นฐานกอนการเร่ิมเร่ือง เพื่อใหผูเรียนมีความพรอมและเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียนรู มีการทบทวนความรูเดิม หรือใหความรูเพิ่มเติมกอนท่ีจะศึกษาเนื้อหาใหม มีการประเมินใน
รูปแบบของแบบฝกหัดและการทดสอบ 
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   (2) คอมพิวเตอรฝกทักษะ (drill) เปนบทเรียนท่ีออกแบบโครงสรางหลักเพื่อให
ผูเรียนไดฝกทําซํ้าหรือฝกแกปญหาท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยเช่ือวาการฝกจะชวยใหผูเรียนประยุกต
เอาความรู หลักการและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีศึกษาจากช้ันเรียนใชแกปญหาโจทยตางๆ จากบทเรียน 
   (3) คอมพิวเตอรสรางสถานการณจําลอง (simulation) เปนบทเรียนท่ีออกแบบ
เพื่อชวยเปล่ียนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติใหนาสนใจยิ่งข้ึน สถานการณ
จําลองท่ีผูสอนใชในหองเรียนสวนมากจะเปนการแสดงละคร การกําหนดบทบาทสมมติและ 
การสาธิต แตคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถออกแบบสถานการณไดกวางและมีความเหมือนจริง
มากข้ึน เชน การบรรยายการใชภาพประกอบ การใชส่ือมัลติมีเดีย ฯลฯ 
  ธีรพงษ  มงคลวุฒิกุล (2550, หนา 4-5) ไดกลาวถึงประเภทของคอมพิวเตอรชวย
สอนไว 5 ประเภท คือ 
   (1) ประเภทการสอน (tutorial) วิธีนี้คอมพิวเตอรจะทําหนาท่ีสอนโดยเสนอ
เนื้อหาใหผูเรียนไดศึกษา ตอจากน้ันจะมีการต้ังคําถามใหผูเรียนตอบ หากตอบไมไดก็จะไดรับ
คําแนะนําเนื้อหาน้ันใหม และใหตอบคําถามใหมจนกวาจะเขาใจ โปรแกรมแบบนี้เปนการเสนอ
บทเรียนใหมและเนนใหเกิดความรูความเขาใจ ซ่ึงตอบคําตอบอาจตอบไดหลายวิธี และคําตอบท่ีถูก
อาจมีหลายคําตอบ 
   (2) ประเภทฝกหัดและปฏิบัติ (drill and practice) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบนี้
ออกแบบใหผูเรียนไดทําแบบฝกหัดหลังจากท่ีไดเรียนเนื้อหานั้นๆ แลว หรือมีกิจกรรมฝกซํ้าๆ 
เพื่อใหเกิดทักษะหรือเปนการแกปญหาแบบทองจํา 
   (3) ประเภทสถานการณจําลอง (simulation) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบน้ี
ออกแบบ เพื่อสอนเน้ือหาใหมและทบทวนหรือเสริมในส่ิงท่ีไดเรียนหรือทดลองไปแลว โดยใช
สถานการณจําลองเปนการเลียนแบบหรือจํานองเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามความจริง หรือตาม
ธรรมชาติ เชน การเตนของหัวใจ การหายใจเขา – ออก เปน 
   (4) ประเภทเกม (games) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบนี้เปนการเรียนรูจากการเลน
ซ่ึงอาจจะเปนประเภทใหแขงขันเพื่อไปสูชัยชนะ หรืออาจเปนประเภทเกมความรวมมือ คือเปนการ
ใหรวมเลนกันเปนทีมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม นอกจากน้ีอาจใชในเกมสอนคําศัพท เกมจับคูหรือ
เกมการคิดคํานวณ เปนตน 
   (5) ประเภทการทดลอง (tests) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบน้ีใชเพื่อทดสอบ
ผูเรียน โดยตรงหลังจากท่ีไดเรียนเนื้อหาหรือฝกปฏิบัติไปแลว โดยผูเรียนจะทําแบบทดสอบผาน
คอมพิวเตอร ซ่ึงเม่ือคอมพิวเตอรรับคําตอบแลวก็จะบันทึกผล ประมวลผลตรวจใหคะแนน และ
เสนอผลใหผูเรียนทราบทันทีท่ีทําขอสอบเสร็จ 
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  วรวิทย  นิเทศศิลป (2551, หนา 4-5) ไดจําแนกประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนไว 
10 ประเภท คือ 
   (1) แบบฝกปฏิบัติ (drill and practice) คอมพิวเตอรชวยสอนจะประกอบดวย ชุด
ของคําถามหรือแบบฝกหัด แบบฝกหัดนั้นจะมีการเสริมแรงทุกๆ คําถาม สวนใหญมักเปนการฝก
ปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร การแปลภาษาตางประเทศ หรืออาจเปนการฝกทักษะในดานอ่ืนๆ ท่ีตองการ
ซํ้าๆ กัน 
   (2) แบบเรียนทบทวน (tutorial) เปนการใชคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนใน
เนื้อหานั้นๆ โดยจะมีเนื้อหาวิชาบางตอน สําหรับนักเรียนท่ีเรียนไมทันหรือขาดเรียนในเนื้อหานั้นๆ 
โดยจะมีเนื้อหาวิชาปรากฏบนจอภาพและมีคําถามเปนระยะถาผู เ รียนตอบไดถูกตองจะมี 
การเสริมแรงใหทันทีทันใด แตถาตอบผิดจะมีการทบทวนเนื้อหานั้นใหม 
   (3) แบบแกปญหา (problem solving) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบนี้จะเนนใน 
การฝก การคิด การตัดสินใจ โดยมีการกําหนดเกณฑให แลวผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑมีการให
คะแนนหรือน้ําหนักกับเกณฑแตละขอ 
   (4) แบบสรางสถานการณจําลอง (simulation) คอมพิวเตอรชวยสอนแบบนี้จะ
จําลองสถานการณใหใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริงของผูเรียน โดยมีเหตุการณสมมติตางๆ 
อยูในบทเรียน และผูเรียนสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือจัดกระทําได สามารถมีการโตตอบ และมี
ทางเลือกใหหลายๆ ทางเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกไดอยางสุม เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากทางเลือก
เหลานั้น 
   (5) แบบเลนเกม (gaming) เกมคอมพิวเตอรใชเพื่อการสอนนั้นเปนส่ิงท่ีใชเพื่อ
เราใจผูเรียนไดอยางดี คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้นั้นเปนแบบพิเศษของการจําลองสถานการณ
โดยมีเหตุการณท่ีมีการแขงขัน ซ่ึงสามารถท่ีจะเลนไดคนเดียวหรือหลายคน มีการใหคะแนนมีการ
แพชนะ 
   (6) แบบสนทนา (dialogue) คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีเปนการเลียนแบบ
การสอนในหองเรียน คือ พยายามใหเปนการพดูคุยระหวางผูสอนและผูเรียน เพียงแตวาแทนที่จะ
ใชเสียงก็เปนตัวอักษรบนจอภาพ แลวมีการสอนดวยการตั้งคําถาม ลักษณะในการใชแบบสอบถาม
ก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ง 
   (7) แบบสาธิต (demonstration) การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายกับ
การสาธิตของครู แตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรนาสนใจกวา เพราะคอมพิวเตอรใหท้ังกราฟกท่ี
สวยงามตลอดท้ังสีและเสียงดวย 
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   (8) แบบทดสอบ  ( testing) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีการรวม 
การทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ คือ 
สรางขอสอบ การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการ
จัดใหผูสอบเลือกสอบเองได 
   (9) แบบไตถาม  (inquiry) คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใชในการคนหา 
ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หรือขาวสารที่เปนประโยชน ซ่ึงสามารถแสดงไดทันทีเม่ือผูเรียน
ตองการ ดวยระบบงายๆ ท่ีผู เ รียนสามารถทําไดเพียงแคกดหมายเลข ตัวยอ หรือรหัสของ
แหลงขอมูลนั้น 
   (10) แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซ่ึงมีความตองการวิธีการสอน
หลายๆ แบบ ความตองการนี้มาจากกําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอน 
  สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยใช
ประเภทการสอนแบบเนื้อหา แบบฝกหัดและปฏิบัติ แบบสาธิต และแบบการทดสอบ 
 3. องคประกอบในการออกแบบการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีองคประกอบในการออกแบบดวยกัน 
หลายองคประกอบ ดังมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานกลาวไว ดังนี้ 
  carrier and Sales (1987 อางถึงใน วชิระ อินทรอุดม, 2539, หนา 25) กลาววาองคประกอบ
ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย สาระบบจําแนก 3 ประเภท จากลําดับ
สูงสุดของระบบ คือ องคประกอบของบริบท องคประกอบ ดานยุทธศาสตรการสอน และองคประกอบ
ในการเลือกยุทธศาสตรในการสอนตามลําดับ 
   (1) องคประกอบของบริบท เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดและกวางท่ีสุดใน
บรรดา องคประกอบท้ังสาม องคประกอบดานบริบทนี้จะรวมถึงตัวแปรตางๆ ท่ีมีอยูและเกี่ยวของ
กับการออกแบบการเรียนการสอน 
   (2) องคประกอบดานยุทธศาสตรการสอน หมายถึง เทคนิคการสอนท่ีใชสนับสนุน 
กระบวนการเฉพาะของกิจกรรม เชน ความสนใจ หรือการเลือกการรับรูและยังรวมเอารูปแบบ
ตางๆ ของขอมูลยอนกลับ การสอดแทรกคําถาม การใหตัวอยาง การสรุป การจัดลําดับความคิด 
กอนการเรียน การอุปมา การเปรียบเทียบ ส่ิงเหลานี้ตางก็เปนยุทธศาสตรท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธ 
ระหวางผูเรียนและคอมพิวเตอรได 
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   (3) องคประกอบดานการเลือกยุทธศาสตรการสอน เปนองคประกอบสุดทายท่ี
รวม เอาความสามารถทางเทคนิคท่ีเหมาะสมสําหรับคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน ซ่ึง
ลักษณะ ดังกลาวจะตองใช เพื่อเพิ่มและสนับสนุนยุทธศาสตรท่ีกลาวมาแลวเปนอยางดี เชน เสียง 
การกระพริบ การกลับพื้นสีระหวางตัวหนังสือกับจอภาพ (reverse) กราฟก ภาพเคล่ือนไหว 
การ ควบคุมบทเรียนโดยผูเรียนและการเปดหนายอนกลับ 
  smith and boyce (1984 อางถึงใน ธวัช วันชูชาติ, 2546, หนา 17) ไดกลาวถึงการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามประเภทของเหตุการณในการสอน 9 ข้ัน ของ กาเย (gagne) และ
คณะ พรอมท้ังช้ีแนะในการประยุกตใชเหตุการณนั้นๆ ในการออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไวดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกาเย (gagne) และคณะ 
 

เหตุการณในการสอน การประยุกตใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
1. การดึงดูดความสนใจ  
 

- ใชกราฟ การทําภาพเคล่ือนไหว การใชแบบจินตนาการ  
- การทําในรูปเกม การใชเสียงตางๆ  

2. การบอกจุดประสงคแกผูเรียน  
 

- การใชขอความ การใชกราฟ  
- การใชวิธีสาธิต การจําลองสถานการณสั้นๆ การใชคําถาม  

3. การกระตุนความรูเดิมมาใช  
 

- การทบทวนเน้ือหา  
- การใชคําถามทดสอบโดยมีโปรแกรมโยงถึงพ้ืนฐาน การใชเมนูให 
  เลือก  
- การใชโปรแกรมที่ผูเรียนเลือกโยงไปยังความรูตางๆ  

4. การเสนอสิ่งเรา  
 

- ใชเสียง ใชวีดีทัศน  
- ใชเน้ือหาในรูปสวนยอย–สวนรวม สี การทําใหภาพเคล่ือนไหว  
- ใหผูเรียนควบคุมความเร็ว สวนเลือกสําหรับการทบทวน  

5. การใหแนวทางในการเรียน  
 

- ดานความต้ังใจเนนจุดสําคัญ และความเปล่ียนแปลงในดานความเร็ว  
  การยอนกลับหลัง ใชชุดตัวอักษร การใชสี แสง กราฟ การทําให 
  ภาพเคล่ือนไหว การ ใชเสียง 
- การใชอักษรหรือสัญลักษณ หรือขอความเพ่ือใหทราบกอนวากําลังรอ 
  คําถาม  

6. การช้ีแนะใหกระทํากิจกรรม 
    การเรียน  
 

- การใชคําถามประเภทตางๆ เชน ประเภทถูก – ผิดใหตอบสั้นๆ เติมคํา 
  เลือกตอบ และการใหปฏิบัติ-การตอบโดยการพิมพขอความบน 
  คียบอรด โดยเคาะปุม ปุมบนแผงควบคุมที่ ออกแบบโดยเฉพาะโดยใช 
  คําพูด ใชเมาส ใช joy stick ใช paddle  
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ตารางท่ี 2.1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกาเย (gagne) และคณะ (ตอ) 
 

เหตุการณในการสอน การประยุกตใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
7. การใหขอมูลยอนกลับ  
 

- การใหทราบผลของการตอบ การแกไขจุดบกพรอง  
- การทบทวน การใชกราฟ การนับจํานวนคร้ัง นับจํานวนคร้ังที่ตอบขอ 
  เดิม - การนับเวลา นับเวลาที่ใชในการตอบ การใชลําดับชวย  

8. การประเมินผลการเรียน  
 

- การสรางขอสอบโดยวิธีสุมและ/หรือจัดกลุม 
- การเสนอผลดวยกราฟ การผันแปรจํานวนขอสอบ  

9. การสงเสริมความทรงจําและ 
    การถาย โอนการเรียนรู  
 

- ยกคําถามที่เคยตอบผิดมาใหทบทวน  
- การใชคําถามที่ใชถอยคําในรูปแบบใหม – การใชตัวอยางตางๆ กัน 
  หลายตัวอยาง  

ท่ีมา  :   จรรยา  บุญปลอง, 2541 อางถึงใน ธวัช วันชูชาติ, 2546, หนา 18-19 
 
  วุฒิชัย  ประสารสอย (2543, หนา 10-12) ไดกลาวถึงองคประกอบของคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดังนี้ 
   (1) การเรียนโดยใชคอมพิวเตอร เปนการใชคอมพิวเตอรสรางปฏิสัมพันธให
ผูเรียนติดตาม หรือคนหาความรูในบทเรียนและสงเสริมใหเรียนรูและประสบผลสําเร็จดวยวิธีการ
ของตนเอง โดยยึดหลักท่ีสําคัญคือ บทเรียนจะตองมีความงายและความสะดวกท่ีจะใชความ
สวยงาม ดูดี 
   (2) การออกแบบบทเรียนกอนการเรียนการสอน ตองมีการวิเคราะหออกแบบ 
การสอน ท้ังในดานปริมาณเนื้อหา วิธีประมวลความรู แผนการผลิตส่ือและการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหไดส่ือท่ีนําไปใชกระตุนกระบวนการใสใจและกระบวนการรูจักสภาพแวดลอมรอบตัวของ
ผูเรียน 
   (3) ผูเรียนโตตอบกับบทเรียนผานคอมพิวเตอรการใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
คอมพิวเตอรหรือการโตตอบระหวางผูเรียนกับบทเรียน อยางตอเนื่องตลอดท้ังบทเรียน 
   (4) หลักความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางในดานความนึกคิด อารมณ
และความรูสึกภายในของบุคคลท่ีแตกตางกันออกไป บทเรียนตองมีความยืดหยุนมากพอท่ีผูเรียน
จะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการ
เรียนท่ีเหมาะสมกับตัวเองได เชน 1) การควบคุมเนื้อหา ผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหาท่ีตองการเรียน
ได 2) การควบคุมลําดับและอัตราการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับและอัตราการเรียน
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ของตนเองจะชวยใหผูเรียนลดความวิตกกังวล 3) ควบคุมการปฏิบัติ มีการกําหนดรายการเลือกเพ่ือ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการกระตุนความสนใจจนเกิดพัฒนาการท้ังดานความรู เจตคติและทักษะ 
  ธีรพงษ  มงคลวุฒิกุล (2550, หนา 1) กลาวถึง องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนวาประกอบดวย 
   (1) เนื้อหาสาระเปนเนื้อหาท่ีเรียบเรียงมาเปนอยางดี ซ่ึงจะทําใหผูใชงานเกิด 
การเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีผูสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว 
   (2) ความแตกตางระหวางบุคคล คือส่ิงท่ีตองคิดใหมากในการออกแบบบทเรียน
วาจะนําไปใชกับกลุมผูใชงานท่ีมีความแตกตางอยางไร ซ่ึงความแตกตางนี้เกิดจากบุคลิกภาพ 
ความคิด ความสนใจและพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกันออกไป 
   (3) การโตตอบ คือ การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
การเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดคือ การเรียนการสอนในลักษณะเปดใหผูใชไดมีปฏิสัมพันธกับ
ผูสอนไดดีมากท่ีสุด 
   (4) การใหผลปอนกลับโดยตรง คือ การใหผลปอนกลับแกผู เรียนในทันที 
บทเรียนท่ีสมบูรณจะตองมีการทดสอบหรือประเมินความเขาใจของผูใชเนื้อหาหรือทักษะตางๆ 
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ซ่ึงการใหผลปอนกลับแกผูเรียนเปนวิธีท่ีใหผูใชสามารถตรวจสอบ 
การเรียนของตนได 
  อัจฉรีย (คําแถม)  พิมพิบูล (2550, หนา 7-8) ไดกลาวถึงองคประกอบของคอมพิวเตอร 
ชวยสอน ไว 4 ประการ ดังนี้ 
   (1) สารสนเทศ คือ กระบวนการรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบและมีแบบ
แผน ทําใหเกิดการเรียนรูหรือเกิดทักษะอยางใดอยางหนึ่งกับผูเรียน ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
   (2) ความแตกตางระหวางบุคคล บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีตองสามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยบทเรียนตองมีความยืดหยุนไปตามผูเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีแตกตางกัน 
   (3) การโตตอบ เปนการกําหนดกิจกรรมของบทเรียนท่ีสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมี 
ปฎิสัมพันธกับบทเรียนท่ีวางไวอยูตลอดเวลา 
   (4) การสงผลปอนกลับไดทันที ถือวาเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง ท่ีกระตุนให
ผูเรียนมีความสนใจในบทเรียนท่ีเรียนอยู 
  วรวิทย  นิเทศศิลป (2551, หนา 224-225) ไดกลาวถึงองคประกอบของคอมพิวเตอร
ชวยสอนไว 4 ประการดังนี้ 
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   (1) สารสนเทศ หมายถึง เนื้อหาสาระท่ีไดรับการเรียบเรียงแลวเปนอยางดี ซ่ึงทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีผูสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว 
   (2) ความแตกตางระหวางบุคคล คือ ลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน
บุคคลแตละคนมีความแตกตางกันทางการเรียนรูซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความเขาใจพ้ืน
ฐานความรูท่ีแตกตางกันออกไป คอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีความยืดหยุนมากพอท่ีผูเรียนจะมี
อิสระในการควบคุมการเรียนของตน 
   (3) การโตตอบ คือ การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
การเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากท่ีสุด 
   (4) การใหผลปอนกลับโดยทันที ถือเปนการเสริมแรงอยางหน่ึง การใหผล
ปอนกลับแกผูเรียนในทันที หมายรวมไปถึงการท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีการทดสอบหรือ
ประเมินความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาหรือทักษะตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการออกแบบการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน สรุปไดวา การออกแบบการสอนคอมพิวเตอรชวยสอนมีท้ังหมด 9 ข้ัน คือ การดึงดูด 
ความสนใจ การบอกจุดประสงคแกผูเรียน การกระตุนความรูเดิมมาใช การเสนอส่ิงเรา การให 
แนวทางในการเรียน การชี้แนะใหกระทํากิจกรรมการเรียน การใหขอมูลยอนกลับ การประเมินผล 
การเรียน การสงเสริมความทรงจําและการถายโอนการเรียนรู 
 4. โครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอนไว ดังนี้ 
  บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  และคณะ  (2544, หนา  32-34) ไดแบงโครงสรางของ
คอมพิวเตอรชวยสอนไว 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   (1) แบบเสนตรง โครงสรางคอมพิวเตอรชวยสอน แบบเสนตรงมีรูปแบบคลาย
กับบทเรียนโปรแกรมการนําเสนอเน้ือหาและแบบฝกจะนําเสนอเรียงตอกันไป เม่ือเขาสูบทเรียน
แลวผูเรียนจะศึกษากรอบเนื้อหาตางๆ เปนลําดับ จากงายไปหายากต้ังแตตนจนจบ ผูออกแบบอาจ
ประเมินการเรียนรูโดยแทรกกรอบคําถามหรือแบบฝกหัดเปนชวงส้ันๆ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความแนใจ
วาผูเรียนเขาใจเนื้อหาในกรอบแรกกอนท่ีจะศึกษาในกรอบตอไป โครงสรางแบบเสนตรงนี้จะไม
คอยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูเรียนทุกคนจะตองศึกษาเนื้อหาและทํา
แบบฝกหัดเปนลําดับข้ันตอนเดียวกันหมด 
   (2) แบบสาขา โครงสรางคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสาขาใหการยืดหยุนใน 
การเลือกรูปแบบการเรียน กิจกรรมการเรียนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาและกิจกรรม
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ในบทเรียนไดอยางหลากหลายตามความสนใจ ผูออกแบบทดสอบพื้นฐานความรูผูเรียนดวย
ขอสอบวัดระดับความรู เพื่อกําหนดระดับความรูใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนท่ีออกแบบไว 
  มนตชัย  เทียนทอง (2545, หนา 23-27) ไดแบงโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน
ไว 4 รูปแบบ ดังนี้ 
   (1) แบบเชิงเสนตรง (linear type) เปนโครงสรางพื้นฐานท่ีงายท่ีสุดสําหรับ 
การจัดกรอบเน้ือหา กรอบกิจกรรม และกรอบคําถาม โดยหลักการสอนจะเรียงกรอบไวตามลําดับ
เชิงเสนจากรอบแรกถึงกรอบสุดทาย ไมสามารถกระโดดขามกรอบเพ่ือไปเรียนกรอบอ่ืนๆ ได 
   (2) แบบสาขา (branching type) โครงสรางท่ีผูเรียนสามารถเลือกเสนทาง 
การเรียนรูไดอยางอิสระ โดยข้ึนอยูกับผูเรียนสามารถตอบแบบทดสอบ หรือคําถามท่ีวางไวได
ถูกตอง ตามเกณฑท่ีกําหนดไวได โดยผูเรียนมีสิทธ์ิไดรับประสบการณหรือเนื้อหาท่ีแตกตางจาก
บุคคลอื่นแตถาผูเรียนไมผานตามเกณฑท่ีวางไว ก็จะไดรับเนื้อหายอยเพิ่มเติม หรือกลับไปเรียน
เนื้อหาเดิมบทเรียนแบบสาขาสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 1) ชนิดสมบูรณ เปนบทเรียนท่ีมี
เนื้อหา แตละกรอบความรูครบสมบูรณและเช่ือมโยงขนานเขาหากันท้ังหมดตามท่ีไดออกแบบไว 
และ 2) ชนิดไมสมบูรณ เปนการแบงเนื้อหาออกเปนกรอบหลัก ซ่ึงบรรจุเนื้อหาในสวนท่ีสําคัญ ๆ 
ไว และกรอบเนื้อหายอย 
   (3) แบบลําดับข้ัน (hierarchical type) โครงสรางคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
ลําดับช้ัน เปนโครงสรางท่ีมีลักษณะคลายกับรายการใหเลือกเมนู โดยแบงเปนเนื้อหาหลักและ
เนื้อหายอย ลักษณะรูปทรงเหมือนพีระมิด ใชกับการแบงเนื้อหาออกเปนหมวดหมูและมีอิสระตอ
กัน ความสัมพันธระหวางเนื้อหาแตละสวนมีคอนขางนอย ดังนั้นผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหา
ใดก็ได โดยไมมีผลตอบทเรียนเนื้อหา 
   (4) แบบผสม (composite type) เปนโครงสรางท่ีผสมผสานโครงสรางท้ังสาม
แบบเขาดวยกัน บทเรียนบางสวนท่ีเปนเนื้อหาอาจใชรูปแบบเชิงเสน บางสวนเปนการเสริมสราง
โอกาสใหแกผูเรียน ใหผูเรียนมีการโตตอบกับบทเรียนอาจใชรูปแบบสาขาหรือบางสวนท่ีมี 
การจัดแบงเนื้อหาเปนกลุมหรือหมวดหมูตามรายการใชรูปแบบลําดับช้ัน 
  ธีรพงษ  มงคลวุฒิกุล (2550, หนา 3) ไดแบงโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอนได 
2 รูปแบบ ดังนี้ 
   (1) แบบตามลําดับข้ัน (linear program) ลักษณะของโครงสรางบทเรียนชนิดนี้
เปนการจัดการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหาไปตามลําดับเหมือนกันทุกคน 
   (2) แบบหลายทางเลือก (branch program) ลักษณะของโครงสรางบทเรียนชนิดนี้ 
ตรงขามกับโครงสรางบทเรียนชนิดตามลําดับข้ัน คือผูเรียนทุกคนไมจําเปนตองเรียนรูลักษณะ
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เดียวกันหรือตามลําดับข้ันตอนเดียวกันแตจะสามารถเลือกแนวทางตาง ๆ จากตัวเลือกหรือคําตอบท่ี
กําหนดให 
  วรวิทย  นิเทศศิลป (2551, หนา 265-266) ไดแบงโครงสรางของคอมพิวเตอรชวย
สอนไว 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   (1) แบบเสนตรง (linear programme) โครงสรางแบบนี้เปนแบบเนื้อหาจะถูก
จัดเรียงเปนกรอบ ตามลําดับจากงายไปหายาก ผูเรียนจะเร่ิมเรียนจากกรอบแรกเรียงลําดับถึงกรอบ
สุดทาย บทเรียนจะขามกรอบไมได 
   (2) แบบกิ่งหรือสาขา (branching programme) ลักษณะบทเรียนนี้จะไมดําเนินไป
ตามลําดับแตจะจัดใหมีการเรียนลําดับเนื้อหายอย โดยอาศัยคําตอบของผูเรียนเปนเกณฑ ถาผูเรียน
ตอบคําถามของขอความยอยๆ ท่ีเปนหลักของบทเรียนไดถูกตอง บทเรียนอาจจะมีคําแนะนําให
ผูเรียนปฏิบัติตอไป ถาผูเรียนตอบคําถามไมถูกตองอาจจะมีขอความยอยตาง ๆ เพิ่มเติมใหอานกอน
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและกาวตอไป 
   (3) แบบผสม (combination programme) เปนบทเรียนท่ีใหโอกาสตอบสนอง
ผูเรียน โดยมีท้ังแบบเสนตรงและแบบกิ่งในเนื้อหาเดียวกัน 
  จากการแบงโครงสรางคอมพิวเตอรชวยสอนของนักการศึกษาท่ีกลาวมาแลวนั้น
สามารถสรุป การแบงโครงสรางคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมือนและตางกันไดดังนี้ 1) การแบง
โครงสรางแบบเสนตรง แบบตามลําดับข้ัน หรือแบบเชิงเสน 2) การแบงโครงสรางแบบสาขา แบบ
กิ่งหรือแบบหลายทางเลือก 3) การแบงโครงสรางแบบผสม 4) การแบงโครงสรางแบบลําดับช้ัน 
 5. ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  จากการท่ีวงการศึกษา ไดนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการศึกษาในลักษณะ
ของ คอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน ปรากฏวาเปนท่ียอมรับกันในวงการศึกษาเพราะคอมพิวเตอรมีระ
โยชน ตอผูเรียนหลายประการ ดังท่ีนักการศึกษาไดกลาวไว ดังนี้ 
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, หนา 12) ไดสรุปเกี่ยวกับประโยชนของบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน ในการนําไปใชทางการศึกษา ดังนี้ 
   (1) คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนท่ีเรียน
ออน สามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะและเพ่ิมเติมความรูเพื่อท่ีจะปรับปรุง 
การเรียนของ ตนใหทันผูเรียนอ่ืนได ดังนั้นผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยใน
การสอนเสริม หรือสอนทบทวนการสอนปกติในช้ันเรียนได โดยท่ีผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาใน
การสอนซํ้ากับ ผูเรียนท่ีตามไมทันหรือจัดการสอนเพ่ิมเติม 
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   (2) ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองใน
เวลาและสถานท่ีซ่ึงผูเรียนสะดวก เชน แทนที่จะตองเดินทางมายังช้ันเรียนตามปกติ ผูเรียนก็
สามารถเรียน ดวยตนเองจากท่ีบานได นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดตามท่ีตองการ 
   (3) คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการออกแบบมาอยางดี ถูกตองตามหลักของ 
การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันสามารถท่ีจะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน (Motivated) ท่ีจะ
เรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน 
  กิดานันท มลิทอง (2543, หนา 249-250) ไดสรุปเกี่ยวกับประโยชนของบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน ในการนําไปใชทางการศึกษา ดังนี้ 
   (1) คอมพิวเตอรจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เนื่องจากการเรียน
ดวยคอมพิวเตอรเปนประสบการณท่ีแปลกใหม 
   (2) การใชสี ภาพลายเสนท่ีแลดูคลายเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปน 
การเพ่ิม ความเหมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู ทําแบบฝกหัดหรือทํากิจกรรม
ตางๆ 
   (3) ความสามารถของหนวยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการบันทึก
คะแนน และพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนไวเพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในข้ันตอไปได 
   (4) ความสามารถในการเก็บขอมูลของเคร่ือง ทําใหสามารถนํามาใชไดใน
ลักษณะ ของการศึกษารายบุคคลไดเปนอยางดี โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนแตละคน
และแสดงผลความกาวหนาใหเห็นไดทันที 
   (5) ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนท่ีใหความเปนสวนตัวแกผูเรียนเปนการชวย
ใหผูเรียนท่ีเรียนชา สามารถเรียนไปไดตามความสามารถของตนโดยสะดวก อยางไมรีบเรงโดยไม
ตองถามผูอ่ืน และไมตองอายเพื่อนเม่ือตอบผิด 
   (6) เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยาง
ใกลชิด เนื่องจากสามารถบรรจุขอมูลไดงายและสะดวกในการนําออกมาใช 
  วชิระ วิชชุวรนันท (2544, หนา 5) ไดสรุปเกี่ยวกับประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน ในการนําไปใชทางการศึกษา ดังนี้ 
   (1) ผูเรียนสามารถศึกษาไดตามความสามารถ ความสนใจ และไมจํากัดเร่ืองเวลา 
   (2) ไมเบ่ือหนายจากการเรียน บทเรียนสามารถนําเสนอไดท้ังขอความ ภาพ สีสัน 
และเสียงมีความนาสนใจ 
   (3) ผูเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาไดโดยอัตโนมัติ  
   (4) ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว  
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   (5) ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล จากการท่ีตองคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา  
   (6) ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางแทจริง เพราะบทเรียนบังคับใหผูเรียนตอง
เรียนรู กอนจึงผานบทเรียนนั้นได และไมสามารถแอบดูคําตอบไดกอน 
   (7) ผูเรียนไดเรียนตามลําดับความยากงาย ทําใหเขาใจชัดเจน  
   (8) ทําให ผู เ รียนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาท่ี เ รียน  ซ่ึง เกิดจากมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการเรียนสูง  
   (9) ผูสอนใชเวลาสอนดวยตนเองนอยลง มีเวลาเหลือไปศึกษา และพัฒนา 
การเรียน การสอนมากข้ึน  
   (10)  ชวยพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
   (11)  ผูสอนทราบความสามารถของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
  อัจฉรีย (คําแถม) พิมพิบูล (2550, หนา 24) ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวย
สอนไว ดังนี้ 
   (1) ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา 
   (2) ใชเวลาในการเรียนนอยเม่ือเทียบกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
   (3) ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนสูงเนื่องจากบทเรียนมีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ โดยใชเทคนิคการนําเสนอในรูปส่ือประสม 
   (4) สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพราะตองควบคุมบทเรียนดวย
ตนเอง รวมถึงการแกปญหาและฝกคิดอยางมีเหตุผล 
   (5) ลดชองวางของการเรียนรูระหวางโรงเรียนในชนบท กับโรงเรียนในเมือง 
   (6) การนําเสนอเนื้อหาไดฉับไว รวดเร็ว การกระโดดไปยังเนื้อหาตางๆ ได
สะดวก 
   (7) ลดเวลาในการสอนอขงครูในการเรียนวิชาท่ีตองฝกทักษะเพราะตองใชเวลา
มาก เนื่องจากผูเรียนมีความสามารถตางกัน ดังนั้นครูสามารถใหผูเรียนฝกทักษะจากการใช
คอมพิวเตอร 
   (8) ผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนไดตามความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุน สามารถเรียนซํ้าไดตามตองการ 
   (9) สรางความพึงพอใจในการเรียนกอใหเกิดเจตคติท่ีดีตอบทเรียน 
   (10)  การควบคุมการเรียนของผูเรียนได โดยคอมพิวเตอรจะบันทึกการเรียนของ
ผูเรียนแตละคนเก็บไว 
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  วรวิทย  นิเทศศิลป (2551, หนา 228) ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังนี้ 
   (1) สงเสริมใหผูเรียนตามเอกกัตภาพ 
   (2) มีการปอนกลับ ทันที มีสีสัน ภาพ และเสียงทําใหผูเรียนเกิดความตื่นเตนไม
เบ่ือหนาย 
   (3) ผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอน จึงเปนบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริง
กอนจะผานบทเรียนนั้นไป 
   (4) ผูเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาหรือบทเรียนท่ีเคยเรียนในหองเรียน 
   (5) ผูเรียนเรียนไดดีกวาและเร็วกวาการสอนปกติ ลดการส้ินเปลืองของผูเรียน 
   (6) สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ 
   (7) ผูเรียนไดเรียนแบบกระทําดวยตนเอง 
   (8) ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เพราะคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา 
   (9) ผูเรียนสามารถเรียนตามลําพังดวยตัวเองได 
   (10)  ทําใหเกิดความแมนยําในวิชาท่ีเรียนกอน 
   (11)  ยืดหยุนตารางเรียนไดตามสถานการณท่ีสะดวกไมวาจะเปนท่ีโรงเรียน บาน 
หรือท่ีทํางาน 
   (12)  ชวยใหผูเรียนคงไวซ่ึงพฤติกรรมการเรียนไดนาน 
   (13)  เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการ
บังคับผูเรียนแตเปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
   (14)  มีเกณฑการปฏิบัติโดยเฉพาะ 
   (15)  ผูเรียนจะเรียนเปนข้ันตอนทีละนอย จากงายไปยาก 
   (16)  ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน 
  จากการพิจารณาประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวขางตน สรุปไดวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประโยชนท่ีสามารถนําไปใชในทางการศึกษาดังนี้ 
   (1) ผูเรียนสามารถศึกษาไดตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง และไมมี 
ขอจํากัดของเร่ืองเวลา 
   (2) ผูเรียนไมเบ่ือหนายจากการเรียน บทเรียนสามารถนําเสนอไดท้ังขอความ 
ภาพ สีสัน และเสียงมีความนาสนใจ 
   (3) ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว  
   (4) ผูเรียนสามารถทราบถึงความกาวหนาของตนเองไดอยางตอเนื่อง  
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   (5) ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางแทจริง เพราะบทเรียนบังคับใหผูเรียนตอง
เรียนรู กอนจึงผานบทเรียนนั้นได และในการทําแบบทดสอบผูเรียนไมสามารถดูคําตอบไดกอน  
   (6) ผูเรียนไดเรียนตามลําดับความยากงาย ทําใหเขาใจชัดเจน  
   (7) ทําใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน ผูเรียนจึงมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
ในการเรียนสูง 
   (8) ผูสอนใชเวลาสอนดวยตนเองนอยลง มีเวลาเหลือไปศึกษา และพัฒนา 
การเรียน การสอนมากข้ึน 
   (9) ผูสอนสามารถทราบความสามารถของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
 6. การออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  การออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร มีความจําเปนและสําคัญเปนอยางมาก 
จึงมีนักการศึกษา กลาวไว ดังนี้ 
  6.1  การนําเสนอเนื้อหา 
   วุฒิชัย ประสารสอย (2543, หนา 100) กลาววา เนื้อหาวิชาท่ีจะนํามาสราง
บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนควรจะตองวิเคราะหองคประกอบในแงมุมตางๆ ใหชัดเจน อาจใช
กลวิธี ตั้งคําถามเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการนําเสนอ ซ่ึงประกอบดวยคําถามท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 
    (1) อยางไร (how) ตั้งคําถามวาส่ือแตละชนิดท่ีใชอธิบายความหมายของ
เนื้อหานั้นจะนําเสนออยางไร 
    (2) อะไร (what) ตั้งคําถามวาเนื้อหายอยแตละสวนตองการแสดงความหมาย 
อะไรบาง และแตละความหมายนั้นส่ือดวยอะไร 
    (3) เม่ือใด (when) ตั้งคําถามวาเม่ือใดจะนําเสนอดวยส่ือชนิดตางๆ 
   กลวิธีตั้งคําถามดังกลาวนี้ควรนํามาใชกับรายละเอียดปลีกยอยตางๆ เพื่อใหเปน 
ระบบซ่ึงจะชวยในการกําหนดจุดเร่ิมตนของบทเรียน เง่ือนไขการนําเสนอดวยส่ือแตละชนิดวา 
ตองการใหแสดงผลในตําแหนงใด ในจังหวะใดและในปริมาณท่ีมากนอยเทาใด 
   นอกจากนี้ยังมีวิธีการนําเสนอเนื้อหาอีกหลายประการ ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 
    (1) นําเนื้อหาที่เรียบเรียงไวมาพิจารณาวาจะจัดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา
ดังกลาวนี้ ดวยวิธีการอยางไร เชน 
     (1.1) นําเสนอดวยขอความประกอบการบรรยาย 
     (1.2) นําเสนอดวยภาพที่เปนกระบวนการตอเนื่อง ไดแก movies 
animation  
     (1.3) นําเสนอดวยแบบฝกในบทเรียนเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตาม 
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    (2) พิจารณาวาการนําเสนอดวยวิธีการตางๆ เหลานั้น ควรจะใชส่ือชนิดใด
จึงจะถาย โยงเนื้อหาไปสูการรับรูและเสริมสรางกระบวนการคิดของผูเรียน 
    (3) พิจารณาวาส่ือแตละชนิดท่ีกําหนดเอาไวนั้นควรนําเสนอในโอกาสใดจึง
จะ เหมาะสมและควรหลีกเล่ียงการนําเสนอส่ือท้ังสองชนิดในเวลาเดียวกัน เชน นําเสนอดวย
ขอความ อธิบาย ข้ันตอนการปฏิบัติ ในขณะที่ผูเรียนกําลังอานก็นําเสนอกระบวนการดวย clip 
video ไปพรอมกัน 
  6.2 กลวิธีเขียนกรอบเนื้อหา 
   กรอบเน้ือหา (frame) เปนสวนสําคัญในการกําหนดองคประกอบของการนําเสนอ 
เนื้อหาความรู กิจกรรม หรือแบบฝกปฏิบัติเพื่อประกอบการนําเสนอดวยส่ือชนิดตางๆ เชน ส่ือ 
ขอความ กราฟก เสียง ภาพเคล่ือนไหว และการเคล่ือนท่ีของขอความในจอภาพ 
   วุฒิชัย ประสารสอย (2543, หนา 100-101) กลาววา การเขียนกรอบเนื้อหาเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชความคิดสรางสรรค เพื่ออธิบายองคประกอบของจอภาพ (screen 
layout) รวมไปถึงแนวทางกําหนดตําแหนงองคประกอบตางๆ บนจอภาพ ซ่ึงมีหลักการโดยสรุป 
ดังนี้ 
    (1) ขอความชื่อเร่ืองหรือชื่อเนื้อหาควรมีไวดานบนของทุกๆ จอภาพ สวน
การนําเสนอควรกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดท่ีเปนระเบียบ ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 2.1 การจัดองคประกอบของจอภาพเพื่อสรางการนําเสนอ 
ท่ีมา  : วุฒิชัย ประสารสอย, 2543, หนา 100 
 
    (2) ควรออกแบบองคประกอบจอภาพท่ีสอดคลองกับธรรมชาติการมองเห็น 
เชน ปกติคนเราจะมองจอภาพท่ีสวนบนกอนแลวจึงกวาดสายตาจากดานซายไปยังดานขวา และจาก 
ดานบนลงลาง ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

จุดเริ่มตน   

  

 

จุดสิ้นสุด
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ภาพท่ี 2.2 การจัดองคประกอบจอภาพเพ่ือสรางการรับรู 
ท่ีมา  : วุฒิชัย  ประสารสอย, 2543, หนา 100 
 
    (3) การใชขอความเตือน ควรพิจารณาใหรอบคอบ ท้ังดานการใชภาษา และ
การใชสี แทนความหมาย ผูออกแบบควรเลือกใชใหตรงความหมายและส่ือความเขาใจท่ีตรงกันได 
เชน สี แดงแทนความหมายถึงอันตรายหรือควรระวัง ใชสีเขียวแทนความหมายของความปลอดภัย 
เปนตน 
    (4) การแบงสวนตางๆ ของจอภาพชวยใหกําหนดตําแหนงสรางการนําเสนอ
ไดงาย การออกแบบจอภาพควรยึดหลักของการสรางจุดนําสายตาและธรรมชาติการมองเห็น เชน 
คําช้ีแจง หรือคําอธิบายควรจัดเอาไวท่ีดานบน และวางตําแหนงของส่ือนําเสนอเอาไวท่ีตรงกลาง
จอภาพ สวนเง่ือนไขหรือปฏิสัมพันธเพ่ือการเขาถึงเนื้อหาภายในจอภาพอ่ืนๆ ควรวางเอาไว
สวนลางของ จอภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 
 
 
 
  
 
 
               แบงสวนจอภาพแบบตารางกริด            แบงสวนจอภาพแบบระดับช้ัน  
 
ภาพท่ี 2.3 การแบงสวนตางๆ บนจอภาพ 
ท่ีมา  : วุฒิชัย ประสารสอย, 2543, หนา 101 
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   กลวิธีสําหรับการเขียนกรอบเน้ือหาท่ีกลาวมาขางตนจะนําไปสูกิจกรรมท่ีสําคัญ 
อีกเร่ืองหน่ึง คือ การเขียนเอกสารกรอบเน้ือหา ซ่ึงผูเขียนจะตองประมวลความรูและประสบการณ 
มาแสดงไวในกรอบเนื้อหาเพื่อใหเห็นความเปนรูปธรรมท่ีเดนชัด เพื่อจะไดนําไปผลิตบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 
 7. การวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการสอนท่ีมีโครงสราง เปาหมายดังนั้น การจะ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดนั้น ตองมีการวิเคราะหวัตถุประสงค เนื้อหา การสอน และ
การสอบ มีข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี้ 
  วุฒิชัย  ประสารสอย (2543, หนา 60-84) ไดกลาวถึงข้ันตอนการวิเคราะหโครงสราง
เนื้อหา ดังนี้ 
   (1) วิเคราะหขอบเขตเน้ือหา วิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา เพื่อกําหนด
วัตถุประสงคท่ัวไป วาบทเรียนท่ีตองการนั้นควรจะประกอบดวยหัวขอการสอนอะไรบาง มี
ขอบขายของความรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนระดับใด และผูเรียนควรมีพื้นฐานความรูอยางไร จึง
สามารถจะศึกษาใหบรรลุประสงคได ขอมูลขอบขายบทเรียนประกอบดวย 
    (1.1) วัตถุประสงคท่ัวไป กําหนดข้ึนจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
เพื่อใหทราบวาบทเรียนนั้นจะมีแนวทางและขอบขายเพื่อการสนองความรูแกผูเรียนอยางไร 
    (1.2) ขอมูลขอบขายบทเรียน ควรจะแบงออกเปนรายขอโดยพิจารณาวา ถา
ตองากรใหผู เ รียนบรรลุวัตถุประสงค ท่ัวไปท่ีกําหนดเอาไวแลวบทเรียนเ ร่ืองนั้นควรจะ
ประกอบดวยขอบขายความรูท่ีสําคัญอยางไร 
    (1.3) กลุมเปาหมายหรือผูเรียน กําหนดข้ึนเพื่อใหทราบวาบทเรียนนั้น
เหมาะสมกับผูเรียนระดับใด 
   (2) วิเคราะหหนวยความรู เปนการปฏิบัติท่ีตอเนื่องจากการวิเคราะหขอบขาย
บทเรียน เพื่อท่ีจะประเมินคุณคาเชิงความรู และความยากงาย ในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของ
ขอบขายบทเรียนเร่ืองตาง ๆ การวิเคราะหหนายความรูควรเร่ิมจากการกําหนดพฤติกรรมเชิงความรู
ขอบขายบทเรียนแลวใชประสบการณในวิชาชีพของผูวิเคราะห จําแนกเนื้อหาความรูท่ีสําคัญให
ครอบคลุมวัตถุประสงค ตอจากนั้นพิจารณาเรียบเรียงเนื้อหาที่สัมพนัธหรือเกี่ยวของเขาดวยกันหรือ
ตัดเร่ืองท่ีไมจําเปนออก รวมท้ังพิจารณาความยากงายของเนื้อหาใหเหมาะสม ขอมูลท่ีไดจาก 
การวิเคราะห เรียกวา หนวยความรู การกําหนดพฤติกรรมเชิงความรู มีขอควรพิจารณาที่สําคัญ 2 
ดาน ดังนี้ 
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    (2.1) คุณคาเชิงความรู (performance) ไดแก การพิจารณาวาการท่ีผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไดนั้น ผูเรียนควรจะมีความรูและมีความสามารถอยางไรบาง
เพื่อท่ีจะเรียนรูและมีพฤติกรรมเชิงเรียนรูไดแก 1) recall หมายถึง ผูเรียนตองใชความรูพื้นฐาน เพื่อ
ชวยในการฟนคืนความรูเดิมใหพรอมท่ีจะรับความรูใหม 2) apply ไดแก หนวยความรูนั้นมีเนื้อหา
ท่ีผูเรียนจะนําไปประยุกตใช เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสติปญญา หรือทักษะอยางใดอยาง
หนึ่ง 3) transfer ไดแก หนวยของความรูนั้นมีเนื้อหา ท่ีเนนการถายโยงความรู เพื่อแกไขปญหาใน
สถานการณจากบทเรียน ซ่ึงตองใชความคิดและทักษะข้ันสูงในการปรับความรูท่ีมีอยูเพื่อใชในการ
แกปญหา 4) manipulate ไดแก หนวยความรูนั้นมีเนื้อหาท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะทางกายโดยจะตองลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
    (2.2) ความยาก-งาย เปนการใชประสบการณหรือความชํานาญในวิชาชีพ
ของผูวิเคราะห เพื่อท่ีจะจําแนกระดับความยากงายของการท่ีผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค เชน 
เนื้อหาวิชาเร่ืองหนึ่งเปนเนื้อหาที่ซับซอน ยากแกการทําความเขาใจซ่ึงถือวามีคาความยากงาย อยูใน
ระดับสูง ผูท่ีจะเรียนรูเนื้อหาเร่ืองนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคไดจะตองใชอยางพายามอยางมาก 
ดังนั้น จึงตองจัดบทเรียนใหมีเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนท่ีเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ โดย
ท่ีเนื้อหาเหลานั้นควรจะเปนเนื้อหาท่ีมีการบูรณการทั้งดานคุณคา ดานวิธีการ และดานปริมาณ การ
กําหนดระดับความยากงายของเน้ือหาเพื่อการสอน แบงเปน 3 ระดับคือ  1) height ไดแกหนวยของ
ความรูนั้นมีเนื้อหาท่ีผูเรียนจะตองใช ความพยายามมาก ท่ีจะศึกษาความรูในเร่ืองนั้นเปนอยางมาก
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นตองมีการจัดเตรียมเนื้อหาความรูและกิจกรรมในบทเรียนให
เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกกิจกรรมเพียงพอท่ีจะสามารถผานระดับการเรียนนี้ไปได   
2) medium ไดแก หนวยความรูท่ีมีเนื้อหาท่ีอยูในระดับยากปานกลาง ผูเรียนสามารถใชเวลาเพื่อ
ศึกษาทําความเขาใจ เรียนรูไดจากการจัดเนื้อหาความรูและจัดระบบถายโยงความรูท่ีเปนระบบท่ีไม
ซับซอน 3) low หมายถึง เนื้อหาของหนวยความรูท่ีผูเรียนศึกษาดวยตนเองได 
   (3) วิเคราะหหนวยการสอนและวัตถุประสงค บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตองเปนบทเรียนท่ีมีวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู เกณฑมาตรฐาน
และการประเมินท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ การวิเคราะหเนื้อหาเปน
วิธีการท่ีจะอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับหัวขอการสอน ของหนวยความรูตางๆ ในบทเรียน ไดแก 
การอธิบายพฤติกรรมที่คาดกวังวาภายหลังท่ีเรียนเร่ืองนั้นจบแลว ผูเรียนจะมีความสารมารถอยางไร
และจะใชเกณฑอะไรเปนตัวช้ีวัดวาผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไว ดังนี้ผูวิเคราะหตอง
กาํหนดรับพฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีแบงเปนความสามารถ 3 กลุม คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย ตอจากนั้นจึงเขียนอธิบายพฤติกรรมท่ีวัดและประเมินได เรียกวา การเขียนวัตถุประสงคเชิง
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พฤติกรรม ท่ีเนนการกําหนดระดับความสามารถและพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาจนเกิดความเจริญทางสติปญญา เจตคติและทักษะทางกาย ซ่ึงจําแนกความสามารถของบคุคล
ออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้ 
    (3.1) พุทธิพิสัย แบงความสามารถออกเปน 6 ระดับ คือ ความรู ความเขาใจ 
การประยุกตใชความรู การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคาความรู 
    (3.2) จิตพิสัย แบงความสามารถเปน 5 ระดับ คือ การรับ การตอบสนอง การ
สรางคานิยม การจัดระบบ และการสรางบุคลิกลักษณะ 
    (3.3) ทักษะพิสัย แบงความสามารถเปน 7 ระดับ คือ การรับรู การลงมือ
กระทําตามแบบ การยอมรับคําแนะนํา การกระทําเองโดยธรรมชาติ ปฏิบัติตอส่ิงท่ีซับซอนได ใช
ทักษะเพ่ือปรับตัวเขากับสถานการณ และคิดหรือประดิษฐส่ิงหนึ่งส่ิงใดได 
    การอธิบายความสามารถในระดับตาง ๆ ควรใชประโยคบอกเลาและเขียนให
ครอบคลุมเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือ คุณคาเชิงความรู มาตรฐานของพฤติกรรม และสภาวะการณของ
พฤติกรรม การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสามารถเขียนไดหลาย ๆ รายสําหรับหัวขอการสอน
เร่ืองหนึ่งและจะตองใชคํากิริยาท่ีส่ือความหมายไดตรงตามพฤติกรรมที่ตั้งไว 
   (4) วิเคราะหความสําคัญของวัตถุประสงคเพื่อการสอน  เปนการกําหนด 
คาน้ําหนักความสําคัญของวัตถุประสงคของหัวขอการสอนเหลานั้นวามีความสําคัญเพื่อการสอน
เพียงใด ตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีตรวจสอบไดอยางไร และระดับใดบาง เปนการกําหนด
ระดับความสําคัญใหกับวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวใหผูเรียนไดรับการเอาใจใสจนเกิดเปนพฤติกรรมท่ี
ตรวจสอบและประเมินผลได โดยใชแนวทางพิจารณาจากหัวขอการสอนและวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมในดานตางๆ แลวจึงกําหนดระดับความสําคัญเพื่อการสอนใหผูเรียนมีพฤติกรรท่ี
ครอบคลุมโครงสรางเครือขายความรูในระดับตางๆ เชน การมีความรู ความเขาใจ การนําความรูไป
ใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคาของความรู การวิเคราะหในข้ันตอนนี้มีความสําคัญ
ท่ีจะทําใหไดแนวทางในการเรียบเรียงเนื้อหาบทเรียน การสรางกิจกรรมบทเรียน แผนดําเนินเร่ือง
หรือแผนการสอน แนวทางเพ่ือการวัดประเมิน การวิเคราะหความสําคัญของวัตถุประสงคเพ่ือการ
สอน เร่ิมตนจากการจัดอันดับเชิงคุณภาพเนื้อหาและวัตถุประสงความีความสําคัญเพื่อเรียนอยางไร 
เชน มีความสําคัญมากท่ีสุด ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด เปนตน คาอันดับเชิงคุณภาพดังกลาวจะ
ถูกนํามาแบงเปนชวงอันดับความสําคัญในแตละระดับอีกคร้ังหนึ่ง โดยใชมาตราอันดับเชิงปริมาณ
ท่ีเปนคาตัวเลขนําไปใชคํานวณได ตัวอยางเชน 
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ตารางท่ี 2.2  คาอันดับเชิงคุณภาพ 
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
  9 – 10  หมายถึง วัตถุประสงคการสอนเน้ือหามีความสําคัญมากท่ีสุด 
  7 – 8    หมายถึง วัตถุประสงคการสอนเน้ือหามีความสําคัญมาก 
  5 – 6    หมายถึง วัตถุประสงคการสอนเน้ือหามีความสําคัญปานกลาง 
  3 – 4    หมายถึง วัตถุประสงคการสอนเน้ือหามีความสําคัญนอยท่ีสุด 
  1 – 2    หมายถึง วัตถุประสงคการสอนเน้ือหามีความสําคัญนอย 
 
    การวิเคราะหวัตถุประสงคเพื่อการสอนนี้มีผูรวมวิเคราะหหลายคนใชคาเฉล่ีย 
(mean) เขียนลงทุกชองรายการ เชน เนื้อหาท่ี 1 มีผูรวมวิเคราะห 2 คน คนแรกใหน้ําหนักกับ 8 สวน 
คนท่ี 2 ใหน้ําหนักเทากับ 10 ใหเอาน้ําหนักท่ีผูรวมวิเคราะหมารวมกันเทากับ 18 แลวจึงคิดเฉลี่ย
ระดับพฤติกรรมโดยหารดวย 2 ผลลัพธเทากับ 9 จากน้ันนํา 9 ไปเขียนลงในชองระดับพฤติกรรม 
เปนตน การใชประโยชนขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหวัตถุประสงคสามารถแยกเปนขอๆ ไดดังนี้ 
    (4.1) คาน้ํ าหนักวัตถุประสงค เพื่อการสอนในชองรวม  (แนวตั้ง)  ใช
ประกอบการพิจารณาระดับความสําคัญเพื่อการสอนสําหรับหัวขอการสอนเร่ืองตางๆ ท้ังบทเรียน 
    (4.2) คาน้ําหนักวัตถุประสงคชองรวม (แนวนอน) ใชประกอบพิจารณา
ระดับพฤติกรรมท่ีมุงเนนเพื่อการสอนของบทเรียน มีประโยชนในการกําหนดแนวทางออกแบบ
เนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคและพฤติกรรมที่ตั้งเอาไว 
    (4.3) คาน้ําหนักในชองรวม (แถวสุดทายดายขวามือ) เปนคาสําคัญท่ี
นําไปใชเปนเกณฑคํานวณรายละเอียดขอมูลท่ีตองการศึกษาแบงเปนหัวขอดังนี้ 1)  การคํานวณ
สัดสวนเนื้อหา พิจารณาโดยใชคาน้ําหนักในชองรวม ของหัวขอการสอนเร่ืองตางๆ เพ่ือเทียบเปน
คารอยละ (Percentage) โดยใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางคท่ีเทียบคารวม ท้ังหมดเปน 100 แลวถา
คาน้ําหนักรวม ของหัวขอการสอนเร่ืองตางๆ เปนเทาใดจึงนํามาคิดสัดสวน 2) การคํานวณสัดสวน
ขอมูลเพื่อสราง test blue print เปนแนวทางสรางแบบทดสอบท่ีครอบคลุมและตรงตาม
วัตถุประสงคเพื่อการสอนมากท่ีสุด โดยใชวิธีคํานวณสัดสวน โดยมีขอแตกตางท่ีวา ถาตองการ
จํานวนขอสอบทั้งบทเรียนกี่ขอ ใหเอาจํานวนขอสอบท่ีตองการเปนฐานในการคํานวณ 
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   (5) วิเคราะหและเรียบเรียงเนื้อหา เนื้อหาท่ีเรียบเรียงเพื่อใชออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนควรจัดใหครอบคลุมวัตถุประสงคสําหรับการสอนเร่ืองนั้นๆ และควรจะเนน
การอธิบายเนื้อหาดวยภาพหรือขอความท่ีเปนใจความสําคัญ นอกจากนี้ควรระบุชื่อหัวขอการสอน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสําหรับการสอนในเร่ืองนั้น เพื่อใชเปนแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหา
และกิจกรรมในบทเรียนท่ีสามารถตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค วิธีเรียบเรียงเนื้อหาท่ีนิยมใช 
คือ ศึกษาเอกสารตํารา หรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการหลักการ
วิเคราะหเอกสารที่จะคํานึงถึงมี ดังนี้ 
    (5.1) ความสมบูรณของเนื้อหา เปนการศึกษาสํารวจขอบขายบทเรียนหรือ
เนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวของจากตําราท่ีมีอยูจํานวนหลายๆ เลน การกําหนดขอบขายของเนื้อหาในบทเรียน
ไมควรกําหนดใหกวางหรือแคบเกินไปและคัดเลือกเอาเฉพาะสวนท่ีมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของบทเรียนและมีความเหมาะสมกับระดับความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของ
ผูเรียน 
    (5.2) ความถูกตองและความสัมพันธของเนื้อหา ลักษณะของเนื้อหาวิชาควร
มีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก เนื้อหาท่ีผูเรียนตองรู ควรรู และนารู 
    (5.3) การจัดลําดับของเนื้อหา เปนการจัดหมวดหมูและคัดเลือกเน้ือหาที่ไม
จําเปนออกแลวจัดเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปสูเนื้อหาท่ียากข้ัน เพื่อใหเกิดบูรณาการการเรียนและ
พฤติกรรมเชิงความรูในตัวผูเรียน ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
  มนตชัย  เทียนทอง (2545, หนา 193-198) ไดกลาวถึงการวิเคราะหโครงสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไววามีข้ันตอนในการวิเคราะหเนื้อหา ดังนี้ 
   (1) วิธีรวบรวมเน้ือหา มีข้ันตอนในการรวบรวมเน้ือหา ดังนี้ 
    (1.1) วิธีพีระมิด เปนวิธีรวบรวมเนื้อหาจากแหลงขอมูลตางๆ ในลักษณะ
ของไดอะแกรม แสดงความสัมพันธโดยสวนบนสุดของยอดพีระมิดเปนช่ือหัวเร่ือง และแตกยอย
ออกเปนระดับเพ่ือแสดงหัวเร่ืองหลัก หัวเร่ืองยอยและแสดงเนื้อหาที่ฐานพีระมิด 
    (1.2) วิธีแบบปะการัง เปนวิธีการสรางขอบขายเนื้อหาสาระของบทเรียนเร่ิม
จาการวิเคราะหหัวเร่ืองใหญแตกสาขาออกเปนหัวเร่ืองยอย คลายกับการแตกกิ่งกานสามขาเหมือน
ปะการัง วิธีนี้ทําใหเห็นขอบเขตโครงสรางของเน้ือหาท้ังหมดในกระดาษเพียงแผนเดียว 
   (2) การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
    (2.1) จัดลําดับเนื้อหาท่ีงายไปสูเนื้อหาท่ียาก 
    (2.2) จัดลําดับกอนหลังของเนื้อหา เชน เนื้อหาทางดานทฤษฎีตองมากอน
เนื้อหาทางดานทักษะปฏิบัติ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

39 

    (2.3) จัดเนื้อหาจากสวนรวมไปหาสวนยอย 
    (2.4) จัดเนื้อหาจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรมไปนามธรรม 
    (2.5) จัดเนื้อหาตามลําดับท่ีเกิดกอนหลัง 
    (2.6) จัดเนื้อหาจากส่ิงท่ีสังเกตไปหาขอมูลหรือกฎเกณฑ 
  จากท้ัง 6 วิธีการที่กลาวมาแลว สามารถใชแผนภาพโครงขายมาชวยในการจัดลําดับ
ความสัมพันธของหัวเร่ือง ซ่ึงแผนภาพโครงขาย เปนแผนภูมิแสดงความสัมพันธของหัวเร่ืองหรือ
ขอบขายเนื้อหาสาระ เพื่อแสดงลําดับความตอเนื่องและความสัมพันธของเนื้อหาแตละสวน รวมท้ัง
แสดงทางเลือกท่ีเปนไปไดของลําดับเนื้อหาแตละหัวเร่ือง แผนภาพโครงขายจะเร่ิมตนดวยจุด start 
และส้ินสุดท่ีจุด stop แสดงความสัมพันธของเนื้อหาโดยใชเสนตรงตอเนื่องแบบอนุกรมเพื่อแทน
หวัเร่ืองท่ีตอเนื่องกัน และใชเสนตรงขนานกันสําหรับแสดงหัวเร่ืองท่ีสามารถเร่ิมไดพรอมกัน 
  สรุปการศึกษาการวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา
การวิเคราะหโครงสรางเนื้อหามีข้ันตอนในการวิเคราะห ดังนี้ 
   (1) การวิเคราะหขอบขายบทเรียนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป กําหนด
เปาหมายของผูเรียน สามารสรางเปนไดอะแกรมได 2 แบบ คือ วิธีพรีะมิด และวิธีปะการัง 
   (2) การวิเคราะหหนวยความรู เพื่อกําหนดคุณคาเขิงความรู และความยาก – งาย
ของหนวยความรู 
   (3) การวิเคราะหหนวยการสอนและวัตถุประสงค เพื่อกําหนดจุดพุทธพิสัย จิต
พิสัยและทักษะพิสัย 
   (4) การวิเคราะหความสําคัญวัตถุประสงคเพื่อการสอน เพื่อกําหนดการคํานวณ
สัดสวนเนื้อหา การคํานวณสัดสวนขอมูลเพื่อสราง test blue print 
   (5) การวิเคราะหและเรียบเรียงเนื้อหา เพื่อกําหนดความสมบูรณของเนื้อหาความ
ถูกตองและความสัมพันธของเนื้อหา และการจัดลําดับเนื้อหา 
 8. การออกแบบดําเนินเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  บทเรียนเร่ือง (storyboard) เปนแผนผังรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
จัดทํากอนท่ีจะลงมือปฏิบัติจริง ไดมีนักวิชาการกลาวถึง มีข้ันตอนในการออแบบดําเนินเร่ือง ดังนี้ 
  มนตชัย   เทียนทอง (2545, หนา 274) ไดกลาวถึงความหมายของบทนําเร่ือง 
(storyboard) หมายถึง เ ร่ืองรวมของบทเรียน ประกอบดวยเนื้อหาที่แบงออกเปนกรอบตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน โดยรางเปนกรอบยอยๆ ตั้งแตกรอบแรกซ่ึงเปนกรอบบทนํา จนถึงกรอบ
สุดทาย บทดําเนินเร่ืองประกอบดวยภาพ ขอความ คําถาม คําตอบ ภาพเคล่ือนไหวและรายละเอียด 
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อ่ืนๆ ในกระบวนการเรียนการสอน การออกแบบบทดําเนินเร่ืองยึดตัวบทเรียนเปนหลัก เพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางบทเรียนข้ันตอไป ดังนั้นการออกแบบตองมีความละเอียดและสมบูรณ 
  วุฒิชัย  ประสารสอย (2547, หนา 96-106) ไดกลาวถึงบทดําเนินเร่ือง คือเอกสาร
กรอบความรู (frame) หรือ สตอร่ีการด (story card) เปนงานท่ีใชความคิดสรางสรรคเพ่ืออธิบาย
องคประกอบตางๆ ของจอภาพ รวมไปถึงแนวทางกําหนดตําแหนงองคประกอบตาง ๆ บนจอภาพมี
หลักการโดยสรุป ดังนี้ 
   (1) ขอความชื่อเร่ืองหรือช่ือเนื้อหาควรมีไวดานบนทุกๆ จอภาพ การนําเสนอ 
ควรกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดท่ีเปนระเบียบไมสับสน 
   (2) ควรออกแบบองคประกอบจอภาพท่ีสอดคลองกับธรรมชาติการมองเห็น เชน 
ปกติคนเราจะมองจอภาพท่ีสวนบนกอนแลวจงึกวาดสายตาจากดานซายไปขวา และจากดานบนลง
ดานลาง 
   (3) การใชขอความแจงเตือน ควรพิจารณาใหรอบคอบท้ังการใชภาษาและการใช
สีอักษร โดยสีแดงแทนความหมายถึงอันตรายหรือควรระวัง การใชสีเขียวแทนความปลอดภัย 
   (4) การแบงสวนตางๆ ของจอภาพชวยใหสามารถกําหนดตําแหนงสรางการ
นําเสนอไดงายโดยยึดหลักธรรมชาติการมองเห็น 
  ตัวอยางเอกสารกรอบความรู (story card) สามารถอธิบายสวนประกอบเอกสาร
กรอบความรูไวดังนี้ 
   (1) สวนท่ี 1 แบงเปน 3 ชองรายการ คือ  
    (1.1) สําหรับเนื้อหา ใชเขียนช่ือเนื้อหาหรือหัวขอการสอนท่ีเกี่ยวของ 
    (1.2) ชื่อกรอบความรู ใชเขียนช่ือกรอบความรูและชื่อกรอบความรูควร
กําหนดข้ึนใหส่ือความหมายถึงเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  
    (1.3) เฟรมท่ี สําหรับเขียนตัวเลขกํากับวาเอกสารกรอบความรูนี้เปนเอกสาร
ลําดับท่ีเทาใด  
   (2) สวนท่ี 2 แบงเปน 3 ชองรายการ คือ 
    (2.1) ออกแบบจอภาพ เปนสวนท่ีจะใชออกแบบโดยเขียนภาพราง เพื่อแสดง
ตําแหนง และกําหนดวิธีการนําเสนอและองคประกอบดานกิจกรรมสงเสริมการรับรูใหกับผูใช
บทเรียน 
    (2.2) ส่ือประกอบ เปนสวนใชเพื่ออธิบายเกี่ยวกับประเภทของส่ือท่ีใชในการ
แสดงผลปอนกับทันที ตอกรอบความรูนั้นๆ แลวจึงเขียนรายละเอียด 
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    (2.3) รหัสเอกสาร ส่ือ ไดแก ขอความท่ีกําหนดข้ึนจากเอกสารส่ือท่ีนํามา
เขียนลงในชองนี้ และรหัสเอกสารนี้จะถูกนําไปเขียนกํากับเอาไวในตําแหนงตางๆ เพื่อการนําเสนอ
ใน screen layout  
   (3) สวนท่ี 3 ชองรายการ บันทึกเพิ่มเติม ใชสําหรับเขียนอธิบายรายละเอียด
ปลีกยอยในเร่ืองกลวิธีสรางการนําเสนอของกรอบความรู รวมไปถึงเทคนิคท่ีตองการกําหนดขึ้น
เพื่อสรางการนําเสนอดวยส่ือชนิดตางๆ ภายในกรอบความรู 
  สรุป จากการศึกษาการออกแบบดําเนินเร่ืองของนักการศึกษา พบวา การออกแบบ
บทดําเนินเร่ือง คือ การรางบทเรียนออกเปนเอกสารกรอบความรู โดยรางเปนกรอบยอๆ ตั้งแต
กรอบแรกซ่ึงเปนกรอบบทนํา จนถึงกรอบสุดทาย ในแตละกรอบจะประกอบดวยภาพ ขอความ 
คําถาม คําตอบ ภาพเคล่ือนไหว และรายละเอียดอ่ืนๆ ในกระบวนการเรียนการสอน 
 9. ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  ผูเช่ียวชาในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนผูท่ีชวยทําใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงผูเช่ียวชาญใน 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว ดังนี้ 
  ไพโรจน  ตีรณธนากุล และไพบูลย เกียรติโกมล (2544, หนา 14-18) กลาวถึง 
ผูเช่ียวชาญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนใหไดประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชเปนส่ือในการเรียนการสอนไดนั้น จะตองอาศัย
ผูเช่ียวชาญหลายสาขา ดังตอไปนี้ 
   (1) ผูเช่ียวชาทางดานเนื้อหา (content expert) ผูเช่ียวชาญทางดานน้ี จะเปนผูท่ีมี
ความรูในเนื้อหาวิชาท่ีจะนํามาพัฒนาเปนพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอยางดีสามารถที่
จะใหคําปรึกษาในขอบขายรายละเอียดคําอธิบายของเนื้อหานั้นๆ ลําดับของหัวขอท่ีควรจะเรียน
ความสัมพันธ และความตอเนื่องของเนื้อหา รวมท้ังจุดท่ีเปนปญหาในการทําความเขาใจของผูเรียน
ขณะทําการสอนปกติโดยท่ัวไปมักเปนผูมีประสบการณในการสอนวิชาดังกลาวมาเปนเวลานาน 
   (2) นักการศึกษา (education) ผูเช่ียวชาทางดานนี้จะเปนผูท่ีมีความรู และ
ประสบการณในดานการเรียนการสอนเปนอยางดี รูจักจิตวิทยาการเรียนรูของมนุษย การวัดผล และ
ประเมินผลในรูปแบบตาง ๆ ผูเช่ียวชาญทางดานนี้ จะคอยใหคําปรึกษากับทีมงานเก่ียวกับวิธีการ
นําเสนอและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู เ รียนแตละกลุมเปาหมายท่ีจะใชพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน การออกแบบและการสรางบทเรียนสําเร็จรูปตลอดจนวิธีการวัดผล 
และการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเหมาะสมกับบทเรียนท่ีสรางข้ึน 
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   (3) ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (multimedia technology expert) 
ผูเช่ียวชาญทางดานน้ีจะเปนผูเช่ียวชาญในการสรางส่ือพื้นฐานของมัลติมีเดีย (ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก และเสียง) ซ่ึงจะคอยใหคําปรึกษากับทีมงามในการคัดเลือกอุปกรณ
และการสรางส่ือพื้นฐานของมัลติมีเดียท่ีจะนําเขามาประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
สรางข้ึน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทางดานชางแขนงหนึ่งซ่ึงตองการนําเสนอบนระบบ
คอมพิวเตอรได เปนตน 
   (4) โปรแกรมเมอร (programmer) ผู เ ช่ียวชาญทางดานนี้ จะเปนผูท่ีมีความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โปรแกรมระบบนิพนธบทเรียน เชน 
โปรแกรม authorware เปนตน ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อนํามาใชสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวยงามและมีความนาสนใจ จนสามารถนํามาใชเปน
ส่ือในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซ่ึงผูเช่ียวชาญทางดานนี้จะคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
โปรแกรมที่เหมาะสมในการสรางบทเรียนตลอดจนฮารดแวรท่ีจะใชในการจัดการตัวบทเรียนท่ี
สรางข้ึนดวย 
  สรุป จากการศึกษาพบวา ผูเช่ียวชาญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ประกอบดวย 1) ผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 2) นักการศึกษา 3) ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 4) โปรแกรมเมอร 
 10.  กระบวนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันผูปฏิบัติจะตองใชท้ังความรู 
ความสามารถ และความชํานาญในสาขาวิชาชีพ ความคิดสรางสรรค และมีความรูพื้นฐานในศาสตร 
สาขาอ่ืน เชน ศึกษาศาสตร และมนุษยศาสตร โดยเฉพาะหลักจิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการ 
เรียนรู เพ่ือท่ีจะนําหลักการท้ังหลายเขามาผสมผสานกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของไดแก เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร และหลักพื้นฐานการพัฒนาซอฟแวร (software development) เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ 
การเรียนรูและสามารถกําหนดกลยุทธการถายโยงความรูไดอยางมีบูรณาการตลอดท้ังบทเรียน 
(วุฒิชัย ประสารสอย, 2543, หนา 28-47) ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  10.1 ขั้นตอนพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนกระบวนการท่ีจะตองปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะตองใชท้ังความวิริยะ อุตสาหะ และความรูความสามารถของผูปฏิบัติเปนอยาง
มากโดยเปาหมายอยูท่ีการสรางคุณภาพหรือประสิทธิภาพเชิงความรู เพื่อรับประกันไดวา บทเรียน
ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมีคุณคาตอการศึกษาและชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคจากการใชบทเรียนนั้นได
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ในระดับใดบาง ตลอดจนสามารถสรางสรรครูปแบบการนําเสนอเนื้อหาความรูใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมและการตอบสนองของผูใชบทเรียน 
    (1) วัตถุประสงคท่ัวไป (goal objectives) ไดแก กําหนดวาบทเรียนท่ี
พัฒนาข้ึนนี้ ตองการจะนําไปใช เพื่อใคร และตองการใหเรียนรูอะไรบาง จากการศึกษาและ
วิเคราะหคําอธิบาย รายวิชา รวมไปถึงแผนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตองการนํามาสราง
เปนส่ือบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนอีกดวย 
    (2) รายละเอียดของเนื้อหา (content specification) ไดแก เนื้อหาความรูท่ี
กําหนด เอาไว เพื่อผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค ซ่ึงอาจจะไดจากการวิเคราะหเนื้อหาของ
หลักสูตร การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ การสัมมนาวิชาการ หรือคนหาเพื่อจัดระบบจากแหลงทรัพยากร
อ่ืน แลว นํามาวิเคราะหความสําคัญและคุณคาของบูรณการดานเนื้อหารวมไปถึงการศึกษาและ
กําหนด คุณสมบัติของเนื้อหาความรูและกิจกรรมบทเรียนท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผูเรียนดวย 
    (3) วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) วิธีการนี้จะเร่ิมตนจากการวิเคราะห
งาน เพื่ออธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดลําดับกิจกรรมเหลานั้นใหเหมาะสม ถูกตอง และ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ัวไปจนไดรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะสอนหรือหัวขอการสอน 
ตอจากนั้นจํานําเอารายละเอียดท่ีไดมาทําการแบงออกเปนหนวยยอยตามความเหมาะสม การแบง 
เนื้อหาควรแบงแตละตอนใหสมดุลและสัมพันธกัน อาจสลับหัวขอใหมหรือรวมหวัขอท่ีคลายคลึง 
กันไดเพื่อใหตอเนื่อง หรือเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจก็ยอมทําได ขอสําคัญ คือ ไมควรตัดทอนเนื้อหา 
ใหนอยกวาท่ีกําหนด 
    (4) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) เปนการกําหนด
พฤติกรรมเชิงความรู (knowledge-base behavior) เพื่อใหผูเรียนไดรับรูวาเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว 
จะไดรับส่ิงใดจากการเรียน 
     การกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนเอาไวลวงหนาอยางแนชัด และ
เฉพาะเจาะจง เปนการบอกใหผูเรียนไดรับรูวาตนเองจะไดรับการพัฒนาความสามารถ (competency-base 
learning) จนประสบผลสําเร็จในการเรียนอยางไร และชวยใหผูเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิตามระดับ
ความสามารถจากการกําหนดระดับข้ันเพื่อจัดสภาวการณการเรียนการสอน ลวงหนา นั่นคือ 
ความสามารถของผูเรียนท่ีแสดงออกมาใหตรวจสอบและประเมินไดภายหลังจาก การเรียนในแตละ
เร่ืองจบไปแลว 
    (5) กลยุทธทางการสอนและนําเสนอ (teaching strategies & models of 
delivery) ไดแก การเลือกวาจะใชวิธีส่ือสารเพ่ือใหเกิดการรับรู เชน การนําเสนอขอมูลเน้ือหาดวย 
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ขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เปนตน โดยกําหนดหลักการใหสอดคลองกันกับวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรมและธรรมชาติของเนื้อหาวิชา เพื่อนําไปสูการเรียนรูในท่ีสุด 
     การกําหนดกลยุทธทางการสอนและนํา เสนอโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอน ควรแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยท่ีสัมพันธกันอยางดี และนําเสนอเนื้อหา
ความรูนั้นที ละนอยๆ เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนท่ีตอเนื่องกัน และถาผูเรียนไดใช
ศักยภาพ ภายในตนเองอยางเต็มท่ีแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงคก็ยังสามารถเรียนซํ้าไดไมจํากัดคร้ัง 
    (6) ออกแบบและลงมือสรางบทเรียน (design & implementation) ใน
ข้ันตอนนี้ เกี่ยวของกับการเตรียมผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก การนําเอารายละเอียดท่ี
ได จากการ ปฏิบัติท่ีผานมาท้ังหมดมาจําแนกรายละเอียดเปนการเฉพาะในแตละสวน และเปนการ
กําหนดแผน และวิธีการปฏิบัติในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลในการปฏิบัติหากพบวามี
ขอบกพรอง ท่ีสวนใดควรปรับปรุงและแกไขใหบกพรองมีนอยท่ีสุดเรียกข้ันตอนการเขียนบท
ดําเนินเร่ือง หรือ ท่ีเรียกวา “การเขียนสคริปต” 
     การออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองประกอบดวย 
บุคลากรดานตางๆ เชน ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อท่ีจะกําหนดเปาหมายและความเหมาะสม 
ของกลวิธีท่ีจะนําเสนอบทเรียน เชน การออกแบบการสอน การจัดวางรูปแบบเพื่อนําเสนอ การ 
ออกแบบจอภาพท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน ตลอดจนวิธีนําเสนอแบบส่ือประสม 
    (7) นําเสนอตอผูเรียน (delivery) เปนวิธีการท่ีนําไปสูกระบวนการหา 
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงหลักการดานความยืดหยุน (flexibility) และสรางรูปแบบนําเสนอ ให
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน 
     การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอจํากัดในดานความยืดหยุน
เม่ือเปรียบเทียบกับการสอนโดยครูผูสอน เพราะผูเรียนจะเผชิญหนาและติดตอส่ือสารกับ
คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมมีชีวิตจิตใจตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกวิธีนําเสนอความรูอยางรอบคอบ
รัดกุม โดยอาจจะใชวิธีออกแบบกิจกรรมในบทเรียนใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการสอนซอมเสริม 
เพ่ือเสริมสรางความรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน ซ่ึงเปนการสราง 
บรรยากาศของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการสงเสริมพัฒนาการทางเจตคติ 
หรือเขาใจความรูสึกของมนุษย เพื่อสรางบรรยากาศการจัดสภาวการณสําหรับการสอนตาม 
แนวความคิดของการสอนแนวใหม (alternative teaching) ท่ีมุงเนนใหบรรลุในหลักการสําคัญโดย 
สรุปคือ 
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     (7.1)  เนนความเปนกันเองระหวางผูสอนกับผูเรียนและไมเครงเครียด 
     (7.2)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน  
     (7.3)  ผูเรียนมีเสรีภาพในการเลือกเรียนส่ิงท่ีตนเองสนใจ และใชเวลา
เรียน ไดอยางเต็มท่ี  
     (7.4)  เนนกิจกรรมแบบความรวมมือกันของกลุมมากกวาการแขงขัน  
     ดังนั้น หากพบวามีขอบกพรองในบทเรียนตอนใดตอนหน่ึง ควร
ปรับปรุงหรือ แกไขใหสมบูรณมากท่ีสุดกอนการนําไปใชในการเรียนการสอน  
    (8) การวัดและประเมินผล (evaluation) ไดแก การประเมินระหวางการพิจารณา 
ดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน เพื่อใหไดตามเกณฑท่ีกําหนดเอาไวในเบ้ืองตน เชน การประเมิน 
ความถูกตอง ความเหมาะสม และการครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนท่ีจะจัดใหมีข้ึนใน 
บทเรียนนั้น รวมท้ังการประเมินสรุป ซ่ึงเปนข้ันการประเมินท้ังดานเนื้อหาและกิจกรรมท่ี
สอดคลอง กับวัตถุประสงคท่ีวางไวเพื่อการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
   10.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการประกัน
คุณภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน วาอยูในระดับท่ีสามารถนําไปใชสอนจริงได
หรือไม นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ และระดับของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว ดังนี้ 
   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533, หนา 129) ไดจําแนกเกณฑการหาประสิทธิภาพ
ของ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไว 2 วิธี คือ 
    (1) การประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 ซ่ึงเปนเกณฑประเมิน 
สําหรับเนื้อหาประเภทความรูความจํา และใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปนเกณฑประเมินสําหรับ 
เนื้อหาท่ีเปนทักษะโดยความหมายของตัวเลขเกณฑมาตรฐาน 80/80 อธิบายไว ดังนี้ 
     80 ตัวแรก หมายถึงคารอยละของประสิทธิภาพในดานการบวนการ
ของบทเรียน ซ่ึงประกอบดวยผลการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของผูเรียนภายในบทเรียน โดยนํา
คะแนน ท่ีไดจากการวัดผลภายในบทเรียนมาคํานวณหาคารอยละเฉล่ีย 
     80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (post-test) ของ 
ผูเรียนทุกคนนํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย 
    (2) ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสิทธิภาพ 
ของส่ือดวยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากท่ีไดเรียนจากส่ือนั้น (post-test) วา
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สูงกวาการสอบกอนเรียน (pre-test) อยางมีนัยสําคัญหรือไม หากพบวาผูเรียนไดคะแนนสอบ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวาส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ 
   กฤษมันต วัฒนาณรงค (2548 อางถึงใน วุฒิชัย ประสารสอย, 2543, หนา 43-
45) ไดทําการสังเคราะหสูตรการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกําหนดเกณฑ 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรอยละ (percentage) เกณฑประสิทธิภาพของ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีใชในการพิจารณารับรองมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียนควร 
จะอยูท่ีระดับ 80/80 ข้ึนไป จึงจะถือวามีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชเปนบทเรียนได โดยเกณฑ 
การประเมินบทเรียนมีหนวยเปนรอยละ แทนการแปลความหมายของประสิทธิภาพบทเรียน ดังนี้ 
    รอยละ 95 – 100 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดีมาก  
    รอยละ 90 – 94 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดี  
    รอยละ 80 – 89 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพดีพอใช  
    ต่ํากวารอยละ 80 หมายถึง บทเรียนนี้ควรปรับปรุงแกไข  
   เผชิญ  กิจระการ (2544, หนา 49-50) ไดจําแนกเกณฑการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน ดังนี้ 
    (1) วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (rational approach) คือการใชหลัก
ความรูและเหตุผลในการตัดสินคุณคาของส่ือการสอน โดยอาศัยผูเช่ียวชาญเปนผูพิจารณาตัดสิน
คุณคาซ่ึงเปนความเท่ียงตรงเนื้อหา และความเหมาะสมในดานการนําไปใช ผลจากการประเมินของ
ผูเช่ียวชาญแตละคนจะนํามาหาประสิทธิภาพแตผลจากการใชวิธีนี้จะไมนิยมใช เพราะโอกาสที่คา
การยอมรับข้ันตํ่าของส่ือจะสูงถึงข้ันยอมเปนไปไดยาก สูตรไดแก 

     CVR   =   
12

−
N
Ne

 
    เม่ือ CVR         แทน ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (rational approach) 
     Ne             แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท่ียอมรับ (number of panelists 
       who had agreement) 
     N               แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด (total number of  
       panelists) 
    (2) วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (empirical approach) วิธีการนี้จะ
นําส่ือไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมเปาหมาย การหาประสิทธิภาพของส่ือ เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบฝกทักษะ เปนตน สวนมากใช
วิ ธีการหาประสิทธิภาพที่วัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอร เซ็นตการทําแบบฝกหัดหรือ
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แบบทดสอบยอยโดยแสดงคาตัวเลข 2 ตัวเชน E1/E2 = 80/80 , E1/E2 = 85/85, E1/E2 = 90/90  
เปนตน 
     เกณฑประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80/80 มีความหมายดังนี้ 
     (2.1) เกณฑ 80/80 ในความหมายท่ี 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ 
ผูเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัดหรือ แบบทดสอบยอยไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสวนตัว 80 ตัวหลัง (E2) คือผูเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียน (post – test) 
ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 80 สวนการหาคา E1 และ E2 ใชสูตร ดังนี้ 

      สูตร  E1   =   
100x

A
N

X∑

 
      เม่ือ   E แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

               ΣX แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรือของ 
         แบบทดสอบยอยทุกชุดรวมกัน 
               A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุด 
         รวมกัน 
               N แทน จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
 

      สูตร  E2   =   
100x

B
N

Y∑

 
      เม่ือ   E แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

               ΣY แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
               B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
               N แทน จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
     (2.2) เกณฑ 80/80 ในความหมายท่ี 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ 
จํานวนผูเรียนรอยละ 80 ทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ไดคะแนนรอยละ 80 ทุกคน สวน 80 
ตัวหลัง (E2) คือ ผูเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียนคร้ังนั้น ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 80 
     (2.3) เกณฑ 80/80 ในความหมายท่ี 3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ 
จํานวนผูเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ไดคะแนนรอยละ 80 สวนตัวเลข 80 ตัว
หลัง (E2) คือ คะแนนเฉล่ียรอยละ 80 ท่ีผูเรียนทําเพิ่มข้ึนจากแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) โดย
เปรียบเทียบกับคะแนนทีทําไดกอนการเรียน (pre-test) 
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     (2.4) เกณฑ 80/80 ในความหมายท่ี 4 ตัวเลข 80 แรก (E1) คือ ผูเรียน
ท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 80 สวนตัวเลขหลัง (E2) คือ ผูเรียน
ท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละขอมูลจํานวนรอยละ 80  
   ดังนั้น จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง การเรียนอยางถูกตองตาม
กระบวนการการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร สวนประสิทธิผล หมายถึง ผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามจุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวังไว ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวท่ีระดับ 80/80 
 11. โปรแกรมซอฟตแวรท่ีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
  11.1 โปรแกรมท่ีใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   สมยงค จันทร (2551, หนา 1-2) โปรแกรมท่ีใชสรางบทเรียนสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร Adobe Captivate  เปนโปรแกรมท่ีชวยในการสรางส่ือการเรียนการสอนโดยรูปแบบ 
interactive multimedia จากคาย macromedia มาสู adobe ทําให captivate เปนอีกโปรแกรมท่ีมี 
การนํามาใชกันอยางกวางขวางแพรหลายมากท่ีสุด ดวยคุณลักษณะมาตราฐานไฟลในรูปแบบ flash 
(swf) ท่ีสามารถเลนไดดวยตนเอง ขนาดไฟลท่ีเล็กรองรับไฟลมัลติมีเดียทําให adobe captivate เปน
โปรแกรมท่ีเหมาะสมสําหรับการใชงานดาน e-learning หรือการเรียนการสอน online ไดอยางดี 
เปนโปรแกรมสรางส่ือการสอนและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียท่ีสามารถโตตอบกับผูใช งานได
อยางดี มีจุดเดนคือสามารถสรางแบบจําลองการใชซอฟตแวรซ่ึงผูเรียนสามารถทําตามในส่ือ 
การสอนไดทันที นอกจากนี้ยังสามารถสรางแบบทดสอบ ใหคะแนนและประเมินผลไดในตัว โดย
สามารถสรุปผลท่ีไดจากโปรแกรมเปน 2 ประเภทคือ การสาธิตการทํางาน และใหผูใชทดลอง 
การทํางานแบบโตตอบ 
   จุดเดนของโปรแกรม 
    (1) สรางส่ือเรียนรูหรือส่ือนําเสนอมัลติมีเดียไดอยางงายดาย 
    (2) ตัดตอวิดีโอไดท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
    (3) สรางส่ือเรียนรูโดยการจับหนาจอภาพ (screen capture movie) อัดเสียง
บรรยายประกอบ 
    (4) เหมาะสําหรับการนําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอน 
    (5) สรางแบบทดสอบไดงายและมีแบบทดสอบใหเลือกทําไดหลาย
รูปแบบ 
    (6) นําเขาไฟลจากแหลงตางๆ ไดหลากหลาย ไฟลจาก adobe flash ไฟล
รูปภาพ (image) เชน .jpg, .bmp, .gif ไฟลเสียง (sound) เชน .mp3, .wav เสียงบรรยายผาน
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ไมโครโฟน ไฟลวิดีโอ (video) เชน .avi  สไลดจากโปรแกรม microsoft power point  (.ppt), html 
file (.html) สําหรับการนําไปใชกับเว็บไซต exe file (.exe) สําหรับการนําไปใชแบบ stand alone คือ 
การแสดงผล โดยไมตองติดต้ังโปรแกรม adobe captivate และ zip file สําหรับบทเรียนใน scorm 
เพื่อนําไปใชในบทเรียนและยังสามารถเปนไฟล .avi ไดดวย 
  11.2 โปรแกรมสําหรับจัดการเรียนรู 
   Pro/DESKTOP เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการศึกษาท่ีใชสอนนักเรียน
ในเร่ืองการออกแบบและสรางงาน 3 มิติ ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร Pro/DESKTOP นี้งายตอการใช
งาน และมีความเหมาะสมตอการเรียนรูของนักเรียน โดยสามารถนําโปรแกรม Pro/DESKTOP มา
เปนเคร่ืองมือในการออกแบบและสรางช้ินงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของนักเรียนเอง ซ่ึง 
การสรางช้ินงานสามารถมองเห็นช้ินงานเปน 3 มิติเสมือนจริง อีกท้ังนักเรียนสามารถเรียนรูและ
เขาใจการสรางสรรคชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑในเชิงการตลาด หากนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจและทักษะในการใชโปรแกรม Pro/DESKTOP มากข้ึนจะเปนแนวคิดและมองเห็นชองทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคต เปนวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยี  
เปนตน 
   โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสําหรับใชสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงใชเวลาในการศึกษาเรียนรูเพียง 2-3 สัปดาหก็สามารถทําความเขาใจ
ไดเปนอยางดี สําหรับการเรียนการสอนเพื่อใชในการสรางช้ินงาน/โครงงานของนักเรียน จะใชเวลา
เพียง 2-3 ชั่วโมง ก็จัดสรางช้ินงานข้ันพื้นฐานไดเปนอยางดี อีกท้ังนักเรียนสามารถนําโปรแกรม 
Pro/DESKTOP นี้ไปใชและฝกปฏิบัติงานท่ีบานไดดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ
ในการใชโปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มข้ึน โปรแกรม Pro/DESKTOP มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมท่ี
ใชในระดับมัธยมศึกษา  และระดับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประเทศไทยได รับมอบโปรแกรม 
Pro/DESKTOP เพื่อการใชงานฟรี จํานวน  20 ชุด สําหรับระดับมัธยมศึกษา โดยอนุญาตใหนักเรียน
ไทยทุกคนใชได โดยไมมีขอจํากัด ยกเวนถานําไปใชในเชิงธุรกิจ ผูเช่ียวชาญหลายทานไดให
ขอคิดเห็นวา โปรแกรม Pro/DESKTOP มีรูปแบบการใชงานท่ีงายตอการเรียนรู เหมาะกับการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา นาจะขยายผลการใชงานใหครอบคลุมท้ังประเทศ ผนวกกับขณะน้ี ทาง
โครงการโรงเรียนในฝนกําลังตองการเคร่ืองมือในการผลิตส่ือใชงาน จึงเห็นพองกันวาโปรแกรม 
Pro/DESKTOP นี้ นาจะเปนทางเลือกหนึ่งของโครงการโรงเรียนในฝน จึงไดจัดการฝกอบรมนํา
รองใหกับคณะศึกษานิเทศก และครู จํานวน 38 คน เพื่อทดลองใชโปรแกรม Pro/DESKTOP โดยมี
วิทยากรชาวตางประเทศ ใหการฝกอบรมกอนท่ีจะขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 
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   จุดเดนของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
   โปรแกรม Pro/DESKTOP งายตอการใชงานพอสมควร และสามารถฝก
ทักษะดานกระบวนการคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี อีกท้ังผูใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP ได
ศึกษาและฝกทักษะใหมีความชํานาญและเช่ียวชาญ ก็จะสามารถนําโปรแกรม Pro/DESKTOP ไป
ใชในการออกแบบตางๆ ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือออกแบบ
ผลิตภัณฑหรือช้ินงานเสร็จเรียบรอยแลว โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถแสดงภาพฉายของ
ชิ้นงานใหดวย ซ่ึงผูสรางช้ินงานไมตองเขียนภาพฉายอีก นอกจากน้ี ยังสามารถออกแบบ model ท่ี
แสดงภาพการเคล่ือนไหว หรือลักษณะการใชงานของ model นั้นๆ ไดดวย 
 

หลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
  สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสราง
ส่ิงของเคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ี
ยั่งยืน 
  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสืบคนขอมูลการเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมีคุณธรรม 
  สาระท่ี 4 การอาชีพ 
  มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจาํเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
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 2. คําอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  ฝายวิชาการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ไดกําหนดคําอธิบายรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 40 ช่ัวโมง ไวดังนี้ 
  สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสราง
ส่ิงของเคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ี
ยั่งยืน 
 
ตารางท่ี 2.3  สาระการเรียนรู 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. 5 1. อธิบายและเช่ือมโยงความ 

 สัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับ 
 ศาสตรอื่นๆ  
2. วิเคราะหระบบเทคโนโลยี 
3. สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่อง 
 ใชหรือวิธีการามกระบวนการ 
 เทคโนโลยีอยางปลอดภัย โดย 
 ถายทอดความคิดเปน ภาพฉาย 
 และแบบจําลองเพ่ือนําไปสู 
 การสรางช้ินงาน หรือถายทอด 
 ความคิดของวิธีการเปนแบบ 
 จําลองความคิดและการ 
 รายงานผลโดยใชซอฟทแวร 
 ชวยในการออกแบบหรือ 
 นําเสนอผลงาน 
4. มีความคิดสรางสรรคในการ 
 แกปญหาหรือสนองความ 
 ตองการในงานที่ผลิตเอง หรือ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑที่ผูอื่น 
 ผลิต 

- เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับศาสตรอื่นๆ โดยเฉพาะ 
 วิทยาศาสตร 
- ระบบเทคโนโลยีประกอบดวย ตัวปอน (input) กระบวนการ 
 (process) ผลลัพธ (output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  
 (resources)  ปจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง ตอเทคโนโลยี 
 (consideration) 
- การวิเคราะหระบบเทคโนโลยีทําใหทราบเก่ียวกับปจจัยใน 
 ดานตางๆ ที่มีผลตอการแกปญหาหรือสนองความตองการ 
- การสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการ 
 เทคโนโลยี จะทําใหผูเรียนทํางานอยางเปนระบบสามารถ 
 ยอนกลับมาแกไขไดงาย 
- การใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 มีประโยชนในการชวยรางภาพ ทําภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ  
- การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช ตองคํานึงถึง หลักการวิเคราะห 
 ผลิตภัณฑเบื้องตน 
- หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน เปนการวิเคราะห 
 จุดมุงหมายของ การออกแบบประกอบดวย ช้ินงานน้ีใชทํา 
 อะไร ทําไมถึงตองมีช้ินงานน้ี ใครเปนผูใช ใชที่ไหน เมื่อไร 
 จึงใชวิธีการท่ีทําใหช้ินงานน้ีทํางานไดตามวัตถุประสงค 
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ตารางท่ี 2.3  สาระการเรียนรู (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5. วิเคราะหและเลือกใช 

 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
 ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
 ตอชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม 
 และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ 
 ยั่งยืนดวยวิธีการของ 
 เทคโนโลยีสะอาด 

- ภาพฉาย เปนภาพแสดงรายละเอียด ของช้ินงาน 
 ประกอบดวยภาพดานหนา ดานขาง ดานบน แสดงขนาด 
 และหนวยวัด เพ่ือนําไปสรางช้ินงาน 
- ความคิดสรางสรรคมี 4 ลักษณะ ประกอบดวย ความคิด 
 ริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และ 
 ความคิดละเอียดลออ 
- ความคิดแปลกใหมที่ได ตองไมละเมิดความคิดผูอื่น 
 ความคิดแปลกใหมเปนการสรางนวัตกรรมที่อาจนําไปสู 
 การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 
- การวิเคราะหผลดี ผลเสียการประเมินและการตัดสินใจเพ่ือ 
 เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรคโดยการเลือก 
 สิ่งของ เครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต สังคมสิ่งแวดลอม 
- เทคโนโลยีสะอาดเปนการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแบบ 
 หน่ึง 

 

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 1. ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ศรีภรณ ณะวงศษา (2542, หนา 44)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ทางดานสติปญญาท่ีผูเรียนแสดงออกมา 
  จีรนันท  บุญเรือน (2544, หนา 74) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ทางการเรียนรูของบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจบการเรียนการสอน  
  สุทธิรัตน  เลิศจตุรวิทย (2544, หนา 43) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของ
การเรียนการสอนท่ีรวมถึงความรู ความสามารถในการเรียนไวดวยกัน และแสดงออกเปน
พฤติกรรมไดท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
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  กรมวิชาการ (2545, หนา 11) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จหรือ
ความสามารถในการกระทําการใดๆ ท่ีตองอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชา
ใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 
  นรินทร  ศรีวิชัย (2550, หนา 30) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรูใน
การทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีเกิดจากการเรียนการสอน และมีการวัดการประเมินตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู 
  มะลิวัลย  มวงคุณ (2550, หนา 80) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จใน
ดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ ของสมองหรือประสบการณท่ีไดจากการเรียนรูอัน
เปนผลมากจากการเรียนการสอนการฝกฝน หรือประสบการณตางๆ ของแตละบุคคล สามารถวัด
ไดโดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ 
  จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ทักษะ  ความรู ความสามารถ ทีไดรับจากการเรียนตาม
ความสามารถ ตามประสบการณของแตละบุคคล และสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดโดย
วิธีการตางๆ 
 2. องคประกอบของของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  Bloom (1976, p. 52) ไดกลาววา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
โรงเรียนไววา ประกอบดวย 
   (1) พฤติกรรมดานความรู ความคิด หมายถึง ความสามารถท้ังหลายของตัวผูเรียน 
ซ่ึงประกอบดวยความถนัด และพ้ืนฐานเดิมของผูเรียน 
   (2) คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณหรือแรงจูงใจท่ีทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ เจตคติท่ีมีตอเนื้อหาวิชาท่ีเรียนในโรงเรียน ระบบการเรียน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง และลักษณะบุคลิกภาพ 
   (3) คุณภาพการสอน ไดแก การรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม 
  รัตนาวรรณ ธนานุรักษ (2547, หนา 33) ไดกลาวไววา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 
   (1) คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางสมองและทางสติปญญา ความ
พรอมทางดานรางกายและความสามารถทางดานทักษะของรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ ซ่ึงไดแก 
ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและคานิยม สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความเขาใจใน
สถานการณ อายุเพศ 
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   (2) คุณลักษณะผูสอน ไดแก สติปญญา ความรูในวิชาท่ีสอน การพัฒนาความรู 
ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความเขาใจใน
สถานการณ อายุเพศ 
   (3) พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูสอนจะตองมีพฤติกรรมที่เปนมิตรตอกัน เขาใจกัน มีความสัมพันธท่ีดี และมีความรูสึกท่ีดีตอกัน 
   (4) คุณลักษณะกลุมผูเรียน ไดแก โครงสรางของกลุม ตลอดจนความสัมพันธของ
กลุม เจตคติ ความสามัคคี และภาวะผูนําผูตามท่ีดีของกลุม 
   (5) คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองตอการเรียน การมี
เคร่ืองมือและอุปกรณพรอมในการเรียน ความสนใจตอบทเรียน 
   (6) แรงผลักดัน ไดแก ครอบครัวมีความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวดี 
ส่ิงแวดลอมดี และคุณธรรมพื้นฐานดี เชน ขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี 
  Prescott (1961, pp. 14-16) ไดกลาวไววา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท้ังในและนอกหองเรียนมีดังตอไปนี้ 
   (1) องคประกอบทางรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพทาง
กาย ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกภาพ 
   (2) องคประกอบทางความรัก ไดแก ความรักของบิดามารดา ความสัมพันธกัน
ระหวางลูกกับลูก และความสัมพันธกันระหวางบิดามารดากับลูก 
   (3) องคประกอบทางดานวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรม และฐานะทางเศรษฐกิจ 
   (4) องคประกอบทางการพัฒนาแกงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียน 
   (5) องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออกทาง
อารมณ 
  Gagne (1985, pp. 42-45) ไดกลาวไววา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ              
ทางการเรียน ในกระบวนการเรียนรูใดๆ จะมีองคประกอบหลัก 2 ประการ ท่ีมีอิทธิพลตอ                  
การเรียนรู ไดแก 
   (1) องคประกอบทางพันธุกรรม เปนสวนท่ีบุคคลไดรับปจจัยทางชีววิทยา ซ่ึงมี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูหลายองคประกอบดวยกัน ซ่ึงนักจิตวิทยาใหความสนใจเปน
พิเศษ ไดแก สติปญญา และความถนัด สติปญญาเปนความสามารถทางสมองท่ีเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการปรับตัวตอสถานการณใหมและเปนท่ียอมรับกันวา สติปญญาขอคนไดรับการ
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ถายทอดมาทางพันธุกรรม แตมีองคประกอบบางอยางท่ีเขามาเกี่ยวของดวย เชน ประสบการณการ
เรียนรูและความพอใจ 
   (2) องคประกอบดานส่ิงแวดลอม เปนสวนท่ีบุคคลไดรับมาจากการเรียนรูจาก
สังคม ซ่ึงมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบงเปน 3 ดานเศรษฐกิจ และสังคมของผูเรียนดาน
บุคลิกภาพของครู ดานอิทธิพลตอคุณภาพการศึกษา 
  Davis (1997, p. 50) ไดกลาวไววา ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา                      
มีอยู 4 ประการ ไดแก 
   (1) บรรยากาศในช้ันเรียน ไดแก รูปแบบการจัดช้ันเรียน ความพึงพอใจตอ
หองเรียน ความพึงพอใจตอครูผูสอน 
   (2) วิธีการหรือลักษณะของครู ไดแก วิธีการสอนของครู ลักษณะทาทาง และ
บุคลิกภาพของครู ทัศนคติตอการทํางานของครู 
   (3) ความคาดหวังของครู ครูท่ีมีความคาดหวังสูง จะทําใหเขามีความตั้งใจตอ               
การทํางานสูง แสวงหาวิธีการใหมๆ มาใหนักเรียนอยูเสมอ ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได 
   (4) การใชเวลาของนักเรียน นักเรียนทุมเทและใชเวลาเรียนอยางเต็มท่ี ก็จะมี
ความสนใจอยากจะเรียนรูเนื้อหาการเรียน ผลการเรียนก็จะดีข้ึน 
  จากการศึกษาองคประกอบตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกลาวมา
ขางตนแลวนั้น มีองคประกอบหลายประการท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยเฉพาะองคประอบท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนในดานตางๆ เชน สติปญญา อารมณ ความสนใจ                   
เจตคติตอการเรียน รวมถึงองคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคมของนักเรียน และสวนท่ีทําให
เกิดผลโดยตรง คือ การสอนของครู 
 3. ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนไว ดังนี้ 
  สมนึก ภัททิยธนี (2546, หนา 78-82) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองตางๆ ท่ีนักเรียนไดรับการ
เรียนรูผานมาแลว ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
แตเนื่องจากครูตองทําหนาท่ีวัดผลนักเรียน คือเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีตนไดสอน ซ่ึงเกี่ยวของ
โดยตรงกับแบบทดสอบท่ีครูสรางและมีหลายแบบแตท่ีนิยมใชมี 6 แบบ ดังนี้ 
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   (1) ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะท่ัวไปเปนขอสอบท่ีมีเฉพาะคําถาม 
แลวใหนักเรียนเขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายตามความรู และขอคิดเห็นแตละคน 
   (2) ขอสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะท่ัวไป ถือไดวาขอสอบแบบกาถูก-ผิด คือ 
ขอสอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือก แตตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกันขาม 
เชน ถูก-ผิด ใช-ไมใช จริง-ไมจริง เหมือนกัน-ตางกัน เปนตน 
   (3) ขอสอบแบบเติมคํา ลักษณะท่ัวไปเปนขอสอบท่ีประกอบดวยประโยคหรือ
ขอความท่ียังไมสมบูรณใหผูตอบเติมคํา หรือประโยค หรือขอความลงในชองวางท่ีเวนไวนั้น 
เพื่อใหมีใจความสมบูรณและถูกตอง 
   (4) ขอสอบแบบตอบส้ันๆ ลักษณะท่ัวไป ขอสอบประเภทนี้คลายกับขอสอบ
แบบเติมคํา แตแตกตางกันท่ีขอสอบแบบตอบส้ันๆ เขียนเปนประโยคคําถามสมบูรณ (ขอสอบเติม
คําเปนประโยคท่ียังไมสมบูรณ) แลวใหผูตอบเปนคนเขียนตอบ คําตอบท่ีตองการจะส้ันและ
กะทัดรัดไดใจความสมบูรณไมใชเปนการบรรยายแบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 
   (5) ขอสอบแบบจับคู ลักษณะท่ัวไป เปนขอสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคํา
หรือขอความแยกจากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะ
คู กับคํา หรือขอความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งตามท่ี 
ผูออกขอสอบกําหนดไว 
   (6) ขอสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะท่ัวไป ขอสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบ 
ดวย 2 ตอน ตอนนําหรือคําถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบดวยตัวเลือกท่ีเปนคําตอบ
ถูกและตัวเลือกท่ีเปนตัวลวง ปกติจะมีคําถามท่ีกําหนดใหนักเรียนพิจารณาแลวหาตัวเลือกท่ีถูกตอง
มากท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆ และคําถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชตัวเลือกท่ี
ใกลเคียงกัน ดูเผินๆ จะเห็นวาทุกตัวเลือกถูกหมด แตความจริงมีน้ําหนักถูกมากนอยตางกัน 
  พวงรัตน  ทวีรัตน (2543, หนา 96) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนไปแลว ซ่ึงมักจะ
เปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 
  จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกลาวมาแลว สรุปได
วาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูความสามารถทางการ
เรียนดานเนื้อหา ดานวิชาการและทักษะตางๆ ของวิชาตางๆ 
 4. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  จากการศึกษาประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีนักวิชาการ
หลายทานไดสรุปประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ดังนี้ 
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  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547, หนา 96) ไดสรุปประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนไว ดังนี้ 
   (1) แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงวัดผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเรียนเฉพาะกลุมท่ีครูสอน เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชกันโดยท่ัวไปในสถานศึกษา มี
ลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน ซ่ึงแบงไดอีก 2 ชนิด คือ 
    (1.1) แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดคําถามหรือปญหาให 
แลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติไดอยางเต็มท่ี 
    (1.2) แบบทดสอบปรนัยหรือแบบใหตอบส้ันๆ เปนแบบทดสอบท่ีกําหนด 
ใหผูตอบเขียนตอบส้ันๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาส 
    แสดงความรูความคิดไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 
แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบ
จับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 
   (2) แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน
ท่ัวๆ ไป ซ่ึงสรางโดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดี จนมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2548, หนา 185) ไดแบงเครื่องมือท่ีใชวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ออกเปน 2 กลุม คือ 
   (1) แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงเปน
ขอบกพรองตรงไหน จะไดซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมกอนท่ีจะสอนเร่ืองใหม 
   (2) แบบทดสอบมาตรฐาน สรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครู
ท่ีสอนวิชานั้น  แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง  จนกระท่ังมีคุณภาพดีพอจึงสราง                         
เกณฑปกติ (norm) ของแบบทดสอบน้ัน ซ่ึงสามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผล เพื่อประเมินคา
ของการเรียนการสอนในเร่ืองใดๆ ก็ได จะใชวัดอัตราการพัฒนาของเด็กแตละวัยในแตละกลุมแต
ละภาคก็ได จะใชสําหรับใหครูวินิจฉัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางวิชาตางๆ ในเด็กแตละคนก็
ได ขอสอบมาตรฐานนั้นนอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแลวยังมีมาตรฐานในดาน
วิธีดําเนินการสอบ ก็คือ ไมวาโรงเรียนใดหรือสาวนราชการใดจะนําไปใช ตองดําเนินการสอบแบบ
เดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอกถึงวิธีการสอบวาทําอยางไร และยังมี
มาตรฐานในดานการแปลคะแนนอีกดวย ท้ังแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน 
มีวิธีสรางขอคําถามท่ีเหมือนกัน คือจะเปนคําถามท่ีวัดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีไดสอนนักเรียนไป
แลว สําหรับท่ีใชวัดพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดได มักนิยมใชตามหลักท่ีไดจากผลการประชุม
ของนักวัดผล 
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 5. ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, หนา 146) ไดใหความหมายของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไววา เปนแบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนหลังจากท่ี
ไดเรียนไปแลวซ่ึงมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติ
จริง ซ่ึงแบงแบบทดสอบประเภทนี้เปน 2 ประเภท คือ 
   (1) แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึน เปนขอ
คําถามท่ีเกี่ยวกับความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียน เปนการทดสอบวานักเรียนมีความรูมากแค
ไหนบกพรองในสวนใดจะไดสอนซอมเสริม หรือเปนการวัดเพื่อดูความพรอมท่ีจะเรียนในเน้ือหา
ใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการของครู 
   (2) แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแต
ละสาขาวิชา หรือจากครูท่ีสอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง จนมีคุณภาพดีจึง
สรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของ 
การเรียนการสอนในเร่ืองใดๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอดถึงวิธีการ 
และยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวยท้ังแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐาน 
จะมีวิธีการในการสรางขอคําถามท่ีเหมือนกัน เปนคําถามท่ีวัดเนื้อหาและพฤติกรรมในดานตางๆ 
ท้ัง 4 ดาน  ดังนี้ 
    (2.1) วัดดานการนําไปใช 
    (2.2) วัดดานการวิเคราะห 
    (2.3) วัดดานการสังเคราะห 
    (2.4) วัดดานการประเมินคา 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู 
 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
  ความหมายความพึงพอใจ ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรม
ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกต
โดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถ
วัดไดโดยทางออมจากการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอง
ตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจน้ันไดราชบัณฑิตยสถาน (2546) กลาวไว
วา “พึง” เปนคําชวยกริยาอ่ืน หมายความวา “ควร” เชน พึงพอหมายความวา พอใจ ชอบใจ และ 
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คําวา “พอ” หมายความวา เทาท่ีตองการ เต็มความตองการ ถูกชอบ เม่ือนาคตสองคามาผสมกัน “พึง
พอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตองการ ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายคน
ดังนี้ 
  มณี โพธิเสน (2543, หนา 12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกยินดี เจต
คติของบุคคลเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการของตนเองอยางดีหรือสมบูรณท่ีสุด 
  นิธิมา คงสวัสดิ์ (2544, หนา 11) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลของความสนใจ
เอาใจใสในเร่ืองนั้นๆ ความรูสึกในทางท่ีดี มีความสุข มีความชอบ มีความพอใจของบุคคล ท่ีมีตอ
ปจจัยตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานหรือการเรียน ซ่ึงความรูสึก มีแรงจูงใจของเขาเหลานั้น
ไดรับการตอบสนอง ทําใหการปฏิบัติงาน หรือ การเรียนเกิดความรูสึกตั้งใจ และ สามารถปฏิบัติให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  อุทัยพรรณ สุดใจ (2544, หนา 7) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปน
ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจจะเปนไปโดยเชิงประเมินคาวา
ความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ (นงลักษณ วานิช, 2545, 
หนา 8) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีของบุคคล ตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซ่ึงเปนความรูสึก
ท่ีดีท่ีเกิดจากการตอบสนองท้ังทางรางกายและจิตใจ จนทําใหเกิด ความพึงพอใจ 
  กาญจนา  อรุณสุขรุจี  (2546, หนา  5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปน 
การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเรา จะทราบ
วาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน และตอง
มีส่ิงเราท่ีตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางส่ิงเรา
จึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
  Morse (1955, p. 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสามารถถอด
ความเครียดของผูทํางานไดลดนอยลง ถาเกิดความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพอใจใน 
การทํางานและความเครียดนี้มีผลมาจากความตองการของมนษุย เม่ือมนุษยมีความตองการมาก จะ
เกิดปฏิกิริยาเรียกรองหาวิธีตอบสนอง ความเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไปความพึงพอใจก็จะ
เพิ่มมากข้ึน 
  ดังนั้นสรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีมีสภาพที่เปนอยูใน
ขณะท่ี มีปฏิสัมพันธตอส่ิงนั้นๆ ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี มีความสุข มีความชอบ ซ่ึงความรูสึกเชนนี้
จะทําให เกิดแรงจูงใจ ตั้งใจในการทํางานหรือการเรียน สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป าหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชนหากนักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว เช่ือไดวา จะเกิด
ความรูสึกท่ีดีตอครูผูสอน ทําใหเกิดแรงจูงใจใฝ รู ใฝ เรียนในวิชานั้นๆไดดวยดี 
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 2. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  นักวิชาการไดใหความหมาย "ความพึงพอใจ"ไวหลายประการดังนี้ Wallerstein 
(1971 อางถึงใน นารีรัตน  กวางขวาง, 2547, หนา 24) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา 
หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย ความพึงพอใจ เปนกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนแตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกต
พฤติกรรมของคนเทานั้น การที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบท่ี
เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจ 
  อดุลยศักดิ์ สุนทรโรจน (2546, หนา 19) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึง ความรูสึกที่ชอบ หรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบและส่ิงจูงใจในดานตางๆของงานและ
ผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองความตองการ ซ่ึงจะมีผลทําใหผูปฏิบัติงาน นั้นๆ มีการเสียสละ
อุทิศแรงกายแรงใจและสติปญญาใหแกงานอยางเต็มความสามารถจากความหมายของความพึง
พอใจของบุคคลตางๆ ขางตน 
  Rogers (1969, pp. 490-495) ไดคิดแนวปฎิบัติทางการศึกษารูปแบบการศึกษาท่ีพึง
ปรารถนาตามทัศนะของเขาตองสามารถนําผูเรียนไปสูความเปนบุคคลท่ีมีสัจจะการแหงตน
สามารถทําใหบุคคลอยากรูอยากเห็นดวยจิตใจท่ีเปนอิสระไดเลือกทางเดินใหมตามความสนใจของ
ตนเองได หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบประสบการณ คือ การสรางบรรยากาศทางอารมณและ
สติปญญา เขาไดผสมผสานแนวคิดของจิตวิทยา มนุษยศาสตรกับแนวคิดจากแหลงอ่ืนๆ ไดเปน
แนวปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการเรียนแบบประสบการณ ดังนี้ 
   (1) ฝกการเรียนแบบสืบเสาะ หรือแบบคนพบเพื่อเนน วิธีเรียนมากกวาเนื้อหา 
   (2) การใชสถานการณจําลองเพ่ือใหเกี่ยวของกับชีวิตจริงมากข้ึน 
   (3) ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกลักษณะการเรียนท่ีกวางขวางกวาเดิม ผูเรียนควรเลือก
วาจะเรียนแบบหองเรียนอิสระหรือหองเรียนแบบเดิม 
   (4) การจัดขนาดกลุมท่ีเหมาะสมแกการเรียน กลุมยอยมีขนาด 5-6 คน จะทําให
ทุกคนไดรวมอภิปราย 
   (5) การฝกใหเปนคนมีความรูสึกไว เพ่ือใหรูจักตนเองมากข้ึนในฐานะความเปน
มนุษย 
  Maslow (1970, pp.72-73) ทฤษฎีลําดับข้ันตอนของความตองการเปนทฤษฎีหนึ่งท่ี
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางโดยต้ังอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ดังนี้ 
   (1) ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก ความตองการของมนุษยเปนไปตาม 
ลําดับข้ันความสําคัญโดยเริ่มระดับความตองการข้ันสูงสุด มนุษยมีความตองการอยูเสมอเม่ือความ
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ตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวก็มีความตองการส่ิงใหมเขามาแทนท่ีเมือความตองการ
ในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใหเกิดพฤติกรรตอส่ิงนั้นแตจะมีความตองการใน
ระดับหนึ่งเขามาแทนและเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น ความตองการท่ีเกิดข้ึน อาศัยซ่ึงกัน
และกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือความตองการอยางหนึ่งยังไมหมดส้ินไป ก็จะมีความตองการอีก
อยางหนึ่งเกิดข้ึนมา 
   (2) ลําดับข้ันความตองการของมนุษยมี 5 ระดับ ไดแก 
    (2.1) ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย (physiological needs) เปนความ
ตองการเบ้ืองตนเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เคร่ืองนุงหม ยา
รักษาโรค ท่ีอยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการของคนยังไมไดรับการตอบสนอง 
    (2.2) ความตองการความม่ันคง ความปลอดภัย (security needs) เปนความ 
รูสึกท่ีตองการความม่ันคง ปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต รวมถึงความกาวหนาและความอบอุน
ใจ 
    (2.3) ความตองการทางสังคม (social or belonging needs) ไดแก ความ
ตองการที่จะเขารวมและการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
    (2.4) ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีชื่อเสียง (esteem needs) เปน
ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู
ความสามารถ ความเปนอิสรภาพและเสรี และการเปนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 
    (2.5) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการระดับสูง
ของมนุษย สวนมากจะเปนการนึกอยากจะเปนอยากจะได ตามความคิดเห็นของตัวเอง แตไม
สามารถแสวงหาได 
  Bloom (1976, pp. 72-74) ไดกลาววา ถาสามารถจัดใหผูเรียนไดทํากิจกรรมตามท่ีจน
ตองการ ก็จะคาดหวังไดแนนอนวาผูเรียนทุกคน ไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้นดวย
ความกระตือรือรนรน พรอมท้ังความม่ันใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอม
ดานจิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของผูเรียนตองานท่ีเปนวิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือจากส่ิงนอก
โรงเรียนท่ีผูเรียนอยากเรียน เชน เกมดนตรีบางชนิด การขับรถยนต หรืออะไรบางอยางท่ีผูเรียน
อาสาสมัคร และตัดสินใจโดยเสรีในการเรียน มีความกระตือรือรน มีความพึงพอใจ และมีความ
สนใจเม่ือเร่ิมเรียน จะทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง 
  สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนเร่ืองเก่ียวของกับอารมณความรูสึกเจตคติของบุคคล 
อันเนื่องมาจากส่ิงเราและแรงจูงใจซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
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ในการทา กิจกรรมตางๆ ของบุคคลในการจัดการเรียนการสอน การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหผูเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะวา การท่ีบุคคล
จะเรียนรูหรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจเปน
เบ้ืองตน 
 3. ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผล 
การเรียนท่ีนาสนใจจุดหนึ่งคือ การสรางความพอใจในการเรียนต้ังแตเร่ิมตนใหแกเด็กทุกคน ซ่ึง
เร่ืองนี้มีผูใหแนวคิดไวหลายแนวคิด ดังนี้ 
  Whitehead (1967 อางถึงใน พัลลภ คงนุรัตน, 2547, หนา 34-37) กลาวถึง การสราง
ความพอใจ และข้ันตอนของการพัฒนาวามี 3 ข้ันตอน คือ จุดยืน จุดแยง และจุดปรับ ซ่ึง Whitehead 
เรียกช่ือใหมเพ่ือใชในการศึกษาวา การสรางความพอใจ การทา ความกระจาง และการนา ไปใชใน
การเรียนรูใดๆ ควรเปนไปตาม 3 จังหวะ คือ 
   (1) การสรางความพอใจ-นักเรียนรับส่ิงใหม ๆ มีความต่ืนเตน พอใจในการไดพบ
และเก็บส่ิงใหม 
   (2) การทําความกระจาง-มีการจัดระบบระเบียบ ใหคําจํากัดความ มีการกําหนด
ขอบเขตท่ีชัดเจน 
   (3) การนํา ไปใช-นํา ส่ิงใหมท่ีมาไปจัดส่ิงใหมท่ีจะไดพบตอไปเกิดความต่ืนเตน
จะเอาไปจัดส่ิงใหมๆ ท่ีเขามา 
  Whitehead กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา ไดปฏิบัติกันอยาง
ผิดพลาดมาตลอด โดยการใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ ธรรมดาๆ แลวคาดเอาวาจะทําใหเกิด 
ภูมิปญญาได ถนนท่ีมุงสูการเกิดภูมิปญญามีสายเดียว คือ เสรีภาพในการแสดงความรู และถนนท่ี
มุงสูความรูมีสายเดียวเชนกัน คือ วิทยาการท่ีจัดไวอยางเปนระบบ ดังนั้น เสรีภาพและวิทยาการ 
เปนสาระสําคัญสองประการของการศึกษา ประกอบเปนวงจรการศึกษา 3 จังหวะ คือ เสรีภาพ –
วิทยาการ – เสรีภาพ ซ่ึงเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ ข้ันตอนของการสรางความพอใจ วิทยาการใน
จังหวะท่ีสองคือ ข้ันทา ความกระจาง และเสรีภาพในชวงสุดทายคือ ข้ันการนําไปใช วงจรเหลานี้
ไมไดมีวงจรเดียวแตมีลักษณะเปนวงจรซอนวงจร วงจรหนึ่งเปรียบไดกับเซลลหนึ่งหนวย และ
ข้ันตอนการพัฒนาอยางสมบูรณมันก็คือ โครงสรางอินทรียของเซลลเหลานั้น เชนเดียวกับวงจร
เวลาท่ีมีวงจรเวลาประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําป ประจําฤดู เปนตน วงจรของ
บุคคลตามชวงอายุจะเปนระดับ ดังนี้ 
   (1) ตั้งแตเกิดจนถึงอายุ 13 หรือ 14 เปนข้ันของความพอใจ 
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   (2) ชวงอายุ 14-18 ป เปนข้ันของการคนหาทําความกระจาง 
   (3) อายุ 18 ป ข้ึนไป เปนข้ันของการนําไปใช 
  นอกจากนี้วิทยาการท้ังหลายในแขนงตางๆ ก็มีวงจรของการพัฒนาและระดับของ
การพัฒนาการเหลานี้เชนกัน 
  ส่ิงท่ี Whitehead ตองการในเร่ืองนี้คือ ความรูท่ีตางแขนงวิทยาการเรียนท่ีตางวิธีการ 
ควรใหแกนักเรียนเม่ือถึงเวลาอันสมควร และเม่ือนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองอยูในข้ันเหมาะสม
หลักการนี้เปนท่ีทราบกันท่ัวไปอยูแลว แตยังไมมีการถือปฏิบัติโดยคํานึงถึงจิตวิทยาในการดา เนิน
การทางการศึกษา เร่ืองท้ังหมดนี้ไมใชเร่ืองใหมเพียงหลักการไมไดหยิบยกขึ้นมาอภปิราย เพ่ือให
เกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและถูกตอง ความลมเหลวของการศึกษาเกิดข้ึนจากการใชจังหวะ
การศึกษาของเสรีภาพในชวงแรก การละเลยหรือขาดประสบการณในชวงนี้ ผลดีสูงสุดท่ีเกิดข้ึนคือ 
ความรูท่ีไรพลังและไรความคิดริเร่ิม ผลเสียหายสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนคือ ความรังเกียจไมยอมรับ
ความคิดนั้น และนําไปสูการไรความรูในท่ีสุด 
  การพัฒนาคุณลักษณะใดๆ ตามวิถีทางธรรมชาติ ควรตองสรางกิจกรรมท่ีทําใหเกิด
ความพึงพอใจในตัวมันเอง เพราะความพอใจท่ีจะทําใหคนมีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม
สวนความเจ็บปวดแมจะทําใหเกิดการตอบสนองแตก็ไมทําใหคนพอใจ Whitehead สรุปในท่ีสุดวา
ในการสรางพลังความคิดไมมีอะไรมากไปกวา สภาพจิตใจที่มีความพึงพอใจในขณะทากิจกรรม
สําหรับการศึกษาดานเชาวปญญาน้ัน เสรีภาพเทานั้นท่ีจะทําใหเกิดความคิดท่ีมีพลังและความคิด
ริเร่ิมใหมๆ 
  เสรีภาพเปนบอเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดังนั้น เสรีภาพในการเรียนจึงเปน 
การสรางความพอใจในการเรียน ความพอใจทําใหคนมีพัฒนาการในตนเอง (Whitehead, 1967 อาง
ถึงใน วาสนา จันทรอุไร, 2546, หนา 17) กลาววา วิธีการของการใหเสรีภาพในการเรียนเปนเร่ืองท่ี
กําหนดขอบเขตในเน้ือหาไดยาก แตความหมายกวางๆ โดยท่ัวไป คือ การใหนักเรียนมีโอกาสเลือก
ตัดสินใจดวยตนเองและเพ่ือตนเอง เปนการควบคุมท่ีผูถูกควบคุมไมรูตัว ดังนั้นแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนบางประการสา หรับการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีวิชาเลือกหลายวิชา หรือจัดใหมีหัวขอ
เนื้อหาหลายเร่ืองในวิชาเดียวกัน หรือมีแนวทางการเรียนหลายแนวทางในเร่ืองเดียวกัน เปนตน 
  เร่ืองเสรีภาพกับการเรียนนี้ บุคคลอีกผูหนึ่งท่ีควรกลาวถึงคือ โรเจอรส (Rogers, 
1974 อางถึงใน พัลลภ คงนุรัตน, 2547, หนา 35) นักจิตวิทยามนุษยศาสตรผูเร่ิมวิธีบําบัดคนไขทาง
จิตแบบยึดคนไขเปนศูนยกลาง และใชวิธีการบา บัดบนรากฐาน การสรางบรรยากาศทางอารมณ ทํา
ใหคนไขรูสึกสบายใจและเปนอิสระพอท่ีจะเขาใจพ้ืนฐาน แบบแผนชีวิตของตนเอง และสามารถ
คนหาทางเลือกของการคิด รูสึก และกระทํา ส่ิงท่ีเปนประโยชนหรือความสุขแกตัวเองไดมากท่ีสุด 
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  ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ มาสโลว (Maslow, 1970 อางถึงในวิไล รัตนพลที, 
2548, หนา 34-35) เปนทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยต้ังอยูบนสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ดังนี้ 
   (1) ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
    (1.1) ความตองการของมนุษยเปนไปตามลา ดับข้ันความสําคัญ โดยเร่ิม
ระดับความตองการข้ันสูงสุด 
    (1.2) มนุษยมีความตองการอยูเสมอ เม่ือความตองการอยางหน่ึง ไดรับการ
ตอบสนองแลว ก็จะมีความตองการส่ิงใหมเขามาแทนท่ี 
    (1.3) เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว จะไมจูงใจให
เกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมนั้น 
    (1.4) ความตองการท่ีเกิดข้ึน อาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือ
ความตองการอยางหนึ่งยังไมหมดส้ินไป ก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา 
   (2) ลําดับข้ันความตองการของมนุษยมี 5 ระดับ ไดแก 
    (2.1) ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย เปนความตองการเบ้ืองตนเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการ อาหาร น้ํา อากาศ เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรคท่ีอยูอาศัย 
และความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือ
ความตองการทั้งหมดของคน ยังไมไดรับการตอบสนอง 
    (2.2) ความตองการความม่ันคง ปลอดภัย เปนความรูสึกท่ีตองการความ
มั่นคง ปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 
    (2.3) ความตองการทางสังคม ไดแก ความตองการท่ีจะเขารวมและไดรับ 
การยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
    (2.4) ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีชื่อเสียง เปนความตองการ
ระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
    (2.5) ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิตเปนความตองการระดับสูง
ของมนุษย สวนมากเปนการนึกอยากจะเปน อยากจะได ตามความคิดของตัวเอง แตไมสามารถ
แสวงหาได 
  ดังนั้นสรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีมีสภาพที่เปนอยูใน
ขณะท่ีมีปฏิสัมพันธตอส่ิงนั้นๆ ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี มีความสุข มีความชอบ ซ่ึงความรูสึกเชนนี้ 
จะทําให เกิดแรงจูงใจ ตั้งใจในการทํางานหรือการเรียน สามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมี
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ประสิทธิภาพ เชน หากนักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว เช่ือไดวา จะเกิด
ความรูสึกท่ีดีตอ ครูผูสอน ทําใหเกิดแรงจูงใจใฝ รู ใฝ เรียนในวิชานั้นๆไดดวยดี ดังจะเห็นไดจาก
ผลการวิจัยของ ประสพโชค บัววังโปง (2550, บทคัดยอ) ท่ีศึกษา การพัฒนาเอกสารประกอบ 
การสอน งานชาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบวา นักเรียนมีความ พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนเกิดความ 
พึงพอใจ สงผลใหนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนดวย 
 4. วิธีการสรางและวัดความพึงพอใจในการเรียน 
  ปยกมล เปลงอรุณ (2553, หนา 32-36) การศึกษาจะมีความสัมพันธและความ 
พึงพอใจท่ีดีตอการเรียน ตองมีการสรางความพอใจในการเรียนต้ังแตเร่ิมตนใหแกผูเรียน ซ่ึง 
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายหรือการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค ใหคําแนะนําปรึกษา จึงตองคํานึงถึง
ความพึงพอใจ ซ่ึงในปจจุบันผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําแนะนํา ปรึกษา จึงตอง
คํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรูการกระทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูหรือการ
ปฏิบัติงาน มีแนวความคิดพื้นฐานท่ีตางกันอยู 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   (1) ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน การตอบสนองความตองการของ
ผูปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงกวา
ผูท่ีไมไดรับการตอบสนองทัศนะตามแนวคิดดังกลาว 
   (2) ผลของการปฏิบัติงานไปสูความพึงพอใจ ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง 
พึงพอใจ และการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงดวยปจจัยอ่ืนๆ ผลของการปฏิบัติงานท่ีดีจะนาไปสูผล
ของการตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะนําไปตอบสนองความพึงพอใจในรูปของรางวัลหรือ
ผลตอบแทนภายใน (intrinsic rewards) และผลตอบแทนภายนอก (extrinsic rewards) โดยผาน 
การรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเปนตัวบงช้ีของการตอบแทนท่ีไดรับรูแลว 
ความพึงพอใจยอมเกิดข้ึนโดยมีผูใหแนวคิดไวหลายทาน ดังนี้ 
  Whitehead (1967, p. 1) ไดกลาวถึง จังหวะของการศึกษามี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) การสรางความพึงพอใจ โดยใหนักเรียนไดรับส่ิงใหมๆ มีความตื่นเตน พอใจ
ในการไดพบและเกิดส่ิงใหมๆ 
   (2) การทําความกระจาง โดยมีการจัดระบบระเบียบ ใหคําจํากัดความมีการ
กําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 
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   (3) การนําไปใช โดยนาส่ิงใหมท่ีไดมาไปจัดส่ิงใหมๆ ท่ีจะไดพบตอไป เกิดความ
ตื่นเตนท่ีจะเอาไปจัดส่ิงใหมๆ ท่ีเขามา 
  สาโรจน ไสยสมบัติ (2534, หนา 39) ความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไมนั้นข้ึนอยูกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบกับระดับความรูสึกของนักเรียนดังนั้นในการวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนรู กระทําไดหลายวิธีตอไปนี้ 
   (1) การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง 
   (2) การสัมภาษณ ซ่ึงเปนวิธีท่ีตองอาศัยเทคนิค และความชํานาญพิเศษของ 
ผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจใหผูตอบคําถามตามขอเท็จจริง 
   (3) การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมท้ังกอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมและหลังการปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูสามารถท่ีจะวัด
ไดหลายวิธีท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย หรือเปาหมายของ 
การวัดดวยจึงจะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพนาเช่ือถือ 
  สมยศ นาวีการ (2544, หนา 125) ไดกลาววา การดําเนินงานกิจกรรมการเรียน 
การสอนน้ันความพึงพอใจเปนส่ิงสําคัญท่ีจะกระตุนใหผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายหรือ
ตองการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค ครูผูสอนซ่ึงในปจจุบันเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก
หรือใหคําแนะนาปรึกษาการทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูผูสอนตอง
คํานึงถึงแนวคิดพื้นฐานท่ีมีความแตกตางกันใน 2 ลักษณะ ตอไปนี้ 
   (1) ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติการตอบสนองความตองการผูปฏิบัติงาน จน
เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงกวาผูท่ีไมไดรับ
การตอบสนอง 
   (2) ความพึงพอใจนําไปสูการกระตุนการเสริมแรง เปนแรงบัลดาลใจเพื่อให 
ผูไดรับจากการกระตุนดวยวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ไดรับความพึงพอใจอยางตอเนื่องและอยาก
ปฏิบัติ เพื่อตอบสนองการเสริมแรงในเชิงบวก กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานใดๆ ได 
ดังนั้นครูผูสอนท่ีตองการใหกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญบรรลุจุดประสงค 
ตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศสถานการณ ส่ือการสอน ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูเรียนใหมีแรงจูงใจทํากิจกรรมจนบรรลุจุดประสงค 
  สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนขางในจิตใจของบุคคลที่มีตอเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงจะแสดงออกมาใหเห็นวาชอบใจมีความสุข ในการดําเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอนความพึงพอใจเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหประสบ
ผลสําเร็จโดยวิธีการวัดความพึงพอใจสามารถทา  ไดหลายวิ ธี  เชน  การใชแบบสอบถาม 
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การสัมภาษณ การสังเกต ดังนั้นถาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจจะ
ทําใหผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายหรือการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  วราภรณ นิลสาขา (2548, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนประสิทธิผลทางการเรียนรูและความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
การสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จํานวน 36 
คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.26/80.35 เปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 เม่ือนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห
เพ่ือหาประสิทธิผล พบวาไดประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (Epost) = 80.35 และประสิทธิภาพ
กอนกระบวนการ (Epre) = 18.26 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหผูเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียน 62.09 ไดผลตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 60 และระดับความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนมีคาโดยเฉล่ียเทากับ 4.31 อยูในระดับพึงพอใจ
คอนขางมาก สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมท่ี
สรางข้ึนเปนบทเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  จริญญา  มวงจีน (2549, หนา 89-94) ไดศึกษา เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื้นฐาน กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.07/85.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
  หฤทัย  ยิ่งประทานพร (2549, หนา 112-115) ไดศึกษา เร่ือง การสรางบทเรียน
สําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน เร่ือง การออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.50/85.56 เม่ือนําคะแนนสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอนท่ีสรางข้ึนนี้ ทําให
ผูเรียนมีประสิทธิผลการเรียนสูงข้ึน 62.53 และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนอยูใน
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ระดับความพึงพอใจคอนขาง มาก สรุปไดวาบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน เร่ืองการ
ออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนนี้ เปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารนําไปใชในการ
เรียนการสอนได 
  กัลยกร   อนุฤทธ์ิ  (2550, บทคัดยอ)  ได ศึกษาวิจัยเ ร่ือง  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เร่ือง บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพ่ือการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย เร่ือง ประยุกตของสมาการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีคุณภาพ โดย
พิจารณาจากประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
โรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ) อําเภอหนองแค จ .สระบุรี ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพ 82.01 / 82.81 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 
  ลัดดาวัลย  เขียวหวาน (2550, หนา 91) ไดทําการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการสอนแบบปกติ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงกวาการสอนแบบวิธีสอนแบบปกติ 
  สันติชัย  เสมือนใจ (2550, หนา 78-79) ไดทําการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ืองพื้นฐานการออกแบบเว็บไซดสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพละเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผลงานวิจัยพบวา 
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมัลเดีย เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเว็บไซด สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 85.26 / 81.23 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก 
  ณัฐิกา  วงษาวดี (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง ผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 
วิชา ทัศนศิลป ของผูเรียนชวงช้ันท่ี 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอน 
การเรียน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 87.50 / 88.33 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับดีมาก 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

69 

  พิมณิชา   พรหมมานต  (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิพระรวง ตอน มนุสสภูมิ สําหรับ
ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.33 
/ 83.67 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก 
  กาญจนา ตุนคาแดง (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาส่ือวีดิทัศนการสรางงาน
สามมิติ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศนการสรางงานสามมิติ 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับพอใจมาก 
  เพ็ญศรี  นวลศรี (2556, บทคัดยอ) ซ่ึงไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการประกอบและซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
และวิธีการสอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพเทากับ 81.80 / 81.92 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาวิธีการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Hess (1987, p. 96-A) ไดศึกษา ผลการใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรชวยสอนใน
การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง พลังงานไฟฟา ของนักเรียนเกรด 6-9 โดยการนํา
แบบฝกหัดไปทําท่ีบาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6-9 ในสหรัฐอเมริกา จํานวน 223 คน 
โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรท่ีใชเปนแบบจําลองสถานการณ ผลการวิจัยสรุปวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอบแบบจําลองสถานการณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปใชในการประเมินผล
ได และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยไมมีความแตกตางกันระหวางเพศชายและหญิง ครูและนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการใชโปรแกรม
ไมโครคอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ 
  Gigara (1989, p. 3236-B) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมี จากการเรียนแบบปกติกับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมหนึ่งเรียน
โดยการควบคุมของคอมพิวเตอรชวยสอน และอีกกลุมหนึ่งเรียนโดยใชโปรแกรมการเรียน 
ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีเรียนโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวาการใช
โปรแกรมการเรียน 
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  Caforio (1994, Abstract) ทําวิจัยเร่ือง คอมพิวเตอรชวยสอน เปนเคร่ืองมือใน 
การเสริมความรูลักษณะ tutorial เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนแบบปกติ ในการศึกษาคร้ังนี้ใช
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภท tutorial การทดลองกลุมตัวอยางของนักเรียน วิชาชีพเสริมสวย 
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนชวยสอน ซ่ึงเปนกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวาท่ีไมไดเรียน
จากคอมพิวเตอรชวยสอนถึงแมวาไมมีคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล แตจากการสังเกตพบวา 
นักเรียนท่ีใชคอมพิวเตอรชวยสอน ในลักษณะ tutorial มีความรูความสามารถมากข้ึนกวาท่ีเรียนใน
บทเรียนอยางเดียว และนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสมาธิในการเรียนเสริม
ดวยคอมพิวเตอรมากข้ึน 
  McNeil (2000, Abstract) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิเคราะหจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งคําตอบจาก
แบบสอบถามของนักเรียน 100 คน นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีความสุข
ในการเรียน โดยแตละคนใชเวลาในการเรียนตามพื้นฐานท่ีแตกตางกัน 
  Lim (2000, Abstract) ไดประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใชสําหรับ
การศึกษาผูใหญในมหาวิทยาลัย เนื้อหาท่ีทดลองเปนสวนหนึ่งของการเรียนทางไกล จาก
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ข้ัน ประกอบดวย 1) วิจัยและจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวของ 2) วางแผน 3) 
พัฒนาเคร่ืองมือ 4) ทดลองข้ันแรกและปรับปรุง 5) ทดลองกับกลุมตัวอยางขนาดใหญและสรุปผล 
กลุมตัวอยางในการทดลองคร้ังแรกเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรชั้นปท่ี 3 สวนการทดลองกลุม
ตัวอยางขนาดใหญดําเนินการผานอินเทอรเน็ตกับนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 25 คน ซ่ึง
มี 8 คนไดเรียนและสอบผานตามความเหมาะสมตามทฤษฎีการเรียนศึกษาผูใหญ 
 


