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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ
พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูล 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเอกสารตางๆ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ดังจะเสนอเปน
ลําดับตอไปนี้ 
 1.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 2.  คอมพิวเตอรชวยสอน 
 3.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 4.  โปรแกรม I love library 
 5.  การประเมินคุณภาพส่ือการสอน 
 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
 1.  ความสําคัญ 
  ในยุคปจจุบัน สังคมโลกเปนสังคมแหงขอมูล ขาวสาร ความกาวหนา ความ
เคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลง ท้ังทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพบติดตอส่ือสารเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จ จึงเปนส่ิงสําคัญอยางมาก ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ
อันยิ่งในการส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกัน และใชในการศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติม ทําใหเขาใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของชนชาติอ่ืน มีความรูความเขาใจและภูมิใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หนา 220) 
 2. ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะ 
  การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน เนื่องจาก
นักเรียนไมไดเรียนภาษาเพ่ือความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปน
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เค ร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผู อ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ  ท้ังใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ การที่นักเรียนจะใชภาษาอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมน้ัน 
ข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษาดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีดี นักเรียนจะตองมีโอกาส 
การใชภาษาใหมากท่ีสุด ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตอง
สอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา  และกิจกรรมการฝกนักเรียนท่ีเรียนรูภาษา
ดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการเปนนักเรียนท่ีพึ่งตนเองได (learner – independence) 
และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (lifelong learning) โดยใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือใน 
การคนควา หาความรูในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในการศึกษาตอ รวมท้ังในการประกอบอาชีพซ่ึงเปน
จุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู 
  โครงสรางของหลักสูตร 
  โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษา
และพัฒนาการของนักเรียน (profiency-based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับคือ 
   1.  ชวงช้ัน ป.1 – 3  ระดับเตรียมความพรอม (preparatory level) 
   2.  ชวงช้ัน ป.4 – 6 ระดับเร่ิมตน (beginner level) 
   3.  ชวงช้ัน ม.1 – 3  ระดับกําลังพัฒนา (developing level) 
   4.  ชวงช้ัน ม.4 – 6  ระดับกาวหนา (expanding level) 
 3.  วิสัยทัศน 
  การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความ
คาดหวังวาเม่ือนักเรียน  เรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องต้ังแตชั้นประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษา นักเรียนจะมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศท่ีใชใน 
การส่ือสาร ในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถ
ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
 องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 หลักสูตรข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีองคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ดังนี้ 
 สาระ (strands) 
 สาระคือ กรอบเนื้อหาหรือขอบขายองคความรูท่ีจัดเปนหมวดหมูของเนื้อหาเฉพาะ 
อยางเปนระบบ ซ่ึงแตกตางกันไปตามธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มีความสัมพันธ
ระหวางกัน และควรไดรับการสอนในลักษณะบูรณาการมากกวาจะแยกสอนทีละสาระ 
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 สาระท่ีกําหนดไว สะทอนถึงเปาหมาย (Goals) ในการเรียนรูภาษาตางประเทศสาระ
ท้ังหมดจึงควรไดนําไปสอนในทุกระดับช้ัน ในลักษณะท่ีถักทอผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรูภาษาทุกดาน พัฒนาสมรรถภาพทางภาษาในลักษณะท่ีกาวหนาไปตามความ
ตอเนื่องของกระบวนการเรียนรูนําไปสูประสิทธิภาพในการเรียนภาษาในระดับท่ีสูงข้ึน แยกเปน 4 
สาระ คือ 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการส่ือสาร
ตางประเทศเขาใจถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา และตระหนักถึงวิธีการท่ีจะนําภาษาและ
วัฒนธรรมไปใชในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 
 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม (cultures) หมายถึง การรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาเปนการทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนคติของชาติอ่ืน ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตท่ีเปน
เอกลักษณ รูปแบบพฤติกรรม วัฒนธรรมมีองคประกอบ 3 สวนคือ แนวคิด (perspectives) การ
ปฏิบัติ (practices) และผลผลิต (products) ภาษาเปนเคร่ืองมือในการแสดงออกถึงแนวคิดดาน
วัฒนธรรม นักเรียนจะมีโอกาสไดสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของตน
หลังจากไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน 
 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (connections) 
 นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว เนื้อหาท่ีปรากฏอยูในสาระการเรียนรูอ่ืน 
เปนแหลงความรูท่ีมีคาเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จะชวยเสริมความรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนใหกับนักเรียนในขณะท่ีกําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (communities)  
 การท่ีนักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียน มาใชในโรงเรียนและนํา
ความรูท่ีไดจากโรงเรียน นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
 มาตรฐานการเรียนรู (learning standards) 
 มาตรฐานการเรียนรู หมายถึง ขอกําหนดท่ีคาดหวัง นักเรียนตองรูและสามารถทําได
ภายในระยะเวลา 12 ป มีองคประกอบ 3 สวนคือ ความรู ทักษะ การบวนการ และคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคในจุดหมายของหลักสูตร ดังนั้น 
มาตรฐานการเรียนรู จึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน นําไปกําหนด
หลักสูตร จัดหลักสูตรการสอนการประเมินผลใหเปนแนวเดียวกัน เพื่อใหการเรียนรูของนักเรียน
เปนประสบการณท่ีมีความเช่ือมโยงและตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ 
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 สาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1 
  เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล 
  มาตรฐาน ต 1.2 
  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.3 
  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดย
การพูดและการเขียน 
 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1 
  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  มาตรฐาน ต 2.2 
  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม 
 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธของกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  มาตรฐาน ต 3.1 
  ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน
พื้นฐานในการพัฒนา และแสวงหาความรู และ เปดโลกทัศนของตน 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1 
  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  มาตรฐาน ต 4.2 
  ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
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คําศัพทในภาษาอังกฤษ 
 
 1. ความหมายของคําศัพท 
  วิชัยสาย คําอิน (2541, หนา 10) ใหความหมายคําศัพทไววา การประสมเสียงใหเปน
รูปคําเพื่อส่ือความหมายใหรูวาเปนคน สัตว ส่ิงของ หรือ ลักษณะอาการซ่ึงคํา ๆ หนึ่งอาจมีหลาย
ความหมาย เชน ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายตามไวยากรณ ความหมายตามขอความท่ี
ใชความหมายท่ีข้ึนอยูกับการเรียงลําดับเปนตน 
  บัวเรียม พรมจีน (2549, หนา 20) ใหความหมายคําศัพทไววา คําวลีหรือถอยคํา 
ท้ังหมดในภาษาท่ีสามารถใชส่ือในการส่ือสารความหมาย ความรู ความคิด ระหวางบุคคลในสังคม
หรือชนชาติ ท่ีถูกเรียงตามระเบียบกับการอธิบาย ความหมาย แปลหรือยกตัวอยางประกอบ 
 2. ประเภทของคําศัพท 
  ศิธร แสงธนู (อางถึงใน วรรณาพร ศิลาขาว, 2538, หนา 10) ไดแบงประเภทคําศัพท
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   (1) คําศัพทท่ีมีความหมายในตัวเอง (content word) คือ คําศัพทประเภทท่ีเราอาจ
บอกความหมายไดโดยไมตองข้ึนอยูกับโครงสราง ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมายตามพจนานุกรมเชน 
dog, box ฯลฯ 
   (2) คําศัพทท่ีไมมีความหมายแนนอน (function words) หรือเรียกวา คําการยะ มี
ดังนี้ article, preposition, pronoun etc. คําประเภทนี้มีการใชมากกวาคําประเภทอ่ืนๆ สอนแปล 
ความหมายไมไดผล ตองใหสังเกตการณใชและฝกใชโครงสรางตางๆ จึงจะเกิดประโยชนสามารถ
แบงคําในภาษาอังกฤษออกเปน 4 ชนิดคือ 
    (2.1) คําโดด (simple word) หมายถึง คําท่ีประกอบดวยคําอิสระ (Free 
morpheme) หนึ่งหนวยคําจะตองมีเสียงเนนหลักในคําเชน house, copper, aspirin 
    (2.2) คําซอน (complex word) หมายถึง คําท่ีประกอบดวยหนวยคําท่ีไม
อิสระต้ังแต 2 หนวยข้ึนไปมาประกอบกันเพื่อเปนคําใหม เชน love, hopelessness 
    (2.3) คําประสม (compound word) หมายถึง คําท่ีประกอบดวยหนวยคํา
อิสระต้ังแตสองหนวยคําข้ึนไปมาประกอบกันข้ึนเปนคําใหม เชน bedroom, bluebell 
    (2.4) คําประสมทับซอน (compound – complex word) คือ การนําเอาคํา
ประสมมาประกอบกับหนวยคําท่ีไมอิสระ เชน daydreamer forthrightness 
  นอกจากนี้ ไดแบงคําศัพทออกเปน 2 ประเภทคือ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  12 

   (1) Active Vocabulary คือ คําศัพทท่ีนักเรียนควรใชเปนและใชไดอยางถูกตอง 
คําศัพท เหลานี้ใชมากในการ ฟง พูดอานและเขียนเชนคําวา important, necessary, consist เปนตน 
สําหรับคําศัพทประเภทนี้ครูจะตองฝกบอยๆ ซํ้าๆ จนนักเรียนนําไปใชอยางถูกตอง 
   (2) Passive Vocabulary คือคําศัพท ท่ีควรจะสอนใหรูแตความหมายและออก
เสียงเทานั้น ไมจําเปนตองฝกเพราะนักเรียนยังไมจําเปนตองใชศัพทประเภทนี้ ไดแกคําวา 
elaborate, fascination, consist เปนตน และคําศัพทประเภทนี้เม่ือนักเรียนเรียนสูงข้ึนไปอาจเปน
คําศัพท Active Vocabulary ก็ได 
 3. หลักคําศัพทเพื่อนํามาสอน 
  Mackey ใหความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการเลือกคําศัพทมาสอนนักเรียน ดังนี้ 
   (1) คําศัพทท่ีปรากฏบอย (frequency) หมายถึงคําศัพทท่ีปรากฏอยูในหนังสือ
เปนคําศัพทท่ีนักเรียนตองรูจักจึงจําเปนตองนํามาสอนเพ่ือใหนักเรียนรูและใชอยางถูกตอง 
   (2) อัตราความถ่ีของคําศัพทจากหนังสือตางๆ สูง (rang) หมายถึง จํานวน
หนังสือท่ีนํามาใชในการนับความถ่ี ยิ่งใชหนังสือมากเทาไหร บัญชีความถ่ียิ่งมีคุณคามากเทานั้น
เพราะคําท่ีจะหาไดจากหลายแหลงยอมมีความสําคัญมากวาคําท่ีจะพบในเฉพาะหนังสือเลมใดเลม
หนึ่งอยางเดียว 
   (3) สถานการณหรือสภาวะในขณะน้ัน (availability) คําศัพท ท่ีเลือกมาใช ไมได
ข้ึนอยูกับความถี่เพียงอยางเดียว ตองพิจารณาถึงสภาวการณดวยเชนคําวา blackboard ถาเกี่ยวกับ
หองเรียนครูตองใชคํานี้ แมจะไมปรากฏบอยท่ีอ่ืน 
   (4) คําท่ีครอบคลุมความหมายไดหลายอยาง (coverage) หมายถึงคําท่ีสามารถ
ครอบคลุมความหมายไดหลายอยางหรือสามารถใชคําอ่ืนแทนได เชน seat อาจใชแทน chair, 
bench, stool เปนตน 
   (5) คําท่ีเรียนรูไดงาย (learn ability) หมายถึง คําท่ีสามารถเรียนรูไดงาย เชน คําท่ี
คลายกับภาษาเดิมมีความหมายชัดเจนส้ันจํางาย 
  ซ่ึงหลักการดังกลาวสอดคลองกับ Lado (1964, p. 119) โดยสวนใหญเวนแตบางขอ
ซ่ึง Lado ไดเสนอไวเพื่อเติม ดังนี้ 
   (1) ควรเปนคําศัพทท่ีมีความสัมพันธกับประสบการณและความสนใจของ
นักเรียน 
   (2) ควรมีปริมาณของตัวอักษรในคําศัพทตามระดับอายุ และสติปญญาของ
นักเรียน 
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   (3) ไมควรมีคําศัพทมากเกินไปหรือนอยเกินไปในแบบเรียนหน่ึง ๆ แตควร
เหมาะกับวุฒิภาวะทางสติปญญาของนักเรียน 
   (4) ควรเปนคําศัพทท่ีนักเรียนไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน เชน นําไปพูด 
สนทนาหรือพบเห็นคําศัพทนั้นตามปายโฆษณา เปนตน 
  นอกจากนี้ William (อางถึงใน วรรณาพร ศิลาขาว, 2538, หนา 15) ผูเช่ียวชาญ
ทางดานภาษา ไดกลาวถึงการเลือกคําศัพทวา เนื่องจากภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีเรียนกัน
อยูเปนการเรียนจากตํารา (textbook) ซ่ึงไมใชสถานการณจริงเหมือนกับภาษาแม จึงตองมีการเลือก
คําศัพทจากหนังสือตางๆ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   (1) เลือกจากตัวอยางท่ีนักเรียนอานหรือไดยินโดยนับคําท่ีปรากฏบอยท่ีสุด เลือก
คํานั้นมาสอนเพราะจะทําใหนักเรียนจําไดมากกวาคําท่ีปรากฏนอย 
   (2) จํานวนตัวอยางท่ีปรากฏของคํา ควรมาจากหนังสือหรือตําราหลาย ๆ เลม 
หลายสถานการณ จะทําใหบัญชีความถ่ีนั้นมีคามากข้ึน 
   (3) คําศัพทท่ีมีความถ่ีตํ่าแตจําเปนสําหรับสถานการณหนึ่ง ควรจะนํามาสอน 
ถึงแมไมเปนคําปรากฏบอย เชน คําวา blackboard เปนตน 
   (4) คําศัพทหนึ่งคําอาจครอบคลุมไปไดหลายความหมายหรือหลาย ๆ คําท่ี
สามารถครอบคลุมความหมายของคําไดมากกวาจะไดรับพิจารณาเลือกกอน 
   (5) การเลือกคําศัพทตองคํานึงถึงคําท่ีสามารถเรียนรูไดงาย ซ่ึงมีองคประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของคือ 
    (5.1) คําศัพทบางคําท่ีไดรับการเลือกเพราะมีความเหมือนกับภาษาเดิมของ
นักเรียนทําใหจําไดงายข้ึน 
    (5.2) คําศัพทบางคําสามารถเขาใจความหมายไดงาย จึงควรเลือกคําท่ีมี
ความหมายชัดเจน 
    (5.3) การเลือกคําศัพทตองคํานึงถึงความส้ันและความสามารถจําไดงายหรือ
ออกเสียงไดงาย 
    (5.4) คําท่ีมีรูปแบบ (pattern) ท่ีสมํ่าเสมอจะไดเลือกมากกวาคําท่ีมีรูปแบบ
ไมแนนอน 
    (5.5) คําท่ีนักเรียนเคยเรียนผานมาแลว เม่ือมาผสมเปนคําใหมทําใหงายตอ
การเขาใจและจดจําเชนคําวา hand กับคําวา bag ผสมเปนคําใหม handbag ทําใหไมยากลําบากใน
การเรียน 
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  กลาวโดยสรุป การเลือกคําศัพทเพื่อนํามาสอนนักเรียนนั้น ควรเปนคําศัพทท่ีอยูใกล
ตัวและเปนคําศัพทท่ีปรากฏบอย นอกจากนี้คําศัพทท่ีจะนํามาสอนนั้นตองเหมาะสมกับวัยและ
ระดับความสามารถของนักเรียน อีกท้ังยังสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 4. วิธีการสอนคําศัพท 
  อิสรา  สาระงาน (2529, หนา 78) ไดเสนอวิธีการสอนคําศัพทไวดังนี้ 
   (1) ใชของจริง (real objects) วิธีนี้เหมาะสําหรับคําศัพทท่ีเปนรูปธรรมและของ
จริงท่ีใชสอนน้ันไมลําบากกับครูท่ีจะยิบยกมาสอน เชน ท่ีปรากฏในหองเรียนเปนตน 
   (2) ใชหุนจําลอง (models) ใชในกรณีท่ีของจริงไมสะดวกท่ีจะหยิบยกมาใช หรือ 
เปนส่ิงของท่ีไมปรากฏในหองเรียน หรือ ส้ินเปลืองโดยใชเหตุ หรือของส่ิงนั้นหาไมไดตามฤดูกาล 
เชน ผลไม หรือ อาหารตางๆ ส่ิงของขนาดใหญเปนตน 
   (3) ใชรูปภาพ (pictures) ใชแทนของจริงหรือของจําลอง ภาพนับเปนอุปกรณ
การสอนท่ีชวยนักเรียนสามารถเขาใจในการเรียนการสอนมากท่ีสุด ท้ังศัพทท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรม ซ่ึงภาพที่นํามาสอนจึงตองมีขนาดพอเหมาะท่ีนักเรียนท้ังช้ันสามารถมองเห็นไดส่ือ
ความหมายไดชัดเจนตรงกับคําศัพทท่ีทําการสอน 
   (4) ใชกริยาทาทาง (actions) ในกรณีท่ีคําศัพทท่ีสอนน้ันสามารถแสดงกริยา
ทาทางใหนักเรียนเห็นเดนชัดท่ีสุด ครูควรแสดงทาทางประกอบการสอนดวย จะทําใหความเขาใจ
ของนักเรียนสมบูรณมากข้ึน 
   (5) ใชคํานิยาม (definition)ในกรณีท่ีคําศัพทนั้นสามารถใชประโยคงายๆ นิยาม
ความหมายไดชัดเจน 
   (6) ใชบริษัท (context) ในกรณีท่ีคําศัพทนั้นสามารถใชประโยคงายๆ นิยาม
ความหมายไดชัดเจน 
   (7) ใชคําพองความหมาย (synonym) กําหนดความหมายในกรณีท่ีนักเรียนตอง
รูจักคําศัพทท่ีจะเอามาเปรียบเทียบกับศัพทใหมท่ีครูจะสอน 
   (8) ใช คําตรงขาม  (antomym) บอกความหมายของศัพทใหมในกรณีนี้ก็
เชนเดียวกันท่ีตองการใหนักเรียนทราบความหมายของคําท่ีตองการนํามาเปรียบเทียบกับคําศัพท
ใหมท่ีครูจะสอน 
   (9) การใชวิธีการแปล (translation) ในกรณีท่ีคําศัพทนั้น ไมสามารถใชกลวิธีอ่ืน 
ๆดังกลาวขางตน หรือถาใชกลวิธีอ่ืนจะทําใหเปนการเสียเวลาเปนอันมากและไมแนใจวานักเรียน
จะทราบความหมายไดจริงหรือไม ขอคํานึงของครูในการใชกลวิธีการสอนโดยการแปลก็คือ การ
หลีกเล่ียงการอธิบายอยางยาวๆ 
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  Finnocchiaro (1964, p.46) ไดกลาวถึงการสอนคําศัพท ดังนี้ 
   (1) เด็กในระยะเร่ิมตน ควรจะไดเรียนออกเสียงอยางถูกตองและสามารถเรียงคํา
เปนประโยคในการพูดไดอยางม่ันใจและถูกตอง คําท่ีไมมีความหมายในตัวเอง (function word) 
เชน คําบุพบท to, for และอ่ืนๆ ควรไดฝกในโครงสรางประโยคอยางคลองแคลว 
   (2) ทบทวนศัพทเกาเม่ือพบโครงสรางในประโยคใหมแตส่ิงที่จําเปนคือ การ
เรียนการออกเสียงใหม และโครงสรางของประโยค 
   (3) คําศัพทท่ีเด็กสนใจหรืออยูในหัวขอท่ีจะเรียนไมจําเปนตองเรียนทีเดียวหมด 
   (4) คําศัพทท่ีเด็กเรียนควรจะเปนคําศัพทท่ีเด็กตองการเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
ของเด็ก 
   (5) โดยท่ัวไปในระยะเร่ิมแรก ควรมีคําศัพทใหม 3-5 คํา และควรเพ่ิมข้ึนใน
ระดับช้ันสูงตอไป 
   (6) คําใหม 3-5 คํา หมายถึง การฝกในแบบฝกหัดหรือกิจกรรมและใชในการ
สรางประโยคใหมในโครงสรางเดิมท่ีเคยเรียนมา เชน คําวา hospital ถานักเรียนรูจักประโยค I went 
to the store. ก็สามารถสรางประโยคใหม  I went to the hospital. หรือ She (He) went to the 
hospital. เด็กควรจะไดใชคําใหมในทักษะอ่ืนๆ เชน ฟง พูด อาน เขียน หรือในกิจกรรมอ่ืน 
   (7) ในบทสนทนาควรจะมีคําท่ีเด็กไดฝกท้ังเปนผูพูดและควรเปนบทสนทนาท่ี
เปนธรรมชาติของการพูด การเขียนบทสนทนา ควรมีคํา passive words ท่ีมีความถ่ีในการปรากฏซํ้า
สูง 
   (8) ในการเลือกคําศัพทท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ เปนคําท่ีเจาของภาษาใชพูดจริง
และควรตั้งคําถามอยางสมํ่าเสมอวานักเรียนจะใชพูดอยางไร 
   (9) ส่ิงท่ีจําเปนในการเลือกคําศัพท คือ คําศัพทท่ีอยูใกลตัวสามารถมองเห็นหรือ
สัมผัสได 
   (10) ในระยะเร่ิมแรก คําท่ีสอนควรมีภาพประกอบหรือการแสดงงายๆซ่ึงเด็กจะ
ใชคําเหลานี้เรียกส่ิงท่ียากตอไป 
   (11) ในบทเรียนแรกๆ ไมควรมีคําศัพทมากหรืออาจมีมากเปนบางบท จนกวา
เด็กจะสามารถสะสมคําศัพทไดมากพอก็จะทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนภาษาใหมและ
จะชวยใหนักเรียนรับรูคําศัพทจํานวนมากข้ึน การเรียนรูคําศัพทจํานวนมากทําใหนักเรียนสามารถ
พูดเกี่ยวกับคน ส่ิงของและส่ิงท่ีเขาม่ันใจกวางขวางข้ึน 
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คอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทและมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร สามารถ
เปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนใชคอมพิวเตอรชวย
สอนในกระบวนการเรียนการสอนอีกทางหน่ึงเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงชวยใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 1.  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอนมาจากภาษาอังกฤษวา Computer Assisted Instruction หรือ 
CAI ซ่ึงเปนส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 
  Armsey and Dahl (1989, p.56) กลาวไววาคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึงเคร่ืองชวย
สอนอยางหนึ่งท่ีนักเรียนสามารถเรียนดวยตนเองโดยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ท่ีสงมาทางจอภาพมีท้ัง
รูปและตัวหนังสือ คอมพิวเตอรชวยการสอนจะตองมีโปรแกรมท่ีจะควบคุมใหเคร่ืองแสดงขอมูล
ตางๆ ใหนักเรียนเปนชุดๆ ครูอาจจะทําหนาท่ีเขียนโปรแกรมท่ีจะใหใชเปนภาษาคอมพิวเตอร 
  ขนิษฐา ชานนท (2545, หนา 442-443) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง  
การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือ ในการเรียนการสอนโดยท่ีเนื้อหาวิชาแบบฝกหัดและ 
แบบทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึนในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมักเรียกวา Courseware โดย
ท่ีผูเรียนจะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยบทเรียนคอมพิวเตอรจะเสนอเนื้อหาวิชาท่ี
อาจจะอยูใน รูปของตัวหนังสือและกราฟก สามารถถามคําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ
และแสดงผล การเรียนการสอนอยูในรูปของขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 
  ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 442-443) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือ 
โปรแกรมบทเรียนท่ีมีในรูปแบบตางๆ ท่ีผูเรียนปฏิสัมพันธตอบโตกับโปรแกรมมีการพัฒนาใน
หลายรูปแบบ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรแบบการสอน บทเรียนแบบฝกหัด สถานการณจําลอง  
บท เรียนแบบเกมการคนพบ การแกปญหารวมไปถึงการทดสอบ 
  กลาวโดยสรุป คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งท่ีใช
การสอนในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหาสาระสําเร็จรูป ผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเองและการเรียนการสอนจะอยูในรูปของขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 
 2.  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือท่ีมีจุดประสงคเพื่อชวยสอนแทนครูหรือสอนเสริม 
จากการสอนในช้ันเรียนปกติคอมพิวเตอรชวยสอนมีหลายประเภทแตละประเภทมีวัตถุประสงคใน



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  17 

การสรางตางกัน การออกแบบจึงแตกตางกันตามประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนซ่ึงแบงออกเปน 
5 ประเภท (เอกวิทย แกวประดิษฐ, หนา 378-385) ดังนี้ 
   (1) แบบสาธิต (demonstration) เปนส่ือท่ีมุงเนนเสนอกระบวนการตางๆ ให
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจอยางเปนลําดับข้ันตอน เปนตัวอยางเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป 
   (2) แบบสืบคนหรือคนหา (inquiry) เปนการสืบคนหรือหาขอมูล เหมือนการเปด 
สารบัญหนังสือเพียงแตผูเรียนปอนคําส่ังหรือคําถามแลวคอมพิวเตอรจะประมวลผลใหทราบ 
   (3) แบบแกปญหาหรือฝกการตัดสินใจ (problem solving) เปนการใหผูเรียนฝก
การพิจารณาขอมูลรายละเอียดของปญหาแลวตัดสินใจโดยมีเง่ือนไขกฎเกณฑให แลวเสนอปญหา
เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจจากนั้นเฉลยใหทราบพรอมเหตุผลประกอบ 
   (4) แบบมัลติมีเดีย (multimedia or hypermedia) เปนบทเรียนแบบสาขาท่ีเนน
การนําส่ือหลากหลายแบบมาใชในบทเรียนหรือใหรูปแบบภาษา HTML มาใชในการจัดทําส่ือ 
การเรียนการสอน 
   (5) แบบปญญาประดิษฐ (intelligent or intellectual CAI) ใชระบบผูเช่ียวชาญ
เพื่อใหโปรแกรมปรับเปล่ียนคําอธิบายตามความสามารถในการเรียนรูของผู เ รียน  เปน 
การปฏิสัมพันธท่ีใกลเคียงผูสอนจริง 
  กลาวโดยสรุป คอมพิวเตอรชวยสอน แบงออกเปน 5 ประเภทคือ 
   (1) แบบสาธิต มุงเนนเสนอกระบวนการตางๆ ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
อยางเปนลําดับข้ันตอน 
   (2) แบบสืบคนหรือคนหา เปนการสืบคนหรือหาขอมูลเหมือนการเปดสารบัญ
หนังสือ 
   (3) แบบแกปญหาหรือการฝกการตัดสินใจ เปนการใหผูเรียนฝกการพิจารณา
ขอมูลรายละเอียดของปญหาแลวตัดสินใจ 
   (4) แบบมัลติมีเดีย เปนบทเรียนแบบสาขาท่ีเนนการนําส่ือท่ีหลากหลายแบบมา
ใชในบทเรียน 
   (5) แบบปญญาประดิษฐ ใชระบบผูเช่ียวชาญเพื่อใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนตาม
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 
 3.  ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนและมีคุณคาสําหรับใชในการเรียนการสอนหลาย
ประการดงันี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 12) 
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   (1) คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจากความพยายามในการท่ีจะชวยใหผูเรียนท่ีเรียน
ออนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกทักษะและเพ่ิมเติมความรูเพื่อท่ีจะปรับปรุงการเรียน
ของตนเองใหทันผูเรียนอ่ืนได ดังนั้นผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปชวยในการสอน
ซํ้ากับผูเรียนท่ีตามไมทันหรือจัดการสอนเพ่ิมเติม 
   (2) ผูเรียนสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลา
และสถานะท่ีซ่ึงผูเรียนสะดวกและสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดตามตองการ 
   (3) คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไดรับการออกแบบมาอยางดี ถูกตองตามหลักการ
สามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน 
  นอกจากนี้ยังไดมีการสรุปประโยชนในดานการเรียนการสอนของคอมพิวเตอรชวย
สอนเปน 2 ลักษณะ (สุรสีห มณวรรณ, 2535, หนา 20-22) คือ 
  ประโยชนของผูเรียน 
   (1) ผูเรียนไดเรียนตามลําพังดวยตนเอง เปนอิสระจากผูอ่ืน 
   (2) เรียนรูเปนลําดับจากงายไปยากและไมสามารถแอบดูคําตอบกอน 
   (3) มีการใหผลปอนกลับทันที ถือเปนรางวัลของผูเรียนและหากมีสีภาพ สี หรือ 
เสียง จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานต่ืนเตนไมเบ่ืองาย 
   (4) ผูเรียนสามารถทบทวนหรือฝกปฏิบัติบทเรียนท่ีเรียนมาแลวไดบอยครั้ง ตาม
ตองการจนเกิดความแมนยําสามารถเรียนไดดีและเร็วกวาการเรียนการสอนตามปกติ 
   (5) ประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดทันทีโดยอัตโนมัติ 
   (6) ฝกใหผูเรียนมีเหตุผลเพราะตองคิดหาทางแกปญหาอยูบอย ๆ โดยเฉพาะ 
การเรียนการสอนแบบสืบคนหรือคนหา 
   (7) สามารถเลือกเรียนไดตามสะดวกของผูเรียนท้ังเวลาและสถานท่ี 
   (8) ปลูกฝงนิสัยความรับผิดชอบใหผูเรียนจากการเสริมแรงกระตุนใหอยากเรียน 
   (9) ผูเรียนสามารถมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน เพราะสามารถประสบความสําเร็จ
ในการเรียนดวยตนเอง และเม่ือตอบผิดก็ไมรูสึกอับอาย เพราะ ไมมีผูอ่ืนรูเห็น 
   (10) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางเต็มท่ี 
  กลาวโดยสรุป คอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
และรูปแบบของบทเรียนสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานในเนื้อหาท่ีไดศึกษาและสงผล
ใหปลูกฝงนิสัยความรับผิดชอบใหผูเรียนมีการเสริมแรงกระตุนใหอยากเรียนและมีทัศนคติท่ีดีตอ
วิชาท่ีเรียน 
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  ประโยชนตอผูสอน 
   (1) ชวยใหครูทํางานนอยลงในดานการสอนขอเท็จจริงตางๆ ทําใหมีโอกาสที่จะ
ใชเวลาในการเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ ทําใหเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนไดมากท่ีสุด 
   (2) ผูสอนมีเวลาที่จะปรึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอนของตนใหสูงข้ึน 
   (3) ผูสอนมีเวลาในการดูแลเอาใจใสการเรียนของแตละคนใหมากข้ึน 
   (4) ผูสอนมีเวลาในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมการสอนและส่ือการ
สอนหรือหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและกาวหนายิ่งข้ึน 
   (5) ชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาหรือแบบฝกหัดอยาง
เต็มท่ีตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนหรือตามท่ีผูสอนเห็นสมควร 
  กลาวโดยสรุป คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสงเสริมการเรียนการสอนใหกับ
ครูผูสอนและผูเรียนเปนอยางมาก ลดภาระงานของครูผูสอนใหทํางานนอยลง และมีเวลาศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
 4. ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ถึงแมวาจะมีขอดีหลายประการ แตคอมพิวเตอรชวยสอนก็ยังมีปญหาท่ีเกิดจาก 
การเรียนการสอนแนวน้ีอยูหลายประการเชนกัน(กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2536, หนา 139) คือ 
   (1) การออกแบบโปรแกรมเปนงานท่ีใชเวลาและความสามารถมาก 
   (2) โปรแกรมคอมพิวเตอรไมสามารถสอนเนื้อหาบางเนื้อหาในระดับสูง ๆ ของ
พุทธิพิสัยท้ังนี้ไมรวมทั้งจิตพิสัย ซ่ึงมีขอจํากัดมากข้ึนอีก 
   (3) เม่ือผูเรียนเริ่มจะชินกับคอมพิวเตอร ทําใหความกระตือรือรนและแรงจูงใจ
ในการเรียนลดลง 
   (4) บทเรียนคอมพิวเตอรไมสงเสริมพัฒนาการทางสังคม เพราะผูเขียนจะใชเวลา
และทักษะของการโตตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอรมากกวาผูสอนหรือผูรวมช้ันเรียนดวยกัน 
   (5) ผูเรียนบางประเภทไมชอบเรียนไปตามข้ันตนของโปรแกรม 
   (6) อุปกรณคอมพิวเตอรและส่ิงแวดลอมในการเรียนกับคอมพิวเตอร เชน 
หองเรียน สถานท่ี มีราคาสูง ทําใหไมสามารถใชกับทองถ่ินท่ีหางไกลความเจริญได 
  กลาวโดยสรุป การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเปนงานท่ีใชเวลาและ
ความสามารถ คอมพิวเตอรชวยสอนจะมีขอจํากัดคือ ผูเรียนไมไดสงเสริมการพัฒนาทักษะทาง
สังคม ไมสามารถสอนเนื้อหาในระดับพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับสติปญญาสูงๆ ได ไมสามารถทําหนาท่ี
แทนครูไดท้ังหมด ซ่ึงครูผูสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง
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เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียน ดังนั้นผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนมากไดทําการพัฒนา
โปรแกรมจนสามารถผลิตเอกสารท่ีเรียกวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีลักษณะเปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเพื่อลดขอจํากัดตางๆ จากการอานหนังสือปกติขอมูลจะถูกบันทึกลงในแผนซีดีซ่ึง
เก็บงายและพกพาสะดวก ใชไดท้ังในรูปแบบการอานและนําเสนอในลักษณะของมัลติมีเดียโดยใช
คอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนนวัตกรรมหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรูและ
ชวยครูผูสอนใหสามารถสอนผูเรียนไดทีละมากๆ ชวยสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
อีกดวย 
 
 การวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 1.  ความหมายความสําคัญการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  BorgGall and Morrish (1988 อางถึงใน พฤทธ์ิ ศิริบวรรณพิทักษ, 2531, หนา 21-24)
ไดกลาวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาการศึกษาไว ดังนี้การวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยพ้ืนฐานของ
การวิจัย เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชกันในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา
การศึกษาโดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลักก็คือเพื่อใชเปนกระบวนการใน 
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษาอันหมายถึง วัสดุครุภัณฑทาง
การศึกษาอันหมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแกหนังสือแบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง 
เทปโทรทัศน และโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ นักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา ดังนี้ 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัยเปน 
กลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา โดย
เนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปาหมายหลักคือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาอันหมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน 
ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ (Borg and Gall, 
1979, pp. 771-798 อางถึงใน พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, 2531, หนา 21-24) 
  การวิจัยและพัฒนาเปนการพัฒนาการศึกษา โดยพ้ืนฐานการวิจัยเปนกลยุทธหรือ
วิธีการสําคัญหนึ่งท่ีนิยมใชใชในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลักเหตุผล
และตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางการศึกษาหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามีความแตกตางจากการวิจัยการศึกษาประเภทอื่น 
คือ 
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   (1) เปาประสงค/จุดมุงหมาย การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดย 
การวิจัยพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษาแมวาการวิจัยประยุกต
ทางการศึกษาหลายโครงการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชนการวิจัยประยุกตทาง 
การศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบแตละผลิตภัณฑเหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบสมมุติฐาน
ของการวิจัยแตละคร้ังเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับสถานศึกษาท่ัวไป 
   (2) การนําไปใช การวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการ
นําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีท่ีเรียกวา “การวิจัยและ
พัฒนา” อยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มิใชส่ิงท่ีทดแทนการวิจัยทางการศึกษา แต
เปนเทคนิควิธีท่ีจะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยทางการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษาเปน
ตัวเช่ือมเพ่ือแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนท่ัวไป ดังนั้นการ
ใชกลยุทธวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ใหเปนประโยชนมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปความสัมพันธและ
ความแตกตาง 
 2. ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนาประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 11 ข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) การกําหนดผลผลิตทางการศึกษาหรือนวัตกรรมท่ีจะทําการพัฒนา ใน
ข้ันตอนแรกท่ีจําเปนท่ีสุดคือ ตองการกําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาท่ีจะวิจัยและพัฒนาคือ 
อะไรโดยตองกําหนดลักษณะท่ัวไป รายละเอียดของการใชวัตถุประสงคของการใชเกณฑใน 
การเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาท่ีจะวิจัยและพัฒนาอาจมี 4 ขอ คือ 
    (1.1) ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
    (1.2) ความกาวหนาทางวิชาการมีพอเพียงในการที่จะพัฒนาตอการวิจัยและ
พัฒนานั้นหรือไม 
    (1.3) บุคลากรท่ีมีอยู มีทักษะความรูและประสบการณท่ีจําเปนตอการวิจัย
และพัฒนานั้นหรือไม 
    (1.4) ผลผลิตนั้นจะพัฒนาข้ึนในเวลาอันสมควรไดหรือไม 
   (2) รวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ คือการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัย การสังเกต
ภาคสนามซ่ึงเกี่ยวของกับการใชผลผลิตการศึกษาท่ีกําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัยและพัฒนา
อาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพื่อหาคําตอบซ่ึงงานวิจัยและทฤษฎีท่ีมีอยูไมสามารถตอบได
กอนท่ีจะเร่ิมพัฒนาตอไป 
   (3) การวางแผนและการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 
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    (3.1) กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 
    (3.2) ประมาณการคาใชจาย กําลังคนและระยะเวลาท่ีตองใชเพ่ือศึกษาความ
เปนไปได 
    (3.3) พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 
   (4) พัฒนารูปแบบข้ันตอนของผลผลิต ข้ันนี้เปนข้ันตอนการออกแบบและจัดทํา
ผลผลิตการศึกษา ตามท่ีวางไว เชน เปนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน ก็
จะตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือฝกอบรมและเคร่ืองมือการประเมินผล 
   (5) ทดลองหรือทดสอบผลผลิต คร้ังท่ี 1 โดย การนําผลผลิต คร้ังท่ี 1 โดยการนํา
ผลผลิตท่ีออกแบบและจัดเตรียมไวไปทดลองใช เพื่อทดสอบคุณภาพข้ันตนของการนําผลผลิตใน 
โรงเรียนจํานวน 1 – 3 โรงเรียนใชกลุมเล็ก 6-12 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถามการสังเกต
และการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวเิคราะห 
   (6) ปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 1 นําขอมูลและผลของการทดลองใชจากข้ันตอนท่ี 1 
มาพิจารณาปรับปรุง 
   (7) ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังท่ี 2 ข้ันนี้นําผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลองเพื่อ
ทดสอบคุณภาพตามวัตถุประสงค โรงเรียน 5-15 โรงเรียนโดยใชกลุมตัวอยาง 30 - 100 คน 
ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะการทดสอบกอนเรียนและนําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
ของการใชผลผลิตคร้ังท่ี 2 นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากข้ันท่ี 2 มาพิจารณาปรับปรุง 
   (8) ปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 2 นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากข้ันท่ี 2 มา
พิจารณาปรับปรุง 
   (9) ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังท่ี 3 ข้ันนี้นําผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลอง 
เพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต โดยใชตามลําพังในโรงเรียน 10-13 โรงเรียนใชกลุม
ตัวอยาง 40 – 200 คนประผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณแลวรวบรวม
ขอมูลมาวิเคราะห 
   (10) ปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 3 นําข้ันท่ี 3 มาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือผลิตและเผยแพร
ตอไป 
   (11) เผยแพร เปนการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในท่ี
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สงไปลงเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษัท
เพ่ือผลิตจําหนายตอไปซ่ึงสอดคลองกับข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของไพโรจน เบาใจ (อางถึงใน
บุญเลิศ  ทัดดอกไม, 2539, หนา 78) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังนี้ 
     (11.1)  กําหนดจุดมุงหมาย 
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     (11.2)  การวิเคราะหโดยวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
      (11.2.1)  วิเคราะหเนื้อหาวิชา 
      (11.2.2)  วิเคราะหผูเรียน 
      (11.2.3)  วิเคราะหส่ือการเรียนการสอน 
     (11.3) การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
     (11.4) การผลิตส่ือ 
     (11.5) การทดลองและปรับปรุงแกไข 
      (11.5.1)  การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 
      (11.5.2)  การทดลองเปนกลุมยอยและปรับปรุงแกไข 
      (11.5.3)  การทดลองเปนกลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและ
ปรับปรุงและแกไข 
     (11.6) การเผยแพร 
  กลาวโดยสรุป การวางแผนการวิจัยและพัฒนา เปนการกําหนดวัตถุประสงควิธีการ
ในการศึกษาใหเปนรูปแบบข้ันตอนและมีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแกไขและนําไปใชได
อยางจริงจัง 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
 
 1. ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถนํามาใชงานในดานการจัดการเรียนการสอนไดใน
หลายรูปแบบ จึงมีผูใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
  ขนิษฐา ชานนท (2532, หนา 7) กลาวถึง คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรมาใช เปนเครื่องมือในการเรียนการสอน  โดยที่ เนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  และ
แบบทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึนในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมักเรียกวา courseware นักเรียน
จะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร โดยคอมพิวเตอรจะสามรถเสนอเนื้อซ่ึงอาจเปนท้ังในรูป
ตัวหนังสือและภาพกราฟก สามารถตามคําถาม รับคําตอบจากนักเรียน ตรวจคําตอบ และแสดงผล
การเรียนรูในรูปของขอมูลปอนกลับ (feedback) ใหแกนักเรียน 
  ถอนมพร เลาหจรัสแสง (2541, หนา 7) ใหความหมายไววา หมายถึง ส่ือการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอรอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือ
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ประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศนและเสียงเฟอ
ถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด 
  วิภา อุตมฉันท (2544, หนา 80-81) กลาววา คอมพิวเตอรเปนส่ือท่ีเนนการโตตอบ
หรือมีปฏิสัมพันธระหวางผูใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงเปนส่ือท่ีสามารถบรรจุทุกส่ิง
ทุกอยางท่ีตองการแสดงบนหนาจอ (display) ไดแก ขอความ (text) ภาพ (picture) ภาพเคล่ือนไหว 
(animation) ภาพวีดิทัศน (video footage) กราฟก (graphic) แผนภูมิ (chart) สามารถใชสี ลงเสียง 
เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนการสอนในหอง โดยคอมพิวเตอรจะนําเนื้อหา
และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวยรวมในกระบวนการการเรียนการสอนตามแบบการส่ือสารสอน
ทาง  อนุญาตใหผูเรียนทํากิจกรรมโตตอบกับบทเรียนและไดรับขอมูลยอนกลับ 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545, หนา 12) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนไววา
คอมพิวเตอรชวยสอน (compiter assisted instruction) เปนศัพทเดิมท่ีเคยนิยมใชในอเมริกา มี
ความหมายวา การสอนโดยคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองชวย แตปจจุบันมีผูนิยมคําวา CBI (computer 
based training) คําใหมนี้ถาแปลตามหัว หมายถึง การสอนหรือการฝกอบรมโดยใชคอมพิวเตอร
เปนหลัก นอกจากน้ีในสหรัฐอเมริกาก็ยังนิยมใชกันอีกคําหนึ่งคือ CMI (computer managed 
instruction) นั่นคือเปล่ียนตัวสุดทายจากการสอน (learning) ตองอาศัยบุคคลท่ี 3 เขามารวม หรือ 
หมายถึงการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตางๆ เชน สังคมศาสตร 
วิทยาศาสตร ศิลปะศาสตรและภาษาไทย เปนตน 
 2. หลักการของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  ธวัช รัตนมนตรี (2533, หนา 23) กลาววา หลักการในการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ของ Orwing มีดังนี้ 
   (1) ใชเปนรายบุคคล(individualized) ไมโครคอมพิวเตอรสวนใหญไดรับการ
ออกแบบเพื่อใชสําหรับสวนบุคคล ดวยเหตุนี้ถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีใชไดผลดีท่ีสุด 
   (2) มีการตอบโตอยางทันที (immediate feedback) คอมพิวเตอรสามารถ
ประมวลผลของขอมูลท่ีนักเรียนปอนเขาไปและตอบโตออกมาโดยเร็ว ทําใหนักเรียนไดรับ 
การตอบสนองทันทีท่ีนักเรียนไดตอบปญหา ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนตัวกระตุนความสนใจของนักเรียนได
เปนอยางดี โปรแกรมท่ีเขียนจะสามารถเสริมแรงนักเรียนท่ีตอบปญหาไดถูกและสามารถชวย
แกปญหาได ถานักเรียนตอบผิดเสนอบทเรียนใหมถาบทเรียนเกาใชไมไดผล 
   (3) เปนกระบวนการติดตามความกาวหนาของนักเรียน (track learners process) 
นอกจากความสามารถท่ีตอบสนองไดรวดเร็วแลว คอมพิวเตอรยังสามารถเก็บรายงานผลของ
นักเรียนไดดวย จึงเปนไปไดท่ีคอมพิวเตอรจะชวยติดตามความกาวหนาของนักเรียน ซ่ึงนักเรียนใช
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ขอมูลเหลานี้ตรวจสอบเพ่ือการประเมินผลการเรียนของตนเอง ครูใชขอมูลเพื่อความกาวหนาของ
นักเรียนไมทํากิจกรรมตอ คอมพิวเตอรก็จะตักเตือนนักเรียนโดยอัตโนมัติ 
   (4) ปรับใหทันสมัยไดงาย (each of updating) เนื่องจากขอบเขตของหลักสูตร
และเนื้อหาวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นในการดัดแปลงเพิ่มเติมแกไขโปรแกรมที่เขียน
ไวแลวสามารถทําไดงาย 
   (5) โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ไมสามารถทํางานไดอยางเหมือนคน เชน 
ในเร่ืองของมนุษยสัมพันธ ฉะนั้นการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนจะใชแทนครูเลยไมได
ดวยเหตุนี้จึงนํามาเปนสวนหนึ่งหรือชวยสอนเทานั้น การแกปญหาเหลานี้ขึ้นอยูกับการเขียน
โปรแกรมใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา เชน โปรแกรมท่ีสรางข้ึนใหนักเรียนกับครูรวมทํากิจกรรม
เพื่อสงเสริมใหมนุษยสัมพันธมากข้ึน 
   (6) การเขียนโปรแกรมที่ดีตองอาศัยความชํานาญอยางมาก เพราะบางโปรแกรม
มีตัวอักษรมากเกินไปทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย  การสรางภาพที่ไมมี สีสัน  ไมมี 
การเคล่ือนไหว และไมมีเสียงประกอบจะทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือ การสรางภาพท่ีมีสีสัน มี 
การเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบจะทําใหนักเรียนเห็นกระบวนการตางๆ อยางชัดเจนและ
สนุกสนานตอการเรียน 
 3. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  คอมพิวเตอรชวยสอนมีอยูหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับผูสอนและผูเขียนโปรแกรมซ่ึง
แบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2536, หนา 168) 
   (1) การฝกทักษะและการทําแบบฝกหัด (drill and practice) เปนท่ีรูจักกันดีมา
ตั้งแตเร่ิมแรก โดยมักจะเร่ิมตนดวยการเตรียมเนื้อหามาใหอาน แลวใชแบบฝกหัดเปนการวัดความ
เขาใจ แบบฝกหัดในลักษณะน้ีจะเปนบทเรียนส้ันๆ สวนใหญใชในการฝกทักษะและทําแบบฝกหัด
อาจเปนทักษะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางๆ รวมทั้งการอานและการสะกดตัวอักษรดวย 
หรืออาจเปนทักษะอ่ืนๆ ท่ีตองทําซํ้าๆ กัน การฝกทักษะและแบบฝกหัดสวนใหญจะใชเสริม
บทเรียนเม่ือผูสอนสอนบทเรียนบางอยางไปบางแลว  แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจาก
คอมพิวเตอร เปนการวัดความรูความเขาใจ ทบทวนและชวยเพิ่มความรูและความชํานาญ ลักษณะ
ของแบบฝกหัดท่ีนิยมกันมากคือ การจับคู การชี้วาถูกหรือผิด การเลือกขอท่ีถูกจากตัวเลือกการใช
คอมพิวเตอร ในกรณีนี้จะมีประสิทธิภาพดีถาโปรแกรมมีประสิทธิภาพดี โปรแกรมในการฝกทักษะ
และทําแบบฝกหัดนี้ไมเพียงพอจะชวยนักเรียนในดานความทรงจํา แตยังชวยในดานการฝกหัดให
คิดดวย เพราะคอมพิวเตอรจะเปนฝายตั้งคําถามใหนักเรียนเปนผูตอบตลอดเวลาถานักเรียนไมรูจัก
คิดก็จะไมสามารถตอบคําถามนั้นๆ ได 
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   (2) การสอนเฉพาะราย (tutorial instruction) เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใช
สอนแทนครูในเนื้อหาเฉพาะบางตอน ซ่ึงนักเรียนอาจจะเรียนไมทัน หรือขาดเรียนในวันท่ีนักเรียน
สวนใหญเรียนในเร่ืองนั้นๆ การเรียนแบบนี้เปนการเรียนรายบุคคล นักเรียน 1 คนตอ คอมพิวเตอร 
1 เคร่ือง คอมพิวเตอรจะเปนผูตั้งคําถามและนักเรียนจะเปนผูตอบ ถานักเรียนตอบไดคอมพิวเตอรก็
จะถามตอไป การเรียนรูจึงเกิดจาการท่ีนักเรียนคิดเพ่ือท่ีจะตอบคําถาม การสอนดวยวิธีนี้เหมาะ
สําหรับการสอนแนวคิดใหมๆ หรือความคิดรวบยอดบางประการแกนักเรียน การเรียนการสอน
แบบนี้เปนการเรียนการสอนรายบุคคล เปนการสอนที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
ของนักเรียน เพราะนักเรียนเรียนดวยตนเองตามความสามารถและระดับสติปญญาของตนในกรณีนี้
คอมพิวเตอรอาจสอนไดดีกวาครู เพราะเปนการเรียนรายบุคคล นักเรียนบางคนอาจใชเวลามากใน
การเรียนจนกวาจะจบบทเรียน แตบางคนก็ใชเวลานอย การเรียนแบบนี้จึงเปนการเรียนการสอน
ตามศักยภาพของนักเรียนอยางแทจริง 
   (3) สถานการณจําลอง (simulation) เปนวิธีการสอนโดยคอมพิวเตอรเสนอ
ประสบการณท่ีจําลองมาจากของจริง เพื่อใหนักเรียนเผชิญกับปญหาตางๆ ใหนักเรียนมีโอกาส
ทดลองแกปญหาเพราะบางคร้ังประสบการณจริงก็เส่ียงหรือแพงเกินไป เชน การเรียนขับเคร่ืองบิน
เปนตน การเรียนการสอนแบบนี้จะชวยใหนักเรียนมีความรูและความชํานาญอยางแทจริง
ความสําเร็จของนักเรียนจึงอยูท่ีความสามารถในการจําลองสถานการณ ซ่ึงแบงไดเปน 3 ลักษณะ
ใหญๆ คือ 
    (3.1) การจําลองสภาพการทํางาน(task performance simulation) เชน 
การจําลองสภาพการขับเคร่ืองบิน การขับรถ เปนตน 
    (3.2) การจําลองสภาพแบบจําลองระบบ(system modeling simulation) เชน
จําลองระบบการจัดการจราจร การเดินรถทางเดียวในนครหลวง เพื่อดูวาจะมีวิธีแกไขปญหาอยาง
ใดหรือไม กอนจะลงมือทําบนถนนจริง 
    (3.3) การจําลองสภาพประสบการณ(experience/ encounter simulation) เชน 
การทดลองทํางานหรือการตัดสินใจบางเร่ือง โดยท่ีเหตุการณจริงยังไมเกิดแตนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณวา ประสบการณของตนจะเปนอยางไรถาอยูในสภาพการณนั้น ทําใหคิดลวงหนาไดวา
ควรจะพิจารณาปจจัยอะไรบาง รูวาจะมีความรูสึกความคิดเห็นตางๆ อยางไร 
   (4) เกมการเรียนการสอน (instruction game) เปนการเรียนรูจากการเลน ชวยให
นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักวิชาการท่ีนักเรียนยังไมเคยเรียนมากอน ทําใหนักเรียนไดความรูและ
ความสนุกสนานพรอมๆ กัน เปาหมายสําคัญของเกมการเรียนการสอนคือ ชวยใหเด็กไดเรียนรูเปน
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สําคัญและมีสวนท่ีเหมือนกับเกมท่ัวๆ ไป คือ เปนการแขงขันเพื่อชัยชนะและนําไปสูการเรียนรูเกม
การเรียนการสอน มี 2 ประเภท คือ 
    (4.1) เกมการแขงขัน เปนเกมท่ีมองแตชัยชนะสอนใหเปนตัวของตัวเองทํา
ใหอยากประสบผลสําเร็จ 
    (4.2) เกมการรวมมือ เปนการแกปญหาของกลุม สอนการทํางานเปนกลุม 
เชน เกมที่ตองชวยเหลือพึ่งพากันกันนักเรียนแตละคนมีความสามารถพิเศษแตกตางกันแตมี
เปาหมายรวมกันคือ ชวยใหทุกคนอยูรอด เกมการเรียนการสอนน้ีสามารถนําไปใชอยางกวางขวาง
ในหลายสาขาวิชาไมวาจะเปนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรหรือภาษาศาสตร 
   (5) การคนพบ (discovery) ประสบการณเปนครูท่ีดี การใหโอกาสนักเรียนมี
ประสบการณในดานตาง ๆ มานักเรียนจะแกไขโดยการเรียนจากประสบการณของตนเอง โดย 
การเสนอปญหาใหนักเรียนแกไข โดยการลองผิดลองถูก หรือวิธีจัดระบบเขามาชวย เชน นักขายท่ี
มีความสนใจจะขายสินคาเพื่อเอาชนะคูแขง โปรแกรมจะจัดใหมีสินคาหลายประเภทเพื่อใหนักขาย
ทดลองจัดแสดงและเลือกวิธีการวาขายสินคาอยางไรจึงจะทําใหลูกคาซ้ือสินคาของตน 
   (6) การสาธิต (demonstration) เปนวิธีการสอนท่ีดีวิธีหนึ่งท่ีผูสอนมักจะใชเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การสอนแบบน้ีครูจะเปนผูแสดงใหนักเรียน
ดู เชน แสดงข้ันตอนเก่ียวกับทฤษฏีทางวิทยาศาสตร การสาธิตดวยคอมพิวเตอรจะใหเสนกราฟท่ี
สวยงาม ตลอดจนสามารถมีสีและเสียงประกอบได เชน การสาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห
ในระบบสุริยะจักรวาล การหมุนเวียนของโลหิต โครงสรางของอะตอม ความสัมพันธระหวาง
ระยะทาง ความเร็วและความเรง การไหลของกระแสในมหาสมุทร เปนตน 
   (7) การทดสอบ (test) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมักจะรวมเอาการทดสอบพื่อ
เปนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเขาไปดวย โดยคํานึงถึงหลักการตางๆ ตอไปนี้ 
    (7.1)  การสรางขอสอบ 
    (7.2)  การจัดการสอบ 
    (7.3) การตรวจใหคะแนน 
    (7.4) การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 
    (7.5) การสรางคลังขอสอบและการจัดใหผูสอบสุมเลือกขอสอบเอง 
   (8) การแกปญหา (problem solving) คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้ จะเนนให
ฝกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการกําหนดเกณฑใหแลวนักเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการให
คะแนนหรือน้ําหนักกับเกณฑแตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร นักเรียนจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา กลาวคือ รูจักเลือกสูตรมาใชใหตรงกับปญหา 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  28 

นักเรียนอาจตองทดเลขในกระดาษกอนจะเลือกขอท่ีถูกได ซ่ึงการทําเชนนี้ผูสอนอาจไมไดตองการ
เพียงคําตอบท่ีถูกเพียงอยางเดียว ยังตองการข้ันตอนท่ีนักเรียนทํา เชน ถาเลือกขอ ข.แปลวา สูตรผิด 
ถาเลือกขอ ค. แปลวา คํานวณผิด ถาเลือกขอ ง. แปลวาไมเขาใจเลย เปนตน 
   (9) บทสนทนา (dialogue) วิธีนี้ไดรับความนิยมมากเชนกัน ถึงแมวิธีการสรางจะ
ยุงยาก กลาวคือพยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอนและนักเรียน โดยเลียนแบบการสอนใน
หองเรียนเพียงแตวาแทนที่จะใชเสียงตอบก็อาจจะเปนจอภาพแลวมีการสอนดวยการตั้งคําถาม
ลักษณะในการใชแบบสอบถามก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ง เชน บทเรียนสําหรับนักเรียนแพทย
อาจเปนสมมติสภาพคนไขใหนักเรียนกําหนดวิธีการรักษาใหได 
   (10)  การไตถาม (inquiry) คอมพิวเตอรชวยสอนสามารรถใชในการคนหา
ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด กฎเกณฑตางๆ หรือขาวสารที่เปนประโยชนในแบบการใหขอมูล
ขาวสารน้ีคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีมีประโยชน ซ่ึงสามารถแสดงไดทันทีเม่ือ
นักเรียนตองการดวยระบบงายๆที่นักเรียนสามารถทําไดเพียงแตกดหมายเลขหรือใสรหัสหรือตัวยอ
ของแหลงขอมูลนั้นๆ การใสรหัสหรือหมายเลขของนักเรียนนี้จะทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยสอน
แสดงขอมูลซ่ึงจะตอบคําถามของนักเรียนตามตองการ 
   (11)  แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันได ตามธรรมชาติของนักเรียนการสอนซ่ึงมีความตองการวิธีการสอน
หลายๆแบบ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคในการเรียนการสอน นักเรียนและองคประกอบหรือ
ภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนหนึ่งอาจมีท้ังลักษณะท่ีเปนการใชเพื่อการสอน
(tutorial) เกม (game) การไตถาม (inquiry) รวมท้ังประสบการณแกปญหา (problem solving)ก็
เปนได 
 4. ลักษณะการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร 
  นักเรียนจะมานั่งหนาจอคอมพิวเตอรและเร่ิมติดตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใช
รหัสผาน คอมพิวเตอรจะสงขอความปรากฏบนจอภาพวานักเรียนคนนั้นมีสิทธ์ิจะเรียนหรือไมวิชา
อะไร ตอไปนักเรียนจะเลือกเรยีน คอมพิวเตอรก็จะตรวจดูวาเรียนไปถึงไหนแลว จากน้ันก็จะสอน
ตอไปโดยวิธีการเสนอบทเรียน ถามปญหา นอกจากนี้คอมพิวเตอรสามารถทดสอบและเก็บคะแนน
การทดสอบของนักเรียนไดและสามารถตรวจสอบไดวานักเรียนใชเวลาหรือตอบคําถามนานเทาใด 
แบบฝกหัดหรือปญหาดังกลาวแมจะเปนปญหาแบบเดียวกัน แตคอมพิวเตอรจะมีวิธีการเสนอ
คําถามตางๆ กัน ทําใหนักเรียนไมสามารถลอกแบบกันได เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึงครูผูสอนก็อาจจะ
ถามคอมพิวเตอรเพื่อดูคะแนนของแตละคนและจะทราบวานักเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองไป
ในทางดีข้ึนหรือไม นักเรียนคนไหนพัฒนาตนเองนอยเกินไปครูก็สามารถเรียกนักเรียนเปนสวนตัว
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มาสอบถามวามีปญหาใดบาง เพราะบางทีโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทําไวอาจจะไมเหมาะสมกับ
นักเรียน ครูก็จะปรับปรุงโปรแกรมใหมใหเหมาะสมกับนักเรียนตอไป และถาเปนเพราะตัวนักเรียน
เองครูก็สามารถอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในวิชานั้น โดยท่ีครูจะทราบวาจุดไหนท่ีนักเรียนยังไม
เขาใจดี ครูจะไดแกไขไดถูก ทําใหการเรียนเปนไปอยางไดผลดียิ่งข้ึน 
  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุปไดวาการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา
สามารถนํามาใชไดหลายรูปแบบ เชน การสอนเสริม การฝกทักษะและการปฏิบัติการแกปญหา
สถานการณจําลองและเกม แตขอจํากัดในการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอน
คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรราคาแพง บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรยังไมมี 
  อินทิรา ชูศรีทอง (2541, หนา 40) ลักษณะโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะเชนเดียวกับบทเรียนโปรแกรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
อ่ืนๆ ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากเอกสารมาเปนส่ิงท่ีปรากฏอยูหนาจอคอมพิวเตอร โดยมีลักษณะท่ี
สําคัญ 9 ประการ ดังนี้ 
   (1) เนื้อหาวชิาท่ีสอนแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ เรียกวา กรอบ (frame) แต
ละกรอบจะบรรจุขอความท่ีตองการใหนักเรียนไดเรียน เปนขอความท่ีกะทัดรัด แตส่ือความหมาย
ไดสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
   (2) แตละกรอบจะตองกําหนดใหการตอบสนองจากนักเรียนในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงอาจเปนการตอบคําถามหรือการเติมคํา หรือตอบสนองดวยการปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่งกอนท่ีจะศึกษาในกรอบถัดไป 
   (3) บทเรียนแตละบทควรกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน นักเรียน
สามารถตรวจสอบประเมินได 
   (4) การใหผลยอนกลับ (feed back) หลังจากไดแบบฝกหัดหรือตอบคําถามใดๆ
แลวควรมีการยอนกลับทันที ซ่ึงเปนการเสริมแรงที่สําคัญมากและเปนจุดเดนของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
   (5) การจัดเรียงกรอบตางๆ ควรเรียงจากงายไปหายาก จากของเกาไปสูของใหม
โดยยึดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก ปรับการเรียนรูเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ 
   (6) บทเรียนควรมีการทดลองและปรับปรุงอยู เสมอ สามารถยืดหยุนไดให
เหมาะสมกับนักเรียนซ่ึงมีความแตกตางกัน 
   (7) ขอความในบทเรียนจะตองเปนคําสอนท่ีสมบูรณในตัวเอง 
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   (8) บทเรียนตองไมผูกพันกับเวลา จะเร็วหรือชาข้ึนอยูกับความสามารถของแต
ละบุคคล การใชบทเรียนไมจําเปนตองอยูในการดูแลของผูสอน ควรเปนการเรียนท่ีมีอิสระไมอยู
ภายใตการดูแลของใคร 
 5. ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  ในการพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาใชการเรียนการสอนเพื่อใหได
บทเรียนท่ีมีคุณภาพ ควรพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้ 
   (1) เนื้อหาถูกตองเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเรียนการสอน 
   (2) เปนบทเรียนท่ีสามารถใชไดงาย นักเรียนไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรมากอนก็สามารถเขาสูโปรแกรมและออกจากโปรแกรมและออกจากโปรแกรมและ
สามารถทําตามท่ีโปรแกรมกําหนดไวใหได 
   (3) มีความชัดเจน การนําเสนอเนื้อหาบนจอภาพชัดเจน ไมสับสน คําอธิบายบน
จอภาพกระชับไดใจความ ทําใหผูเรียนสบายไมเกิดความกลัวในขณะเรียน 
   (4) มีจํานวนกรอบตอเนื้อหาแตละตอนเหมาะสม คือ มีความหลากหลาย เพื่อ
ไมใหเกิดการเบ่ือในขณะเรียน 
   (5) ใชภาษา หรือคําบรรยายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
   (6) กระตุนใหนักเรียนสนใจ มีปฏิกิริยาโตตอบระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับ
นักเรียน เชน แสดงภาพใหนักเรียนไดรูวาคําถามนั้นถูกตอง 
   (7) ประเมินผลของนักเรียนได การประเมินผลระหวางการเรียนสามารถพิจารณา
ไดจากจํานวนคําตอบท่ีนักเรียนตอบถูก หรือจากเวลาท่ีนักเรียนใชในการตอบ 
 6. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ทักษิณา สวนานนท (2530, หนา 221) กลาวถึงแนวคิดการออกแบบการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรวา ตองไดรับความรวมมือจากนักคอมพิวเตอร นักการศึกษา ผูเช่ียวชาญของ
สาขาท่ีสรางบทเรียน เม่ือผูเช่ียวชาญสาขาวิชากําหนดขอบเขตของเน้ือหาใหแลวนักศึกษาจะแบง
เนื้อหาออกเปนสวนๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบของโปรแกรมบทเรียน กลาวคือ แบงออกเปน กรอบๆ 
กําหนดใหมีการเสนอกรอบทีละกรอบตามดวยแบบฝกหัดและแบบทดสอบ มีการอธิบายคําตอบท่ี
ผิดและวิเคราะหคําตอบท่ีผิด เพื่อดูวาทําไมจึงผิด 
  ศิริชัย สงวนแกว (2534, หนา 174) กลาวถึง การออกแบบ (instruction design) เปน
การกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการทํางานของโปรแกรม โดยเปนหนาท่ีของนักศึกษาหรือ
ครูผูสอนท่ีมีความรอบรูในเน้ือหาหลักจิตวิทยา วิธีการสอน การประเมินผล ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีตอง
รวมกันพัฒนาดังนี้ 
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   (1) วิเคราะหเนื้อหา ครูสอนจะตองมีการประชุมปรึกษาตกลงและทําการ
เลือกสรรเนื้อหาวิชาท่ีจะนํามาเปนบทเรียนคอมพิวเตอร โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
    (1.1) เลือกเน้ือหาท่ีมีการฝกหัดทักษะทําซํ้าบอยๆ ตองมีภาพประกอบ 
    (1.2) เลือกเน้ือหาท่ีคาดวาจะชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากวาวิธีเดิม 
    (1.3) เนื้อหาบางอยางท่ีสามารถจําลองอยูในรูปของการสาธิตได โดยหากทํา
การทดลองจริงๆ อาจจะมีอันตรายหรือตองใชวัสดุส้ินเปลืองหรืออุปกรณมีราคาแพง 
   (2) ศึกษาความเปนไปได เร่ืองนี้เปนเร่ืองจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาความเปนไป
ไดท้ังนี้เพราะแมวาคอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงใดแตก็มีจํากัดในบางเร่ือง ดังนั้นเม่ือครู
สอนไดเลือกเน้ือหาและวิเคราะหออกมาแลววาเนื้อหาตอนใดท่ีจะทําเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอน ก็จําเปนจะตองมีการปรึกษากับฝายเทคนิคหรือครูผูเขียนโปรแกรม โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
    (2.1) มีบุคลากรท่ีมีความรูท่ีจะพัฒนาโปรแกรมไดตามความตองการหรือไม 
    (2.2) จะใชระยะเวลายาวนานในการพัฒนามากเกินกับการสอนแบบ
ธรรมดา หรือพัฒนาดวยส่ือการสอนแบบอ่ืนๆ ไดหรือไม 
   (3) กําหนดวัตถุประสงค เม่ือพิจารณาความเปนไปไดในเร่ืองการเขียนโปรแกรม
และทุนสนับสนุนแลว ข้ันตอนตอไปนี้ก็เปนเร่ืองของการกําหนดคุณสมบัติของส่ิงท่ีคาดหวังจาก
นักเรียนกอนและหลังจากการใชโปรแกรม โดยระบุส่ิงตอไปนี้ 
    (3.1) ความรูพื้นฐานของนักเรียนตองทราบอะไรบางกอนท่ีจะมาใช
โปรแกรม 
    (3.2) ส่ิงท่ีคาดหวังจากนักเรียนหลังการใชโปรแกรม 
   (4) ลําดับข้ันตอนการทํางานนําเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหและส่ิงท่ีคาดหวัง
จากนักเรียนมาผสมผสานเรียงลําดับ วางแนวการเสนอในรูปของ storyboard และ flow chart ซ่ึงมี
หลักการนําเสนอคลายๆ กับภาพสไลดโดยเนนในเร่ืองตอไปนี้ 
    (4.1) ภาษาท่ีใชเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม 
    (4.2) ขนาดขอความใน 1 จอภาพ 
    (4.3) ขนาดของตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
  สุกรี  รอดโพธ์ิทอง  (2531, หนา  75) ไดเสนอเทคนิคการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเนื้อหาใหม เพ่ือเปนส่ือกลางในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเนนการผสมผสานของ กราฟก สี ภาพเคล่ือนไหว การเปรียบเทียบ การใหตัวอยางท่ีเปน
รูปธรรม ใหขอมูลยอนกลับท่ีเปนภาพ ฯลฯ ข้ันตอนการออกแบบนี้ดัดแปลงจากกระบวนการเรียน
การสอน 9 ข้ันตอน ของ Gagne ดังนี้ 
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   (1) การเราความสนใจใหพรอมท่ีจะเรียน ทําไดโดยการใชภาพ สี และเสียง 
ประกอบในการสรางหัวเร่ือง ควรใชกราฟกขนาดใหญ งาย ไมซับซอน มีการเคล่ือนไหวที่ส้ันและ
งาย ใชสีและเสียงเขาชวยใหสอดคลองกับกราฟก ภาพควรคางอยูบนจอจนกวานักเรียนจะเปล่ียน
ภาพในกราฟก ควรบอกชื่อเร่ืองท่ีจะเรียนแสดงบนจอไดรวดเร็วและควรเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียนดวย 
   (2) บอกวัตถุประสงคการเรียน ในข้ันนี้นอกจากจะทําใหนักเรียนรูลวงหนาถึง
ประเด็นสําคัญของเนื้อหาแลว ยังเปนการบอกถึงเคาโครงของเน้ือหาเพื่อการเรียนรู มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน อาจบอกเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงคท่ัวไปซ่ึงจะตองคํานึงดวยวาควร
ใชคําส้ันๆ และเขาใจงาย หลีกเล่ียงคําท่ียังไมรูจักและเขาใจ โดยท่ัวไปไมควรกําหนดวัตถุประสงค
หลายขอเกินไป ถาเปนบทเรียนใหญควรมีจุดประสงคกวางๆ ตอดวยเมนู (menu)  แลวจึงมี
วัตถุประสงคยอยปรากฏทีละขอ โดยใชกราฟกงายๆ และการเคล่ือนไหวเขาชวย 
   (3) การทบทวนความรู เดิม  เปนการประเมินความรู เดิม  เตรียมนักเรียน  
การทบทวนไมจําเปนตองเปนไปตามการทดสอบเสมอไป ในข้ันนี้ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออก
จากเนื้อหาหรือแบบทดสอบไดตลอดเวลา 
   (4) ใหเนื้อหาและความรูใหม ควรใชภาพประกอบเน้ือหาท่ีกะทัดรัด งายและได
ใจความ ภาพท่ีดีไมควรมีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลานาน ไมเกี่ยวกับเนื้อหา เขาใจยากหรือ
ออกแบบไมเหมาะสม การออกแบบโปรแกรมในสวนเน้ือหาควรคํานึงดวยวาควรใชภาพประกอบ
เฉพาะเนื้อหาท่ีสําคัญ อาจใหกราฟกลักษณะตางๆ เชน แผนภาพ แผนภูมิ ภาพเปรียบเทียบ ชวยใน
เนื้อหาท่ียากและภาพซับซอนควรใชตัวช้ีแนะ เชน การขีดเสนใต การตีกรอบ การกระพริบ แตไม
ควรใชกราฟกท่ีไมจําเปนและไมควรใชสีเกิน 3 สีในจอสี ใชคําท่ีคุนเคยการโตตอบควรหลากหลาย
แบบ 
   (5) แสดงความสัมพันธของเนื้อหา นักเรียนจะจําไดดีถาบทเรียนท่ีระบบ 
การนําเสนอเนื้อหาดี และสัมพันธกับประสบการณเดิมของนักเรียน ควรแสดงใหเห็นวาสวนยอยมี
ความสัมพันธกับสวนใหญ และส่ิงใหมมีความสัมพันธกับความรูเดิมของนักเรียน บางคร้ังควรให
ตัวอยางท่ีแตกตางกันบาง ถาเนื้อหายากควรใหตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมและควรกระตุนประสบการณ
เดิม 
   (6) กระตุนการตอบสนอง เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนรวมคิด รวมทํา
กิจกรรม ซ่ึงยอมทําใหนักเรียนจําเนื้อหาไดดี ควรใหนักเรียนตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่งเปนคร้ังคราว
ไมควรใหคําตอบยาว ควรเราความคิดอาจใชกราฟกหรือเกมชวยในการตอบสนองของนักเรียน
คําถามและผลยอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกัน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  33 

   (7) การใหขอมูลยอนกลับบทเรียนจะกระตุนความสนใจของนักเรียนไดมากถา
บทเรียนนั้นทาทายผูเลน โดยบอกจุดหมายท่ีชัดเจนและใหผลยอนกลับเพื่อบอกวานักเรียนอยู
ตรงไหนหางจากเปาหมายเทาใด และควรคํานึงดวยวาผลยอนกลับควรใหทีหลังจากนักเรียน
ตอบสนอง เชน บอกใหนักเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิด การแสดงคําถามและผลยอนกลับควรอยู
ในกรอบเดียวกัน ควรใชภาพงายๆ ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาเขาชวย หลีกเล่ียงการใชภาพท่ีตื่นตาเพื่อ
หลีกเล่ียงการที่นักเรียนทําผิด 1-2 คร้ัง อาจใชเสียงสูงเม่ือทําถูกเสียงตํ่าเม่ือทําผิด ใชการใหคะแนน
หรือภาพเพื่อบอกความใกลไกลจากจุดมุงหมาย และควรเปล่ียนรูปแบบของผลยอนกลับบาง เพื่อ
เราความสนใจ 
   (8) การทดสอบเปนการประเมินผลการเรียนและใหนักเรียนสามารถจําไดควร
คํานึงดวยวา แบบทดสอบตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียนและใหนักเรียน ขอทดสอบ คําตอบและ
ขอมูลยอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกันและข้ึนตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว ไมควรใหนักเรียนพิมพ
คําตอบยาวเกินไป ควรใหผลยอนกลับคร้ังเดียวในหนึ่งคําถาม และควรบอกนักเรียนถึงวิธีท่ีจะตอบ
ใหชัดเจน ควรใชภาพประกอบในการต้ังคําถาม ไมควรตัดสินคําตอบวาผิดถาพิมพผิดวรรคตอน 
หรือใชแบบตัวอักษรเชนตอบเปนตัวพิมพแทนท่ีจะเปนตัวเขียนในภาษาอังกฤษ เปนตน 
   (9) การนําความรูไปใชควรใหนักเรียนทราบวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับ
ความรูเดิมอยางไร เพื่อทบทวนแนวคิดสําคัญเสนอแนะสถานการณท่ีความรูใหมอาจทําประโยชน
ไดและบอกนักเรียนถึงแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอเนื่อง 
 7. ทฤษฎีการเรียนรูท่ีเก่ียวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
  ในดานของทฤษฎีการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ถนอมพร 
(ตัน พิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541,  หนา 51) เสนอไวดังนี้ ทฤษฎีหลักๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู
ของมนุษยและสงผลกระทบตอแนวคิดในการออกแบบโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอนแก 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism) ทฤษฎีปญญานิยม (cognitive flexibility) 
   (1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism) เปนทฤษฎีซ่ึงเช่ือวา มนุษยและ 
การเรียนรูของมนุษย ส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียังมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง ซ่ึงเช่ือวาการตอบสนองกับส่ิงเราของมนุษยจะ
เกิดข้ึนควบคูกันในชวงเวลาท่ีเหมาะสม การเรียนรูของมนุษยเปนพฤติกรรมแบบแสดงอาการ
กระทํา ซ่ึงมีการเสริมแรงคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีออกแบบนักเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหา
ในลําดับท่ีเหมือนกันและตายตัว 
   (2) ทฤษฎีปญญานิยม (cognitive) พฤติกรรมของมนุษยเปนเร่ืองภายในจิตใจ 
มนุษยไมใชผาขาวท่ีใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนษุยมีความนึกคิด มีอารมณ มีจิตใจและ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  34 

ความรูสึกภายในท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรจะคํานึงถึงความ
แตกตางภายในของมนุษยดวย ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะ
สาขา (branching) ของ Crowder 
   (3) ทฤษฎีโครงสรางความรู (schema theory) โครงสรางภายในของความรูท่ี
มนุษยมีอยูนั้นจะมีลักษณะเปนเหมือนโหมด หรือกลุมท่ีมีการเช่ือมโยงกันอยู ในการท่ีมนุษยจะ
เรียนรูอะไรใหมๆ นั้นมนุษยจะนําความรูใหมๆ ท่ีพึ่งไดรับนั้นไปเช่ือมโยงกับกลุมความรูท่ีมีอยูเดิม 
(Pre-existing Knowledge) Rumelhart and Ortony ไดใหนิยามความหมายของคําวาโครงสราง
ความรูไววา เปนโครงสรางขอมูลในสมองของมนุษยซ่ึงรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุลําดับ
เหตุการณการนําไปสูการรับรูขอมูล (perception) 
   (4) ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (cognitive flexibility theory) ความรูแตละ
องคความรูนั้นมีโครงสรางท่ีแนชัดและสลับซับซอนมากนอยแตกตางกันไป แนวคิดในเร่ืองความ
ยืดหยุนทางปญญานั้นสงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสนอง
โครงสรางขององคความรูท่ีแตกตางกันซ่ึงไดแก แนวคิดในเร่ืองการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ส่ือหลายมิติ (hypermedia) นั่นเอง 
 8. จิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนรูท่ีเก่ียวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
  ถนอมพร (ตันติพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541, หนา 57) เสนอจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้ 
   (1) ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง (attention and perception) การเรียนรู
ของมนุษยเกิดจากการท่ีมนุษยใหความสนใจกับส่ิงเรา (stimuli) และรับรู (perception) ส่ิงเราตางๆ
นั้นอยางถูกตอง 
   (2) การจดจํา (memory) การเรียนเพ่ือท่ีจะชวยในการจัดเก็บหรือจดจําส่ิงตางๆ 
นั้น จึงเปนส่ิงท่ีจําเปน ผูสรางบทเรียนตองออกแบบบทเรียน โดยคํานึงถึงหลักเกณฑสําคัญท่ีชวยใน
การจําไดดี 2 ประการ คือ หลักในการจัดระเบียบหรือโครงสรางเนื้อ (organization) และหลักใน 
การทําซํ้า (repetition) 
   (3) ความเขาใจ  (comprehension)  การที่มนุษยจะนําความรูไปใชในชีวิต 
ประจําวันไดนั้นมนุษยจะตองผานข้ันตอนในการนําส่ิงท่ีมนุษยรูมานั้นมาตีความและบูรณาการให
เขากับประสบการณและความรูในโลกปจจุบันของมนุษยเอง 
   (4) ความกระตือรือรนในการเรียน (active learning) การที่จะออกแบบบทเรียนท่ี
ทําใหเกิดความกระตือรือรนไดนั้น จะตองออกแบบใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยาง
สมํ่าเสมอและปฏิสัมพันธนั้นๆ จะตองเกี่ยวของกับเนื้อหาและเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
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   (5) แรงจูงใจ (motivation) ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   (6) การควบคุมบทเรียน (learner control) การควบคุมบทเรียนมีอยู 3 ลักษณะ
ดวยกันคือ การใหโปรแกรมเปนผูควบคุม (program control) การใหนักเรียนเปนผูควบคุม (learner 
control) และการผสมผสานระหวางโปรแกรมและบทเรียน (combination)  
   (7) การถายโอนการเรียนรู (transfer of learning) เปนการเรียนรูในข้ันแรกกอนท่ี
จะมีการนําไปประยุกตใชจริง ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถของมนุษยในการโอนถายการเรียนรู 
ไดแก ความเหมือนจริง (fidelity) ของบทเรียน 
   (8) ความแตกตางรายบุคคล (individdual difference) นักเรียนแตละคนมี
ความเร็วชาในการเรียนรูแตกตางกันไป นักเรียนบางคนจะเรียนไดดีจากบางประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกแบบใหบทเรียนมีความยดืหยุนเพื่อท่ีจะตอบสนองความสามารถใน
การเรียนแตละคนไดเปนส่ิงสําคัญ 
  สรุป แนวความคิดดานจิตวิทยาพุทธิพิสัย (cognitive psychology) ท้ัง 8 ประการนี้
ถือไดวาเปนแนวคิดสําคัญซ่ึงสงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 9. การนําจิตวิทยาการเรียนมาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
  ในการนําจิตวิทยาการเรียนมาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร มีผู
แสนอแนวทางในการนําไปใช ดังนี้ 
  ธวัชชัย งานสันติวงศ (2540, หนา 11) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะคลายกับบทเรียนแบบโปรแกรม  แตกตาง
กันเพียงแคบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอ สวนบทเรียนแบบ
โปรแกรมใชกระดาษเปนส่ือ ดังนั้นจึงมีนักวิชาการศึกษานําแนวคิดทางดานจิตวิทยาเปนแนวทาง
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  Gagne ไดแบงการเรียนรูออกเปนข้ันๆ ดังนี้ 
   (1) การจูงใจ (motivation phase) เปนการชักจูงใหนักเรียนอยากเรียนรูโดย
ตั้งเปาหมายไวแลวและเปนส่ิงท่ีนักเรียนพอใจเม่ือไดเรียนรู Gagne กลาววาความคาดหวัง 
(Expectancy) ของนักเรียนเปนแรงจูงใจอันเปนสําคัญในการเรียนรู 
   (2) การรับรูเร่ืองตางๆ ท่ีสัมพันธกับความคาดหวังของนักเรียน หรือรับรูตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว (apprehending phase) เชน ความต้ังใจ (attention) และการเลือกการรับรู (Selective 
Perception) ความต้ังใจเปนรากฐานสําคัญของการรับรู นักเรียนจะเลือกรับรูส่ิงเราท่ีสอดคลองกับ
ความต้ังใจของตนเม่ือความตั้งใจเปล่ียนไป การเลือกรับรูจะเปล่ียนแปลงไปดวย 
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   (3) การปรุงแตงส่ิงท่ีรับรูไวเปนความจํา (acquistion) ซ่ึงมีความจําเปนระยะส้ัน 
(short-term memory) ซ่ึงเลือนหายไปไดเร็ว และความจําระยะยาว (long-term memory) ซ่ึงมักจําได
นานกวาเลือนหายชากวา 
   (4) ความสามารถในการสะสมส่ิงเราท่ีจะจํา (retertion phase) ซ่ึงสวนใหญเปน
การเก็บรักษาหรือสะสมจากความจําระยะยาว จากการคนควาเพิ่มเติมปรากฏผลดังนี้ 
    (4.1) ความรูบางอยางกลายเปนความจําท่ีถาวรไมเลือนหาย 
    (4.2) ความรูบางอยางจะคอยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา 
    (4.3) ความรูบางอยางอาจสับสนไดเนื่องจากมีส่ิงอ่ืนมารบกวน 
   (5) ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูประยุกตไปแลว 
   (6) ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูไปแลวประยุกตใชกับส่ิงเราใหม
ท่ีประสบโดยเฉพาะในชีวิตประจําวัน ซ่ึงคลายคลึงกับส่ิงท่ีเคยเรียนรูแลว 
   (7) การแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียนรู (generalization phase) 
   (8) การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังนักเรียน หรือการท่ีนักเรียนรูไดทราบผล
การเรียนรู (feedback phase) 
  สรุปจากแนวคิดของ Robert Claser and Gagne สามารถนํามาประยุกตเปนแนวทาง
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วาอยางนอยจะประกอบไปดวยวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมรายละเอียดของนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียนเนื้อหาแบบทดสอบหลังเรียนเปนอยาง
นอย 
 10.  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
  วชิระ อินทรอุดม (2538, หนา 11) ไดกลาวถึงการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
(construction) วามีอยูหลายแบบตามวิธีการและข้ันตอนการสรางท่ีแตกตางกัน แตมีบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 4 แบบ ท่ีเปนบทเรียนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวาง เพราะสามารถใชไดอยาง
เหมาะสมกับทุกเหตุการณ การสอน (event of instruction) ไมวาจะเปนการเรียนรูขอเท็จจริงการ
เรียนรูมโนภาพ การเรียนรูการใชกฎ และการเรียนรูการแกปญหาคือ 
   (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแบบฝกหัดและฝกทักษะ (drill and 
practice programmer) เปนบทเรียนท่ีสรางงายและธรรมดาที่สุดมีลักษณะเดนคือ การเสนอคําถาม
หรือปญหาซํ้าๆ ในทํานองเดียวกันเพื่อนักเรียนไดฝกจนกวานักเรียนจะตอบถูกหรือแกปญหา
เหลานั้นไดถึงเกณฑท่ีกําหนดจะสามารถผานไปฝกหัดยังหนวยอ่ืนๆ ได 
   (2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการสอน (tutorial program) มีรูปแบบ
โดยท่ัวไปคือ มีการแสดงสารสนเทศ (กรอบสอน) มีการถามคําถามใหนักเรียนไดฝกหัด มี 
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การตรวจคําตอบและมีการใหขอมูลปอนกลับ ถานักเรียนตอบถูกก็จะไดเรียนกรอบตอไป ถา
นักเรียนตอบผิดจะไดรับการชวยเหลือหรือมีการสอนเพ่ิมเพื่อแกไขความเขาใจผิดเสียกอนแลวจึง
กลับไปคําถามเดิม บทเรียนการสอนนี้นิยมใชกันมากเพราะจะมีกิจกรรม การฝกหัด และการ
ประเมินอยูในบทเรียนเดียวกัน 
   (3) แบบเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการสรางสถานการณจําลอง 
(simulation program) หรือท่ัวไปแลวบทเรียนประเภทนี้จะทําการจําลองสถานการณเพื่อใหนักเรียน
ไดตอบสนองตอสถานการณ แลวคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลและแสดงผลที่ไดจาก 
การตัดสินใจนั้นบทเรียนแบบสรางสถานการณจําลอง เปนบทเรียนท่ีตองอาศัยการสรางสรรคจึง
สรางไดยากและมีราคาแพง จึงเหมาะสําหรับเนื้อหาประเภทการฝกทักษะท่ีคอนขางจะเส่ียง
อันตรายและเสียคาใชจายสูงในการฝกนั้นๆ เชน การฝกการบิน การฝกเกี่ยวกับการใชอาวุธนําวิถี 
   (4) บทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมการสอน (instruction game programmer) 
บทเรียนประเภทนี้จะอาศัยการสรางแรงจูงใจจากความทาทาย (chakkenge) จินตนาการเพอฝน 
(fantasy) และความอยากรูอยากเห็น (curiosity) ดังนั้นบทเรียนแบบเกมการสอนจึงยากและมีราคา
แพง เปนบทเรียนท่ีใชเกมประกอบการเรียน ซ่ึงใหความสนุกสนานแตมีจุดมุงหมายชัดเจนใน 
การเรียนรู 
  สานนท เจริญฉาย (2533, หนา 172) กลาวถึงการดําเนินการเขียนโปรแกรมสราง
บทเรียนคอมพิวเตอร มีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
   (1) พิจารณานักเรียนวา เปนใครระดับช้ันใด ท้ังนี้เพราะวุฒิภาวะของนักเรียนมี
ผลตอลักษณะการจัดลําดับข้ันตอนของเน้ือหาท่ีปรากฏหนาจอ ตัวอักษรท่ีใช รูปภาพประกอบ หรือ
ขอความและส่ิงเราท่ีจะใหคอมพิวเตอรโตตอบกับนักเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจตลอดจนความยาว
ของบทเรียนหรือแบบฝกหัดสําหรับนักเรียน ดวยเหตุนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับ
ประถมศึกษา จึงตองมีลักษณะบางอยางท่ีแตกตางจากระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   (2) กําหนดเน้ือหาและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ 
   (3) ตั้งจุดหมายของบทเรียนตามความตองการที่จะใหนักเรียนสัมฤทธ์ิอะไรบาง 
   (4) กําหนดโครงสรางและขอความท่ีจะนําเสนอทางจอภาพ เชน เนื้อหาของ
บทเรียน แบบฝกหัด คําติชม การประเมินผล เปนตน 
   (5) เขียนโปรแกรม 
   (6) ทดลองโปรแกรม และแกไขปรับปรุง 
   (7) จัดทําคูมือการใชบทเรียนท่ีใชคอมพิวเตอรชวยสอน คูมือนั้นควรกําหนด
ข้ันตอนการใชเปนข้ันๆ อยางชัดเจน ภาษาท่ีใชควรเขาใจงาย นักเรียนสามารถอานและสามารถ
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ปฏิบัติตามได คําส่ังท่ีใชไมควรมีจํานวนมากและควรเปนคําส่ังพื้นฐานท่ีรูจักกันท่ัวไปดัง
ภาพประกอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ท่ีมา  : ทินนภา โคกกรวด, 2553, หนา 34 
 
 
 

พิจารณาผูเรียน 

นําบทเรียนโปรแกรมไปใช 

ทดลองใชโปรแกรม 

พบปญหาหรือไม 

แกไขปรับปรุง 

กําหนดปญหา 

ตั้งจุดม่ังหมายเชิงพฤติกรรม 

กําหนดโครงสรางและขอความ 

เขียนโปรแกรม 

จัดทําคูมือการใชโปรแกรม 
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 11. ขอคํานึงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
  แนวคิดของนักวิจัยและพัฒนาในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน Hanafin and Feck ไดใหขอคํานึงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและลักษณะของ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีดีไว 12 ประการ ดังนี้ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543, หนา 71) 
   (1) สรางข้ึนตามจุดประสงคของการสอน เพื่อท่ีจะใหนักเรียนไดเรียนจาก
บทเรียนไดมีความรูและทักษะ ตลอดจนทัศนคติท่ีผูสอนไดตั้งไวและนักเรียนสามารถประเมินผล
ดวยตนเองวาบรรลุจุดประสงคในแตละขอหรือไม 
   (2) บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน การสรางบทเรียนจะตอง
คํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญวานักเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานอยูในระดับใด ไมควรท่ีจะยาก
หรืองายเกินไป 
   (3) บทเรียนท่ีดีควรมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนใหมากท่ีสุด เพราะการเรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนควรมีประสิทธิภาพมากกวาเรียนจากหนังสือ เพราะสามารถส่ือสารกับ
นักเรียนได 2 ทาง 
   (4) บทเรียนท่ีดีควรจะมีลักษณะการสอนรายบุคคล นักเรียนสามารถท่ีจะเลือก
เรียนในหัวขอท่ีตนเองมีความสนใจและตองการท่ีจะเรียน และสามารถที่จะขามบทเรียนท่ีตนเอง
เขาใจไดแลว แตถาเรียนบทเรียนท่ีตนเองยังไมเขาใจก็สามารถซอมเสริมจากขอแนะนําของ
คอมพิวเตอรชวยสอนได 
   (5) บทเรียนท่ีดีควรคํานึงถึงความสนใจของนักเรียนควรมีลักษณะเราความ
สนใจของนักเรียนไดตลอดเวลา เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยู
เสมอ 
   (6) บทเรียนท่ีดีควรสรางความรูสึกในทางบวกกับนักเรียนควรทําใหนักเรียน
เกิดความรูสึกเพลิดเพลิน เกิดกําลังใจและควรหลีกเล่ียงการลงโทษ 
   (7) ควรจัดทําบทเรียนใหสามารถแสดงผลยอนกลับไปยังนักเรียนใหมากๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงผลยอนกลับในทางบวก ซ่ึงจะสามารถทําใหนักเรียนชอบและไม 
เบ่ือหนาย 
   (8) บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน บทเรียน
ควรปรับเปล่ียนใหงายตอกลุมนักเรียน เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองมือ
มีความเหมาะสม ควรคํานึงถึงการใสเสียง ระดับเสียง หรือดนตรีประกอบควรใหเปนท่ีดึงดูดใจ
นักเรียนดวย 
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   (9) บทเรียนท่ีดีควรมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนอยาง
เหมาะสม ควรหลีกเล่ียงคําถามท่ีงายและตรงเกินไป ควรหลีกเล่ียงคําหรือขอความในคําตอบท่ีไร
ความหมาย การเฉลยคําตอบควรใหแจมแจงไมคลุมเครือและไมควรใหเกิดความสับสน 
   (10) บทเรียนควรใชกับคอมพิวเตอรท่ีจะเปนแหลงทรัพยากรทางการเรียนอยาง
ชาญฉลาด ไมควรเสนอบทเรียนในรูปอักษรอยางเดียวหรือเรื่องราวท่ีพิมพเปนอักษรโดยตลอด ควร
ใชสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเต็มท่ี เชน การเสนอดวยภาพ ภาพเคล่ือนไหว ผสม
ตัวอักษร หรือใหมีเสียงหรือแสงเนนท่ีสําคัญ หรือวลีตางๆ เพื่อขยายความคิดของนักเรียนให
กวางไกลมากข้ึน ผูท่ีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรดวยเพื่อที่จะหลีกเล่ียงความสูญเสียบางส่ิงบางอยาง
ของสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอรไป 
   (11) บทเรียนท่ีดีตองอยูบนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคลายๆ กับ 
การผลิตส่ือชนิดอ่ืนๆ การออกแบบบทเรียนท่ีดียอมจะสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดมาก 
การออกแบบบทเรียนยอมประกอบดวย การตั้งวัตถุประสงคของบทเรียน การจัดลําดับข้ันตอนของ
การสอน การสํารวจทักษะท่ีจําเปนตอนักเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว จึงควรจัดลําดับ
ข้ันตอนการสอนใหดี มีการวัดผลและการแสดงผลยอนกลับใหนักเรียนไดทราบ มีแบบฝกหัด
พอเพียงและใหมีการประเมินผลข้ันสุดทาย เปนตน 
   (12) บทเรียนท่ีดีควรมีการประเมินผลทุกแงมุม เชน การประเมินคุณภาพของ
นักเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็นและตรงกับทัศนคติของ
นักเรียน เปนตน 
 12. ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ไชยยศ เร่ืองสุวรรณ (2526, หนา 217-219) กลาวไววาคอมพิวเตอรในการเรียนและ
การจัดการศึกษาเราสามารถนํามาใชประโยชนไดคือ ใชสอนตัวตอตัว การสอนตัวตอตัวถือวาเปน
การสอนพิเศษโดยผูชํานาญโดยเฉพาะซ่ึงจัดสอนโดยใชวิธีการตางๆในเร่ืองของการสอนแบบตัว
ตอตัวนี้ไมโครคอมพิวเตอรสามารถทําหนาท่ีเปนผูสอนไดเปนอยางดีเพราะสามารถเสริมแรงเก็บ
รวบรวมขอมูล ปญหา และความกาวหนาในกระบวนการเรียนของผูเรียนไดดวย 
  รุงนภา ฟองดาวิรัตน (2532, หนา 12-13) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอร
ชวยสอนไวโดยสรุปดังนี้ 
   (1) ชวยใหผูเรียนไดเรียนตามเอกัตภาพ และเรียนรูไดดวยตนเอง 
   (2) ผูเรียนไดเรียนจากงายไปยาก 
   (3) ผูเรียนตอบคําถามไดโดยไมสามารถดูเฉลยกอนตอบคําถาม 
   (4) ใหผลยอนกลับทันที สามารถโตตอบกันได 
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   (5) มีภาพ เสียงและสีสันท่ีนาสนใจ ทําใหผูเรียนไดเรียนอยางสนุกสนาน 
ตื่นเตน ไมเบ่ือหนาย เปนการเสริมแรงทําใหผูเรียนอยากเรียน ไมใชการบังคับ 
   (6) สามารถทบทวนบทเรียนไดบอยคร้ังตามความตองการของผูเรียน สามารถ
เลือกเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีตามความสะดวกของผูเรียน 
   (7) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูไดดีและเร็วข้ึน 
   (8) สามารถทบทวนบทเรียนไดบอยคร้ังตามความตองการของผูเรียน สามารถ
เลือกเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีตามความสะดวกของผูเรียน 
   (9) ชวยใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เพราะตองคิดหาทางแกปญหาอยูบอยๆ 
โดยเฉพาะการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (inquiry) 
   (10) ทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาเรียน เพราะสามารถประสบความสําเร็จ
ในการเรียนไดดวยตนเอง และเม่ือตอบผิดก็มีรูสึกอายเพราะเปนการเรียนเฉพาะตน 
   (11) ชวยลดภาระการสอนของครูทําใหครูมีเวลาเตรียมบทเรียนไดมากข้ึน ทํา
ใหเรียนไดดวยตนเอง 
   (12) ชวยใหครูมีเวลาไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาส่ือการสอนหรือ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและกาวหนามากข้ึน 
   (13) ชวยใหครูมีเวลาไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ตนเองทําใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   (14) ชวยใหครูมีเวลาพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนพัฒนาส่ือการสอน
หรือหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและกาวหนามากยิ่งข้ึน 
   (15) ชวยลดเวลาในการสอนและสามารถเพิ่มเนื้อหาหรือแบบฝกหัดไดตาม
ความเหมาะสมและความตองการของผูเรียน 
   (16) ชวยใหการเรียนการสอนมีมาตรฐานมากขึ้น  เพราะผู เ รียนไดเรียน
เหมือนกนัและเทากัน อาจใชเวลาตางกันตามความสามารถของแตละบุคคล เรียนซํ้าไดตามตองการ
ของผูเรียน แตครูไมตองสอนซํ้าในเร่ืองเดิมบอย ๆ ซ่ึงนักเรียนท่ีเขาใจแลวอาจเกิดความเบ่ือหนาย
และเสียเวลามากข้ึน 
   (17) สามารถจัดสถานการณท่ีสมจริงใหกับผูเรียนในบางเนื้อหาท่ีไมสามารถ
ฝกจากสถานการณจริงได เชน การฝกนักบิน การฝกแกไขสถานการณเรงดวน เปนตน 
   (18) ชวยแกปญหาขาดแคลนครู เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความ
ตองการของตนเอง โดยไมตองกังวลวาจะมีครูเพียงพอหรือไม 
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  วิภา อุตมฉันท (2544, หนา 83-84) กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอ
ไดเปรียบการสอนแบบอ่ืนๆ หลายประการ 
   (1) CAI ในปจจุบันมีการนําเอาส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (multimedia) เขามา
ชวยสรางบทเรียน นําเสนอบทเรียนในรูปตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว หรือสัญลักษณทาง
วิชาการตางๆ ไดเกือบทุกอยาง ทําใหการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูง 
   (2) การนําภาพมาตกแตงหนาจอและใชสีสันเขาชวยจํา เกิดแรงดึงดูดใหผูเรียน
สนใจ เสริมใหส่ือ CAI มีเสนหชวนติดตามไดมากกวาส่ืออ่ืนๆ 
   (3) CAI นําเสนอเสียง (sound) ไดพรอมกับภาพ (image) ยิ่งเพ่ิมความนาสนใจ
ใหกับบทเรียนท่ีสําคัญคือสรางเปนบทเรียนสอนภาษาไดดี เพราะผูเรียนสามารถพูดตามเสียงท่ีได
ยินพรอมกับเห็นภาพซ่ึงชวยใหเขาใจสถานการณของบทสนทนา 
   (4) CAI มีหนวยสํารองขอมูลหรือมีความจุในการเก็บขอมูลสูง 
   (5) CAI ท่ีออกแบบมาอยางดีจะมีความยืดหยุนมากพอท่ีจะใหผูเรียนมีอิสระใน
การควบคุมการเรียนของตนเองเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถนําบทเรียนไป
ใชในการเรียนไดตามความรูความสามารถของตนอง CAI จึงมีสวนชวยลดปญหาที่เกิดจาก 
พื้นฐานความรูท่ีไมเทากันระหวางผูเรียน 
   (6) ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางแทจริงกลาวคือ มีการโตตอบ
ระหวางบทเรียนกับผู เ รียนในลักษณะการถาม-ตอบ การใหขอมูลยอนกลับการบันทึกผล
ประมวลผล และรายงานผลใหทราบทันที ส่ิงนี้ทําให CAI ปฏิบัติหนาท่ีท้ังชวยเหลือผูเรียนและ
ควบคุมผูเรียน 
  กนก จันทรทอง (2544, หนา79) ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้ 
   (1) สงเสริมการเรียนไดดวยตนเอง ตามระดับความสามารถของตนเอง 
   (2) เลือกเรียนไดตามความสนใจ เหมาะสมของตนเอง 
   (3) มีความยืดหยุน ทําใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูไดบอยคร้ังตามความ
ตองการของตนเอง ไมรีบเรงและไมตองอายเพื่อน 
   (4) เปนการส่ือสารแบบสองทาง โตตอบกันทันที 
   (5) มีความนาสนใจเราความสนใจทําใหอยากเรียนอยูตลอดเวลาไมเบ่ือหนาย 
   (6) มีสีสันสวยงาม มีภาพ มีเสียง กราฟก ภาพเคล่ือนไหวท่ีกระตุนความสนใจ
ของผูเรียนตลอดเวลาท่ีเรียน 
   (7) แกไขปญหาการขาดแคลนครู สามารถสอนแบบหนึ่งตอหนึ่งเสมือนดวยครู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   (8) ชวยทําใหเนื้อหาท่ียากหรือเปนนามธรรม ใหเขาใจงายข้ึน 
   (9) ชวยสอนในสถานการณท่ีไมอาจฝกในสถานการณจริงได เชน สภาพไร
น้ําหนัก ความเฉ่ือย เหตุการณในประวัติศาสตร เปนตน 
  จากการศึกษาประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนจากนักศึกษาหลาย ๆทานท่ีได
กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรขางตนพอสรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนท้ังตอ
ผูเรียนและผูสอน ดังนี้ 
  ประโยชนตอผูเรียน 
   (1) ผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานไมเบ่ือหนายเพราะมีการนําเสนอทั้งสีสัน
สวยงาม มีภาพ มีเสียง และกราฟกท่ีนาสนใจ 
   (2) ผูเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนใดกอนก็ไดโดยไมตองรอเพื่อนหรือ
ครูผูสอน 
   (3) ผูเรียนสามารถเรียนซํ้าทบทวนไดบอยคร้ังตามระดับความสามารถของ
ผูเรียน 
   (4) ผูเรียนไดเรียนรูจากส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (5) ผูเรียนไดตรวจสอบความรูของตนเองไดตลอดเวลา 
   (6) ผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพและสรุปสาระสําคัญไดเร็วข้ึน 
   (7) ผูเรียนไดเลือกเรียนเนื้อหาและ วิธีการไดอยางหลากหลาย 
   (8) ผูเรียนไดเรียนรูตามระดับความสามารถความสนใจและความตองการของ
ตนเอง 
   (9) ผูเรียนไดเรียนรูอยางคงเสนคงวาในเนื้อหาเดียวกัน กิจกรรมเดียวกัน
เพียงแตใชเวลาศึกษาตางกันตามระดับความสามารถของตนเอง 
   (10)  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีตามความสะดวกของ
ตนเอง 
  ประโยชนตอผูสอน 
   (1) เพื่อใหครูมีเวลาพัฒนาการ นวัตกรรมและหลักสูตร 
   (2) ชวยใหครูสามารถติดตามผลการเรียนและความกาวหนาของผูเรียนไดงาย
ข้ึน 
   (3) ชวยใหครูมีเวลาสอนเนื้อหาหรือเพิ่มจุดประสงคในการสอนไดอยาง
เหมาะสม 
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   (4) ชวยลดภาระงานของครูทําใหครูมีเวลาเตรียมการสอน ส่ือ ท่ีมีคุณภาพทําให
นักเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามไปดวย 
 

โปรแกรม I love Library 
 
 โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีมากมาย เชน โปรแกรม Flip 
Album 6 Pro, Desktop Authur, ปลากัด อี-บุคส ฯลฯ โปรแกรมสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีผูวิจัยเลือกใชในการพัฒนา เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 คือ โปรแกรม I love library ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีแจกฟรีและไมมี
ลิขสิทธ์ิ เปนโปรแกรมสําหรับจัดทําหนังสือใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนเหมือนกับการอานหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษและยังมีฟงกชันท่ีผูอาน
ไดรับความสะดวกอีก เชน การใสไฟลบันทึกการสอนเปนวิดีทัศนหรือฟงเสียงในหนังสือได ซ่ึงจะ
ทําใหส่ือท่ีไดมีความนาสนใจมากข้ึนและจากความสามารถพิเศษตางๆ ของโปรแกรมซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับนักเรียนเพราะมีลักษณะการนําเสนอท่ีสามารถดึงดูดใหผูเรียนสนใจดวยภาพท่ี
สวยงาม การนําเสนอดวยวีดิทัศนและข้ันตอนการใชโปรแกรมท่ีงายไมซับซอน 
  (1) การเรียกใชโปรแกรม ( library builder) ไปท่ีหนาตาง (windows) เปดเมนู Start 
→ All Program → I love Library เรียกโปรแกรม Library builder จะปรากฏหนาตางโปรแกรม I 
love Librarybuilder ของโปรแกรม 
  (2) เร่ิมตนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยการจัดเตรียมรูปเลมควรมีการ
จัดเตรียมขอมูลรูปเลมกอนทําการสราง คือ สันปกหนังสือ หนาปก สารบัญ และขอมูลท่ีจะเอามา
ประกอบการสรางหนังสือ 
  (3) สรางไฟลเอกสารใหม โดยผูใชสามารถสรางหนังสือดวย Wizard  ได โดยกด
ปุม New ซ่ึงเปนปุมท่ีอยูใน Tab File จะปรากฏหนาตาง Wizard 
   (3.1) สรางหนังสือ เร่ิมตนโดยคลิกปุม Click to create new book จะปรากฏ
ขอความเพื่อยืนยันการสรางหนังสือ หากปดหนาตาง Wizard หนาตาง Wizard จะหายไปแตจะ
ปรากฏหนาตาง Save as ใหบันทึกไฟลหนังสือข้ึนมาแทน แตหากตองการใชหนาตาง Wizard เม่ือ
คลิกปุม Click to create new book จะปรากฏกลอง Save As เชนกัน พิมพช่ือไฟลหนังสือท่ีตองการ 
จากนั้นกดปุม 
   (3.2) แทรกไฟล คลิกท่ี Click to add file เพื่อเลือกไฟลเอกสารซ่ึงอาจเปนPDF 
ไฟลหรือ Image File ก็ได คลิกเลือกไฟลหนังสือโดยลําดับการคลิกเลือกไฟลหรือกด Ctrl + A 
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เลือกท้ังหมดจะเปนการจัดลําดับหนาเอกสารโดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุม Open เม่ือนําไฟลเขาเสร็จ
เรียบรอยจะปรากฏขอความแจง ใหกด Ok 
   (3.3) เพ่ิมภาพปกหนังสือ คลิกท่ี Click to add cover จะปรากฏขอความ
สอบถามวาตองการสรางภาพปกจากไฟลหนังสือหนาแรกหรือไม หากเลือก Yes โปรแกรมจะสราง
ไฟลปกจากภาพหนังสือหนาแรกใหอัตโนมัติหากเลือก No โปรแกรมจะปรากฏหนาจอใหเลือก
ไฟล ท่ีสรางไวแลวปกหนังสืออาจสรางมาจากกราฟกตาง ๆ เชน Photoshop หรือ Paint 
   (3.4) เพิ่มสันหนังสือ คลิกท่ี Click to add slide cover จะปรากฏไฟลภาพสัน
ปกใหเลือกหรือเราอาจจะเลือกไฟลสันปกท่ีสรางเตรียมไวใหคลิกเลือกไฟลสันปกท่ีจะสราง  
5 ปอนขอมูลประเภทหนังสือ คลิกท่ี Click to add category จะปรากฏรายการ category ท่ีตองการ 
กดปุม ok 
   (3.5) ปอนขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสคลิกท่ี Click to add properties จะ
ปรากฏหนาตางปอนขอมูล เม่ือปอนขอมูลเรียบรอย กดปุม Ok 
   (3.6) คลิกเลือกท่ี Click to preview เพื่อเปดดูหนังสือท่ีสรางโปรแกรม I love 
library Builder จะรันโปรแกรม I love library Viewer จะปรากฏรายการขอความ 
  (4) การเพ่ิมไฟลมัลติมีเดียในหนังสืออิเล็กทรอนิกส รูปแบบของมัลติมีเดียท่ี
โปรแกรม Program I love library รองรับคือ .AVI .MPEG .MP3 .WAV .WMA และ .SWF ซ่ึงมี
ข้ันตอนการสรางดังนี้ 
   เลือกแถบหนา Page เลือกหนาท่ีตองการใสมัลติมีเดียแลวคลิกตีกรอบ เพื่อ
กําหนดพื้นท่ีใหไฟลมัลติมีเดียแลวคลิกตีกรอบ เพื่อกําหนดพื้นท่ีใหไฟลมัลติมีเดียแสดงโดย 
การลากเมาสตีกรอบ 
  (5) การเรียกโปรแกรม Library Viewer เร่ิมตนจากการ Install โปรแกรม I love 
library ลงในคอมพิวเตอร หลังจากนั้นเลือกเมนู Start → Program → Library Viewer ซ่ึง
โปรแกรม I love library จะปรากฏหนาตางของ Library Viewer 
  (6) การปดหนังสืออาน (viewer) การอานหนังสือเลมใดใหดับเบ้ิลคลิกท่ีหนังสือ
เลมนั้นโปรแกรม I love library Viewer จะเปดหนังสือท่ีเลือกจากช้ันหนังสือและเขาสูหนาตางการ
อานหนังสือใหโดยอัตโนมัติ 
  (7) การพลิกหนาหนังสือโดยเปดบนหนาหนังสือทําไดโดยคลิกบนจุดใดจุดหนึ่งท่ี
ตองการเปด หากคลิกท่ีหนาหนังสือทางซายมือ 1 คร้ัง หนังสือจะพลิกไปทางซาย 1 หนา หากคลิก
ท่ีหนาหนังสือทางขวามือ 1 คร้ัง หนังสือจะพลิกไปทางขวา 1 หนา 
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 กลาวโดยสรุปโปรแกรม I love library ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีแจกฟรีและไมมีลิขสิทธ์ิ เปน
โปรแกรมสําหรับจัดทําหนังสือใหอยูในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี
สรางข้ึนเหมือนกับการอานหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษและยังมีฟงกชันท่ีผูอานไดรับความ
สะดวก สามารถอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลนสามารถรองรับ
การใสไฟลบันทึกการสอนเปนวิดีทัศนหรือฟงเสียงในหนังสือหรือมัลติมีเดียไดหลายประเภทซ่ึงจะ
ทําใหส่ือท่ีมีความนาสนใจมากข้ึน มีลักษณะการนําเสนอท่ีสามารถดึงดูดใหผูเรียนสนใจดวยภาพท่ี
สวยงาม การนําเสนอดวยวีดิทัศนและข้ันตอนการใชโปรแกรมท่ีงายไมซับซอน 
 

การประเมินคุณภาพส่ือการสอน 
 
 กระบวนการพิจารณาคุณคาหรือประสิทธิภาพของส่ือ เรียกวาการประเมินส่ือ ซ่ึงใน
กระบวนการประเมิน  ผูประเมินจะตองกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลตลอดจนสรุปผลเพื่อช้ีแนวทางการปรับปรุงส่ือนั้น ๆ เชนเดียวกับการวิจัย ดวยเหตุนี ้
การประเมินส่ือจึงเปนการวิจัยอีกแบบหนึ่งท่ีเรียกวา การวิจัยประเมิน (evaluation research) 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 64 กลาวไววา รัฐตองสงเสริม 
สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตําราเรียน หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ วัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้โดยเปดโอกาสใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 นอกจากมาตรา 65 กลาวไววา ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 การประเมินส่ือการเรียนการสอนมักจะควบคู ไปกับการประเมินส่ือ เปนการพิจารณา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน ดังนั้นการประเมินส่ือการเรียนการสอน ดังนั้น
การประเมินส่ือการเรียนการสอน จึงเร่ิมดวยกําหนดปญหา หรือคําถาม เชนเดียวกับการวิจัย เชน 
ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชมีประสิทธิผลเพียงใด ส่ือจะสามารถปรับปรุงการสอนเพียงใด คุมหรือไม
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการใชส่ือนั้นเปนคร้ังแรก ควรจะมีการประเมินส่ือนั้นเพื่อปรับปรุง
ในการใชคร้ังตอไป การประเมินดวยผูสอนเอง อาจจะใชแบบประเมินงาย ๆ โดยใชแบบประเมิน
ส่ือท่ัวไป หรือใชแบบประเมินเฉพาะส่ือ 
 1. วิธีการประเมินส่ือการสอน 
  การประเมินส่ือ อาจทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน การอภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียนเกี่ยวกับส่ือ การเรียนการสอนเปน
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แนวทางหน่ึงในการประเมินส่ือ ท้ังนี้ผูประเมินควรมีแบบประเมินเพื่อชวยในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและนํามาวิเคราะหผลการประเมิน การประเมินท่ีนิยมกันมี 5 วิธี คือ 
   (1) การประเมินโดยผูสอน ผูท่ีควรจะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูประเมินส่ือนั้น
ควร เปนผูมีประสบการณในการใชส่ือการเรียนการสอนมาเปนอยางดี  ผูสอนท่ีมีความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับส่ือและวิธีการสอน อาจจัดเปนผูชํานาญได 
   (2) การประเมินโดยผูชํานาญ หมายถึง ผูชํานาญดานส่ือการเรียนการสอนและมี
ประสบการณดานการประเมินดวย ดังนั้น ผูชํานาญอาจเปนผูสอนหรือเปนอาจารยดานการวัดผล
และการประเมินผลที่มีความรูความสามารถดานส่ือการเรียนการสอน เปนตน 
   (3) การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อประเมินส่ือการสอนเปนบุคคล
ท่ีหนวยงานแตงต้ังข้ึนมาประเมินส่ือ ลักษณะของกรรมการชุดนี้คลายคลึงกับกรรมการตรวจรับ
วัสดุครุภัณฑซ่ึงจะมุงประเมินเฉพาะในดานกายภาพท่ีกําหนดขึ้นมากอนจัดซ้ือ แตกรรมการ
ประเมินส่ือจะประเมินคุณลักษณะ ประสิทธิภาพการใชรวมทั้งคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ของส่ือ 
การเรียนการสอนดวย 
   (4) การประเมินโดยผูเรียน ผูเรียนเปนผูรับรูและเรียนจากส่ือ ดังนั้นการใหผูเรียน
ไดมีโอกาสประเมินส่ือ จึงชวยใหไดขอคิดดานการปรับปรุงส่ืออยางเหมาะสมกับผู เ รียน 
การประเมินส่ือโดยผูเรียนควรจัดทําข้ึนทันที เม่ือใชส่ือแลวและใหประเมินเฉพาะตัวส่ือ ไมเอาวิธี
สอนของผูสอนมาเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การประเมินส่ือ โดยผูเรียนอาจมีปญหาอยูบางในแง
ผูเรียนอาจมีประสบการณนอย ผูสอนควรช้ีแจงเกณฑ หรือหัวขอการประเมินใหผูเรียนเขาใจกอนท่ี
จะประเมิน 
   (5) การประเมินประสิทธิภาพของส่ือ  การประเมิน ส่ืออีกวิ ธีหนึ่ ง  เปน 
การประเมินประสิทธิภาพของส่ือ ส่ือท่ีจะตองไดรับการประเมินประสิทธิภาพสวนใหญจะเปนส่ือ
ท่ีผลิตข้ึนมา ตามหลักการของการสอนตามหลักโปรแกรม เชนบทเรียนโปรแกรมชุดการสอน 
โมดุลและโสตทัศนูปกรณโปรแกรม เปนตน การประเมินส่ือโดยวิธีนี้ จะคํานึงถึงจุดมุงหมายของ
ส่ือการเรียนการสอนและวัดผลของผูเรียน ภายหลังจากท่ีเรียนจากส่ือนั้นแลว วิธีประเมิน
ประสิทธิภาพส่ือ ทําได 2 วิธีคือ 
    (5.1) ประเมินโดยอาศัยเกณฑ เชน การประเมินประสิทธิภาพจองบทเรียน
โปรแกรมจะเอาเกณฑมาตรฐาน (80/80 Standard) โดย 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนรวมของผล 
การสอบของผูเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูก โดยนํามารวมกันแลวคิดเปนรอยละ ไดไมต่ํากวา รอยละ 80  
และ 80 ตัวหลังหมายถึง ขอสอบแตละขอมีผูเรียนทําถูกไมต่ํากวา รอยละ 80 ถาขอใดมีผูเรียนทําได
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ต่ํากวา รอยละ 80 ตองปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรมนั้นแลวทําการทดลองซ้ําอีกจนกวาจะได
เกณฑมาตรฐาน 80/80 
     สําหรับการประเมินชุดการสอนน้ันเปนการตรวจสอบหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ ของชุดการสอนท่ีนิยมประเมิน จะเปนชุดการสอนสําหรับกลุมกิจกรรมหรือชุด 
การสอนท่ีใชศูนย การเรียนโดยใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปนเกณฑประเมินสําหรับเนื้อหาประเภท
ความรูและความจําและใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 สําหรับเนื้อหาท่ีเปนทักษะ ความหมายของตัวเลข
เกณฑมาตรฐานดังกลาว มีความหมายดังนี้คือ 80 ตัวแรก หมายถึงคารอยละของประสิทธิภาพใน
ดานกระบวนการของชุดการสอน ซ่ึงประกอบดวยผลของการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เชน งานและ
แบบฝกของผูเรียนโดยนําคะแนนท่ีไดจากการวัดผลภารกิจท้ังหลายท้ังรายบุคคลและกลุมยอยทุก
ชิ้นมารวมกันแลวคํานวณหารอยละเฉล่ีย สวน 80 ตัวหลัง หมายถึงคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนของผู เ รียนทุกคน  นํามาคํานวณหาคารอยละเฉล่ีย  ก็จะไดคาตัวเลขท้ังสองเพ่ือนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ มาตรฐานตอไป 
    (5.2) ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของส่ือดวยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากที่เรียน จากส่ือนั้นแลวสูงกวาผล
สอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวาส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ 
     การประเมินส่ือโดยลักษณะนี้ อาจทําโดยการวิจัยเปรียบเทียบกับ 
การใชส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงการวิจัยประเมินส่ือในลักษณะนี้มีขอจํากัดหลายประการโดยเฉพาะขอบกพรอง
ในดานการกําหนดปญหาหรือขอคําถามในการวิจัยและการควบคุมตัวแปร เปนตน ซ่ึงผูเขียนได
อธิบายไวแลว ในเร่ืองการวิจัยส่ือการสอน และแนวโนมการวิจัยส่ือการสอน 
 2. เคร่ืองมือการประเมินส่ือ 
  การวิจัยประเมินส่ือสามารถทําไดหลายวิธีและมีจุดมุงหมายตางกัน ดังนั้นเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินส่ือจึงทําไดหลายลักษณะ คือ 
   (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเปนเคร่ืองมือวัดความรูของ
ผูเรียนภายหลังการเรียนจากส่ือแลว 
   (2) แบบทดสอบความถนัด เพื่อวัดสมรรถนะของผูเรียนภายหลังท่ีเรียนจากส่ือ 
   (3) แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ ซ่ึงเคร่ืองมือจะประกอบดวย
ขอความหรือคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับส่ือ หรือาจมีชองวางใหเติมขอความดวยก็ได เคร่ืองมือลักษณะนี้
ใชประเมินไดกับทุกกลุม 
   (4) แบบมาตราสวนประมาณคา สามารถประกอบใชในแบบสอบถามได ซ่ึง 
การใชเคร่ืองมือแบบมาตราสวนประมาณคานี้ สามารถนําไปใชในการรวบรวมขอมูล เพื่อประเมิน
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ดานเหตุการณ ความคิดเห็นและเจตคติของผูเรียนได ซ่ึงผูออกแบบ แบบประเมินลักษณะน้ีจะตอง
ใหนิยามของศัพทเฉพาะหรือขอความดานเทคนิคท่ีใชในการประเมินใหชัดเจน ไมเชนนั้นขอมูลท่ี
ไดอาจผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนได 
   (5) แบบจัดอันดับ เปนการพิจารณาคุณคาของส่ือในการสอนจุดมุงหมายหนึ่งวา
ส่ือใดจะเหมาะสมท่ีสุด แลวเรียงอันดับความสําคัญของส่ือ 
   (6) การบันทึกแบบไดอาร่ี เปนเทคนิคในการประเมินอยางหน่ึงอาจจะบันทึก
เกี่ยวกับการใชส่ือนั้นๆ ทุกคร้ังท่ีมีการใช เพื่อทราบผลของส่ือในการเรียนการสอน 
   (7) การสังเกต เปนการเฝาดูผลท่ีเกิดจากการใชส่ือในการเรียนการสอนต้ังแต
เร่ิมตนจนจบกระบวนการใช 
   (8) การสัมภาษณ เปนการซักถามและพูดคุยกับผูผลิตและผูใชและผูเรียนเกี่ยวกับ
ส่ือนั้น เพื่อนําขอมูลมาประกอบพิจารณา ในการประเมินส่ือ ลักษณะของเครื่องมือการประเมินส่ือ
การเรียนการสอน นอกจากท่ีกลาวมาแลวดังนี้ยังมีเคร่ืองมีวิจัยอีกหลายลักษณะ ท่ีนํามาประยุกตใน
การออกแบบเคร่ืองมือการประเมินส่ือได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจุดมุงหมายและวิธีการประเมิน อยางไรก็
ตามเนื่องจากการประเมินมีหลายรูปแบบและหลายวิธี นอกจากนั้นการประเมินยังมีความมุงหมาย
เพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึน ไมใชเปนการตรวจสอบเทานั้น 
 3. การตรวจสอบคุณภาพของส่ือการสอน 
  3.1 ดานเนื้อหา 
   3.1.1 เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรูและระดับช้ัน 
   3.1.2 เนื้อหามีความถูกตองชัดเจนตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
   3.1.3 เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
   3.1.4 การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสมกับการนําไปใชในระดับช้ันท่ีระบุ 
   3.1.5 ส่ือมีความสอดคลองกับการนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 
  3.2 ดานกราฟกและการออกแบบ 
   3.2.1 การออกแบบส่ือมีความสวยงามสรางสรรค 
   3.2.2 การใชภาษาในเนื้อหาของส่ือ สามารถส่ือความหมายไดชัดเจน 
   3.2.3 รูปภาพประกอบเน้ือหา สามารถส่ือความหมายและสอดคลองกับเนื้อหา 
   3.2.4 มีความเหมาะสมของขนาด สี ตัวอักษร สามารถอานไดงายชัดเจน 
การนําเสนอ ระยะหางระดับช้ันเรียน 
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  3.3 ดานเทคนิค  
   3.3.1 มีการออกแบบโครงรางและรายละเอียดของเนื้อหาและเขียน สตอร่ีบอรด
กอนการจัดทําส่ือ ไดถูกตองชัดเจนตามกลุมสาระการเรียนรูและระดับช้ันท่ีนําไปสอน 
   3.3.2 มีแฟมเก็บเอกสารสารสนเทศโดยใช ICT สืบคนขอมูลรูปภาพและ Clip 
Video ตาง ๆ ใหสามารถตรวจสอบได 
   3.3.3 ส่ือมีการออกแบบและจัดทําทางเทคนิคตามหลักของการออกแบบของ
โปรแกรมท่ีใช 
   3.3.4 ส่ือมีการจัดทําตามสตอร่ีบอรดท่ีออกแบบ 
   3.3.5 คุณภาพเสียงประกอบบทเรียนในส่ือเหมาะสม ชัดเจน 
   3.3.6 มีความสมบูรณของเนื้อหาและมีการเช่ือมโยงขอมูลในส่ือไดดี 
   3.3.7 มีความเสถียรของตัวอักษร เม่ือนําไปใชกับระบบ ปฏิบัติการของออฟฟต
ในเวอรช่ันตาง ๆได (ใชชนิดตัวอักษรมาตรฐาน) 
  กลาวโดยสรุป การตรวจสอบคุณภาพส่ือการสอนเปนการพิจารณาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน ผูประเมินจะตองกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการประเมิน วิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจนสรุปผลเพื่อช้ีแนะแนวทางการปรับปรุงส่ือนั้นๆ การประเมินผล
ส่ือทําไดโดย การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน การอภิปราย
ระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยแบงแตละดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกราฟกและการออกแบบ และดาน
เทคนิคแตละดานจะมีรายละเอียดท่ีบงบอกชัดเจนตรงตามเน้ือหาสาระ 
 4. การหาประสิทธิภาพ 
  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย ความหมาย
ของการหาประสิทธิภาพ ความสําคัญของการหาประสิทธิภาพ ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ เกณฑ
การหาประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ความหมายของการหาประสิทธิภาพ 
   Baum and Chastain (1972, p. 124) ไดกลาววาการหาประสิทธิภาพของ 
ชุดบทเรียนเปนการใหทราบวาผลการเรียนตรงกับจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเนื้อหาของ 
ชุดบทเรียนมีความสัมพันธกับสถานการณท่ีตองการใหเรียนรูหรือไม พฤติกรรมข้ันสุดทายเปนไป
ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
   กรมวิชาการ (2545, หนา 57) ไดกลาวถึงความสําคัญของการหาประสิทธิภาพ
วิธีการหรือนวัตกรรมไววา หลังจากผูสอนกําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา
หรือพัฒนาแลว จะตองดําเนินการหาประสิทธิภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมกอนนําไปใชจริง 
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   บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 153-156) ไดกลาวถึงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ส่ือ วิธีสอนหรือ นวัตกรรมการสอนวา เม่ือครูทําการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนหรือวิธีสอนหรือ
นวัตกรรมแลวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการทดลองใชและหาประสิทธิภาพของส่ิงท่ีพัฒนาเพือ่ท่ีจะ
มั่นใจในการท่ีจะนําไปใชตอไป โดยมีแงคิดเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพวาสามารถ
กําหนดไดหลากหลายข้ึนอยูกับครูผูสอน จะกําหนดถาตองการประสิทธิภาพสูงก็จะกําหนดคาไวสูง 
   เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528, หนา 290) กลาวถึงการสรางส่ือกอนท่ีจะนําไปใช
จริงควรจะมีการทดลอง แกไขปรับปรุงใหไดมีมาตรฐานเสียกอน เพ่ือใหทราบวาส่ือนั้นมีคุณภาพ
เพียงใด มีส่ิงมีใดท่ียังบกพรองอยู โดยการนําชุดบทเรียนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประชากรท่ี
จะใชจริง ในการประเมินประสิทธิภาพขงชุดบทเรียนนั้น เราถือหลักการศึกษาแบบสมรรถฐาน คือ 
เกณฑมาตาฐาน 90/90 
   อธิพร ศรียมก (2525, หนา 211) กลาววาการหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนคือ 
การตรวจสอบคุณภาพของชุดบทเรียนนั้นๆ วามีคุณภาพดีเพียงใด ขอมูลท่ีไดจากการประเมิน 
ชุดบทเรียนจะสามารถนํามาปรับปรุงชุดบทเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
   กลาวโดยสรุป การหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของ
การผลิตส่ือ การสอนทําใหทราบวาส่ือการสอนน้ันมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีจะสามารถชวยให
บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอนไดมากนอยเพียงใด ควรมีการทดลองและแกไขปรับปรุง
ใหไดมาตรฐานเสียกอน เพ่ือใหทราบวาส่ือนั้นมีคุณภาพเพียงใดโดยการนําชุดบทเรียนไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางประชากร ท้ังนี้เพื่อท่ีจะไดนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาส่ือการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
  4.2 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 
   ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของส่ือจะตองนําไปทดลองเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว
นําไปสอนจริงเพื่อนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขเสร็จแลวจึงนําไปสอนในช้ันเรียนตามปกติ  
(ฉลองชัย สรุวัฒนบูรณ, 2528, หนา 213-215) มีข้ันตอนดังนี้ 
    (1) ทดลองกับผูเรียนแบบเด่ียว คือ ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน
ปานกลางและเกง มาคํานวณหาประสิทธิภาพของส่ือแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนโดยปกติคะแนนท่ี
ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑมาก 

    (2) ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม 6-10 คน ทั้งผูเรียนที่ออน ปานกลาง
และเกงคํานวณหาประสิทธิภาพของแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
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    (3) ทดลองภาคสนาม เปนการทดลองกับนักเรียนท่ีชั้นเรียน 40 – 
100 คนโดยคํานวณหาประสิทธิภาพแลวทําการปรับปรุงผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับ
เกณฑที่ต้ังไว ตํ่ากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5 เปอรเซ็นต 
   กลาวโดยสรุป ข้ันตอนการหาคาประสิทธิภาพของส่ือ ซ่ึงทดลองกับกลุมผูเรียน
มี 3 ข้ันตอน คือ การทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุมเล็กและการทดลองแบบภาคสนามโดยใชชุดการ
สอนเพ่ือทดลองและนําไปสอนจริงในช้ันเรียน จากนั้นนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขและนําไปใช
สอนในช้ันเรียนตามปกติ 
  4.3 เกณฑการหาคาประสิทธิภาพ 
   เกณฑการหาคาประสิทธิภาพเปนการคาดหมายวาผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปลี่ยนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจของผูประเมิน โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตผลเฉล่ียของการ
ทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดนั้นคือ E1/E2 หรือประสิทธิภาพดังนี้ 
   เสาวนี ย   สิกขาบัณฑิต  ( 2538, หน า  284-291)  กล าว ถึ ง เกณฑการหา
ประสิทธิภาพไววา การท่ีจะกําหนดเกณฑเทาใดน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของวิชา ไมไดกําหมดข้ึนเอง
ตามใจชอบ แตความจะใหเปนผลการทดลองใชกอนในกรณีของการศึกษาแบบสมรรถฐาน คือ 
เกณฑ 90/90 เรียกไดวาเปนการเรียนเพื่อความรอบรูหรือผูเช่ียวชาญ หากผูใดไดคะแนนไมถึงเกณฑ
ท่ีตั้งใจไวจะตองแกไขปรับปรุงจนกวาจะไดผลตามเกณฑท่ีตั้งไว 
   ชัยยงค พรหมวงศ (2532, หนา 490-492) กลาวถึงเกณฑการหาประสิทธิภาพไว
วาเกณฑการหาประสิทธิภาพของส่ือท่ีใชในการเรียนการสอน หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของส่ือ
การเรียนการสอนท่ีจะใหเกิดในการเรียนรู เปนระดับท่ีผูผลิตส่ือพึงพอใจวามีประสิทธิภาพ ส่ือ 
การเรียนการสอนนั้นจึงมีคุณคาท่ีจะนําไปใชสอนนักเรียนและคุมการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวน
มากสําหรับกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพกระทําโดยประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประการ
คือ   พฤติกรรมตอเนื่อง  (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย  (ผลลัพธ) โดยกําหนด 
คาประสิทธิภาพเปน E1 คือคาประสิทธิภาพของงานและแบบฝกหัดกระทําไดโดยเอาคะแนนทุก
งานของนักเรียนแตละคนมารวมกันแลวหาคาเฉล่ียและเทียบสวนเปนรอยละ และ E2 คือ 
ประสิทธิภาพผลลัพธของแตละชุดการสอนมารวมกันโดยนําคะแนนของนักเรียนท้ังหมดมารวมกัน
หาคาเฉล่ียและเทียบสวนเพื่อหาคารอยละ 
   การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาทําใดนั้นควรมีการพิจารณาใหเหมาะสม โดย
ปกติเนื้อหาท่ีเปนความรู ความจํา มักจะต้ังไว 80/80 85/85 และ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะ
อาจจะต้ังตํ่ากวานี้เชน 75/75 เปนตน เม่ือกําหนดเกณฑแลวนําไปทดลองจริง อาจไดผลไมตรงตาม
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เกณฑ แตไมควรไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ 5 เชน กําหนดไว 90/90 ก็ไมควรตํ่ากวา 
85.5/85.5 
   กลาวโดยสรุปเกณฑการหาประสิทธิภาพของส่ือท่ีใชในการเรียนการสอนคือ
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีจะชวยใหเกิดผลการเรียนรู เปนระดับท่ีผูผลิตส่ือพึงพอใจ
วามีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนการสอนนั้นจึงจําเปนมีคุณคาท่ีจะนําไปใชสอนนักเรียนและคุม 
การลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก เกณฑหาประสิทธิภาพกระทําไดโดยประเมินพฤติกรรมของ
ผูเรียนการที่จะกําหนดเกณฑเทาใดนั้นข้ึนอยูกับลักษณะวิชา การกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพ
ไวหลายแนวทางตามความเหมาะสมมักจะต้ังไว 80/80 85/85 และ 90/90 ข้ึนอยูกับความเหมาะสม
ความสอดคลองและกระบวนการในการส่ือการสอนแตละประเภท จากท่ีกลาวขางตนผูวิจัยเลือกใช
เกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยกําหนดเกณฑ 80/80 
  4.4 วิธีคํานวณหาประสิทธิภาพ 
   ไชยศ เรืองสุวรรณ (2547, หนา 125-126) โดยมีสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
    (1)  การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      E1   =   
A
N

X∑

x 100 

 
     เม่ือ E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      ∑X แทน   คะแนนของแบบฝกหัดหรือของแบบทดสอบยอย 
                  ทุกชุดรวมกัน 
      N แทน   จํานวนเต็มท้ังหมด 
      A แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดรวมกัน 
    (2) การคํานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ 

      E2   =   
B
N

Y∑

x 100 

 
     เม่ือ E2  แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

      ∑Y แทน   คะแนนรวมของแบบทสอบหลังเรียน 
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      B แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
      N แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
   กลาวโดยสรุป จากวิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพท่ีนําเสนอขางตนมีวิธีการ
คํานวณหาประสิทธิภาพหลายแนวทาง เชน การใชเกณฑการพัฒนาการของผูเรียนแตละคนเปน
หลัก ใชเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธโดยเฉล่ีย ใชหาความสัมพันธระหวาง
คะแนนการทดสอบหลังเรียนโดยเฉล่ียของผูเรียนท้ังกลุมในแตละจุดมุงหมาย สวนการที่จะ
ตัดสินใจเลือกวิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพนั้นข้ึนมาอยูกับความเหมาะสมความสอดคลองและ
กระบวนการใชส่ือหรือชุดการสอนแตละประเภท แตในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับรักเรียนช้ันประถามศึกษาปท่ี 1 
ผูวิจัยไดใชเกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีบรรจุเนื้อหาสาระเร่ือง 
คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยใชข้ันตอนการหาประสิทธิภาพเกณฑ
ประสิทธิภาพ 80/80 และวิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพ (ไชยศ เรืองสุวรรณ, 2547, หนา 125-126) 
 5. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะ
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพจะชวยใหไดขอมูลท่ีเช่ือถือได เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจได
จากท่ีผูอ่ืนสรางไว ซ่ึงจะทําใหไมเสียเวลาในการสรางเคร่ืองมือใหม ถาไมสามารถหาเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีตรงกับงานวิจัยของตนเองได ควรสรางเคร่ืองมือใหมอยางถูกหลักวิชาการและควร
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดวย เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลท่ีมีคุณภาพ ควรมีลักษณะสําคัญคือ 
มีความตรง ความเท่ียง อํานาจจําแนกและความยากเหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 ความตรง (validity) หรือความเท่ียงตรง หมายถึง ความสามารถวัดในส่ิงท่ี
ตองการจะวัด เชน จะวัดเร่ืองความซ่ือสัตย ตัวคําถามในแบบทดสอบถามจะตองเปนเร่ืองท่ี
แสดงออกถึงความซื่อสัตย หรือหากสอนเร่ืองเศษสวน แบบทดสอบวัดเร่ืองเศษสวน การสราง
เคร่ืองมือใหมีความตรง การเขียนขอความ ใหคํานึงถึงหลักตรรกวิทยาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาก
ท่ีสุดวาส่ิงท่ีเราเขียนอยูในความหมายของส่ิงท่ีเราตองการจะวัดหรือไมและควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ
ในดานนั้น ๆ ดวยวาขอความที่สรางเหมาะสมหรือไม ครอบคลุมส่ิงท่ีเราตองการจะวัดมากนอย
เพียงใด 
   การหาคาความตรงของเคร่ืองมือมีหลายวิธีข้ึนอยูกับประเภทของความตรงและ
วัตถุประสงคของผูวิจัย ใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีพรอม ๆ กันก็ได ในท่ีนี้ไดเสนอวิธีการหา 
คาความตรงตามเนื้อหา ดังนี้ 
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    (1) ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) หมายถึง การท่ีเคร่ืองมือวัดมีขอ
คําถามตรงตามเร่ืองท่ีตองการจะวัด วิธีการวิเคราะหจะดําเนินการหลังจากไดสรางเคร่ืองมือวัดแลว 
โดยมีวิธีการดังนี้ 
     (1.1) ใหผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณในรายวิชานั้นอยางนอย 3 คน
ชวยประเมินเปนรายบุคคลวาขอคําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับจุดประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
โดยใหคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
   ถาขอคําถามวัดไดตรงตามจุดประสงค   ได +1 คะแนน 
   ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงจุดประสงคหรือไม ได   0 คะแนน 
   ถาขอคําถามวัดไดไมตรงตามจุดประสงค  ได -1 คะแนน 
     (1.2) นําคะแนนของผูเช่ียวชาญทุกคนท่ีประเมินมากรอกลงในแบบ
วิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคเพื่อหาคาเฉล่ีย สําหรับขอคําถามแตละขอใช
สูตรดังนี้ 

       IOC   =   
N

R∑  

      IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ 
        จุดประสงค 

      ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
      N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
   เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม 
   1. ขอคําถามท่ีมีคา  IOC  ตั้งแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 
   2. ขอคําถามท่ีมีคา  IOC  ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
  5.2 ความยาก (difficulty) หมายถึง จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของผูเรียนท่ีตอบ
ถูกในขอนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับผูเรียนท้ังหมด ใชกับเคร่ืองมือวัดเปนแบบทดสอบแบบเลือก
คําตอบประเภท 0 – 1 สามารถคํานวณหาคาความยากดังนี้ 
   กรณีท่ี 1 ไมไดแบงผูเรียนเปนกลุมสูงและกลุมตํ่า 

     P   =   
N
R  

    P แทน   คาความยาก 
    R แทน   จํานวนคนท่ีทําขอสอบถูก 
    N แทน   จํานวนคนผูเขาสอบท้ังหมด 
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   กรณีท่ี 2 แบงผูเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมตํ่า 

      P   =   
N

LH+  

    P แทน   คาความยาก 
    H แทน   จํานวนคนในกลุมสูงทําถูก 
    L แทน   จํานวนคนในกลุมตํ่าทําถูก 
    N แทน   จํานวนคนในกลุมสูงและตํ่ารวมกัน 
   คา P ท่ีใชได ควรมีคาอยูระหวาง .2 ถึง .8 
  5.3 อํานาจจําแนก (discrimination) ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเด็ก
ออกเปนกลุมคนเกงและออน กลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑ ในกรณีท่ีเปนแบบทดสอบ
หรือจําแนกผูท่ีมีคุณลักษณะสูงจากผูท่ีมีคุณลักษณะตํ่าในกรณีท่ีเปนแบบสอบถาม 
   กรณีเปนขอสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบ 0 – 1 อาจใชวิธีคํานวณคาอํานาจ
จําแนกโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ตรวจคะแนนของทุกคนแลวนํากระดาษคําตอบมาเรียงลําดับคะแนนจากมาก
ไปหานอย 
   2. แบงกลุมสูงและกลุมตํ่า (เทคนิค 50%) 
   3. ในขอสอบแตละขอใหนับจํานวนคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมตํ่า แลวแทน
คาในสูตรดังนี้ 

     R   =   
LHorNN

LH−  

    r   แทน   คาอํานาจจําแนก 
    H   แทน   จํานวนคนในกลุมสูงท่ีตอบถูก 
    L   แทน   จํานวนคนในกลุมตํ่าท่ีตอบถูก 
    NH หรือ NL แทน   จํานวนคนในกลุมสูงหรือจํานวนคนในกลุมตํ่า 
    คา r ท่ีใชได ควรมีอยูระหวาง +.2 ถึง +1.00 
  5.4 ความเชื่อม่ัน (reliability) ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ หมายถึง คุณสมบัติของ
เคร่ืองมือวัดส่ิงท่ีตองการวัด โดยไมวาวัดกี่คร้ังหรือวัดในสภาพการณท่ีแตกตางกันผลการวัดจะคง
เดิม 
   การหาคาความเท่ียงหรือความเช่ือม่ัน อาจเลือกจากวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
    (1) วิธี Kuder – Richadsonใชสําหรับขอสอบท่ีมีระบบการใหคะแนนแบบ 
0 – 1 มีสูตรใช 2 สูตรคือ 
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     สูตร KR-20   Rtt  =  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑−⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

− 2S

pq
1

1K
K  

     เม่ือ Rtt แทน   ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
      k แทน   จํานวนขอของขอสอบ 
      S2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
      p แทน   สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
      q แทน   สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ (q = 1 - p) 
    (2) วิธีของครอนบาค (cronbach) ใชกับแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวน
ประมาณคา วิธีนี้เรียกวาการหา “สัมประสิทธ์ิเอลฟา” (α= coefficient) ดัดแปลงมาจาก KR – 20 ใช
สูตรดังนี้ 

      α   =   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

− 2
T

2
T

S

S

1K
K  

     เม่ือ α แทน   ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
      K แทน   จํานวนขอ 

      ∑ST
2  แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

      ST
2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

  กลาวโดยสรุป เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะควร
มีลักษณะสําคัญคือ 1. ความเท่ียงตรง คือคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยท่ีสรางข้ึน เพื่อใชวัดคุณลักษณะ 
พฤติกรรม เนื้อหาสาระท่ีตองการวัดไดอยางถูกตอง ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและวัดไดถูกตอง
ตามความเปนจริง 2. ความยาก คือคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีเปนแบบทดสอบซ่ึงแสดงสัดสวนของ
ผูตอบถูกขอนั้นไดถูกตองตอขอสอบท้ังหมดตามความมุงหมาย 3. อํานาจจําแนกสัดสวน
ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเปนกลุมคนเกงและออนหรือกลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไม
ผานเกณฑ 4. ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือวัดส่ิงท่ีตองการวัด โดย
ไมวาวัดกี่คร้ังหรือวัดในสภาพการณท่ีแตกตางกันผลการวัดจะคงเดิม 
 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัดการศึกษา นักศึกษา
ไดใหความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เนื่องจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนดัชนีประการ
หนึ่งท่ีสามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา 
  Good (1973, p. 7 อางถึงใน อรัญญา นามแกว, 2538, หนา 49) กลาวถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สรุปไดวา หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูท่ีไดเรียนมาแลวท่ีไดจาก
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ผลการสอนของครูผูสอน ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีกําหนดให คะแนนท่ีไดจากงานท่ีครู
มอบหมายใหหรือท้ังสองอยาง 
  ไพศาล หวังพานิช (2526, หนา 89) ท่ีใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา
หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝกอบรมหรือการสอบจึงเปนการตรวจสอบ
ระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใดสามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบ
แบบตางๆ เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนตน 
  จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือ
ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูท่ีไดเรียนมาแลวท่ีไดจากการสอนของครูผูสอนวาเกิดการเรียนรูเทาใด 
เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูและประสบการณเทาใดใน
เนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแลวโดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิผลในลักษณะตางๆ 
  6.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ไดมีผูใหความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวหลายทาน ดังนี้  
   ลวน สายยศ (2538, หนา 218) ไดใหความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนไปแลว ซ่ึงมักจะ
เปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 
   ไพศาล หวังพานิช (2526, หนา 89) กลาวไววา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ หรือถามสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวาเรียนแลวรู
เทาใด 
   จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ
กระบวนการวัดคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนซ่ึงวัดผลจาก
การศึกษาเลาเรียนโดยการวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนไปแลว การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึง
เปนการตรวจสอบระดับความสามารถวาผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเร่ือง
นั้นๆ 
  6.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวดังนี้ 
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   ภัทรา นิคมานนท (2534, หนา 23) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดาน
วิชาการที่เด็กไดเรียนรูมาในอดีตวารับรูไดมากนอยเพียงใด โดยท่ัวไปแลวมักใชหลังจากทํา
กิจกรรมเรียบรอยแลว เพื่อประเมินการเรียนการสอนวาไดผลเพียงใด 
   ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2538, หนา 218) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียน
ไปแลว ซ่ึงมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 
   สุรชัย ขวัญเมือง (2522, หนา 233) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองตาง ๆ ท่ีเด็กไดรับจาก
ประสบการณท้ังปวงจากโรงเรียนและจากทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัดทางบุคคล 
สังคมไดแก อารมณและการปรับตัว 
   กลาวโดยสรุป  แบบทดสอบวัดผลวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีวัดความรูความสามารถทางการเรียนดานเนื้อหา ดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ของ
วิชาท่ีไดเรียนไปแลวโดยท่ัวไปแลวมักใชหลังจากทํากิจกรรม เพื่อประเมินการเรียนการสอนวา
ไดผลเพียงใดและมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษกับดินสอกับใหนกัเรียนปฏิบัติ
จริง 
  6.3 ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   สมบุญ ภูนวล (2525, หนา 17 – 22) แบงแบบทดสอบออกเปน 6 ชนิด ดังนี้ 
    (1) แบบทดสอบรายบุคคลและสอบเปนกลุม  เปนแบบทดสอบท่ีให
นักเรียนตอบคร้ังละคน เชน ตองการใหนักเรียนตอบปากเปลา ผูสอบถามตามแบบทดสอบ เม่ือ
นักเรียนตอบก็ใหคะแนนทีละขอคําถามทันที การสอบเปนรายบุคคลนี้โดยท่ัวๆ ไปผูสอบตอง
ไดรับการฝกหัดและประสบการณมาก  แบบทดสอบเปนกลุมโดยท่ัวๆ  ไปครูทุกคนเคยมี
ประสบการณมาแลวในชั้นเรียน ผูกํากับการสอบไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็ดําเนินการได 
อยางไรก็ตามการดําเนินการสอบตองมีทักษะและความรูในการดําเนินการสอบมากดวย 
    (2) แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ขอสอบปรนัยเปนขอสอบท่ีไมตองใช
ความคิดเห็นของผูตรวจ แตใหตามแบบหรือกุญแจท่ีผูออกขอสอบกําหนดไว คะแนนของ
แบบทดสอบปรนัยมีประโยชนและจําเปนมากในการวัดผลการศึกษา ขอทดสอบท่ีมีโอกาสเปน
ปรนัยไดดี คือ ขอทดสอบเลือกตอบถูก – ผิดและจับคูเพราะการใหคะแนนเปนไปตามกุญแจท่ีได
พิจารณาไวแลวแบบทดสอบอัตนัย ไดแก ขอทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบท่ีใหตอบยาวๆ 
หรือแบบความเรียงยากท่ีจะใหคะแนนไดชัดเจน เท่ียงตรงและเท่ียงธรรม ผูตรวจมีอิสระในการให
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คะแนน อยางไรก็ตามการใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ จะชวยใหการใหคะแนนมีความเท่ียง
ธรรมดีข้ึนไดในเนื้อหาวิชาจดหมาย เรียงความ แตงความ เปนตน 
    (3) แบบทดสอบไมจํากัดเวลาและจํากัดเวลา เปนแบบทดสอบไมจํากัดเวลา
ใหเวลาทําขอสอบมาก เพ่ือวานักเรียนสวนมากจะสามารถทําไดหมดทุกขอ ซ่ึงคอนขางยาก หรือมี
ความยาวมาก นักเรียนทําไปจนหมดแรงแลวก็หยุดทําเอง ในทางตรงกันขามแบบทดสอบจํากัดเวลา
กําหนดเวลาใหนอย แตขอสอบคอนขางงาย นักเรียนสวนนอยจะทําผิดและเด็กเกงๆ เทานั้นท่ีจะทํา
ไดทันตามเวลาท่ีกําหนด แบบทดสอบไมจํากัดเวลาตองการทราบวา นักเรียนแตละคนมีความรูมาก
นอยเพียงใด แบบทดสอบจํากัดเวลาตองการทราบวานกัเรียนสามารถทําไดรวดเร็วเพียงใดในเวลาท่ี
กําหนดให เชนแบบทดสอบวัดการเปนเสมียน จึงเนนถึงความสามารถในการทํางานไดรวดเร็ว
เพียงใด เชนการเขียนหนังสือหรือพิมพดีด 
    (4) แบบทดสอบตัวหนังสือไม เปนตัวหนังสือและไมใชภาษา  เปน
แบบทดสอบตัวหนังสือ เนนการอาน การเขียน ใชกันโดยท่ัวๆ ไปเปนสวนมาก แบบทดสอบไม
เปนตัวหนังสือ เนนบทบาทของภาษาโดยใชภาพ ภาพรางหรือสัญลักษณของส่ิงตางๆ เชน ให
นักเรียนเลือกภาพรางหลายๆ ภาพที่เหมือนกับตัวอยาง หรือใหนักเรียนคํานวณการบวกจํานวนจาก
ภาพ โดยท่ัวๆ ไป แบบทดสอบนี้ใชกับผูอ่ืนท่ีอานหนังสือไมไดหรือเด็กอนุบาลแบบทดสอบนี้อาจ
ใชวัดปญญาของเด็กได เชน ใหนักเรียนบอกลักษณะของส่ิงตางๆ จากภาพ เชน ภาพนกบิน ภาพนก
หลับ นกคุยกันใหนักเรียนดูรูปภาพแลวตอบการกระทําของนก เปนตน 
     แบบทดสอบท่ีไมเปนตัวหนังสือ ครูจะตองอานคําช้ีแจงใหนักเรียนฟงที
ละขอเม่ือนักเรียนทําเสร็จหมดทุกคน จึงอานคําช้ีแจงขอตอไปคําช้ีแจงควรเขียนไวในแบบทดสอบ
ทุกตอนหรือทุกขอ เพื่อวาผูกํากับการสอบจะสามารถใหขอความแกนักเรียนไดตรงกันในกรณีท่ี
สอบหลายๆ หอง หรือโรงเรียน โดยใชแบบทดสอบไมใชภาษาผูกํากับการสอบจะไมส่ือ
ความหมายกับผูสอบโดยใชการเขียน การอานหรือการพูดใด ๆ ทั้งส้ิน แตจะใชการเคล่ือนไหวของ
รางกายและภาษาใบเปนการบอกใหทราบ นักเรียนตอบโดยการชี้หรือทําดวยมือ ขอสอบจะเปน
วัตถุทรงเหล่ียมรูปภาพหรือการเคล่ือนไหวท่ีเปนปริศนา ขอสอบนี้ใชกับคนใบหูหนวกหรือไมอาจ
ส่ือดวยภาษาธรรมดาได 
    (5) แบบทดสอบการปฏิบัติจริงและขอเขียนเปนแบบทดสอบแบบปฏิบัติ
จริง เปนการสอบท่ีผูสอบทํางานแทนการตอบคําถาม อาจจะสอบทีละคนหรือเปนกลุมก็ได เชน 
การสอบปฏิบัติรองเพลง เลนดนตรี พลศึกษา อาจสอบทีละคน สอบเขียนภาพ ทํางานหัตถกรรม
อาจสอบเปนกลุมไดเปนตน ผูตรวจจะนับจํานวนท่ีทําผิด หรือพิจารณาดูคุณภาพทั้งหมดเปน
สวนรวม แลวนํามาจัดอันดับคุณภาพและสามารถวัดเวลาท่ีผูสอบใชในการปฏิบัติงานจนเสร็จ 
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แบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบเนื้อหาวิชาแผนท่ีอาจช้ีใหเห็นตําแหนงของเมือง
แหลงทรัพยากร ใครจะช้ีไดถูกและรวดเร็ว วิชาประวัติศาสตรอาจใหเรียงภาพผูนําของประเทศตาม
ลําพังกอนหลัง ใหช้ีสวนท่ีหายไปในภาพ ใหเขียนเรียงความ จดหมายเปนตน ลักษณะท่ัวไปของ
แบบทดสอบปฏิบัติจริง เปนการเนนความสามารถในเนื้อหาวิชาใหสามารถปฏิบัติไดจริงๆ มากกวา
ตอบคําถามแบบทดสอบขอเขียน สวนมากจะถามเน้ือหาวิชา ใหนักเรียนตอบในกระดาษสามารถ
ตอบไดคร้ังละหลายๆ คน ขอสอบจะเปนตัวหนังสือ รูปภาพ หรือสัญลักษณก็ได 
    (6) แบบทดสอบท่ีครูสราง ข้ึนเองและแบบทดสอบมาตรฐาน  เปน
แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเองใชสําหรับทดสอบนักเรียนท่ีครูสอนเอง แบบทดสอบจะดีหรือไม
ข้ึนอยูกับครูมีความรูในการสรางขอทดสอบหรือไม และมีทักษะเพียงใด แบบทดสอบมาตรฐาน
สรางข้ึน โดยผูเช่ียวชาญในการทดสอบรวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครู แบบทดสอบนี้จะตอง
มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ คะแนนเปนมาตรฐาน เปนการทดสอบท่ีมีแบบแผนและสามารถ
นําแบบทดสอบนี้ไปใชกับนักเรียนตางหองตางโรงเรียนได 
   กลาวโดยสรุปแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียน สามารถแบงได 6 ชนิดไดแก 
แบบทดสอบรายบุคคลและสอบเปนกลุม รวมท้ังเปนแบบทดสอบท่ีใหนักเรียนตอบคร้ังละคน การ
ดําเนินการสอบตองมีทักษะและความรูในการดําเนินการสอบมาก  2. ขอสอบปรนัยเปนขอสอบท่ี
ไมตองใชความคิดเห็นของผูตรวจ มีประโยชนและจําเปนมากในการวัดผลการศึกษาผูตรวจมีอิสระ
ในการใหคะแนน แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบท่ีใหตอบยาวๆ หรือแบบความเรียง  
3. แบบทดสอบไมจํากัดเวลา และ จํากัดเวลา แบบทดสอบไมจํากัดเวลานั้นใหเวลาทําขอสอบมาก 
เพื่อวานักเรียนสวนมากจะสามารถทําไดหมดทุกขอซ่ึงคอนขางยาก และแบบทดสอบจํากัดเวลา 
ตองการทราบวา นักเรียนสามารถทําไดรวดเร็วเพียงใดในเวลาท่ีกําหนดจึงเนนความสามารถในการ
ทํางานไดรวดเร็ว 4. แบบทดสอบตัวหนังสือไมเปนตัวหนังสือและไมใชภาษาแบบทดสอบ
ตัวหนังสือ เนนการอาน การเขียน ใชกันโดยท่ัวๆ ไปเปนสวนมาก แบบทดสอบไมเปนตัวหนังสือ  
เนนบทบาทของภาษาโดยใชภาพแบบทดสอบไมใชภาษาจะใชการเคล่ือนไหวของรางกายและ
ภาษาใบเปนการบอกใหทราบ นักเรียนตอบโดยการชี้หรือทําดวยมือ  5. แบบทดสอบการปฏิบัติจริง
และขอเขียน แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง เปนการสอบท่ีผูสอบทํางานแทนการตอบคําถาม 
แบบทดสอบขอเขียน สวนมากจะถามเนื้อหาวิชา 6. แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเองและแบบทดสอบ
มาตรฐาน เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเองใชสําหรับทดสอบนักเรียนท่ีครูสอนเองแบบทดสอบ
มาตรฐานสรางข้ึนโดยผูเช่ียวชาญในการทดสอบรวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครูตองมี
มาตรฐานในการดําเนินการสอบ 
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  6.4 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
   ในการสรางแบบสอบอมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
   6.4.1 กําหนดจุดมุงหมายเปนการระบุวาจะสอบไปทําไม สอบอะไรและสอบ
อยางไร แบบเปน 3 ข้ันตอนไดแก 
    6.4.1.1 การวิเคราะหจุดมุงหมาย เปนการวิเคราะหจุดมุงหมายของ
หลักสูตรจุดมุงหมายของการเรียนรูและพฤติกรรมท่ีตองการวัดไดแก พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย เชน 
ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา พฤติกรรม 
ดานจิตพิสัย และพฤติกรรมดานทักษะพิสัย 
    6.4.1.2 วิเคราะหเนื้อเร่ืองและเรียงลําดับความสัมพันธของเนื้อหา เปน
การวิเคราะหเพื่อแยกแยะเนื้อหาและจัดรวมเปนหนวยยอยๆ ท่ีมีความสัมพันธกันและมีการจัด
เรียงลําดับการสอนกอน-หลัง 
    6.4.1.3 การกําหนดตารางวิเคราะหหลักสูตร/ตารางวิเคราะหขอสอบ ใน
ข้ันตอนนี้ครูผูสอนกําหนดตารางวิเคราะหหลักสูตรซ่ึงเปนตารางท่ีแสดงความสัมพันธของเนื้อหา
และพฤติกรรมที่มุงวัดโดยมีข้ันตอนยอย 3 ข้ันตอนคือ 
    6.4.1.4 การกําหนดระดับความสําคัญเปนรายบุคคล ครูผูสอนในรายวิชา
เดียวกันรวมกําหนดระดับความสําคัญของเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด หากสอนคนเดียวก็
กําหนดคนเดียว 
    6.4.1.5 การแปลงน้ําหนักความสําคัญจากรายบุคคลเปนรายวิชา หลังจาก
ท่ีครูผูสอนในรายวิชาเดียวกันกําหนดระดับความสําคัญของแตละคนเรียบรอยแลว ใหนําคะแนนใน
แตละชองท้ังในแนวแถวและแนวคอลัมนมาหาผลรวม เชน ผลรวมของเน้ือหาท่ี 1 ท่ีวัดพฤติกรรม
ความรูความจําเปนตน 
    6.4.1.6 การแปลงน้ําหนักความสําคัญใหเปนตาราง 100 เปนการแปลง
คะแนนน้ําหนัก ในชองรวมท้ังทางแนวคอลัมนและแนวแถวใหเปน 100 
    การจัดตารางวิเคราะหหลักสูตร/ตารางวิเคราะหขอสอบนี้ ครูผูสอน
สามารถปรับประยุกตใชในการออกขอสอบไดถือเปนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบในเรื่อง
ความตรงตามเนื้อหาดวย กลาวคือ ทําใหครุผูสอนแนใจวาไดออกขอสอบไดครอบคลุมตามเน้ือหา
ท่ีสอน 
   6.4.2 การออกแบบการสรางแบบสอบ 
    6.4.2.1 การวางแผนการทดสอบ ผูสอนวางแผนกําหนดการทดสอบ โดย
วางแผนวาใน 1 ภาคเรียนจะทําการทดสอบกี่คร้ังและระยะความถ่ีหางในแตละคร้ังเปนเทาใด 
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    6.4.2.2 กําหนดรูปแบบของแบบสอบและจํานวนขอสอบ ผูสอนเลือก
ประเภทแบบสอบท่ีจะใชโดยเลือกใหเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดและเนื้อหาท่ีจะสอนและ
กําหนดจํานวนขอสอบที่จะใชโดยเลือกใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัดและเนื้อหาที่จะสอบ
และกําหนดจํานวนขอสอบที่จะใชในการสอบ 
   6.4.3 เขียนขอสอบ ผูดําเนินการเขียนขอสอบตามเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีมุงวัด
หลังจากท่ีสอนดําเนินการรางขอสอบไปครบตามจํานวนและครอบคลุมพฤติกรรมเนื้อหาตาม
ตารางวิเคราะหขอสอบแลวใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพขอสอบเบ้ืองตน คือ 
    6.4.3.1 ผูตรวจสอบดวยตนเองในประเด็นความสมเหตุสมผล ความ
ชัดเจนของภาษาท่ีใช 
    6.4.3.2 เพื่ อนครู ผูสอนรวมตรวจสอบคุณภาพในสวนของความ
ครอบคลุมตามตารางวิเคราะหขอสอบและความชัดเจนของภาษาท่ีใชหลังจากท่ีตรวจสอบคุณภาพ
เบ้ืองตนเรียบรอยแลว ใหรวมขอสอบเปนฉบับ แลวจึงนําไปสอบกับผูเรียน 
   6.4.4 การวิเคราะหขอสอบ เปนการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบท่ีสรางข้ึน
โดยในการวิเคราะหคุณภาพขอสอบนั้นจะดําเนินการตรวจสอบคาความยากและคาอํานาจจําแนก
ในการวิเคราะหคุณภาพรายขอจะเปนการตรวจสอบคาความยากและคาอํานาจจําแนกโดย 
    คาความยาก หมายถึง สัดสวนผูท่ีตอบขอสอบนั้นไดถูกตอง 
    คาอํานาจจําแนก หมายถึง ความสามารถของขอสอบในการจําแนกคนเกง
ออกจากคนออน จําแนกคนรูออกจากคนไมรู 
   6.4.5 หลังจากการสอบและตรวจใหคะแนนเรียบรอยแลวผูสอนควรจัดทํา
รายงานผลการสอบเพื่อแจงใหกับผู เรียน ท้ังนี้ในการรายงานผลควรรายงานคะแนนเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนเต็ม จํานวนผูเขาสอบ จํานวนผูสอบผานและไมผาน เปนตนและ
ควรรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอดวย วามีขอสอบจํานวนเทาใดท่ีมีความยากและ
คาอํานาจจําแนกผานเกณฑซ่ึงจะสามารถนําไปเก็บไวในคลังขอสอบได 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยภายในประเทศ 
  ลักษณาพร  โรจนพิ ทักษกุล  (2540, หนา  94)  ไดศึกษาการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียเร่ือง โสตทัศนอุปกรณประเภทเคร่ือง
ฉายกับนักศึกษาปริญญาตรีปท่ี 1 โดยใหกลุมทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ
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มัลติมีเดีย รวม 4 สัปดาห 8 คาบเรียนการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองประสิทธิภาพของบทเรียนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 3 
ของวิทยาลัยพยาบาลปกเกลา จันทบุรี โดยการสุมตัวอยางมาเปนกลุมทดลองจําวน 49 คน 
ผลการวิจัยพบวาคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียท่ีพัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพรอยละ 80 ซ่ึง
อยูในเกณฑพอใช นักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตละกลุมทดลองมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางจากกลุมควบคุม 
  จารุวรรณ อําพันกาญจน (2541, หนา 68) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คําศัพทในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีมีเกมและไมมีเกมประกอบแบบฝกหัด กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 40 คนโดยแบงกลุมทดลอง 20 คน โดยใหกลุมทดลองเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีไมมีเกมประกอบแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่ืองคําศัพทของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีเกมและไมมีเกม
ประกอบแบบฝกหัดมีความแตกตางกัน 
  เปยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข (2541, หนา 98-99) ไดศึกษาวิจัยการสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เร่ือง น้ําเพื่อชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 85.00/81.15 ดัชนี
ประสิทธิผลมีคา 0.6072 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ผลความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
  ชาตรี จําปาศรี (2540, หนา 58) ไดสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนวิชาทฤษฏี
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน เร่ือง การใชมัลติมิเตอร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร กรมอาชีวศึกษา 
นําไปทดลองกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกส และเขียนแบบเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จํานวน 20 คนพบวา 
บทเรียนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.12/84.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด 
  ปยะธิดา คุณดิลก (2542, หนา 84-85) ไดศึกษาวิจัยพบวาการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาศิลปะกับชีวิต 3 เร่ือง การฟอนรํา สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 80.19 
ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.90, S.D. = 0.82) 
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  ประมนตรี ภูกึ่งพลอย (2545, หนา 89) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
การเรียน วิชาหมอแปลงไฟฟา เร่ืองการออกแบบและหาข้ัวหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนปกติ พบวา
นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนไมแตกตางจากนักศึกษาท่ีเรียนดวยการสอนตามปกติและสรุปไดวา ผลการวิจัยทําใหได
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยเรียนท่ีมีประสิทธิผล สามารถนําไปใชสอนใหผู เ รียนบรรลุตาม
จุดประสงคได 
  ธนสิทธ์ิ ศรีรัตน (2543, หนา 60-65) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชุด 
“เกมคําศัพทภาษาอังกฤษ” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
90/90 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชุด “เกมคําศัพทภาษาอังกฤษ” มี
ประสิทธิภาพ 97.70/99.30 และมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ และดาน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเกณฑท่ีดี 
  สมนึก การเกษ (2543, หนา 86) ไดศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร ชวย
สอนมีประสิทธิภาพ 81.58 คาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนเพิ่มข้ึน
รอยละ 67  และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนหลักจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีพัฒนาข้ึนผานไปแลว 2 สัปดาห คะแนนเฉล่ียลดลงรอยละ 11.86 
  จริยา ตะโพธ์ิ (2545, หนา 50-54) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองชนิดของ
คําสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 40 คน 
ผลการวิจัยพบวา 
   (1) นักเรียนท่ีเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางนอยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
   (2) นักเรียนสวนใหญใหความสนใจในการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนใน
ระดับมาก 
   (3) นักเรียนมีความคงทนในการจําเ ร่ืองชนิดของคํา  เ ม่ือเ รียนเสริมดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Fante (1996, p. 561-A) ไดศึกษาผลการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ของวิทยาลัยชุมชน การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อเปรียบเทียบการเรียนระหวาง
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โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวาง invest กับโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ plato โดยไดนําวิธีการสอน
แบบบรรยาย อภิปรายมาใชรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา การเรียนดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร invest กับโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ plato พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
  Caforio (1944, p. 422) ไดศึกษาเพื่อออกแบบพัฒนาคุณภาพการสอนเสริมแบบ 
tutorial โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมเสริมสวยโดยการ
ใชสอนเสริมดังกลาวเพ่ิมเติมจากการสอนปกติ แลวนําผลไปเปรียบเทียบกับการสอบปกติท่ีไมมี
การใช CAI ชวยสอนเสริม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนเสริมดวย CAI มีผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุม ผูวิจัยไดอธิบายถึงสาเหตุท่ีเรียนโดย CAI ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวา เนื่องมาจากทําใหนักเรียนมีสมาธิอยูในระดับสูงและนักเรียนไมหัน
เหความสนใจไปทําอยางอ่ืนในขณะเรียนเสริม ดังนั้นควรใช CAI ชวยในการสอนเสริมจากการ
สอนปกติตอไป 
  Fisher (1996, p. 2244-A) ผลการสอนดวยคอมพิวเตอรส่ือผสมแบบมีปฏิสัมพันธ ท่ี
มีตอความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับความหมายของคํา “allegro” ในวิชาบัลเลตผลการวิจัยพบวา
การสอนดวยส่ือคอมพิวเตอรแบบมีปฏิสัมพันธชวยปรับปรุงความเขาใจในเร่ืองความหมายของคํา
ในวิชาบัลเลต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุม
ทดลองมีความเขาใจมากกวากลุมควบคุมโดยวิเคราะหจากคะแนนรวมท่ีไดจากการทําแบบทดลอง
และคะแนนท่ีไดจากการแสดง ท้ังสองกลุมมีความสัมพันธระหวางคะแนนความเขาใจท่ีไดจาก
แบบทดสอบกับคะแนนที่ไดจากการแสดงอยูในระดับ (r = .79) ประสิทธิผลของการสอบดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนและทําใหเกิดความสนใจในการสอนคําศัพทและการจําคําศัพท
ในการสอนเตนรํา โดยไมทําใหเสียเวลามาก 
  Midobuche (1997, p. 3786-A) ไดศึกษาผลการใชทักษะภาษาอังกฤษโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เร่ือง การเขียนเพื่ออานของนักเรียนชนกลุมนอยในการศึกษา
คร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชนกลุมนอยในรัฐเท็กซัส ผล
การศึกษาพบวา 
   (1) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนไดพัฒนาการใชภาษาและสงเสริมการอานแก
เขียนไดของนักเรียนชนกลุมนอย 
   (2) การนําเทคโนโลยีทางการศึกษาใชมีประโยชนตอการเรียนรู และการอานออก 
เขียนไดของชนกลุมนอย 
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   (3) ครูผูสอนจะตองปรับปรุงยุทธวิธีและแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีอยูให
สนองความตองการใชภาษาของนักเรียนชนกุลมนอย 
  จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรมีบทบาทใน
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  เพราะปจจุ บันนี้คอมพิวเตอรมีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  สามารถท่ีจะนําขอมูลท้ังท่ีเปนขอความ รูปภาพ  ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว ใสเสียง และวิดีโอ ซ่ึงเรียกวาเปนมัลติมีเดีย ซ่ึงสามารถเปนส่ือการเรียนการสอนท่ี
นาสนใจสําหรับยุคปจจุบันมาก การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตางๆ มีผลทําให 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน นอกจากน้ียังทําใหผูเรียนมีพัฒนามีพัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังใหผลท่ีดียิ่งในการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประถมศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองคําศัพทภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและได
เรียนรูดวยตนเองเพื่อเปนการสรางองคความรูใหแกผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองตอไป 
 
  

  

 
 
 

 


