
                                                         บทที่  2                                         
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พื้นฐานการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง             
จึงเสนอสาระสําคัญ  ตามลําดับดังน้ี 
 1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงช้ันท่ี 3   
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) 
  1.1 สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2 คําอธิบายรายวิชา 
  1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
  1.4 หน่วยการเรียนรู้ 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.2 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.5 หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.6 ข้ันตอนการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.7 คุณค่าและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.8 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.1 ความหมายความพึงพอใจ 
  4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  4.3 การวัดความพึงพอใจ 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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            5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3) 
 1. สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
    จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี  
    หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์            
ในการกําหนดคุณภาพของผู้เรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงกําหนดไว้เฉพาะส่วนท่ี
จําเป็นสําหรับเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตให้มีคุณภาพ  สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  สาระท่ี 1 : การดํารงชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน ง 1.1 :  เข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะ  มีคุณธรรม  มีจิตสํานึก  
ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว              
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์  และงานธุรกิจ 
  มาตรฐาน ง 1.2 :  มีทักษะ กระบวนการทํางาน การจัดการ การทํางานเป็นกลุ่ม 
การแสวงหาความรู้  สามารถแก้ปัญหาในการทํางาน  รักการทํางาน  และมีเจตคติท่ีดีต่องาน 
  สาระท่ี 2 : การอาชีพ 
  มาตรฐาน ง 2.1 :  เข้าใจ  มีทักษะ  มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  
มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
  สาระท่ี 3 : การออกแบบและเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ง 3.1 :  เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการทํางานของเทคโนโลยี ใช้ความรู้    
ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ  สร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ วิธีการ
เชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางการสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ 
  สาระท่ี 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  มาตรฐาน ง 4.1 :  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทํางานและอาชีพอย่างมี              
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 
  สาระท่ี 5 : เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
  มาตรฐาน ง 5.1 : ใช้เทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา   
การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิด
สร้างสรรค์ 
 2. คําอธิบายรายวิชา 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สาระ             
การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศ  การประมวลผลและ 
การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ  ซอฟต์แวร์  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน  
การออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์   การใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐาน   ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป  
โปรแกรมประมวลผลคํา  โปรแกรมกราฟฟิก  โปรแกรมตารางทํางานอย่างง่าย  จริยธรรม  และ
คุณธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 
โรงเรียนวัดวังกุ่ม, 2544, หน้า 109 – 110) 
 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
           ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา 
ง 33101  สาระท่ี 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  
    3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน และการสื่อสาร
ข้อมูล 
    3.2 มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับหลักการเบ้ืองต้นของการสื่อสาร 
    3.3 มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้บริการ
ต่างๆ  จากอินเทอร์เน็ตได้  และสามารถเลือกใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
  3.4 มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3.5 มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายแลน 
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 4.  หน่วยการเรียนรู้ 
 
ตาราง 1  หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
      

 

หน่วยที่ 
 

เน้ือหา 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 การสื่อสารข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 2 
  ความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน และ  
  การสื่อสารข้อมูล  
2 หลักการเบ้ืองต้นของ 

การสื่อสารข้อมูล 
มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับ 
หลักการเบ้ืองต้นของการสื่อสาร 

2 

3 อินเทอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจประวัติความ 
เป็นมาของอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้
บริการต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตได้  และ
สามารถเลือกใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
อย่างเหมาะสม 

2 

4 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2 

5 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับ 2 
  เทคโนโลยีเครือข่ายแลน  
 รวม  10 

           
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 1. ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจากคําภาษาอังกฤษว่า computer assisted instruction  
เรียกย่อๆ ว่า  CAI  ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังน้ี 
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2541, หน้า 7)  กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึงซ่ึงใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการนําเสนอสื่อประสม ได้แก่  ข้อความ  ภาพน่ิง  กราฟิก  กราฟ  แผนภูมิ  ภาพเคลื่อนไหว  
วีดีทัศน์และเสียง  เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอน
จริงในห้องเรียนมากท่ีสุด 
             ทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ (2547, หน้า 17) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
เป็นการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนโดยมีการนําเน้ือหาวิชา  
แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้วยข้อความ  ภาพ  กราฟิก เสียง
ท่ีมาบันทึกไว้มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ ซ่ืงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นสื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของตน 
    บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543, หน้า 65) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
หมายถึง  วิถีทางการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะจัดหา
ประสบการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเน้ือหาตามลําดับท่ีต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรม
ท่ีเตรียมไว้อย่างเหมาะสม  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนอย่างหน่ึงท่ีผู้เรียน
ด้วยตนเองเป็นผู้ท่ีจะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งมาทางจอภาพ  ผู้เรียนจะตอบคําถามทาง
แป้นพิมพ์แสดงออกมาทางจอภาพ  มีท้ังรูปภาพและตัวหนังสือ  หรือบางทีอาจใช้ร่วมกันกับ
อุปกรณ์อย่างอื่นด้วย  เช่น  สไลด์  เทปวีดีทัศน์  เป็นต้น 
  ยืน ภู่วรวรรณ (2537, หน้า 20) ได้ให้ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง  
การนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน  โดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด  และ
การทดสอบ  จะถูกพัฒนาข้ึนในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถเสนอเน้ือหา  ซ่ึงอาจ
เป็นท้ังในรูปหนังสือ  และกราฟิก  มีการตั้งคําถาม รับคําตอบจากผู้เรียน ตรวจคําตอบ และให้ 
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน 
    รัชนีวรรณ  อิ่มสมัย  (2542, หน้า 9)  กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  
การนําเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยครูในการเรียนการสอน  นักเรียนเรียนรู้เน้ือหาบทเรียน  
และฝึกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร์  แทนท่ีจะเรียนจากครูในบางวิชา  บางบทเรียน  ในการเรียน
การสอนกับคอมพิวเตอร์จะดําเนินไปอย่างเป็นระบบ  คอมพิวเตอร์สามารถช้ีข้อผิดของนักเรียน
ได้  เม่ือนักเรียนกระทําผิดข้ันตอน  และคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนยังเป็นเคร่ืองมือ          
ท่ีช่วยสนองความแตกต่างของความสามารถระหว่างบุคคลของนักเรียนได้ 



 14

  วุฒิชัย  ประสารสอย  (2543, หน้า 5)  ให้ความหมายว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์         
ช่วยสอน หรือบทเรียนซีเอไอ (computer-assisted instruction; computer-aided instruction : 
CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยถ่ายโยงเน้ือหา
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน  
  สุวิทย์  มูลคํา, และอรทัย  มูลคํา  (2545, หน้า 59)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ หรือเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้  โดยจัดเน้ือหา
สาระ หรือประสบการณ์สําหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อาจจัดเป็นลักษณะบทเรียน หน่วยการเรียน  
หรือโปรแกรมการเรียน  ฯลฯ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี (2545, หน้า 57) 
กล่าวว่า  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  การสอนท่ีเน้นสื่อการสอน            
ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กัน
ได้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ 
  จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า            
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน
การสอนโดยมีการนําเน้ือหาวิชา  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจด้วยข้อความ  ภาพ  กราฟิก  เสียง  มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์  
และสามารถตอบสนองผลให้ทราบได้ทันที   ทําให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนและ                   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
 2. ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับการพัฒนาจากบทเรียนสําเร็จรูป  
เป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีนักวิชาการกล่าวไว้ดังน้ี 
       พรเทพ   เมืองแมน  (2544, หน้า 34 – 35)  ได้กล่าวถึงลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังน้ี 
  1. มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน   เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างเหมาะสม 
  2. นําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ ได้แก่ ข้อความ กราฟิก แผนภูมิ แผนภาพ  
ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะเน้ือหาของบทเรียน 
  3. นําเสนอในลักษณะท่ีแปลกใหม่  เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน 
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  4. มีการให้การเสริมแรง  ท้ังทางบวกและทางลบท่ีพอเหมาะ  เช่น  การให้รางวัล  
ในรูปแบบต่าง ๆ  เม่ือทํากิจกรรมถูกต้อง  หรือการให้กําลังใจหรือคําอธิบายเม่ือทํากิจกรรม            
ไม่ถูกต้อง  เป็นต้น 
  5. แบ่งเน้ือหาบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย ๆ  และจัดระเบียบเน้ือหาตามลําดับ            
การเรียนรู้ท่ีดี  และนําเสนอตามลําดับจากง่ายไปหายาก 
  6. มีการให้ผลย้อนกลับในทันที  หลังจากท่ีนักเรียนได้ทํากิจกรรมในบทเรียน 
  7. ให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  เช่น  
ให้เลือกเรียนหัวข้อ  หรือเน้ือหาใดก่อนหลังได้  หรือเลือกทํากิจกรรมท่ีมีระดับความยากง่าย
ตามความสามารถของตนเองได้  เป็นต้น 
  8. กิจกรรมท่ีให้นักเรียนทําความเป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย  สามารถวิเคราะห์คําตอบ
ไปได้ด้วยประสบการณ์ของนักเรียน 
  9. ให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการเรียน เช่น การบอกวัตถุประสงค์
ของบทเรียน  การบอกโครงสร้างของเน้ือหาบทเรียน 
  10. ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึก เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะมากข้ึน  
โดยการมีแบบฝึกหัดในระหว่างเรียนแต่ละหน่วยของเน้ือหาบทเรียน 
  11. ควรมีบทสรุป  เพื่อให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง  โดยอาจให้หลักของ
แผนภูมิมโนทัศน์  (concept  mapping) 
  12. ให้นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้โดยการมีแบบทดสอบ
หลังจากจบบทเรียน  หรือหลังจากจบแต่ละหน่วยย่อยของบทเรียนและทราบผลการประเมิน  
ทันที 
   ทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  (2547, หน้า 18)  สรุปลักษณะของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีไว้ดังน้ี 
    1. ควรคํานึงถึงความสามารถและระดับสติปัญญาของผู้เรียนเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุด 
  2. เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ ต้องทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3. ต้องเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  
  4. มีการนําเสนอเน้ือหาในลักษณะท่ีเหมาะสม 
  5. ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
  6. มีการเสริมแรงท้ังทางบวกและทางลบ 
  7. ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการเรียน 
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  8. มีแบบฝึกในระหว่างเรียนแต่ละหน่วย 
  9. มีบทสรุปเพื่อให้ผู้เรียนเกิดข้อสรุปในเน้ือหาด้วยตนเอง 
  10. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้จากแบบทดสอบหลังเรียน 
  แฮนนิฟิล, และเพค (Hannafin, & Peck)  (สุวิทย์ มูลคํา, และอรทัย มูลคํา, 2551, 
หน้า 68-69) ได้กล่าวถึงลักษณะของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ไว้ดังน้ี 
  1. สร้างข้ึนตามจุดประสงค์ของการสอนเพื่อท่ีจะให้ผู้เรียนได้เรียนจากบทเรียนน้ัน 
ได้มีความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติท่ีผู้สอนได้ตั้งไว้และผู้เรียนสามารถประเมินผลด้วยตนเอง
ว่าบรรลุจุดประสงค์ในแต่ละข้อหรือไม่ 
  2. บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน การสร้างบทเรียนจะต้อง
คํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานอยู่ในระดับใด ไม่ควรท่ีจะยาก
หรือง่ายจนเกินไป 
  3. บทเรียนท่ีดีควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากท่ีสุด  เน่ืองจากการเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ควรมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนจากหนังสือ  เพราะสามารถสื่อสารกับ           
ผู้เรียนได้ 2 ทาง 
 
 
  4. บทเรียนท่ีดีควรจะมีลักษณะเป็นการสอนรายบุคคล ผู้เรียนสามารถท่ีจะเลือก
เรียนในหัวข้อท่ีตนเองมีความสนใจและต้องการท่ีจะเรียนและสามารถท่ีจะข้ามบทเรียนท่ีตนเอง
เข้าใจแล้วได้  แต่ถ้าเรียนบทเรียนท่ีตนเองยังไม่เข้าใจก็สามารถเรียนซ่อมเสริมจากข้อแนะนํา
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 
  5. บทเรียนท่ีดีควรคํานึงถึงความสนใจของผู้เรียน  ควรมีลักษณะเร้าความสนใจ          
ผู้เรียนได้ตลอดเวลา  เพราะจะทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนอยู่เสมอ 
  6. บทเรียนท่ีดีควรสร้างความรู้สึกในทางบวกกับผู้เรียน  ควรทําให้ผู้เรียนเกิด     
ความรู้สึกเพลิดเพลิน  เกิดกําลังใจและควรท่ีจะหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
  7. ควรจัดทําบทเรียนให้สามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนให้มากๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการแสดงผลย้อนกลับในทางบวก  ซ่ึงจะสามารถทําให้ผู้เรียนชอบและไม่เบ่ือหน่าย 
  8. บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน บทเรียนควร
ปรับเปลี่ยนให้ง่ายต่อกลุ่มผู้เรียน  เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาเรียน  สถานท่ีติดตั้งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมควรคํานึงถึงการใส่เสียง ระดับเสียงหรือดนตรีประกอบควรให้เป็น
ท่ีดึงดูดใจผู้เรียนด้วย 
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  9. บทเรียนท่ีดีควรมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
ควรหลีกเลี่ยงคําถามท่ีง่ายตรงเกินไป  หรือไร้ความหมาย  การเฉลยคําตอบควรให้แจ่มแจ้ง            
ไม่คลุมเครือและไม่ควรให้เกิดความสับสน 
  10. บทเรียนควรใช้กับคอมพิวเตอร์ท่ีจะเป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนอย่าง
ชาญฉลาด ไม่ควรเสนอบทเรียนในรูปอักษรอย่างเดียวหรือเร่ืองราวท่ีพิมพ์เป็นอักษรโดยตลอด 
ควรใช้สมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเต็มท่ี เช่น การเสนอด้วยภาพ ผู้ เรียนให้
ภาพเคลื่อนไหว ผสมตัวอักษรหรือให้มีเสียง หรือแสงเน้นท่ีสําคัญ หรือวลีต่างๆ เพื่อขยาย
ความคิดของกว้างไกลมากข้ึน  ผู้ท่ีสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรตระหนักให้สมรรถนะ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ตลอด ข้อจํากัดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยง
ความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างของสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไป  เช่น  ภาพเคลื่อนไหว
ปรากฏ ช้าเกินไป การแบ่งส่วนย่อยๆ ของโปรแกรมมีขนาดใหญ่เกินไปทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้ 
  11. บทเรียนท่ีดีต้องอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคล้ายๆ กับการผลิตสื่อ
ชนิดอื่นๆ การออกแบบบทเรียนท่ีดีย่อมจะสามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้มาก การออกแบบ
บทเรียน ย่อมประกอบด้วยการตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน การจัดลําดับข้ันตอนการสอนให้ดี 
มีการวัดผลและการแสดงผลย้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ  มีแบบฝึกหัดพอเพียง  และให้มี               
การประเมินผลข้ันสุดท้าย เป็นต้น 
  12. บทเรียนท่ีดีควรมีการประเมินผลทุกแง่ทุกมุม เช่น การประเมินคุณภาพของ        
ผู้เรียน  ประสิทธิภาพของบทเรียน  ความสวยงาม  ความตรงประเด็นและตรงกับทัศนคติของ              
ผู้เรียน  เป็นต้น 
        จากลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่าลักษณะ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีน้ันจะต้องคํานึงถึงความสามารถและระดับสติปัญญาของ 
ผู้เรียน  ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากท่ีสุด   ต้องทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ต้องมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีการเสริมแรง
ท้ังทางบวกและทางลบ มีบทสรุป นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้จากแบบทดสอบหลังเรียน 
 3. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  นักวิชาการได้แบ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้ดังน้ี  
  ศักดา  ไชยลาภ (2544, หน้า 11 – 13)  ได้แบ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามลักษณะการใช้งาน ดังน้ี   
    1. แบบฝึกหัด  (drill  and  practice  method)  ใช้เพื่อการฝึกปฏิบัติโดยสร้าง
โปรแกรมเน้นการฝึกทักษะและการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นข้ันเป็นตอน  และจะไม่ให้ข้ามข้ัน
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จนกว่าจะฝึกปฏิบัติในข้ันต้นเสียก่อน  จึงจะฝึกในทักษะสูงต่อไป  โปรแกรมประเภทน้ีพบได้บ่อย
ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อฝึกทักษะการคํานวณ  วิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อฝึก
ความสามารถในการใช้ภาษาท้ังพูด  อ่าน  ฟังและเขียน  โปรแกรมสําหรับการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติลักษณะน้ีจะมีคําถามให้นักเรียนตอบหลาย ๆ รูปแบบ  และคอมพิวเตอร์ก็จะเฉลยคําตอบ
ท่ีถูก  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในแต่ละจุดสอน  ระดับของความยากง่ายสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้  เช่นเดียวกับรูปแบบของการย้อนกลับ (feedback) อาจเป็นแบบทางบวก 
(positive) หรือทางลบ (negative) ก็ได้  รวมท้ังสามารถให้การเสริมแรงในรูปของรางวัลและการ
ลงโทษต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
    2. แบบสอนเสริม  (tutorial  method)  คอมพิวเตอร์จะทําหน้าท่ีคล้ายครูท่ีออก
โปรแกรมแบบเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้สื่อการสอนโดยตรง สามารถเรียนซํ้า เรียนซ่อมเสริม  
เรียนทบทวน  หรือทบทวนความรู้อย่างไม่มีข้อจํากัด  นักเรียนสามารถท่ีจะเดาคําตอบหรือ
ทดลองตอบให้กับเคร่ืองตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว้ได้  รูปแบบของโปรแกรมจะเป็นแบบสาขา  
(branching  program)  ซ่ึงคุณภาพของโปรแกรมท่ีใช้หลักการน้ีจะข้ึนอยู่กับความสามารถของ
ผู้เขียนท่ีจะสร้างโปรแกรมออกมาให้มีความสมบูรณ์ในด้านเน้ือหา  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และปรับได้เหมาะกับความแตกต่างของนักเรียนมากน้อยเท่าใด   ถ้าสามารถทําได้ครบท้ังสาม
ประการจะพบว่าเป็นการสร้างโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพไม่แพ้ครูผู้สอน 
    3. แบบเกมส์สอน  (gaming  method)  การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
การใช้เกมส์มีลักษณะเฉพาะคือโปรแกรมไม่มีการสอนโดยตรงแต่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากโดย
การฝึกซ่ึงจะส่งเสริมทักษะและความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมก็ได้   การใช้เกมส์ในการสอน          
นอกจากจะใช้สอนโดยตรงอาจออกแบบให้ใช้ในช่วงใดช่วงหน่ึงของการสอน  เช่น  ข้ันนําเข้าสู่     
บทเรียน  ข้ันสรุป  หรือใช้เป็นการให้รางวัลหรือประกอบกับการทํารายงานบางอย่างได้ด้วย 
    4. แบบจําลองสถานการณ์  (simulation  method)  เป็นการจําลองสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน  โดยมีเหตุผลต่าง ๆ อยู่ในโปรแกรม  
ผู้เรียนสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทําได้  การใช้  Simulation  จะลดระดับความจริง   
ท่ีเป็นอยู่ในเร่ืองของรูปทรง  ขนาด  เวลา  และสถานท่ีให้ผู้เรียนสามารถเห็นได้อย่างละเอียด  
โปรแกรมท่ีใช้ส่วนมากจะใช้ในการฝึกนักบิน ตํารวจ  และทหาร  ในการจําลองสถานการณ์แล้ว
ฝึกให้ผู้เรียนตอบให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยําเม่ือพบกับสถานการณ์จริง 
    5. แบบค้นพบ  (discovery  method)  การออกแบบโปรแกรมการสอนด้วยวิธี   
ให้ค้นหาคําตอบเอง  จะมีลักษณะให้ผู้เรียนเรียนจากส่วนย่อย  และรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว            
ผู้เรียนสรุปเป็นกฎเกณฑ์ซ่ึงถือเป็นการค้นพบ  (discovery)  การศึกษาวิธีน้ีเป็นการใช้วิธีการ
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เรียนรู้แบบอุปมาน  (induction)   นักเรียนอาจจะเรียนรู้โดยการค้นคว้าจากฐานข้อมูลแล้ว       
ลองแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกเสมือนเป็นการทําแบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อค้นพบสูตร  หลักหลักการด้วยตนเอง  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนต้องการหาอาชีพ
ท่ีเหมาะสมกับคนเองโดยศึกษาฐานข้อมูลท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  ทําให้        
นักเรียนได้ศึกษาและพบเห็นอาชีพในแบบต่าง ๆ  (career  exploration) 
    6. แบบแก้ปัญหา (problem solving method) การใช้โปรแกรมการสอนบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบน้ีมีวิธีการพิจารณาได้  2  วิธี  คือ  ทําโปรแกรมให้ผู้เรียนสร้างโปรแกรมและ
ปัญหาเองแล้วให้เคร่ืองช่วยในการค้นหาคําตอบ  ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาต่าง ๆ ทางการคํานวณ  
โดยเคร่ืองจะช่วยคํานวณหรือค้นหาคําตอบจากฐานข้อมูลต่าง ๆ  หรือแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาของนักเรียนท่ีสร้างข้ึนได้  อีกแบบหน่ึงเป็นแบบท่ีครูหรือโปรแกรมเมอร์ได้สร้างไว้แล้ว
สําหรับให้ผู้เรียนได้ค้นหาคําตอบ   หลักการสําคัญประการหน่ึงท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรม
ประเภทน้ี  คือ  โปรแกรมไม่ควรให้มีการแก้ปัญหาโดยวิธีเดียว  เพราะจะเป็นการค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาซ่ึงผิดกับจุดประสงค์  แต่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ  ได้หลาย ๆ วิธี
เพื่อหาคําตอบของปัญหาน้ัน  
  วุฒิชัย  ประสารสอย  (2543, หน้า 28)  กล่าวถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
โดยท่ัวไป สามารถแบ่งประเภทได้ ดังน้ี 
  1. สอนเน้ือหารายละเอียด  (tutorials)       
   โปรแกรมช่วยสอนเน้ือหารายละเอียด หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้เน้ือหาหรือหลักการใหม่ๆ  ด้วยการเสนอเน้ือหาและคําถามคําตอบระหว่าง        
บทเรียนและนักเรียน โปรแกรมจะแสดงเน้ือหาท่ีจะสอนแล้วตั้งคําถามให้ นักเรียนตอบ
ต่อจากน้ันโปรแกรมจะวิเคราะห์คําตอบแล้วตัดสินว่า  จะแสดงเน้ือหาต่อไปหรือให้นักเรียนตอบ
คําถามใหม่หรือจะแสดงคําอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติม  และโปรแกรมช่วยสอนน้ียังรวมถึงวิธีการ
แนะนําให้นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง  ด้วยการให้แนวทางแก่นักเรียนเพื่อ
เลือกคําตอบ            ท่ีถูกต้อง   
  2. การฝึกทักษะ  (drill and practice) 
                  หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนเน้ือหารายละเอียดแล้ว สิ่งจําเป็นคือการมีโอกาสได้
ฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติซํ้าๆ  เพื่อท่ีจะนําความรู้ท่ีได้เรียนแล้วไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
หรือท่ีเรียกกันว่าใช้ได้โดยอัตโนมัติ  การนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการฝึกทักษะได้เป็นท่ีนิยม 
กันมาก เน่ืองจากมีความชัดเจนในการนํามาใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ นอกจากน้ีโปรแกรมการฝึกทักษะ
ยังสร้างได้ง่ายกว่าโปรแกรมการสอนเน้ือหารายละเอียดท่ีได้กล่าวแล้วในหัวข้อก่อน  โปรแกรม
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การฝึกทักษะอาจเน้นการฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะเฉพาะอย่าง  เช่น  ทักษะการบวกเลข  
ทักษะด้านคําศัพท์ ทักษะการอ่านแผนท่ี เป็นต้น  โปรแกรมประเภทน้ีนิยมใช้กันมากในวิชา
คณิตศาสตร์ การเรียนภาษา หรือภาษาต่างประเทศการฝึกทักษะเหล่าน้ีมักจะใช้คําถามเป็น
จํานวนมากซ่ึงบางคร้ังเรียกว่าคลังข้อคําถาม (item Pool) นอกจากน้ีข้อคําถามท่ีดีควรได้ผ่าน
การวิเคราะห์ค่าสถิติ  เช่น ระดับความยาก – ง่าย อํานาจจําแนกเป็นต้น โปรแกรมการฝึกทักษะ
ท่ีดีควรมีการประเมินข้อบกพร่องของนักเรียนว่าจําเป็นต้องฝึกหัดท่ีระดับความรู้ระดับใด และ
บอกสาเหตุของความบกพร่องในการตอบผิด  
  3. การจําลองสถานการณ์  (simulations) 
                   โปรแกรมการจําลองสถานการณ์ในการเรียนการสอน เป็นวิธีการเลียนแบบหรือ
สร้างสถานการณ์เพื่อทดแทนสภาพจริงในชีวิตประจําวัน  สําหรับการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเน่ืองจากในบางคร้ังการฝึกและทดลองจริงอาจมีราคาแพง  
หรือมีความเสี่ยงอันตรายสูง เช่น การจําลองสถานการณ์การบิน การจําลองการเกิดปฏิกิริยา
ของนิวเคลียร์ หรือการจําลองการทํางานของแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงการจําลองสถานการณ์
ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย เช่น การควบคุมเหตุการณ์ การตัดสินใจ การโต้ตอบกับสิ่งท่ี       
เกิดข้ึนในสถานการณ์จําลองได้โดยท่ีในชีวิตจริงนักเรียน ไม่อาจสามารถแสดงปฏิกิริยาเหล่าน้ีได้  
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จําลองย่อมลดความยุ่งยากซับซ้อนให้น้อยกว่าเหตุการณ์จริง เช่น 
ลดรายละเอียด ลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เป็นต้น และในสถานการณ์จําลองน้ีนักเรียนต้องแก้ไข
ปัญหาโดยการเรียนรู้ข้ันตอนกระบวนการด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ   
ในท่ีสุด รวมท้ังการเรียนรู้วิธีการควบคุมเหตุการณ์ เหล่าน้ัน หรือเรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน จุดมุ่งหมายของการใช้โปรแกรมสถานการณ์จําลอง เพื่อช่วยให้   
นักเรียนได้สร้างรูปแบบการทดสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
   4. เกมการสอน  (instructional games) 
                   การใช้โปรแกรมเกมเพื่อการสอนกําลังเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก เน่ืองจากเป็นสิ่ง 
ท่ีท้าทายความมานะพยายามและสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่าย 
นอกจากน้ีการใช้เกมยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดีข้ึนเน่ืองจากมีภาพแสงสี เสียงและ
กราฟิกท่ีมีการเคลื่อนไหวได้  จึงทําให้นักเรียนตื่นตัวอยู่เสมอ  รูปแบบของโปรแกรมเกมเพื่อ
การสอนคล้ายคลึงกับโปรแกรมบทเรียนสถานการณ์จําลองแต่แตกต่างกันโดยการเพิ่มบทบาท
ของนักเรียนเข้าไปในการใช้โปรแกรมเกมการสอน 
            5. การสาธิต  (demonstration) 
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                   โปรแกรมการสาธิต  มีจุดประสงค์  เพื่อสาธิตประกอบการสอนหรือบรรยาย     
เน้ือหาหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงเพื่อช่วยผู้เรียนให้เข้าใจสิ่งท่ีเรียนได้ดีย่ิงข้ึน  เช่น  การเขียนกราฟ
แสดงรายละเอียด  การสาธิตการเกิดสุริยุปราคา  หรือสาธิต  การโคจรของดวงดาว  เป็นต้น 
           6. การแก้ปัญหา  (problem - solving) 
                   เป็นบทเรียนสําหรับใช้เรียนรู้และการคิดแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  โดยมีการ
กําหนดเกณฑ์ให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาตามโปรแกรมน้ัน  โปรแกรมเพื่อให้การแก้ปัญหา   
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมท่ีให้นักเรียนเขียนเอง และโปรแกรมท่ีมีผู้เขียนไว้แล้วเพื่อช่วย 
นักเ รียนในการแก้ ปัญหาโดยท่ีคอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคํานวณและหาคําตอบ 
ท่ีถูกต้องให้  ในกรณีน้ีคอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองช่วย เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงทักษะของการ 
แก้ไขปัญหาโดยการคํานวณข้อมูลและจัดการสิ่งท่ียุ่งยากซับซ้อนให้แต่ถ้าเป็นการแก้ปัญหา 
โดยใช้โปรแกรมท่ีมีผู้เขียนไว้แล้วคอมพิวเตอร์จะทําการคํานวณในขณะท่ีนักเรียนเป็นผู้จัดการ
กับปัญหาเหล่าน้ันเอง  โปรแกรมลักษณะน้ีนักเรียนจะให้ความสนใจและตั้งใจมาก  ถ้าได้รับ      
แรงจูงใจและสิ่งเร้าในการเรียน ทําให้นักเรียนรู้สึกสนุกและเกิดความท้าทายและมีความพยายาม
ท่ีจะแก้ปัญหาต่อไป  
              7. การทดสอบ  (tests) 
                    การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ   มีบทบาทในการเป็นเคร่ืองมือ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนท้ังก่อนเร่ิมเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน อีกท้ังยังช่วย
ให้ผู้สอนมีความรู้สึกเป็นอิสระจากการกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทดสอบอีกด้วยเน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยเปลี่ยนแปลงการทดสอบแบบเดิมๆให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้โดย
อาจจะให้ผลย้อนกลับโดยทันทีหรือประเมินผลหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จ 
           8. ระบบผู้เช่ียวชาญ  (expert system) 
                    ระบบผู้เช่ียวชาญ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะเร่ืองโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (artificial intelligence) และวิธีการฐานความรู้ 
(knowledge base)  มาใช้เพื่อจัดเตรียม  เก็บข้อมูลและข้อเท็จจริง (facts)  โดยใช้ความรู้ 
และกระบวนการอนุมานในการแก้ปัญหาท่ีมีความยุ่งยากในระดับท่ีต้องใช้ประสบการณ์  
ความรู้  ความเช่ียวชาญของมนุษย์  กล่าวคือ  เป็นระบบท่ีจําลองความสามารถของมนุษย์  
ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษลักษณะท่ีสําคัญของระบบผู้เช่ียวชาญคือมีความสามารถ 
ในการดึงเอาความรู้ท่ีมีอยู่มาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีอาจจะสร้างโมเดล
ของการเรียนรู้ข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผู้เรียนสามารถทราบถึงความก้าวหน้าและ
ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตัวเอง 
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  อํานวย  เดชชัยศรี  (2549)  ได้แบ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตามลักษณะ 
การเสนอเน้ือหา ไว้  4  ลักษณะ  คือ 
  1. บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเน้ือหารายละเอียด   (tutorial  instruction)             
บทเรียนน้ีจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมเสนอเน้ือหา  โดยจะเร่ิมจากบทนําซ่ึงเป็นการกําหนด       
จุดประสงค์ของบทเรียน  หลังจากน้ันเสนอเน้ือหาโดยให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามท่ีผู้ออกแบบ 
บทเรียนกําหนดไว้ และมีคําถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบ โปรแกรมในบทเรียนจะประเมินผลคําตอบ
ของผู้เรียนทันที  ซ่ึงการทํางานของโปรแกรมจะมีลักษณะวนซํ้า  เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับจนจบ      
บทเรียนดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แสดงบทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเน้ือหารายละเอียด 

 
  2. บทเรียนชนิดโปรแกรมการฝึกทักษะ  (drill and practice)  บทเรียนชนิดน้ีจะมี
ลักษณะให้ผู้เรียนฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 

 

บทนํา 
 

การเสนอเน้ือหาความรู้ 
 

คําถามและคําตอบ 

 

ตัดสินคําตอบ 
 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

จบบทเรียน 

 

บทเรียน 
 

การเลือกคําตอบหรือปัญหา 
 

คําถามและคําตอบ 

 

ตัดสินคําตอบ 
 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

จบบทเรียน 
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ภาพ 3  แสดงบทเรียนชนิดโปรแกรมการฝึกทักษะ 

 

  3. บทเรียนชนิดโปรแกรมจําลองสถานการณ์ (simulation) มีลักษณะเป็นแบบจําลอง
เพื่อฝึกทักษะและการเรียนรู้ใกล้เคียงกับความจริง ผู้เรียนไม่ต้องเสี่ยงภัย และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 4  แสดงบทเรียนชนิดโปรแกรมจําลองสถานการณ ์

 
  4. บทเรียนชนิดโปรแกรมเกมการศึกษา  (education  game)  มีลักษณะเป็น          
การกําหนดเหตุการณ์วิธีการ และกฎเกณฑ์ ให้ผู้เรียนเลือกเล่นและแข่งขัน การเล่นเกมจะเล่น
คนเดียวหรือหลายคนก็ได้  การแข่งขันโดยการเล่นเกม  จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นมีการติดตาม            
ถ้าหากเกมดังกล่าวมีความรู้สอดแทรกก็จะเป็นประโยชน์ดีมาก  แต่การออกแบบบทเรียนชนิด
เกมการศึกษาค่อนข้างทําได้ยากดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5  บทเรียนชนิดโปรแกรมเกมการศึกษา 

 

บทนํา 
 

เสนอสถานการณ์ 
 

การกระทําท่ีต้องการ 

 

การกระทําของผู้เรียน 
 

การปรับระบบ 
 

จบบทเรียน 

 

บทนํา 
 

เสนอสถานการณ์หรือเกม 
 

การกระทําท่ีต้องการ 

 

การปรับระบบ 
 

จบบทเรียน 

การกระทําของผู้เรียน 

การกระทําการแขง่ขัน 
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  นอกจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะการเสนอเน้ือหาดังกล่าวแล้ว ยังมี
ลักษณะอื่น ๆ อีก  เช่น  ใช้เพื่อเป็นบทสนทนาการสาธิต  การสืบสวนสอบสวน  การแก้ปัญหา  
การทดสอบ เป็นต้น   
  จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทต่างๆ ผู้วิจัยเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสอนเสริม (tutorial method) มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอนเสริม  มีลักษณะเป็นกิจกรรมเสนอ
เน้ือหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง สามารถเรียนซํ้า เรียนซ่อม
เสริม หรือทบทวนความรู้อย่างไม่มีข้อจํากัด  

 4. ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เก่ียวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
          1. ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีนํามาใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                 ทฤษฎีท่ีใช้ในการออกแบบโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม (behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิยม (cognitivism) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (schema 
theory)  และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา  (cognitive  flexibility)  ซ่ึงสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 52-56 ; พรเทพ  เมืองแมน, 2544, หน้า 28-30)   
   ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism) เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือว่า จิตวิทยาเป็นเสมือน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (scientific study of human behavior) และ
การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียังมีแนวคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง  (stimuli  and  response)  ซ่ึงเช่ือว่า           
การตอบสนองกับสิ่งเร้าของมนุษย์  จะเกิดข้ึนควบคู่กันในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี                  
ยังเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (operant conditioning) 
ซ่ึงมีการเสริมแรง (reinforcement) 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้ี จะมี
โครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง  โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเน้ือหาใน            
ลําดับท่ีเหมือนกันและตายตัว ซ่ึงเป็นลําดับท่ีผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นลําดับการสอนท่ีดีและ
ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
   ทฤษฎีปัญญานิยม (cognitivism) น้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky)  
ท่ีไม่เห็นด้วยกับสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมว่า
เป็นเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกี้เช่ือว่า พฤติกรรมมนุษย์น้ันเป็นเร่ืองของภายใน   
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จิตใจมนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีน้ัน มนุษย์มีความนึกคิด มีอารมณ์ 
จิตใจและความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกันออกไป  ดังน้ันการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ี 
คํานึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษย์ด้วย  ทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอน  
ท่ีสําคัญในยุคน้ัน  กล่าวคือ  ทฤษฎีปัญญานิยม  ทําให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบใน
ลักษณะสาขา (branching) ของคราวเดอร์ (Crowder) ซ่ึงการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา 
หากเม่ือเปรียบเทียบกับบทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแล้ว จะทําให้ผู้เรียน
มีอิสระมากข้ึนในการควบคุมการเรียนของตัวเอง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีอิสระมากข้ึนใน           
การเลือกลําดับของการเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกับตน   
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมน้ีก็จะมี
โครงสร้างของบทเรียนในลักษณะสาขาเช่นกัน  โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเน้ือหาใน             
ลําดับท่ีไม่เหมือนกัน  โดยเน้ือหาท่ีจะได้รับการนําเสนอต่อไปน้ัน  ข้ึนอยู่กับความสามารถ ความ
ถนัด  และความสนใจของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (schema theory) ภายใต้ทฤษฎีปัญญานิยมน้ี ยังได้
เกิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้ข้ึน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าโครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนุษย์มีอยู่
น้ันจะมีลักษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกันอยู่ การท่ีมนุษย์เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ น้ัน 
มนุษย์จะนําความรู้ใหม่ๆ   ท่ีเพิ่งได้รับน้ันไปเช่ือมโยงกับกลุ่มความรู้เดิม   (pre-existing -
knowledge) 
   ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา  (cognitive  flexibility)  นอกจากการเกิด
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้แล้ว ยังเกิดทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่า 
ความรู้แต่ละองค์ความรู้น้ันมีโครงสร้างท่ีแน่ชัดและสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป  โดย
องค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา  เช่น  คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพน้ัน  ถือว่าเป็น 
องค์ความรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้างตายตัว  ไม่สลับซับซ้อน   (well - structured   knowledge 
domains)    เพราะตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลท่ีแน่นอนของธรรมชาติขององค์ความรู้         
ในขณะเดียวกันองค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา  เช่น  จิตวิทยาถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภท       
ท่ีไม่มีโครงสร้างตายตัวและสลับซับซ้อน (iii– structured knowledge domains) เพราะความ           
ไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององค์ความรู้  (West, et al, 1991)    อย่างไรก็ตาม          
การแบ่งลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ตามประเภทสาขาวิชา  ไม่สามารถหมายรวมไปท้ัง
องค์ความรู้ในวิชาหน่ึงๆ ได้ท้ังหมด บางส่วนขององค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชาท่ีมีโครงสร้าง
ตายตัวก็สามารถท่ีจะเป็นองค์ความรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างตายตัวได้เช่นกัน แนวคิดในเร่ือง
ความยืดหยุ่นทางปัญญาน้ีส่งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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เพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงได้แก่ แนวคิดในเร่ืองการออกแบบ
บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (hypermedia) น่ันเอง 
   จากทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีนํามาใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
น้ัน ผู้ออกแบบควรท่ีจะผสมผสานแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะเน้ือหาและ
โครงสร้างขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่จําเป็นต้องยึดแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง
เพียงอย่างเดียว                 
 
 
 
   2. จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
      ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541, หน้า 52 - 66) ได้ให้แนวคิดทางด้านจิตวิทยา
พุทธิพิสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               
ดังต่อไปน้ี  
   ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง  (attention and perception)  
   การเรียนรู้ของมนุษย์น้ันเกิดจากการท่ีมนุษย์ให้ความสนใจกับสิ่งเร้า (stimuli) 
และรับรู้  (perception)  สิ่งเร้าต่าง ๆ  น้ันอย่างถูกต้อง  อย่างไรดี หากมีสิ่งเร้าเข้ามาพร้อมกัน
หลายตัวและมนุษย์ไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวกระตุ้นท่ีถูกต้องอย่างเต็มท่ี การรับรู้ท่ีต้องการก็ไม่
อาจเกิดข้ึนได้  (หรือเกิดข้ึนได้น้อย)  ดังน้ันคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีจะต้องออกแบบให้เกิด          
การรับรู้ท่ีง่ายดายและเท่ียงตรงท่ีสุด   การท่ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกับสิ่งเร้าและรับรู้              
สิ่งต่าง ๆ  อย่างถูกต้องน้ัน  ผู้สร้างบทเรียนต้องออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ          
ตัวอย่าง  ได้แก่  รายละเอียดและความเหมือนจริงของบทเรียน  การรับรู้ในตัวกระตุ้นท่ีถูกต้อง            
จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผู้เรียนให้ความสนใจกับสิ่งเร้าท่ีถูกต้องตลอดท้ังบทเรียน ไม่ใช่เพียงแค่ 
ช่วงแรกของบทเรียนเท่าน้ัน  นอกจากน้ีผู้สร้างยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอื่น ๆ  ท่ีมีผลต่อการรับรู้     
ได้แก่ คุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน  ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้เรียน  ความสนใจ  ความรู้พื้นฐาน 
ความยากง่ายของบทเรียน ความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความเร็วช้าของการเรียน 
ฯลฯ การรับรู้และการให้ความสนใจของผู้เรียนนับว่ามีความสําคัญมาก เพราะมันจะเป็นสิ่งท่ีช้ีนํา
การออกแบบหน้าจอ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ 
   การจดจํา  (memory)  
   สิ่งท่ีมนุษย์เรารับรู้น้ันจะถูกเก็บเอาไว้และเรียกกลับมาใช้ในภายหลัง แม้ว่า
มนุษย์จะสามารถจําเร่ืองต่าง ๆ ได้มากแต่การท่ีจะแน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเรารับรู้น้ันได้ถูกจัดเก็บไว้
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อย่างเป็นระเบียบและพร้อมท่ีจะนํามาใช้ในภายหลังเป็นสิ่งท่ียากจะควบคุมโดยเฉพาะ          
อย่างย่ิงเม่ือสิ่งท่ีรับรู้น้ันมีอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น การเรียนศัพท์ใหม่ ๆ ในภาษาอื่น ๆ เป็นต้น 
ดังน้ัน เทคนิคการเรียนเพื่อท่ีจะช่วยในการจัดเก็บหรือจดจําสิ่งต่าง ๆ น้ันจึงเป็น ผู้สร้างบทเรียน
ต้องออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญท่ีจะช่วยในการจําได้ดี 2 ประการ คือ หลัก
ในการจัดระเบียบหรือโครงสร้างเน้ือหา (organization) และหลักในการทําซ้ํา (repetition) เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 2 วิธีแล้ว วิธีการจัดการโครงสร้างเน้ือหาให้เป็นระเบียบและแสดงให้ผู้เรียนดูน้ัน
เป็นสิ่งท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการให้ผู้เรียนทําซ้ํา ๆ เพราะการจัดโครงสร้างเน้ือหา
ให้เป็นระเบียบจะช่วยในการดึงข้อมูลความรู้น้ันกลับมาใช้ภายหลังหรือท่ีเรียกว่าการระลึก        
ได้จากงานวิจัยต่าง ๆ   เราสามารถแบ่งการวางระเบียบหรือการจัดระบบเน้ือหาออกเป็น               
3 ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะเชิงเส้นตรง ลักษณะสาขา และลักษณะสื่อหลายมิติความเข้าใจ 
(comprehension)  
   การท่ีมนุษย์จะนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้น้ัน   มนุษย์จะต้องผ่าน            
ข้ันตอนในการนําสิ่งท่ีมนุษย์รับรู้น้ันมาตีความและบรูณาการ ให้เข้ากับประสบการณ์และความรู้
ในโลกปัจจุบันของมนุษย์เอง โดยการเรียนท่ีถูกต้องน้ันมิใช่เพียงแต่การจําและการเรียกสิ่งท่ีเรา
จําน้ันกลับคืนมา  หากอาจรวมไปถึงความสามารถท่ีจะอธิบายเปรียบเทียบ  แยกแยะและ
ประยุกต์ใช้ความรู้น้ันในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
   หลักการท่ีมีอิทธิพลมากต่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 
หลักการเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงแนวคิด  (concept  acquisition)  และการประยุกต์ใช้กฎต่าง ๆ  
(rule  application)   ซ่ึงหลักการท้ังสองน้ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับการประเมินความรู้ก่อนการใช้บทเรียน  การให้คํานิยมต่างๆ         
การแทรกตัวอย่าง การประยุกต์กฎ และการให้ผู้เรียนเขียนอธิบายโดยใช้ข้อความของตน โดยมี
วัตถุประสงค์ของการเรียนเป็นตัวกําหนดรูปแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
กิจกรรมต่างๆ  ในบทเรียน  เช่น  การเลือกออกแบบแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในลักษณะ         
ปรนัยหรือคําถามสั้น ๆ  เป็นต้น 
   ความกระตือรือร้นในการเรียน  (active  learning)  
   การเรียนรู้ของมนุษย์น้ันไม่เพียงแต่การสังเกต หากรวมไปถึงการปฏิบัติด้วย 
การมีปฏิสัมพันธ์ไม่เพียงแต่คงความสนใจได้เท่าน้ัน  หากยังช่วยทําให้เกิดความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ  ในผู้เรียน  หน่ึงในข้อได้เปรียบสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีเหนือกว่าการสอน           
อื่น ๆ ก็คือความสามารถในเชิงโต้ตอบกับผู้เรียน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการเน้นความสําคัญใน
ส่วนของปฏิสัมพันธ์มาก พบว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากมายท่ีผลิตออกมาน้ันจะมีปฏิสัมพันธ์
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ภายในบทเรียนน้อยทําให้เกิดบทเรียนท่ีน่าเบ่ือหน่ายการท่ีจะออกแบบให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนสม่ําเสมอและปฏิสัมพันธ์น้ัน ๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับเน้ือหาและเอื้ออํานวยต่อการเรียน
ของผู้เรียน 
   แรงจูงใจ  (motivation)  
   แรงจูงใจท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญต่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
การจําลองและเกมเป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากลักษณะพิเศษ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท้ัง 2 ประเภทน่ันเอง นอกจากน้ีมีทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีน่าสนใจ
หลายทฤษฏีท่ีได้อธิบายเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีทําให้
เกิดแรงจูงใจในการเรียน ทฤษฏีแรงจูงใจท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่  
   ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  (intrinsic  and  extrinsic 
motivation) ของเลปเปอร์ (Lepper) เช่ือว่าแรงจูงใจท่ีใช้ในบทเรียนควรเป็นแรงจูงใจภายในหรือ
แรงจูงใจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับบทเรียนมากกว่าแรงจูงใจภายนอกซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีไม่เกี่ยวเน่ืองกับ
บทเรียน แต่เป็นสิ่งท่ีผู้เรียนต้องการ 
   ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาโลน  (Malone)  ปัจจัย 4 ประการท่ีทําให้เกิด
แรงจูงใจตามทฤษฎีน้ี ได้แก่ ความท้าทาย จินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และความรู้สึก           
ท่ีได้ควบคุมบทเรียน  
   การควบคุมบทเรียน  (learner control)  
   ตัวแปรสําคัญในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ได้แก่  การ           
ออกแบบการควบคุมลําดับการเรียน เน้ือหา ประเภทของบทเรียน ฯลฯ การควบคุมบทเรียน             
มีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การให้โปรแกรมเป็นผู้ควบคุม (program control) การให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ควบคุม (learner control) และการผสมผสานระหว่างโปรแกรมและผู้เรียน (combination) และ 
ในการออกแบบน้ันควรพิจารณาการผสมผสาน  (combination)  ระหว่างการให้ผู้เรียนและ
โปรแกรมเป็นผู้ควบคุมบทเรียน  และบทเรียนจะมีประสิทธิผลอย่างไรน้ัน   ก็ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมในการออกแบบการควบคุมท้ัง 2 ฝ่าย 
   การถ่ายโอนการเรียนรู้  (transfer of learning)  
   โดยปกติแล้วการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น้ันจะเป็นการเรียนรู้ใน           
ข้ันแรกก่อนท่ีจะมีการนําไปประยุกต์ใช้จริง  การนําความรู้ท่ีได้จากการเรียนในบทเรียนและ            
ขัดเกลาแล้วน้ันไปประยุกต์ใช้ในโลกจริงก็คือ การถ่ายโอนการเรียนรู้น่ันเอง สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถของมนุษย์ในการถ่ายโอนการเรียนรู้ได้แก่ ความเหมือนจริง (fidelity) ของบทเรียน 
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ประเภท  ปริมาณและความหมาย  การปฏิสัมพันธ์และประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์            
ช่วยสอน 
   ความแตกต่างรายบุคคล  (individual difference)  
   ผู้เรียนแต่ละคนมีความเร็วช้าในการเรียนรู้แตกต่างกันไป  ผู้เรียนบางคน           
จะเรียนได้ดีจากบางประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   การออกแบบให้บทเรียน      
มีความยืดหยุ่นเพื่อท่ีจะตอบสนองความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นสิ่ง     
สําคัญ  แม้ว่าการตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลถือเป็นข้อได้เปรียบของคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้รับการพัฒนาออกมาจํานวนมากกลับไม่ได้คํานึงถึง
ข้อได้เปรียบน้ีเท่าท่ีควร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้น้ันมนุษย์มีความแตกต่างกันไปท้ังใน
ด้านของบุคลิกภาพ  สติปัญญา  วิธีการเรียนรู้  และลําดับของการเรียนรู้  ดังน้ันการออกแบบ         
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ัน ผู้ออกแบบควรคํานึงถึงความแตกต่างเหล่าน้ีให้มาก และ
ออกแบบให้ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้มากท่ีสุด เช่น การจัดหาความช่วยเหลือ           
สําหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มีการประเมินก่อนเรียนท้ังน้ีจะได้ทราบว่าผู้เรียน
คนใดท่ีจัดว่าเป็นนักเรียนท่ีเรียนอ่อนและจะได้จัดหาการให้คําแนะนําในการเรียนอย่างสม่ําเสมอ    
เป็นต้น  
 
 
   จากการศึกษาทฤษฏีและจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรใช้ทฤษฎีในลักษณะผสมผสาน ซ่ึงจะสอดคล้อง
กับหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดลําดับข้ันในการสอน 9 ข้ันของ
กาเย่  เช่น  การสร้างความสนใจ  การสร้างความเข้าใจในการนําเสนอเน้ือหาใหม่  ความ
กระตือรือร้นในการเรียน การกระตุ้นการตอบสนองโดยสร้างแรงจูงใจ การถ่ายโอนการเรียนรู้
และการตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลเป็นต้น 

 5.  หลักการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในเร่ืองลําดับข้ันใน 
การสอน  9  ข้ันของกาเย่  (Gagne)  เป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
มีประสิทธิภาพ  และให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยมีข้ันตอนการออกแบบ      
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  9  ข้ัน  ของกาเย่  มีลําดับข้ันตอนดังน้ี  (วีระพงษ์  แสงชูโต, 
2540, หน้า 13 – 14) 
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  1. บอกวัตถุประสงค์  (define  objectives) 
       การบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์น้ัน  นอกจาก      
นักเรียนจะได้รู้ล่วงหน้าถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหาแล้ว  ยังเป็นการบอกผู้เรียนถึงเค้าโครงของ
เน้ือหาอีกด้วย  การท่ีนักเรียนทราบถึงโครงร่างของเน้ือหาอย่างกว้าง ๆ น้ีเอง  จะช่วยให้      
นักเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเน้ือหาให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเน้ือหาส่วนใหญ่ได้ ซ่ึงจะมีผลทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพข้ึน การบอกวัตถุประสงค์
น้ันมีหลายแบบตั้งแต่แบบท่ีเป็นวัตถุประสงค์แบบกว้าง ๆ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  แต่
โดยหลักการเรียนการสอนแล้วมักจะกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เน่ืองจากสามารถ
วัดได้และสังเกตได้ 
      สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการบอกวัตถุประสงค์  มีดังน้ี 
   1.1 ใช้คําสั้น ๆ และเข้าใจง่าย 
   1.2 หลีกเลี่ยงคําท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวไป 
   1.3 ไม่ควรกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหลายข้อเกินไปในเน้ือหาแต่ละ
ส่วน 
   1.4 หากบทเรียนน้ันมีบทเรียนหลาย ๆ บทเรียนหลังจากวัตถุประสงค์กว้าง ๆ 
แล้วควรตามด้วย  Menu  และหลังจากน้ันควรจะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละบทเรียนย่อย 
   1.5 เพื่อให้วัตถุประสงค์น่าสนใจย่ิงข้ึน  อาจใช้กราฟิกง่าย ๆ เข้าช่วย  เช่น  
กรอบรูปลูกศร  และรูปทรงเรขาคณิต  แต่ไม่ควรใช้การเคลื่อนไหวเข้าช่วย  โดยเฉพาะกับ            
ตัวหนังสือ   
 
  2. ทบทวนความรู้เดิม  (activate  prior  knowledge) 
        ก่อนท่ีจะให้ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน   ซ่ึงในส่วนเน้ือหาและแนวความคิดน้ัน ๆ        
นักเรียนอาจไม่มีพื้นฐานมาก่อน  มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ออกแบบบทเรียน  จะต้องหาวิธีการ
ประเมินความรู้เดิมของนักเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะรับความรู้ใหม่  
เช่น  การทดสอบก่อนเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน  สําหรับผู้ท่ีมีพื้นฐาน
มาแล้วยังเป็นการทบทวนหรือให้นักเรียนได้ย้อนไปคิดในส่ิงท่ีตนรู้มาก่อน  เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่อีกด้วย  ในข้ันทบทวนความรู้เดิมน้ีไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการทดสอบเสมอไป  
หากเป็นบทเรียนท่ีสร้างข้ึนเป็นชุดบทเรียนท่ีเรียนต่อ ๆ กันไปตามลําดับ  การทบทวนความรู้
เดิมอาจเป็นไปในรูปแบบของการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดย้อนหลังถึงสิ่งท่ีได้เรียนมาแล้ว   การ
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กระตุ้น      ดังกล่าวอาจแสดงด้วยคําพูด  คําเขียน  ภาพหรือเป็นการผสมผสานกันแล้วแต่
ความเหมาะสม 
      สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการทบทวนความรู้เดิม  มีดังน้ี 
   2.1 ไม่ควรคาดเดาว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานก่อนการศึกษาเน้ือหาใหม่เท่ากัน  
ควรมีการทดสอบหรือให้ความรู้  เพื่อเป็นการทบทวนให้ผู้เรียนพร้อมท่ีจะรับความรู้ใหม่ 
   2.2 การทบทวนหรือทดสอบควรให้กระชับและตรงตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 
   2.3 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนออกจากเน้ือหาใหม่  หรือออกจากการทดสอบ  
เพื่อไปศึกษาทบทวนได้ตลอดเวลา 
   2.4 หากไม่มีการทดสอบความรู้เดิม  ผู้เขียนโปรแกรมควรหาทางกระตุ้นให้
นักเรียนย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งท่ีศึกษาไปแล้ว  หรือสิ่งท่ีมีประสบการณ์ผ่านมาแล้ว 
   2.5 อาจจะใช้ภาพประกอบในการกระตุ้นให้นักเรียนย้อนคิดจะทําให้ บทเรียน
น่าสนใจข้ึน 

   3. สร้างความสนใจ  (gain  attention) 
      ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนน้ันมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีนักเรียนควรจะได้รับแรงกระตุ้น
และแรงจูงใจท่ีอยากจะเรียน  ดังน้ันบทเรียนควรจะเร่ิมด้วยลักษณะของการใช้ภาพ  แสง                 
สี  เสียงหรือการประกอบกันหลาย ๆ  อย่าง  โดยสิ่งท่ีสร้างข้ึนมาน้ันเกี่ยวข้องกับเน้ือหาและ                 
น่าสนใจ  ซ่ึงจะมีผลต่อความสนใจจากนักเรียน  และเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมท่ีจะศึกษา
เน้ือหาต่อไป  การเตรียมตัวและกระตุ้นผู้เรียนในข้ันแรกก็คือ  การสร้างหัวเร่ือง  (title)  ของ 
บทเรียนน่ันเอง  ข้อสําคัญประการหน่ึงในข้ันน้ีก็คือ  ควรออกแบบเพื่อให้สายตาของผู้เรียนอยู่ท่ี
จอภาพ  ไม่ใช่พะวงอยู่ท่ีแป้นพิมพ์แต่หากว่าหัวเร่ือง  (title)  ดังกล่าวต้องการตอบสนองจาก 
นักเรียนโดยผ่านแป้นพิมพ์ก็ควรจะเป็นการตอบสนองท่ีง่าย ๆ  เช่น  การคลิกเมาส์  (mouse  
click)  หรือด้วยการกดแป้นพิมพ์  (key  press)  ตัวใดตัวหน่ึง  เป็นต้น 
    สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน  มีดังน้ี 
   3.1 กราฟิกท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนของเน้ือหาควรมีขนาดใหญ่ ง่าย และไม่ซับซ้อน 
   3.2 ใช้ภาพเคลื่อนไหว  หรือเทคนิคอื่น ๆ เข้าช่วยเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว 
   3.3 ควรใช้สีเข้าช่วยโดยเฉพาะสีเขียว  แดง  นํ้าเงิน  หรือสีเข้มอื่น ๆ ท่ีตัดกับ
พื้นชัดเจน 
   3.4 ใช้เสียงให้สอดคล้องกับกราฟิก 
   3.5 กราฟิกควรค้างบนจอภาพ จนกระท่ังผู้เรียนคลิกเมาส์ (mouse click) หรือ
กดแป้นพิมพ์  (key  press) 
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   3.6 ในกราฟิกดังกล่าวควรบอกช่ือเร่ืองบทเรียนไว้ด้วย 
   3.7 ควรใช้เทคนิคการเขียนกราฟิกท่ีแสดงบนจอได้เร็ว 
   3.8 กราฟิกน้ันนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเน้ือหาแล้วต้องเหมาะสมกับวัยของ           
นักเรียน 
   4. การเสนอเน้ือหาใหม่  (present  information) 
       การเสนอภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหาประกอบกับคําพูดท่ีสั้น  ง่าย  และได้     
ใจความ  เป็นหัวใจสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้ภาพประกอบจะทําให้              
ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาง่ายข้ึนและความคงทนในการจําจะดีกว่าการใช้คําพูด  หรือคําเขียนเพียง
อย่างเดียว  ภายใต้หลักพื้นฐานท่ีว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้  
ภาพท่ีใช้ในบทเรียนจะจําแนกเป็น  2  ส่วนหลัก ๆ คือ 
   4.1 ภาพน่ิง  (still  picture)  ได้แก่  ภาพลายเส้น  ภาพ 2 มิติ  ภาพ 3 มิติ  
ภาพถ่าย  ของจริง  แผนภาพ  แผนภูมิ  กราฟ  เป็นต้น 
   4.2 ภาพเคลื่อนไหว (motion  picture) ได้แก่  ภาพจากสัญลักษณ์  วีดีทัศน์  
(video)  ภาพจากสัญญาณดิจิตอลอื่น ๆ  เช่น  photo  CD  จาก  laser  disc  จากกล้อง
ถ่ายภาพโทรทัศน์โดยตรง  อย่างไรก็ดีการใช้ภาพประกอบเน้ือหาในส่วนน้ีอาจจะไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร  หากภาพน้ันมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
     4.2.1 มีรายละเอียดมากเกินไป 
     4.2.2 ใช้เวลามากเกินไปในการปรากฏภาพบนจอช้า 
     4.2.3 ไม่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
     4.2.4 ซับซ้อนเข้าใจยาก 
     4.2.5 ไม่เหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ  เช่น  ไม่สมดุล 
   สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการนําเสนอเน้ือหาใหม่  มีดังน้ี 
   1. ใช้ภาพประกอบการเสนอเน้ือหา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีเป็นเน้ือหา
สําคัญ 
   2. พยายามใช้ภาพเคลื่อนไหวในส่วนของเน้ือหาท่ียากและซับซ้อน ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นลําดับข้ัน 
   3. ใช้แผนภูมิ  แผนภาพ  แผนสถิติ  สัญลักษณ์  หรือภาพเปรียบเทียบ 
   4. ในการเสนอเน้ือหาท่ียากซับซ้อน  ให้เน้นในส่วนของข้อความสําคัญซ่ึงอาจ
เป็นการขีดเส้นใต้  การตีกรอบ  การกระพริบ  การเปลี่ยนสีพื้น  การโยงลูกศร  การใช้สี  หรือ
เป็นการช้ีแนะด้วยคําพูด  เช่น  ดูท่ีด้านล่างของภาพ 
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   5. ไม่ควรใช้กราฟิกท่ีเข้าใจยาก  ไม่เกี่ยวกับเน้ือหา 
   6. จัดรูปแบบของคําอ่านให้น่าอ่าน  หากเน้ือหายาวควรจัดแบ่งกลุ่มคําอ่านให้
จบเป็นตอน 
   7. ไม่ควรใช้สีพื้นสลับไปมาในแต่ละเฟรม และไม่ควรเปลี่ยนสีไปมาโดยเฉพาะ
สีหลักของตัวอักษร 
   8. คําท่ีควรใช้ควรเป็นคําท่ีนักเรียนระดับน้ัน ๆ คุ้นเคยและเข้าใจตรงกัน 
   9. ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสทําอย่างอื่น  แทนท่ีจะให้กดแป้นพิมพ์  (key  
press)  อย่างเดียว เช่น โต้ตอบบทเรียนด้วยการพิมพ์ หรือคลิกเมาส์ (mouse click) พร้อมกับ
การพิมพ์ 
   5. ช้ีแนวทางการเรียนรู้  (guide  learning) 
         ตามหลักการเรียนรู้  นักเรียนจะจําได้ดีหากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดี  
และสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้เรียน  มีทฤษฎีได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้    
ท่ีกระจ่างชัด  (meaningful  learning)  น้ัน  ทางเดียวท่ีจะเกิดข้ึนได้  ก็คือ  การท่ีนักเรียน
วิเคราะห์และตีความเน้ือหาใหม่  บนพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกันเป็นความรู้ใหม่  
ดังน้ันหน้าท่ีของผู้สร้างบทเรียนก็คือ  พยายามหาเทคนิคในการกระตุ้นให้ผู้เรียนนําความรู้เดิม
มาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่  และยังต้องพยายามหาวิถีทางท่ีจะทําให้การศึกษาความรู้ใหม่น้ัน  
มีความกระจ่างชัดมากข้ึน 
       ในบางเน้ือหาผู้ออกแบบบทเรียน  อาจใช้หลักของ  guide  discovery  ซ่ึง
หมายถึงการพยายามให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล  ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง  โดยผู้ออกแบบ            
จะค่อยๆ ช้ีแนะจากจุดกว้างๆ และแคบลง จนผู้เรียนหาคําตอบได้เอง สรุปแล้วในข้ันน้ีผู้ออกแบบ
บทเรียนต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้  จากสิ่งท่ีมีประสบการณ์เดิมไปสู่เน้ือหาใหม่  จากสิ่งท่ี
ยากไปสู่สิ่งท่ีง่ายและเป็นไปตามลําดับข้ัน 
        สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการช้ีแนวทางการเรียนรู้  มีดังน้ี 
   5.1 แสดงให้นักเรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเน้ือหาความรู้   และช่วยให้
เห็นว่าสิ่งย่อยน้ันมีความสัมพันธ์กับสิ่งใหม่อย่างไร 
   5.2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งใหม่กับสิ่งท่ีนักเรียนมีความรู้หรือ
ประสบการณ์มาแล้ว 
   5.3 พยายามให้ตัวอย่างท่ีแตกต่างกันออกไปเพื่อช่วยอธิบายแนวความคิดใหม่
ให้ชัดเจนข้ึน  เช่น  ตัวอย่างของถ้วยหลาย ๆ ชนิด  หลาย ๆ ขนาด 
   5.4 ให้ตัวอย่างท่ีไม่ใช่ตัวอย่างท่ีถูกต้อง เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างท่ีถูกต้อง 
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   5.5 การเสนอเน้ือหาท่ียาก  ควรให้ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม  ถ้า
เป็นเน้ือหาท่ีไม่ยากนัก  ให้เสนอตัวอย่างจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม กระตุ้นให้นักเรียนคิดถึง
ความรู้และประสบการณ์เดิม 
   6. กระตุ้นการตอบสนอง  (elicit  responses) 
      ทฤษฎีการเรียนรู้ได้กล่าวว่า  การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดน้ัน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับและข้ันตอนของการประมวลข้อมูล  หากนักเรียนได้มีโอกาสร่วมคิด
ร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
      คอมพิวเตอร์มีข้อได้เปรียบเหนืออุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น  วีดีทัศน์  สไลด์  เทป  
หรือสื่อการสอนอื่น ๆ  ซ่ึงจัดเป็นแบบ  non – interactive  คือ  การเรียนจากคอมพิวเตอร์น้ัน  
นักเรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมได้หลายลักษณะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ีทําให้นักเรียนไม่รู้สึก
เบ่ือหน่าย  และเม่ือมีส่วนร่วมคิด  การคิดนําหรือคิดตามย่อมมีส่วนผูกประสานให้โครงสร้าง 
การจําดีข้ึน 
       สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการกระตุ้นการตอบสนอง  มีดังน้ี 
   6.1 พยายามให้นักเรียนได้ตอบสนองด้วยวิธีใดวิธรหน่ึงตลอดการเรียนบทเรียน 
   6.2 ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสพิมพ์คําตอบหรือข้อความสั้น ๆ  เพื่อเร้าใจ  
ความสนใจ  แต่ไม่ควรให้ผู้เรียนพิมพ์คําตอบยาวเกินไป 
   6.3 คําถามเป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสมของเน้ือหา 
   6.4 เร้าความคิด  และจินตนาการด้วยคําถาม 
   6.5 ไม่ควรถามคําถามคร้ังเดียวหลาย ๆ คําถาม  หรือคําถามเดียวแต่ตอบได้
หลายคําตอบ 
   6.6 หลีกเลี่ยงการตอบสนองซํ้า ๆ  หลายคร้ังเม่ือทําผิดคร้ังสองคร้ังควรจะให้  
Feedback  และเปลี่ยนกิจกรรมอย่างอื่นต่อไป 
   7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (provide  feedback) 
        บทเรียนจะกระตุ้นความสนใจจากนักเรียนมากข้ึนถ้าบทเรียนน้ันท้าทาย            
นักเรียนโดยการบอกจุดหมายท่ีชัดเจน และให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อบอกว่าขณะน้ัน
นักเรียนอยู่ตรงไหน  ห่างจากเป้าหมายเท่าใด  การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  จะเป็นภาพ
ท่ีช่วยเร้าความสนใจย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าภาพน้ันเกี่ยวข้องกับเน้ือหาบทเรียน 
       สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการให้ข้อมูลย้อนกลับ  มีดังน้ี 
   7.1 การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  ทันทีหลังจากนักเรียนโต้ตอบ 
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   7.2 บอกให้นักเรียนทราบว่าตอบถูกหรือผิด  โดยแสดงคําถาม  คําตอบ  และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  ในเฟรมเดียวกัน 
   7.3 ถ้าใช้ภาพเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ควรเป็นภาพท่ีง่าย  เกี่ยวข้อง
กับเน้ือหา 
   7.4 อาจใช้เสียงสําหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เช่น คําตอบท่ีถูกต้อง  
และคําตอบท่ีผิด  โดยใช้เสียงแตกต่างกัน 
   7.5 เฉลยคําตอบท่ีถูกต้อง  หลักจากนักเรียนทําผิด  2 – 3  คร้ัง 
     8. ทดสอบความรู้หลังบทเรียน  (access performance) 
       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จัดเป็นบทเรียนสําเร็จรูปประเภทหน่ึง  การ
ทดสอบความรู้ใหม่  ซ่ึงอาจเป็นการทดสอบระหว่างบทเรียน  หรือการทดสอบในช่วงท้ายของ
บทเรียน  หรือท่ีเรียกว่า  post  test  เป็นสิ่งท่ีจําเป็น  การทดสอบดังกล่าวอาจเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบตนเองเพื่อเก็บคะแนน  หรือจะเป็นการทดสอบเพื่อวัดว่านักเรียน
ผ่านเกณฑ์ต่ําสุด  เพื่อท่ีจะศึกษาบทเรียนต่อไปหรือยัง  อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ 
      การทดสอบดังกล่าวนอกจากจะเป็นการประเมินการเรียนแล้ว ยังมีผลในการจํา
ระยะยาวของนักเรียนด้วย ข้อสอบจึงควรถามเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ถ้าบทเรียน
มีหลายส่วน อาจจะแยกแบบทดสอบเป็นส่วน ๆ ตามเน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียน
อีกชุดหน่ึงก็ได้  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับผู้ออกแบบบทเรียนว่าต้องการแบบใด 
      สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการออกแบบทดสอบความรู้หลังบทเรียน  มีดังน้ี 
   8.1 ต้องแน่ใจว่าสิ่งท่ีต้องการน้ันตรงกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
   8.2 ข้อทดสอบ คําตอบ และ feedback อยู่บนเฟรมเดียวกัน และข้ึน
ต่อเน่ืองกันอย่างรวดเร็ว 
   8.3 หลีกเลี่ยงการให้นักเรียนพิมพ์คําตอบท่ียาวเกินไป 
   8.4 ให้นักเรียนตอบคร้ังเดียวในแต่ละคําถาม ยกเว้นในหน่ึงคําถามมีคําถามย่อย
อยู่ด้วยให้แยกเป็นหลาย ๆ คําถาม 
   8.5 บอกผู้เรียนด้วยว่าควรจะตอบคําถามด้วยวิธีใด เช่น ให้กด T ถ้าเห็นว่าถูก  
และกด  F  ถ้าเห็นว่าผิด  เป็นต้น 
   8.6 คํานึงถึงความแม่นยําและความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบ 
   8.7 อย่าทดสอบโดยใช้ข้อเขียนเพียงอย่างเดียว   ควรใช้ภาพประกอบการ
ทดสอบบ้าง 
   9. การจําแนกและการนําไปใช้  (promote  retention  and  transfer) 
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       ในการเตรียมการสอนในช้ันเรียนปกติ  ในข้ันสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมสรุป
เฉพาะประเด็นสําคัญ รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวน หรือซักถาม
ปัญหาก่อนจบบทเรียน  ในข้ันน้ีผู้สอนจะได้แนะนําการนําความรู้ใหม่ไปใช้หรืออาจแนะนํา    
การศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม ดังน้ันเม่ือประยุกต์หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจึงมีข้อพิจารณา  ดังน้ี 
   9.1 สรุปกับนักเรียนว่าความรู้ใหม่มีความสัมพันธ์กับความรู้หรือประสบการณ์
ท่ีนักเรียนคุ้นเคยแล้วอย่างไร 
   9.2 ทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญของเน้ือหาเพื่อเป็นการสรุป 
   9.3 เสนอแนะเน้ือหาท่ีความรู้ใหม่อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
   9.4 บอกนักเรียนถึงแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
  จากหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือได้ว่าเป็นหลักการผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถทําให้ผู้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างสื่ออกมาได้
บรรลุวัตถุประสงค์  และตรงตามความต้องการ  ซ่ึงการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
น้ันจะต้องคํานึงถึงนักเรียนว่าจะเกิดการเรียนรู้ได้มากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับการใช้เทคนิควิธีการ 
ท่ีจะทําให้นักเรียนสนใจ และเกิดการตอบสนองการเรียนรู้ท่ีดี ส่ือท่ีทําให้นักเรียนเกิดความสนใจ  
สื่อท่ีบอกวัตถุประสงค์ล่วงหน้า  สื่อท่ีทบทวนความรู้เดิม  สื่อท่ีช้ีแนวทางการเรียนรู้  และกระตุ้น
การตอบสนอง  เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหาแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ  เม่ือเรียนจบทําการทดสอบ
ความรู้หลังบทเรียน  การจําและการนําไปใช้  ถือได้ว่าเป็นสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดและ
เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้กับนักเรียน 

   6. ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่างไปจากการใช้เทคนิควิธีการสอน
แบบอื่น ๆ เน่ืองจากบทเรียนสามารถช่วยผู้สอน  หรือใช้ฝึกอบรมเฉพาะรายบุคคลได้  การเรียน
และการสอนเน้ือหาจากเคร่ืองและอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์น้ันจะต้องละเอียดรอบคอบและ     มี
ความยืดหยุ่นได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  เพราะนักเรียนจะต้องเผชิญกับครูผู้สอนซ่ึงเป็นสิ่ง         
ไม่มีชีวิตและจิตใจตลอดเวลา  ดังน้ันการออกแบบและการสร้างบทเรียนจะมีความเกี่ยวกับ
บุคคลหลายฝ่าย  และต้องคํานึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2546, หน้า 11) 
   1. บุคลากรทางด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในการออกแบบและการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  ให้ได้บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพน้ันจะต้องประกอบด้วยบุคลากร
ด้านต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
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    1.1 ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและเน้ือหาวิชา  บุคลากรด้านน้ีจะเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการออกแบบหลักสูตรการพัฒนา  หลักสูตรรวมความไปถึงการ
กําหนดเป้าหมายและทิศทางของหลักสูตร  วัตถุประสงค์ระดับการเรียนรู้ของนักเรียน  ขอบข่าย
ของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ขอบข่ายรายละเอียด คําอธิบายของเน้ือหาวิชา ตลอดจน
วิธีการวัดและประเมินผลของหลักสูตร  บุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ท่ีสามารถให้คําแนะนําและให้     
คําปรึกษาได้เป็นอย่างดี 
    1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน   บุคคลกลุ่มน้ีหมายถึงผู้ ท่ีทําหน้าท่ีในการ              
นําเสนอเน้ือหาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความชํานาญ  มีประสบการณ์  และ
มีความสําเร็จในด้านการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดี  เป็นต้นว่ามีความรู้ในเน้ือหาอย่างลึกซ้ึง  
สามารถจัดลําดับความยากง่าย  ความสัมพันธ์  และความต่อเน่ืองของเน้ือหา  รู้เทคนิควิธีการ
นําเสนอเน้ือหา หรือวิธีการสอนการออกแบบและสร้างบทเรียน ตลอดจนมีวิธีการและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนมาเป็นอย่างดี  บุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ท่ีช่วยทําให้การออกแบบบทเรียน          
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  และน่าสนใจมากย่ิงข้ึน 
   1.3   ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนและวัสดุการสอน  ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการ
สอนจะช่วยทําหน้าท่ีในการออกแบบและให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านการวางแผนการออกแบบ
บทเรียนอันประกอบด้วยเร่ือง  การออกแบบและ  การจัดวางรูปแบบ  การออกแบบหน้าจอหรือ
เฟรมต่าง ๆ  การเลือกและวิธีการใช้ตัวอักษร  เส้น  รูปทรง  กราฟิก  แผนภาพ  แผนภูมิ          
รูปภาพ  สี  แสง  เสียง  การจัดทํารายงาน  และสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ ท่ีจะช่วยให้บทเรียน
มีความสวยงามและสนใจมากย่ิงข้ึน 
   2. กระบวนการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะแบ่งข้ันตอน           
การพัฒนาได้ดังน้ี  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 28 – 30) 
   2.1 การออกแบบบทเรียน (courseware designing) การออกแบบและพัฒนา
บทเรียน  มีข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
     2.1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหา   ข้ันตอนน้ีนับว่าเป็นส่วนสําคัญ               
ท่ีสุดของกระบวนการออกแบบบทเรียนช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์    โดยการวิเคราะห์ความ
ต้องการของหลักสูตรท่ีจะนํามาสร้างเป็นบทเรียนน้ัน  ในส่วนของเน้ือหาบทเรียนได้มาจาก         
การศึกษาและวิเคราะห์รายวิชา  และเน้ือหาของหลักสูตร  รวมไปถึงแผนการเรียนและการสอน  
และคําอธิบายรายวิชา หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนแต่ละวิชา หลังจากได้รายละเอียด
ของเน้ือหาท่ีต้องการแล้วให้ทําดังน้ี 
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     1) นํามากําหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไป 
     2) จัดลําดับเน้ือหาให้มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน 
     3) เขียนหัวเร่ืองตามลําดับเน้ือหา 
     4) เลือกหัวเร่ืองและเขียนหัวข้อย่อย 
     5) เลือกเร่ืองท่ีจะนํามาสร้างบทเรียน 
     6) นําเร่ืองท่ีเลือกมาแยกเป็นหัวข้อย่อยแล้วจัดลําดับความต่อเน่ืองและ
ความสัมพันธ์ในหัวข้อย่อย 
     2.1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน  เป็นแนวทางท่ีกําหนดไว้เพื่อ
คาดหวังให้นักเรียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรมหลังจากท่ีจบบทเรียนแล้ว  วัตถุประสงค์
จัดเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของบทเรียน  ปกติจะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได้หรือ
สังเกตได้ว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมอย่างไรออกมาในระหว่างการเรียนหรือหลังจากบทเรียน
แล้ว เช่น อธิบายได้  แยกแยะได้  อ่านได้  เปรียบเทียบได้  วิเคราะห์ได้  เป็นต้น  วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมดังกล่าวน้ีจะได้จากขอบข่ายของเน้ือหาท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้ันตอนท่ี  1          
ซ่ึงจะสอดคล้องกับหัวเร่ืองย่อย ๆ ท่ีจะนํามาสร้างเป็นบทเรียน 
     2.1.3 การวิเคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม จะยึดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เป็นหลัก  โดยทําการขยาย  มีรายละเอียดดังน้ี 
     1) กําหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียน และแนวคิดท่ีคาดหวังว่าจะให้

นักเรียนได้เรียนรู้ 
     2) เขียนเน้ือหาสั้น ๆ ทุกหัวข้อย่อย  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 
     3) เขียนแนวคิด ทุกหัวข้อย่อย  จากน้ันนํามา 
       3.1) เขียนผังงาน   

       3.2) การออกแบบจอภาพและแสดงผล   
      3.3) กําหนดความสัมพันธ์   

     2.1.4 การกําหนดขอบข่ายบทเรียน  หมายถึง  การกําหนดความสัมพันธ์
ของเน้ือหาแต่ละหัวข้อย่อย  ในกรณีท่ีเน้ือหาในเร่ืองดังกล่าวแยกเป็นหัวเร่ืองย่อยหลาย ๆ            
หัวข้อ จําเป็นต้องกําหนดขอบข่ายของบทเรียนแต่ละเร่ือง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียน  
เพื่อระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว  จะได้ทราบถึงแนวทางขอบข่ายของบทเรียนท่ีนักเรียนจะเรียน
ต่อไป หลังจากท่ีจบบทเรียนในแต่ละหัวเร่ืองย่อยแล้ว ถ้าบทเรียนท่ีออกแบบน้ันมีเพียงเร่ืองเดียว  
ขอบข่ายความสัมพันธ์ของบทเรียนอาจจะละเลยไปได้ 
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     2.1.5 การกําหนดวิธีการนําเสนอ การนําเสนอเน้ือหาในข้ันน้ีได้แก่ การเลือก
รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละเฟรมว่าจะใช้วิธีการใด  โดยสรุปผลจากข้อ  3  และ  ข้อ  4  
นํามากําหนดเป็นรูปแบบการนําเสนอเป็นต้นว่า  การจัดตําแหน่งและขนาดของเน้ือหา  การ
ออกแบบและแสดงภาพ  และกราฟิกบนจอภาพ  การออกแบบเฟรมต่าง ๆ ของบทเรียนและ
การนําเสนอ  ส่วนประการสุดท้าย  ได้แก่  การวัดผลและประเมินผล  แบบปรนัย   จับคู่  และ
เติมคําตอบ 
   2.2 การสร้าง  storyboard ของบทเรียน 
      storyboard  หมายถึง  เร่ืองราวของบทเรียนท่ีประกอบด้วยเน้ือหาท่ี
แบ่งเป็นเฟรม ๆ ตามวัตถุประสงค์  และรูปแบบการนําเสนอ  โดยร่างเป็นแต่ละเฟรมย่อย  เรียง
ตามลําดับตั้งแต่เฟรมท่ี  1  จนถึงเฟรมสุดท้ายของแต่ละหัวข้อย่อย  นอกจากน้ีแล้ว  
storyboard  ยังจะต้องระบุภาพท่ีใช้ในแต่ละเฟรมพร้อมเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  
ลักษณะของภาพ  เสียงประกอบ  ความสัมพันธ์ของเฟรมเน้ือหากับเฟรมอื่น ๆ ของบทเรียน  
ในลักษณะบทสคริปต์ของภาพยนตร์  เพียงแต่ใน  storyboard  จะมีเง่ือนไขประกอบอื่น ๆ โดย
ยึดหลักการตามข้ันตอนท่ีได้จากการวิเคราะห์การออกแบบบทเรียน 
   2.3 การสร้างบทเรียน  (courseware construction) 
      การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นับว่ามีความสําคัญประการหน่ึง  
เน่ืองจากเป็นข้ันตอนหน่ึงท่ีจะได้เป็นผลงานออกมา  ภายหลังท่ีได้ทําตามข้ันตอนต่าง ๆ แล้ว  
ในข้ันน้ีจะดําเนินการตาม  storyboard  ท่ีวางไว้ท้ังหมด  นับตั้งแต่การออกแบบเฟรมเปล่า  
หน้าจอ  การกําหนดสีท่ีจะใช้งานจริง  รูปแบบของตัวอักษรท่ีจะใช้  ขนาดของตัวอักษร  สีพื้น
และสีของตัวอักษร  นอกจากน้ีแล้วยังมีข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
     2.3.1 การใส่เน้ือหาและกิจกรรม  (input  content) 
      1) ข้อมูลท่ีจะแสดงบนจอ 
      2) สิ่งท่ีคาดหวังและการตอบสนอง 
      3) ข้อมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง 
     2.3.2 การใส่ข้อมูล/บันทึกการสอน  (input  teaching  plan) 
     2.3.3 สร้างบทเรียน (generate courseware) โดยใช้โปรแกรมสร้างบทเรียน  
(authoring  system)  ได้แก่ 
      1) การสร้างภาพ   เช่น   ภาพลายเส้น   ภาพน่ิง   ภาพจริงภาพ 

เคลื่อนไหว 
      2) การสร้างเสียง 
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      3) การสร้างเง่ือนไขบทเรียน เช่น การโต้ตอบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และอื่น ๆ 
      4) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหาแต่ละเฟรม แต่ละข้อ 
   2.4 การตรวจสอบและประเมินผลบทเรียน  (courseware  testing  and 
evaluating) 
     ก่อนนําไปใช้งานในข้ันสุดท้ายของการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไป
ใช้งานจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ  และการประเมินผลในข้ันแรกของตัว
บทเรียนว่ามีคุณภาพอย่างไร  ซ่ึงมีข้อพิจารณาดังน้ี 
     2.4.1 การตรวจสอบ ในการตรวจสอบน้ันจะต้องทําตลอดเวลา หมายความ
ถึงการตรวจสอบในแต่ละข้ันตอนของการออกแบบบทเรียน 
     2.4.2 การทดสอบการใช้งานบทเรียน   โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน  จําเป็นต้องมีการทดสอบบทเรียนก่อนท่ีจะมีการนําไปใช้งาน  เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการใช้งาน 
     2.4.3 การประเมินผลบทเรียน  มีจุดประสงค์เพื่อการประเมินตัวบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  นอกจากน้ีการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนนําไปใช้งานในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมก็ตาม  เพื่อท่ีจะได้
ให้บทเรียนท่ีมีคุณภาพจึงมีเกณฑ์ท่ีจะประเมินคุณภาพของบทเรียนเป็นแนวทางตามลําดับข้ัน  
ดังน้ี 
     ข้ันท่ี  1  ตรวจสอบสื่อการสอนทุกช้ินท่ีมีมาด้วย  เช่น  คําแนะนํา  คําสั่ง  
และคู่มือ  เป็นต้น 
        ข้ันท่ี  2  ตรวจสอบจํานวนของอุปกรณ์  (ถ้ามี) 
    ข้ันท่ี  3  ทดลองสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนท่ีจะประเมินจริง ๆ 
ว่าโปรแกรมทํางานเป็นปกติดีหรือไม่ 
    ข้ันท่ี  4  ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ันเป็นรอบท่ีสอง เพื่อพิจารณา
รายละเอียดย่ิงข้ึน  และมีการบันทึกความเห็น  จากการสังเกตทุกข้ันตอน 
    ข้ันท่ี  5  สรุปผลการประเมิน การประเมินบทเรียนจะเป็นข้ันตอนสุดท้าย
ก่อนท่ีจะได้นําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงบทเรียน  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
การใช้งานต่อไป  ก่อนท่ีจะเผยแพร่บทเรียนหรือนําไปใช้งานจริง  จําเป็นต้องสร้างคู่มือการใช้
งานของบทเรียนดังกล่าว  เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้  ให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. โปรแกรมสร้างบทเรียน  (authoring  system) 
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      การพัฒนาและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถทําได้โดยการ
เขียนและพัฒนาโปรแกรมจากภาษาคอมพิวเตอร์วิธีหน่ึง  และอีกวิธีหน่ึงคือ  การใช้โปรกแกรม
สําเร็จรูปแบบระบบนิพนธ์บทเรียน  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมประเภทแรก
น้ันต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมพอสมควร  ส่วนการใช้โปรแกรมการ
สร้างบทเรียนหรือบางคร้ัง  เรียกว่า  ระบบนิพนธ์บทเรียน  เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบข้ึนมาเพื่อ
สําหรับใช้งานทางด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูผู้สอนสามารถนํามาสร้างบทเรียนได้ง่าย
กว่า  เพราะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเพียงแต่มีพื้นฐานทางด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบ้าง  ก็สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  แต่โดย      
หลักการพื้นฐานแล้วถ้าผู้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความรู้ด้านหลักการศึกษามาบ่ง
เช่น  การวิเคราะห์หลักสูตร  การเขียนวัตถุประสงค์  การออกแบบใบประเมินก็จะทําให้สามารถ
พัฒนาบทเรียนได้อย่างมีหลักการ 
   ข้อควรพิจารณาเลือกโปรแกรมสร้างบทเรียนหรือระบบนิพนธ์บทเรียนท่ีดีน้ัน
ควรมีลักษณะท่ีใช้งานง่าย   โดยท่ีครูผู้สร้างบทเรียนไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย  และสามารถใช้โปรแกรมน้ีสร้างและผลิตบทเรียนได้อย่างดี  ซ่ึง
สามารถจะสรุปหน้าท่ีของโปรแกรมสร้างบทเรียน  ได้ดังน้ี 
   3.1 ใช้ผลิตตัวหนังสือและตัวอักขระต่าง ๆ 
   3.2 ใช้สร้างภาพ  ลวดลายแบบ  และกราฟิกต่าง ๆ 
    3.3 ใช้สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
     3.4 ใช้ควบคุมการทํางานและข้อมูลต่าง ๆ 
     3.5 ใช้จัดการแฟ้มข้อมูล 
     3.6 ใช้สร้างบทเรียนและควบคุมการดําเนินบทเรียน 
     3.7 ใช้ควบคุมการทํางานของดูลและเฟรมต่าง ๆ ของบทเรียน 
     3.8 ใช้  run  บทเรียน 
    3.9 ใช้เก็บระบบแวดล้อม  (system  environment)  และพจนานุกรมต่าง ๆ 
     3.10 ใช้สนับสนุนอย่างอื่น ๆ เช่น การรับภาพ การรับเสียงจากแหล่งภายนอก 
             4. คุณสมบัติและองค์ประกอบของโปรแกรมสร้างบทเรียน คุณสมบัติและองค์ประกอบ
ของโปรแกรมสร้างบทเรียน  มี  3  ประการหลัก  ดังน้ี 
   4.1 ประกอบด้วยคุณสมบัติตามรายละเอียด  ดังน้ี 
    4..1.1 ความสามารถในการใช้ไฟล์  (file I/O) 
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    4.1.2 ระบบของกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เส้น  การระบายสี  กราฟ  
ตาราง 

    4.1.3 ระบบการใช้ภาพและเสียง 
    4.1.4 ระบบแวดล้อม  (system  environment) 
    4.1.5 ระบบการสร้างคําถาม  และแบบทดสอบต่าง ๆ 
    4.1.6 ระบบการจําลองสถานการณ์ 
    4.1.7 โปรแกรมภาษาเช่ือมต่อระบบ  (programming  interface) 
    4.1.8 ระบบการแสดงและแจกแจงผลควบคุม เช่น  เส้น  จอภาพ   

ตัวอักษร 
    4.1.9 การทดสอบและการตรวจสอบ  เช่น  ทดสอบภาพ  เฟรม  เสียง 

การเคลื่อนท่ีของภาพ  การจําลองตัวอักษร  ข้อความ  เป็นต้น 
   4.2 ระบบนิพนธ์บทเรียนหรือโปรแกรมสร้างบทเรียน  ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

  4.2.1 มีระบบการควบคุมโมดูลแบบต่อเน่ือง 
  4.2.2 มีระบบควบคุมบทเรียนแบบต่อเน่ือง 
  4.2.3 สามารถสร้างเฟรมและข้อความโต้ตอบได้ 
  4.2.4 สามารถสร้างคําศัพท์และคําอธิบายได้ 
  4.2.5 สามารถสร้างกราฟิกแบบเส้นชนิดต่าง ๆ 
  4.2.6 สามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 
  4.2.7 มีระบบท่ีสามารถสร้างบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ 
  4.2.8 มีระบบท่ีสามารถสร้างเคร่ืองมือต่าง ๆ ของบทเรียน 
  4.2.9 มีระบบท่ีสามารถสร้างระบบการลงทะเบียนบทเรียนได้ 

   4.3 ระบบอํานวยความสะดวก  ระบบน้ีจะทําหน้าท่ีในการจัดเตรียมฟังก์ชัน  
และโปรแกรมอํานวยความสะดวกในการพัฒนาและการสร้างบทเรียน  เช่น  การจัดหน้าจอ  
การจัดเฟรมของบทเรียน  รูปแบบ  ภาพ  สี  แสง  และเสียง  เป็นต้น 
   จากการศึกษาออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้วิจัย   
ได้นําข้ันตอนการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสร้าง   บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดังน้ี 
   ข้ันท่ี  1  ออกแบบบทเรียนโดยการวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหา    ทําการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน  วิเคราะห์เน้ือหาและกิจกรรมโดยยึดตามวัตถุประสงค์      
เชิงพฤติกรรม  กําหนดขอบข่ายของบทเรียน  และกําหนดวิธีการนําเสนอ 
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   ข้ันท่ี  2  สร้าง  storyboard  ของบทเรียน 
   ข้ันท่ี  3  สร้างบทเรียน 
   ข้ันท่ี  4  ตรวจสอบและประเมินผลบทเรียน 

 7. คุณค่าและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  7.1 คุณค่าของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   สายพิณ  นพเกตุ (2538, หน้า 14 – 46) กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็น
สื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมอย่างย่ิงสําหรับการศึกษาด้วยตนเองมีคุณค่าต่อนักเรียนและ   
ครูผู้สอนอย่างมากมาย  ดังน้ี     

   1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวกระตุ้นในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีท้ัง
จากความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์  และความสามารถในการสร้างภาพ  สี  และเสียงท่ีเร้า
ความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียนตลอดเวลา 
   2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  และให้การ
เสริมแรง  (reinforcement)  แก่นักเรียนได้รวดเร็ว  ท้ังในรูปของข้อความ  เสียง  หรือรูปภาพ  
เม่ือนักเรียนทําผิดก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที  ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทันท่วงที 
   3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนองต่อการเรียนรายบุคคลเป็นอย่างดี  เพราะเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง โดยไม่ต้องรอหรือเร่งตามเพื่อน นักเรียน
แต่ละคนได้มีโอกาสโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเองทําให้ไม่เบ่ือท่ีจะเรียน 
   4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถวัดผลการเรียนได้  นักเรียนสามารถรู้คะแนน
ทันทีท่ีสอบเสร็จ  เป็นการลดภาระของผู้สอนด้วย  นอกจากน้ีนักเรียนยังสามารถทราบข้อมูล  
อื่น ๆ ตามท่ีผู้เขียนโปรแกรมได้วางไว้อีกด้วย เช่น เขาได้คะแนนอยู่ในระดับหรือร้อยละท่ีเท่าใด  
หรือคะแนนสูงสุดท่ีมีผู้ทําได้ในข้อสอบชุดน้ัน 
   5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเก็บข้อมูลได้มากทําให้ประหยัดพื้นท่ี เม่ือนักเรียน
ต้องการจะเรียนเร่ืองอะไรก็สามารถค้นหาและดึงเอาบทเรียนออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ท้ังยัง
สามารถสุ่มแบบฝึกหัด  ข้อสอบ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีทําให้นักเรียนแต่ละคนเรียนได้  ไม่ซํ้า
กันได้  มีความแม่นยํา  ไม่มีความลําเอียง  ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  และไม่รู้จักเบ่ือ  เม่ือนักเรียนยัง
ไม่เข้าใจบทเรียนก็สามารถกลับไปทบทวนตรงท่ียังไม่เข้าใจได้ทันที 
   6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสอนท่ีมีแบบแผน  เพราะมีการวางแผนการ
สร้างบทเรียนทุกข้ันตอน  สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแห้ไขบทเรียนได้ 
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   วุฒิชัย ประสารสอย (2548, หน้า 32)  กล่าวถึงการนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มาใช้งานสามารถกระทําได้หลายลักษณะ ได้แก่  

   1. ใช้สอนแทนผู้สอน ท้ังในและนอกห้องเรียน ท้ังระบบสอนแทน บททบทวน 
และสอนเสริม  

   2. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อโทรคมนาคม เช่น ผ่านดาวเทียม 
เป็นต้น  

   3. ใช้สอนเน้ือหาท่ีซับซ้อน ไม่สามารถแสดงข้องจริงได้ เช่น โครงสร้างของ
โมเลกุลของสาร  

   4. เป็นสื่อช่วยสอน วิชาท่ีอันตราย โดยการสร้างสถานการณ์จําลอง เช่น การ
สอนขับเคร่ืองบิน การควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่  

   5. เป็นสื่อแสดงลําดับข้ัน ของเหตุการณ์ท่ีต้องการให้เห็นผลอย่างชัดเจน และ
ช้า เช่น การทํางานของมอเตอร์รถยนต์ หรือหัวเทียน  

   6. เป็นสื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยไม่ต้องเสียเวลาสอนซํ้าหลายๆ หน  
   7. สร้างมาตรฐานการสอน  

    7.2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   สายพิณ  นพเกตุ  (2538, หน้า 14 – 46)  ได้สรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไว้ดังน้ี 
        7.2.1 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อนักเรียน 
           1) นักเรียนเรียนรู้ได้ตามเอกัตภาพ  ตามลําพังตนเอง  และเป็นอิสระ
จากผู้อื่น 
           2) นักเรียนเรียนรู้ไปตามลําดับจากง่ายไปหายากและไม่สามารถแอบดู
คําตอบก่อนได้ 
           3) มีการให้ผลย้อนกลับทันทีซ่ึงถือว่าเป็นรางวัลของนักเรียน  ย่ิงมีภาพ  
สี  หรือเสียง  ก็ย่ิงทําให้นักเรียนเกิดความสนใจ  สนุกสนาน  ตื่นเต้น  ไม่เบ่ือหน่าย 
           4) นักเรียนสามารถทบทวนหรือฝึกปฏิบัติแบบเรียนท่ีเรียนมาแล้วได้
บ่อยคร้ังตามต้องการจนเกิดความแม่นยํา 
           5) สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนได้ทันทีโดยอัตโนมัติ 
           6) ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล  เพราะต้องคิดหาทางแก้ปัญหาอยู่
บ่อย ๆ  โดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
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           7) สามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนท้ังเวลาและ
สถานท่ีไม่ว่าจะเป็นท่ีโรงเรียน  ท่ีทํางาน  หรือท่ีบ้าน 
           8) ปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน   โดยอาศัยการเสริมแรง  
ท่ีเหมาะสมกระตุ้นให้อยากเรียนเน่ืองจากเป็นการศึกษารายบุคคล  ไม่ใช่การบังคับให้เรียนหรือ
มีการกําหนดเวลาเรียน 
           9) ทําให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนเพราะสามารถประสบ
ความสําเร็จในการเรียนได้ด้วยตนเอง  และเม่ือตอบผิดก็ไม่อับอายเพราะไม่มีผู้อื่นรู้เห็น 
           10)  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
        7.2.2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผู้สอน 
           1) ช่วยให้ครูทํางานน้อยลงในด้านการสอน   จึงมีโอกาสท่ีจะใช้เวลา
เหล่าน้ันในการเตรียมบทเรียนอื่น ๆ ทําให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากท่ีสุด 
           2) ครูมีเวลาท่ีจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถและ   
ประสิทธิภาพในการสอนของตนให้สูงข้ึน 
          3) ครูมีเวลาในการดูแลเอาใจใส่การเล่าเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้
มากข้ึน 
           4) ครูมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสื่อการ
สอนหรือหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าย่ิง ๆ ข้ึน 
           5) ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรียนหน่ึง ๆ เพราะหลการวิจัยส่วนมาก
พบว่า  บทเรียนท่ีมีลักษณะเป็นแบบโปรแกรม  สามารถสอนเน้ือหาได้มากกว่าการสอนแบบ   
อื่นๆ โดยใช้เวลาน้อยกว่า  จึงสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาหรือแบบฝึกหัดได้เต็มท่ีตามความเหมาะสม  
และความต้องการของนักเรียนหรือตามท่ีผู้สอนเห็นสมควร 
   วุฒิชัย ประสารสอย (2543, หน้า 34)  กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังน้ี  

   1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
   2. ดึงดูดความสนใจ  โดยใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหว 

แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง  
   3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเน้ือหาได้เร็วด้วยวิธีท่ีง่าย ๆ  
   4. ผู้เรียนมีการโต้ตอบ  ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์  และบทเรียนฯ มีโอกาส

เลือก ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที  
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   5. ช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง  เพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ซ่ึงจะเรียนรู้ได้จากข้ันตอนท่ีง่ายไปหายากตามลําดับ  

   6. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียน
มีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซํ้าได้ตามท่ีต้องการ  

   7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง 
มีการแก้ปัญหา และฝึกคิดอย่างมีเหตุผล  

   8. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน  
   9. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผู้เรียน 

และเสริมแรงให้อยากเรียนต่อ  
      10. ให้ครูมีเวลามากข้ึนท่ีจะช่วยเหลือผู้เรียนในการเสริมความรู้ หรือช่วยผู้เรียน

คนอื่นท่ีเรียนก่อน  
      11. ประหยัดเวลา  และงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน  โดยลดความ  

จําเป็นท่ีจะต้องใช้ครูท่ีมีประสบการณ์สูง หรือเคร่ืองมือราคาแพง เคร่ืองมืออันตราย  
      12. ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเมือง  และชนบท  เพราะสามารถ

ส่งบทเรียนฯ ไปยังโรงเรียนชนบทให้เรียนรู้ได้ด้วย 
  จากคุณค่าและประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ผู้วิจัยเห็นถึง

ความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็นสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในด้านของ   
ผู้เรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ตามความสามารถ  เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้โดยสามารถวัดผลการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง  และในส่วนท่ีสําคัญทําให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้
ด้วยตนเอง  ส่วนในด้านของผู้สอนเป็นสื่อการสอนท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนใน
ด้านความคิดท่ีจะสร้างนวัตกรรมการศึกษา  สื่อการสอนหรือหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจึงถือได้
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่าและประโยชน์มากอย่างย่ิง 
 8. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  8.1 ความหมายประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   วุฒิชัย  ประสารสอย (2543, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ            
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าหมายถึง ความสามารถของบทเรียน  ในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงระดับท่ีคาดหวังไว้   และครอบคลุมความเช่ือถือได้  (reliability) 
ความพร้อมท่ีจะใช้งาน (availability) ความม่ันคงปลอดภัย (security) และความถูกต้องสมบูรณ์ 
(integlity) อีกด้วย 
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   ณัฏฐากาญจน์  คงเจริญ   (2548, หน้า 8)   ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพ             
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซ่ึง
พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างคะแนนกระบวนการ หรือคะแนนระหว่างเรียน (E1) และคะแนน
ผลลัพท์ (E2) ซ่ึงได้จากการทดสอบหลังเรียน 
      ทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  (2547, หน้า 83)  ให้ความเห็นว่าการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ แล้วนํามา
ทดลองใช้  ถ้ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  แสดงว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ัน                    
มีประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ 
    จริญญา  ม่วงจีน (2549, หน้า 8) ได้ให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  เกณฑ์กําหนดค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัดในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบบทเรียนท่ีสร้างข้ึน ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไว้ 
   จากความหมายของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีนักการ
ศึกษากล่าวมาพอสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง ความสามารถ
ของบทเรียน  ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงระดับท่ีคาดหวังไว้  ซ่ึง
พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างคะแนนกระบวนการ หรือคะแนนระหว่างเรียน (E1) และคะแนน
ผลลัพท์ (E2)  ซ่ึงได้จากการทดสอบหลังเรียน 
  8.2 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
          พิชิต ฤทธ์จรูญ (2547 ก, หน้า 83) กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถดําเนินการได้ดังน้ี  

   1. หาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัด  การทดสอบย่อยระหว่างเรียนจาก
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะของนักเรียนท้ังกลุ่ม 

   2. หาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน 
   3. คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ โดยใช้สูตร E1 / E2 

    

     E1 =     












∑
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     E2 =     












∑
B

NF /
 X 100 
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  เม่ือ  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นค่าร้อยละ 
      ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัด การทดสอบย่อย 
      ระหว่างเรียนจากชุดกิจกรรมฝึกทักษะของนักเรียนท้ังกลุ่ม 
       E2    แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซ่ึงเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
      ท่ีนักเรียนท้ังกลุ่มทําแบบทดสอบหลังเรียน 

        ∑ X   แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝึกหัดหรือทดสอบย่อย 
      ระหว่างเรียนจากชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 

     ∑F   แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
      A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียน 
    B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
    N  แทน จํานวนนักเรียน 
 
   เผชิญ กิจระการ (2544, หน้า 46-50) ได้นําเสนอวิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีการเรียนการสอน   โดยมีกระบวนการท่ีสําคัญๆ  อยู่  2  ข้ันตอนใหญ่  ได้แก่              
ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (rational approach) และ
ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  (empirical  approach)       
ท้ังสองวิธีน้ีควรทําควบคู่กันไป   จึงจะม่ันใจได้ว่าสื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีผ่าน
กระบวนการหาประสิทธิภาพจะเป็นท่ียอมรับได้  มีรายละเอียดดังน้ี 
   1. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (rational approach) 
    กระบวนการน้ีเป็นการหาประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้   และเหตุผล                  
ในการตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า 
ซ่ึงเป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (content  validity)  และความเหมาะสมในด้านความ                   
ถูกต้องของการนําไปใช้  ผลจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะนํามาหาประสิทธิภาพ
แต่ผลการหาประสิทธิภาพวิธีน้ีจะไม่นิยมใช้  เพราะโอกาสท่ีค่าการยอมรับข้ันต่ําของสื่อจะสูง            
จนถึงข้ันยอมรับเป็นไปได้ยาก  
   2. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  (empirical approach) 

  วิธีการน้ีจะนําสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย การหาประสิทธิภาพ
ของสื่อ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบฝึก
ทักษะ   เป็นต้น   ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีน้ี   ประสิทธิภาพท่ีวัดส่วนใหญ่            
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จะพิจารณาจากค่าร้อยละของคะแนนการทําแบบฝึกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบ
ย่อยกับร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนหรือการสอบวัดผลสัมฤทธิ์  โดยแสดงค่าตัวเลข 
2 ตัว  เช่น  E1/E2 = 80/80, E1/E2 = 85/85, E1/E2 = 90/90  เป็นต้น  
   การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

   เกณฑ์ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของสื่อท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นระดับท่ีผู้ผลิตสื่อจะพึงพอใจ  ว่าหากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถึงระดับ
น้ันแล้ว  สื่อก็มีคุณค่าท่ีจะนําไปสอนผู้เรียนและคุ้มแก่การผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก การหา
ประสิทธิภาพกระทําโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภทคือพฤติกรรมต่อเน่ือง 
(กระบวนการ)  และพฤติกรรมข้ันสุดท้าย (ผลลัพธ์)  โดยกําหนดประสิทธิภาพเป็น  E1 คือ  
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ส่วน E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
   1. ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง  (transitional behavior)  เป็นการประเมินผล
ต่อเน่ืองท่ีประกอบด้วยพฤติกรรม  ย่ิงหลายๆ  พฤติกรรมท่ีเรียกว่ากระบวนการ (process) ของ  
ผู้เรียนท่ีสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่มหรือผลงานของกลุ่มและรายบุคคล  ได้แก่  งานท่ี
มอบหมายหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีผู้สอนกําหนด 
   2. ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย  (terminal  behavior)  เป็นการประเมิน      
ผลลัพธ์  (products)  ของผู้เรียนโดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบจบบทเรียน 
   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะกําหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอน
คาดว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นท่ีพอใจหลังการผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย            
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยกําหนดเป็นค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินหลังจบบทเรียนแต่ละเร่ืองของผู้เรียนท้ังหมดต่อค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนของ
ผลการทําแบบทดสอบหลังจบบทเรียนของผู้เรียนท้ังหมด น่ันคือ E1/E2 หรือประสิทธิภาพของ
กระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

   จากหลักการข้างต้นจะเห็นได้ว่าการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีด้วยการหลายเกณฑ์ ในการทดลองคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ท่ีระดับ 80/80 

   สรุป   เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีผู้ผลิตพึงพอใจ  ซ่ึงประเมินได้
จากพฤติกรรมต่อเน่ืองและพฤติกรรมสุดท้าย ในการทดลองคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ท่ีระดับ 80/80 
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   80 ตัวแรก  หมายถึง  ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก 
การทําแบบฝึกหัดระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก              
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
    ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 
          ในการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องมี       
การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
          1. ข้ันตอนการหาแบบ  1:1  (one to one testing)  เป็นการนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกับผู้เรียน  3  คน   โดยเลือกผู้เรียนท่ีมีระดับผล    
การเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ระดับละ 1 คน เพื่อจะดูว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างไรและมีข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
         2. ข้ันตอนการหาแบบกลุ่มเล็ก  (small group testing)  เป็นการนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กับผู้เรียน 9 คน   โดยเลือกผู้เรียนท่ีมีระดับผลการ
เรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ระดับละ 3 คน  หลังจากน้ันนํามาข้อบกพร่องท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไข
อีกคร้ัง 
          3. นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผ่านการทดลองในข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว
น้ัน ให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา และ ทางด้านการผลิตสื่อ เป็นผู้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 
    4.50 – 5.00 มีคุณภาพดีมาก 
    3.50 – 4.49 มีคุณภาพดี 
    2.50 – 3.49 มีคุณภาพปานกลาง 
    1.50 – 2.49 มีคุณภาพพอใช้ 
    1.00 – 1.49  มีคุณภาพควรปรับปรุง 
            4. ทดลองภาคสนาม  (field  testing)  ซ่ึงเป็นการทดลองข้ันสุดท้ายโดยนํา   
บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองท้ังหมดเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คํานวณหาประสิทธิภาพแล้วทําการปรับปรุง
ผลลัพธ์ท่ีจะต้องเท่ากับเกณฑ์  ถ้าประสิทธิภาพสื่อท่ีสร้างข้ึนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกําหนด เน่ืองจาก
สภาพตัวแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ อาจจะอนุโลมระดับความผิดพลาดได้ไม่ต่ํากว่าระดับท่ี
กําหนดไว้ ประมาณ 2.5 – 5%  หากต่างกันมากผู้สอนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสื่อใหม่ 
(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 38-39) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  รังสรรค์  นกสกุล  (2543, หน้า 58)  ได้ให้ความหมายของคําว่า  ผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียนว่า หมายถึง ความสามารถ ความรู้ ทักษะหรือคุณลักษณะของบุคคลอันเกิดจากการเรียน
การสอน การฝึกอบรม วัดได้โดยเคร่ืองมือวัดผลหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า การวัดผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียน 
  ทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  (2547, หน้า 8) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน 
  อาภาพร  สิงหราช (2545, หน้า 6)  ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบ     
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  อัญชัน เพ็งสุข (2546, หน้า 8) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จากข้อความดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่าความหมายของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  
 
 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ไว้หลายท่าน ดังน้ี     
  บุญเรียง ขจรศิลป์ (2543, หน้า 77) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดระดับความสามารถของผู้เรียนว่ามีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนไปแล้วมากน้อยเพียงใด 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544, หน้า 98) ให้ความหมายว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผู้เรียนได้
เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์  
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  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547 ก, หน้า 213) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นชุดของข้อคําถามหรือกลุ่มงานใดๆ   ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อเร้าให้    
ผู้ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาให้สามารถสังเกตและวัดได้ 
  ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 88-89) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดปริมาณความรู้ความ สามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการ 
ท่ีได้เรียนรู้มาในอดีต ว่ารับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงใด โดย ท่ัวไปมักใช้วัดหลังจากการทํากิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว  
  ล้วน  สายยศ, และอังคณา  สายยศ (2538, หน้า 171)  ให้ความหมายว่า  เป็น          
แบบทดสอบท่ีวัดความรู้ของนักเรียนท่ีได้เรียนไปแล้ว ซ่ึงมักจะเป็นข้อคําถามให้นักเรียนตอบ
ด้วยกระดาษและดินสอ (paper and pencil test) กับให้นักเรียนปฏิบัติจริง (performance test) 
  สมบูรณ์  สุริยวงศ์, สมจิตรา  เรืองศรี, และเพ็ญศรี  เศรษฐวงศ์  (2544, หน้า 109) 
ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้วัดความรู้ปัจจุบันของผู้เรียนว่า 
หลังจากผ่านการเรียนมาแล้ว  มีความรู้ในเร่ืองท่ีเรียนมาเพียงไร  ใช้วัดเม่ือจบหน่วยการเรียน 
หรือจบภาคเรียนแล้ว 
 3. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   วรรณรัตน์ อึ้งสุประเสริฐ (2543, หน้า 255-257) ได้จําแนกประเภทของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้  3  ประเภท  ได้แก่ 
   3.1 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีกําหนดให้ท้ังคําถามและคําตอบ      
ผู้ตอบจะตอบโดยการเลือกคําตอบท่ีกําหนดให้ ข้อดีของข้อสอบประเภทน้ีคือ ตรวจได้ง่ายและ
รวดเร็ว ทําให้เป็นท่ีนิยมใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีนิยม
ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ 
      3.1.1 แบบทดสอบแบบเลือกตอบสองตัวเลือก แบบทดสอบประเภทน้ีมีลักษณะ
เป็นข้อสอบ ถูก – ผิด ซ่ึงใช้วัดความรู้ระดับความจําท่ีมักจะใช้ถามคําศัพท์ คํานิยาม ข้อเท็จจริง
และวิธีการต่างๆ เป็นต้น 
    การสร้างแบบทดสอบแบบ ถูก – ผิด น้ีข้อความท่ีถามต้องตัดสินใจได้ว่า
ถูกหรือผิดอย่างชัดเจน ไม่ควรมีข้อความท่ีถูกและผิดอยู่ในข้อเดียวกันเพราะจะทําให้ตัดสินใจ
ยากว่าข้อความน้ันถูกหรือผิด  ควรหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธและคําท่ีบอกปริมาณ  เช่น 
มากน้อย เสมอ นอกจากน้ีแบบทดสอบถูก – ผิด ต้องถามเฉพาะประเด็นท่ีว่าข้อความท่ีให้มาถูก
หรือผิดตามเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีกําหนด  ไม่ใช้ถามลวงผู้ตอบโดยการวัดคําสะกดหรือภาษา
ท่ีเขียนในข้อความท่ีกําหนดให้ 
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    แบบทดสอบแบบเลือกตอบสองตัวเลือกมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ แบบ 
ถูก – ผิด ใช้วัดความสามารถระดับความรู้ – ความจํา 
     3.1.2 แบบทดสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก แบบทดสอบประเภทน้ี เป็น
แบบทดสอบท่ีกําหนดตัวเลือกให้ผู้ตอบมากกว่า 2 ตัวเลือก โดยท่ัวไปแล้วใช้ตัวเลือกระหว่าง   
3-5 ตัวเลือก และท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ 4 ตัวเลือก  ตัวเลือกท่ีกําหนดให้จะมีคําตอบท่ีถูกต้อง
เพียง 1 คําตอบเท่าน้ัน 
    การสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือกน้ีข้อคําถามและตัวเลือกท่ีเขียน
ต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง โดยไม่ทําให้ผู้ท่ีเข้าใจเน้ือหาเกิดความสับสน แต่ต้องทําให้ผู้ท่ี   
ไม่รู้จริงไม่สามารถตอบถูก  ข้อคําถามแต่ละข้อต้องเป็นอิสระจากกัน  และไม่ควรให้ข้อสอบ            
ข้อหน่ึงสามารถช้ีแนะคําตอบในข้ออื่นๆ   ข้อความในข้อคําถามควรเป็นประโยคสมบูรณ์และ            
ไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธ  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ควรขีดเส้นใต้คําถามปฏิเสธน้ัน  สําหรับ              
ตัวเลือกของแบบทดสอบในข้อสอบข้อเดียวกันควรเป็นเร่ืองราวในประเภทเดียวกัน 
  3.2 แบบทดสอบแบบตอบสั้น แบบทดสอบประเภทน้ีเป็นแบบทดสอบท่ีกําหนด 
ข้อคําถามให้เพียงอย่างเดียว   และให้ผู้ตอบหาคําตอบเองโดยจํากัดให้ตอบด้วยคําตอบเพียง   
คําเดียวหรือวลีสั้นๆ  
     การสร้างแบบทดสอบแบบตอบสั้นน้ันคําหรือวลีท่ีให้ตอบต้องเป็นคําหรือวลีท่ีมี
ความสําคัญ และถ้าโจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการคํานวณ ต้องกําหนดด้วยว่าต้องการหน่วยใดและ
ต้องระบุจํานวนตําแหน่งของทศนิยมให้ชัดเจนด้วย ข้อสอบแบบตอบสั้นหน่ึงข้อไม่ควรเว้น
ช่องว่างให้ตอบหลายแห่งเพราะอาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้ 
  3.3 แบบทดสอบแบบบรรยาย   เป็นแบบทดสอบท่ีกําหนดให้แต่ข้อคําถามและให้           
ผู้ตอบเขียนคําตอบได้อย่างอิสระ  ข้อสอบประเภทน้ีนิยมใช้วัดความคิดริเร่ิมและการสังเคราะห์    
ข้อสอบประเภทน้ียากต่อการให้คะแนนอย่างถูกต้องและยุติธรรม  ดังน้ันในการวิจัยไม่ค่อยนิยม
ใช้ข้อสอบประเภทน้ีในการรวบรวมข้อมูล 
      ข้อคําถามในข้อสอบแบบบรรยายควรสร้างโดยกําหนดสถานการณ์ใหม่ข้ึน  
แล้วให้นักเรียนตอบโดยต้องใช้ความสามารถในการเขียนข้อความท่ีต้องประมวลความรู้               
ท่ีเรียนมาและเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อคําถามควรต้องกําหนดขอบเขตให้
ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ตอบตอบในประเด็นใดเป็นสําคัญ   ข้อสอบประเภทบรรยายน้ีไม่ควรมี    
ข้อคําถามท่ีให้นักเรียนเลือก เพราะจะยากต่อการนําคะแนนผลการสอบมาเปรียบเทียบกัน และ
ภายหลังท่ีผู้สอนได้สร้างข้อคําถามเรียบร้อยแล้ว ควรเขียนคําตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้กําหนด             
เกณฑ์การให้คะแนนไว้ล่วงหน้า อันจะทําให้การตรวจให้คะแนนมีความยุติธรรมมากข้ึน 
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 ภัทรา  นิคมานนท์ (2543, หน้า 89) ได้จําแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ แบบทดสอบประเภทน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้              
ผู้สอบได้ตอบโดยการเขียน อาจให้เขียนตอบยาวๆ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี ผู้สอบมีความรู้
ในเน้ือหาน้ันมากน้อยเพียงไร ก็เขียนออกมาให้หมดในเวลาท่ีกําหนดให้ หรือเขียนตอบสั้นๆ 
เฉพาะคําหรือข้อความท่ีเป็นคําตอบ   เช่น   ให้เติมคํา  หรือข้อความในช่องว่าง   เป็นต้น         
แบบทดสอบประเภทน้ีเหมาะสําหรับวัดความสามารถหลายๆ  ด้านในแต่ละข้อ  เช่น  วัด
ความสามารถในด้านความคิดเห็น ความสามารถในการเขียน เป็นต้น 

 2. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ   เป็นแบบทดสอบท่ีถามให้ผู้สอบตอบใน
ขอบเขตจํากัด คําตอบแต่ละข้อวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผู้สอบ             
ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบเขียนตอบ การตอบทําได้
ง่ายๆ  โดยกากบาท  แบบทดสอบแบบถูกผิด (true-false)  แบบจับคู่  (matching)  และแบบ
เลือกตอบหลายตัวเลือก  (multiple choices) 
 4. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง   ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ดังน้ี 
  วรรณรัตน์  อึ้งสุประเสริฐ  (2543, หน้า 253-254)  ได้กล่าวถึง  ข้ันตอนการสร้าง            
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังน้ี 
  1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบให้ชัดเจนว่า ต้องการนําแบบทดสอบ
ไปใช้กับบุคคลกลุ่มใดโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดเน้ือหา 
พฤติกรรม และรูปแบบของข้อสอบ 
  2. กําหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 
  3. สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรม (test blueprint) โดยกําหนดกรอบ
เน้ือหาท่ีต้องการวัดให้ชัดเจน  และพิจารณาว่าเน้ือหาท่ีจะวัดน้ันควรวัดพฤติกรรมในระดับใด 
  4. เขียนข้อสอบตามรูปแบบท่ีเหมาะสมลงในบัตรคํา บัตรละ 1 ข้อ  
  5. เรียบเรียงข้อสอบแล้วจัดให้เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงต้องสะดวกแก่การตอบ
และการตรวจให้คะแนน  
  6. ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจดูความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของข้อสอบ 
  7. แก้ไข ปรับปรุง แล้วนําไปทดลองใช้ 
  8. วิเคราะห์หาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
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  9. แก้ไขปรับปรุง 
  10. ได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 
  สมบูรณ์  สุริยวงศ์, สมจิตรา เรืองศรี, และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์  (2544, หน้า 111-
113)  ได้กล่าวถึง  ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังน้ี 
  1. ข้ันวางแผน จะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 
   1.1 ข้อดีและข้อจํากัดของแบบทดสอบชนิดต่างๆ 
   1.2 ชนิดและธรรมชาติของคําถาม  อันได้แก่  คําถามแบบเลือกตอบ  คําถาม  
แบบจับคู่ 
   1.3 เวลาในการสอบ ความยาวของแบบทดสอบ ค่าใช้จ่าย การให้คะแนนและ
การแปลผล 
  2. ข้ันกําหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 
      ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้าเป็นแบบทดสอบวัด
ความรู้  ผู้สร้างจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดความรู้อะไรบ้าง โดยดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้
ในการสร้างแบบทดสอบ จึงต้องสร้างให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ถ้าจะสร้างแบบทดสอบ
อื่นๆ เช่น แบบทดสอบความถนัด ผู้สร้างจะต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความถนัด พร้อม
กับศึกษาวิธีการสร้างของแบบทดสอบเหล่าน้ัน ถ้าเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ จะต้องจําแนก
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด ตามการจําแนกของบลูมและคณะ จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ 
   2.1 ความรู้  ความจํา  ได้แก่  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการจําได้  ระลึกได้ 
   2.2 ความเข้าใจ  ได้แก่  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการอธิบาย หรือ
ขยายความด้วยคําพูดของตนได้ 
   2.3 การนําไปใช้  ได้แก่  พฤติกรรมท่ีแสดงว่าสามารถนําความรู้ท่ีเรียนมาไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ท่ียังไม่เคยรู้มาก่อนได้ 
   2.4 การวิเคราะห์  ได้แก่  พฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ อย่างมีความหมาย มีหลักการและเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อยน้ันด้วย 
   2.5 การสังเคราะห์  ได้แก่  พฤติกรรมท่ีสามารถรวบรวมความรู้ท่ีเรียนมา  แล้ว
นําความรู้เหล่าน้ันมาสร้างเป็นความรู้ใหม่อย่างมีระบบ 
   2.6 การประเมินค่า  ได้แก่  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการตัดสิน           
คุณค่าของสิ่งต่างๆ 
  3. ข้ันกําหนดรูปแบบของแบบทดสอบ 
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      แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ โดยท่ัวไปจะมี 2 แบบ  คือ แบบทดสอบความเรียง 
หรือแบบทดสอบอัตนัย (essay test)  และแบบทดสอบปรนัย (objective test)  ลักษณะของ
แบบทดสอบอัตนัย  จะมีเฉพาะตัวคําถามเท่าน้ัน  ส่วนคําตอบจะกําหนดกระดาษคําตอบไว้ให้ 
ส่วนแบบทดสอบปรนัยจะมีหลายแบบ  เช่น  แบบให้ตอบสั้นๆ  แบบเติมคํา  แบบจับคู่  แบบ
ถูก – ผิด และแบบเลือกตอบ ผู้สร้างจะต้องพิจารณาเลือก ให้เหมาะสมว่าจะใช้รูปแบบใด 
  4. ข้ันเขียนข้อคําถาม 
      ในการเขียนข้อคําถามน้ัน  จะต้องยึดเน้ือหาท่ีกําหนดไว้ในข้อ  2  เป็นหลัก            
รวมท้ังศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ เพื่อวัดพฤติกรรมแต่ละชนิด โดยเฉพาะข้อสอบแบบเลือกตอบ
จะเป็นแบบท่ีนิยมกันมากท่ีสุด นอกจากน้ีผู้สร้างจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะตอบ
เป็นอย่างดี เพื่อจะเลือกใช้ภาษา หรือความยากง่ายท่ีเหมาะกับผู้ตอบ เม่ือสร้างเสร็จแล้วควรจะ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบเฉพาะความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาก่อนท่ีจะจัดพิมพ์และทดลองใช้ 
  การเลือกใช้แบบทดสอบ 
  การเลือกใช้แบบทดสอบในการวิจัยท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว ควรพิจารณาเลือกให้เหมาะสม
กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย เช่น ถ้าต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนของวิธีสอน 
2 วิธี ก็ต้องใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ถ้าต้องการทราบว่า ความถนัด
ทางการเรียนจะมีผลต่อการเรียนในอนาคตเพียงไร ก็ต้องใช้แบบทดสอบวัดความถนัด 
นอกจากน้ี จะต้องเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความเท่ียงตรง และความเช่ือม่ันสูง และถ้าจะเป็น
แบบทดสอบมาตรฐานก็ย่ิงดี 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547 ข, หน้า 215-217)  ได้กล่าวถึง  หลักการสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังน้ี 

  1. วิเคราะห์หลักสูตร และทําตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อกําหนดเน้ือหาพฤติกรรม 
หรือสมรรถนะภาพท่ีต้องการจะวัดและจํานวนข้อสอบท่ีจะสร้างในแต่ละเน้ือหาและแต่ละ            
พฤติกรรมท่ีจะวัด 

  2. กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบ  โดยมีหลักในการพิจารณาเลือกรูปแบบของ
แบบทดสอบ ดังน้ี 
   2.1 จุดประสงค์ของการสอบ  เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีนํามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การเลือกชนิดของข้อสอบ เช่น ถ้าต้องการใช้ผลการสอบเพื่อตัดสินผลการเรียน ควรใช้
แบบทดสอบปรนัย แต่ถ้าต้องการวัดการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์หรือการประเมินค่า
ควรใช้แบบทดสอบอัตนัย 
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   2.2 เวลาท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบและการตรวจให้คะแนน   แบบทดสอบ           
แต่ละชนิดใช้เวลาสร้างและการตรวจให้คะแนนแตกต่างกัน   แบบทดสอบแบบปรนัยใช้เวลาใน
การสร้างมาก แต่ใช้เวลาในการตรวจให้คะแนนน้อย ส่วนแบบทดสอบอัตนัยใช้เวลาในการสร้าง
น้อย  แต่ใช้เวลาในการตรวจให้คะแนนมาก 
   2.3 จํานวนนักเรียนท่ีจะทดสอบ  ถ้ามีนักเรียนจํานวนน้อยควรใช้การทดสอบ
ปากเปล่า หรือแบบทดสอบอัตนัย ถ้ามีนักเรียนจํานวนมากควรใช้แบบทดสอบปรนัย 
   2.4 เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการจัดทําแบบทดสอบ  การสร้างแบบทดสอบ 
ปรนัย ต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์มากกว่าแบบทดสอบอัตนัย 
   2.5 แบบทดสอบปรนัยค่อนข้างจะใช้ทักษะในการสร้างมากกว่าแบบทดสอบ         
อัตนัย   แต่ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยต้องใช้ทักษะในการอ่านมากกว่า
แบบทดสอบปรนัย 
   2.6 ขอบเขตของเน้ือหาสาระ แบบทดสอบปรนัยสามารถวัดได้ในขอบเขตของ 
เน้ือหาสาระท่ีกว้าง ส่วนแบบทดสอบอัตนัยวัดได้ในขอบเขตของเน้ือหาสาระท่ีค่อนข้างจํากัด 
  3. เขียนข้อสอบ โดยใช้วิธีการดังน้ี 
   3.1 เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัดตามตารางวิเคราะห์
หลักสูตร 
   3.2 เขียนข้อคําถามให้ชัดเจน สั้น กะทัดรัด และควรถามในเร่ืองท่ีผู้เรียนควร
ต้องรู้ 
   3.3 ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน 
   3.4 ควรเขียนข้อคําถามให้มีจํานวนมากกว่าจํานวนท่ีจะใช้จริง ประมาณร้อยละ  
5-15  สําหรับไว้คัดเลือกหลังการตรวจสอบคุณภาพขอบแบบทดสอบแล้ว 
   3.5 ควรเขียนข้อคําถามทันทีเม่ือเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละเร่ือง หรือแต่ละบท 
   3.6 ควรหลีกเลี่ยงการเขียนข้อสอบท่ีช้ีแนะคําตอบ  เพื่อจะให้ได้ข้อสอบท่ีวัด
ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้สอบ 
   3.7 เม่ือเขียนคําถามเสร็จแล้วควรมีการตรวจสอบ โดยตรวจสอบกับหลักเกณฑ์
การเขียนข้อสอบแต่ละแบบท่ีใช้ รวมท้ังตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการจะวัด 
  4. พิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง  โดยนําข้อสอบท่ีเขียนไว้แล้วมาพิมพ์เป็น
แบบทดสอบมีคําช้ีแจง คําอธิบายวิธีทําข้อสอบ หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามความจําเป็น 
  5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงอาจใช้
วิธีการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  6. ทดลองสอบและหาคุณภาพรายข้อและคุณภาพท้ังฉบับ  โดยนําไปทดลองสอบ
กับกลุ่มท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มท่ีต้องการทดสอบจริง  แล้ววิเคราะห์หาค่าความยาก  ค่าอํานาจ
จําแนก  เพื่อคัดเลือกข้อสอบท่ีดีไว้  และปรับปรุงข้อสอบท่ีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์  เพื่อนําไป
ทดลองอีกคร้ังและหาค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเพื่อนําไปใช้จริงต่อไป 
  จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ  ชุดของข้อคําถามท่ีใช้วัดปริมาณความรู้  ความสารถท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันหลังจากผ่านการเรียนรู้มาแล้ว ซ่ึงผู้วิจัยเลือกใช้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ข้อ 

 

ความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
      นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้  ดังน้ี 
    นริศ ถิ่นมุขดา (2545, หน้า 26) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นตัวการสําคัญท่ีทําให้
ความแปรรูปความรู้สึกนึกคิด ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกันน้ี มาก
น้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของบุคคลน้ันๆ  
  มณี  โพธิเสน (2543)  ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกยินดี 
เจตคติท่ีดีของบุคคล  เม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการของตนทําให้เกิดความรู้สึกดีในสิ่ง
น้ันๆ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2543)  สรุปความหมายของความ    
พึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกท่ีดี หรือความประทับใจท่ีมีต่อการกระทําของบุคคลหรือการทํางาน
น้ันๆ 
  ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544, หน้า 49) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก     
นึกคิด  หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทํางาน  หรือปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก  ดังน้ันความ     
พึงพอใจในการเรียนรู้ จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
และต้องดําเนินกิจกรรมน้ันๆ จนบรรลุสําเร็จ 
  มอร์ส (Morse, 1955, p. 27)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีสามารถถ่ายทอดความเครียดของผู้ท่ีทํางานให้ลดน้อยลง ถ้าเกิดความเครียด
มากจะทําให้เกิดความไม่พอใจในการทํางาน  และความเครียดน้ีมีผลมาจากความต้องการของ
มนุษย์  เม่ือมนุษย์มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนอง  ความเครียด            
ก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป ความพึงพอใจก็จะมากข้ึน 
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  เดวิส (Devis, 1981, p. 10, อ้างถึงใน กรชกร  ชวติ, 2544, หน้า 28) ให้ความหมาย
เกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
  เฟรนซ์ (Frenc, 1964) กล่าวว่า   บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานได้     
ถ้าสภาพของงานดี ซ่ึงหมายถึง  การมีตําแหน่งท่ีดี มีรายได้เพียงพอกับการดํารงชีวิต มีความ
ม่ันคงในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และทําให้บุคคลสามารถปรับบุคลิก
ของตนให้เข้ากับสภาพสังคม 
  วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971, p. 256)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย    เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา              
ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  แต่สามารถคาดคะเนว่าได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรม
ของคนเท่าน้ัน  การท่ีจะทําให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบท่ีเป็น
สาเหตุของความพึงพอใจน้ัน 
  เดวิส  (Davis, 1981, หน้า 83) กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
  จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผู้ให้ความหมายไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า  
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก หรือ
เป็นความรู้สึกพอใจ  ชอบใจในการร่วมกิจกรรมและต้องการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ  จนบรรลุ     
ผลสําเร็จ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
       ได้มีนักการศึกษาให้ความเห็นว่าความพึงพอใจจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ            
สิ่งจูงใจท่ีมีอยู่ ทฤษฎีการจูงใจท่ีสําคัญคือ  ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow)  ซ่ึง
ประกอบด้วยความต้องการ 5 ประการ  (กวี  ศิริโภคาภิรมย์, 2542, หน้า 7-8) คือ  
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย  เป็นความต้องการข้ันมูลฐาน  ในสิ่งท่ีจําเป็น
สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ อากาศ นํ้า อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และอื่นๆ 
ความต้องการทางร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความต้องการทาง  ร่างกาย
ยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย 
  2. ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย  เป็นความต้องการต่อเม่ือหลังจากความ
ต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองเพียงพอ   ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย 
ปรารถนาจะได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อตนเอง 
  3. ความต้องการทางด้านสังคม ภายหลังจากท่ีคนได้รับการตอบสนองในสองข้ึน
ดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการสูงข้ึน คือ ความต้องการทางด้านสังคมจะเร่ิมเป็นสิ่งจูงใจท่ี
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สําคัญต่อพฤติกรรมของคน เป็นความต้องการท่ีจะได้รับเข้าร่วมและได้รับการยอมรับจากบุคคล
อื่นๆ ตลอดจนความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
  4. ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง เป็น
ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับนับถือจากคนท้ังหลาย รวมถึงความเช่ือถือในตนเอง 
ความสําเร็จ ความรู้และความสามารถ 
  5. ความต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จในชีวิต เป็นลําดับข้ันความต้องการสูงสุด
ของมนุษย์ท่ีคนส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได้   และพยายามแสวงหาให้ได้   เพื่อจะได้รับ          
การยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ  
  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  (2543, หน้า 224-226) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจทางสังคม
ว่ามีอยู่ 5 ประการ คือ  
  1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (achievement  motive) 
  2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์  (affiliation  motive) 
  3. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว  (aggression  motive) 
  4. แรงจูงใจใฝ่อํานาจ  (power  motive) 
  5. แรงจูงใจใฝ่ท่ีพึ่ง  (dependency  motive) 
  แรงจูงใจท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู้  คือ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ซ่ึงจะช่วยให้เขามี
การพัฒนาในการเรียน ประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางานและการดํารงชีวิตในอนาคต     
  สก๊อตต์ (Scott, 1970, p. 124) ได้เสนอแนวคิดในเร่ืองการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อการทํางานท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังน้ี 
  1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว   งานน้ันจะมีความหมาย

สําหรับผู้ทํา 
  2. งานน้ันต้องมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได้   โดยใช้ระบบการทํางานและ 
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน  มีลักษณะดังน้ี 
   3.1 คนทํางานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
   3.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบผลสําเร็จในการทํางานได้โดยตรง 
   3.3 งานน้ันสามารถทําให้สําเร็จได้ 
  จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจจะมี
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับสิ่งจูงใจท่ีมีอยู่  เม่ือนําแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอน การท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเรียนตามความสนใจ และสามารถเลือก
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วิธีแสวงหาความรู้ด้วยวิธีท่ีผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาคําตอบได้   จะเกิดความพึงพอใจกับ
ความสําเร็จในกิจกรรมเหล่าน้ันมากข้ึน 
 3. การวัดความพึงพอใจ 
  การวัดความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นการวัด
ความรู้สึกพอใจหรือรู้สึกชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่ามี
มากน้อยเพียงใด  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  (พูลทรัพย์  นาคนาคา, 2544, หน้า 144-146) 
  3.1 ประเภทของแบบวัดด้านเจตพิสัย 
   แบบวัดด้านเจตพิสัยเป็นแบบท่ีใช้วัดความรู้สึกนึกคิดของบุคคล   โดยวัดใน              
รูปแบบวัดเจตคติ  แบบวัดความพึงพอใจ  แบบวัดความสนใจ  แบบวัดค่านิยม เป็นต้น  ซ่ึงมัก
เขียนในรูปของมาตราประมาณค่า  ซ่ึงจะมีท้ังแบบวัดท่ีเป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน  และเคร่ืองมือ
เฉพาะกิจ 
  3.2 รูปแบบของการวัด 
   การเขียนข้อคําถามมีหลายแบบ แต่ท่ีนิยมสร้างกันมี 2 แบบได้แก่ 
   3.1.1 แบบวัดตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบวัดการประมาณค่ารวม 
(the  method  of  summated  rating)    และใช้หน่วยความเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์    
การประเมินความเข้มของทัศนะ ความเห็น หรือเจตคติท่ีดีต่อเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงสามารถถามได้ท้ัง
เชิงสนับสนุน  และไม่สนับสนุน  ในการให้ค่านํ้าหนักคะแนนสําหรับท่ีเป็นข้อความสนับสนุน    
จะให้คะแนนท่ีแตกต่างกับข้อความท่ีไม่สนับสนุน 
   การให้คะแนน 
   สําหรับข้อความสนับสนุน 
      เห็นด้วยอย่างย่ิง     ให้ 5      คะแนน 
     เห็นด้วย      ให้ 4      คะแนน 
     ไม่แน่ใจ      ให้ 3      คะแนน 
     ไม่เห็นด้วย    ให้ 2      คะแนน 
     ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง     ให้ 1      คะแนน 
   สําหรับข้อความไม่สนับสนุน 
        เห็นด้วยอย่างย่ิง     ให้ 1      คะแนน 
     เห็นด้วย      ให้ 2      คะแนน 
     ไม่แน่ใจ      ให้ 3      คะแนน 
     ไม่เห็นด้วย      ให้ 4      คะแนน 
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     ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง     ให้ 5      คะแนน 
   3.2.2 แบบวัดของออสกูด (Osgood) เป็นแบบวัดท่ีอาศัยการจําแนกความหมาย
ของคํา (semantic  differential  scales) หรืออาศัยคําเป็นตัวเร้าในการอธิบายคุณลักษณของ
มโนภาพท่ีต้องการวัดโดยใช้คุณศัพท์ใน 3 ลักษณะดังน้ีคือ 
    1) ด้านการประเมินค่า  (evaluative  factor)  เป็นคําคุณศัพท์ท่ีใช้ใน 
การประเมินผล  เช่น  ดี-เลว, ชอบ-เกลียด, สวย-ข้ีเหล่  เป็นต้น 
    2) ด้านศักยภาพ  (potency  factor)  เป็นคําคุณศัพท์ท่ีเกี่ยวกับพลัง 
หรือกําลังงาน  เช่น  หนัก-เบา, ใหญ่-เล็ก  เป็นต้น 
    3) ด้านกิจกรรม   (activity   factor)   เป็นคําคุณศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการ             
เคลื่อนไหว หรือกิจกรรม  เช่น  เร็ว-ช้า, ฉลาด-โง่  เป็นต้น 
   โดยท่ัวไปมาตรวัดตามแนวคิดของออสกูดจะเป็น 7 scales  อย่างไรก็ตามใน
การใช้การวัดตามแนวคิดของออสกูดน้ี  การเลือกคําคุณศัพท์มาถามจะต้องมากกว่า 4 คู่ข้ึนไป  
จึงจะทําให้แบบวัดมีความเช่ือม่ันสูง  
  3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านเจตพิสัย 
   การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านเจตพิสัยหาได้ 2 แนวทางคือ ตรวจสอบ
คุณภาพรายข้อ และตรวจสอบคุณภาพท้ังฉบับ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
   3.3.1 การตรวจคุณภาพรายข้อ  การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพิจารณาจาก
ค่าอํานาจจําแนก  โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะตามท่ี
ต้องการสูงกับกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีต้องการต่ําจากกลุ่มรู้ชัดโดยใช้เทคนิค 25% 
   3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพท้ังฉบับ  การพิจารณท้ังฉบับของแบบวัดได้โดย
วิธีการหาความเท่ียงและความตรง 
   ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกแบบวัดของลิเคิร์ตเป็นแนวทางในการจัดทํา
แบบวัดความพึงพอใจ  ในการวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เร่ือง  พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยสร้างและตรวจสอบ   
คุณภาพตามแนวท่ีได้ศึกษาข้ันต้น 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  อรรณพ  อินทชัย (2540, หน้า 20)  ได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนถึงข้ันรอบรู้
โดยเฉลี่ยร้อยละ 85.29   
  ณัชชา  จองธุระกิจ  (2542, หน้า 69)   ได้ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ืองการพิมพ์สกรีนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเร่ืองการพิมพ์สกรีน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อหาประสิทธิภาพของ    
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างข้ึน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่าง
กลุ่มท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กับกลุ่มท่ีเรียนจากการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จํานวน 30 คน เพื่อใช้หา   
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  จํานวน  60  คน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและควบคุม  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 90/90 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนจากการสอนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  สมเกียรติ บุญคง  (2542, บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษาวิจัยผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุดระบบโครงร่างของร่างกายสําหรับนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดระบบโครงร่างของร่างกาย สําหรับนักศึกษาพยาบาล   
ช้ันปีท่ี 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกับการสอนปกติ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักศึกษาจํานวน 72 คน     
ผลจากการวิจัยพบว่า 

 
 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์  

ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนจากการสอนปกติ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  นิคม พวงรัตน์  (2549, บทคัดย่อ)  ได้วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการใช้บทเรียนไฮเปอร์เทกซ์เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนท่ีสร้างข้ึน  มีค่าดัชนีประสิทธิผล .61 เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการใช้    
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บทเรียนไฮเปอร์เทกซ์ ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.55 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และผู้เรียน
มีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนไฮเปอร์เทกซ์ 
  รัตนาภรณ์  สวนมา (2544, หน้า 78-79) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเร่ือง ผญาภาษิตสําหรับเยาวชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีปทุม
พิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 จํานวน  45 คน ผลการศึกษา   
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง  การผญาภาษิตสําหรับเยาวชนมีประสิทธิภาพของ   
บทเรียนเป็น 92.67/80.17 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  ทัศนา  จันทะเรือง  (2549, หน้า 73)  ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนเร่ือง  การออกแบบฐานข้อมูลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสายวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี  โรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 จํานวน     
30 คน      
  ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบฐานข้อมูล ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  (2547, หน้า 88-89)   ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร       
ธรรมชาติในระบบนิเวศ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ จังหวัดลพบุรี การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี     
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ก่อนเรียนและหลังเรียน   ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 
 
 
   ผลการศึกษาพบว่า 

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิทยาศาสตร์ 1 เร่ือง  ความหลากหลาย    
ทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ  มีประสิทธิภาพ  89.00/84.00  ซ่ึงสูงกว่า   
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้คือ 80/80  
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเ รียนของนักศึกษา   ท่ีเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 1  เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร 
ธรรมชาติในระบบนิเวศ สูงกว่าก่อนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  
  ณัฏฐากาญจน์   คงเจริญ  (2548, หน้า 73)    ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะการหาความหมายของคําศัพท์จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
คําของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1  วิทยาลัยการอาชีพ    
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 จํานวน 160 คน ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อฝึกทักษะการหาความหมายของคําศัพท์จาก
การวิเคราะห์โครงสร้างคําของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  
มีประสิทธิภาพ 82.50/81.50  หมายถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีกําหนดสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
  2. นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและหาประสิทธิภาพแล้วไป
ทดลองศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง  ผลปรากฏว่าหลังจากท่ีนักศึกษาได้
เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อฝึกทักษะการหาความหมายของคําศัพท์จาก  
การวิเคราะห์โครงสร้างคําของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1  คะแนนของ    
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จริญญา  ม่วงจีน  (2549, หน้า 91-92)  ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน  เร่ือง  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   กลุ่มทดลองได้แก่นักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนท้ายพิกุล  (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  68)  อําเภอ              
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จํานวน 60 คน ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2549 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.07/85.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  กับนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดย  การ
สอนแบบปกติในช้ันเรียน  ผลปรากฏว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท้ายพิกุล 
(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียน
โดยการสอนแบบปกติในช้ันเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนดไว้และเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ      
ดีมาก จากผลการวิจัยในด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ันล้วนแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้เรียน    
ไม่ว่าจะเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงมีระดับสูงข้ึน หรือด้านการประหยัดเวลา นอกจากน้ี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเหมาะกับแนวคิดการศึกษาในปัจจุบันท่ีต้องการให้เด็กเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

  งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ดิฟอร์ชู  (Ndiforchu, 2003, abstracts)  ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเร่ืองทักษะพื้นฐานของนักเรียนเกรด 2 พัฒนาโปรแกรมโดยนักวิจัย 
ทดสอบภาคสนามกับนักเรียนเกรด 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา ลอสแองเจลิส จํานวน 20 คน เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี หลังจากทดสอบก่อนเรียนแล้ว
ให้นักเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ และหลังจากน้ันทดสอบหลังเรียน 
หาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test โดย
คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นการสรุปได้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนเร่ืองทักษะพื้นฐานของนักเรียนเกรด  2 
  แพ็ท (Pate, 2005, abstracts) ได้ทําการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองวิธีใช้
ห้องปฏิบัติการวิชาเคมีท่ัวไป  จากผลการทดลองทําให้ส่วนของห้องปฏิบัติการโดยการใช้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสบความสําเร็จก่อนหน้าน้ีนักเรียนถูกผูกติดกับคําถาม การทดสอบ 
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การช่วยตัวเอง (WebCT) แต่การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทําให้นักเรียนเข้าใจความคิด
พื้นฐานท่ีถูกใช้ในห้องปฏิบัติการวิชาเคมีท่ัวไป รู้จักการใช้เทคนิคและข้ันตอนดีข้ึน  
  ไลด์เซย์  (Lindsey, 2005, abstracts)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต  โดยทําการทดลองกับนักเรียน 
เกรด 9  อายุ 14-15 ปี  โรงเรียน Algebra  จํานวน 35 คน  ผลจากการวิจัยพบว่า  โปรแกรม         
มีสัมฤทธิ์ผลในทางบวกในความสําเร็จของคณิตศาสตร์  ข้อสนับสนุนสมมติฐาน  การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการปฏิบัติ จะส่งเสริมความรู้ของผู้ใช้ให้ประสบผลสําเร็จ 
    เทรเนอร์ (Traynor, 2006) ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับผู้เรียนท่ีมี
ความแตกต่างกันด้านสาขาวิชา  ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
มีผลการเรียนดีข้ึน คือ ผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงสรุปผลของการวิจัยได้
เสนอแนะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลด้วย 
  ชาง (Zhang, 2006) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนด้วยวิธีสอน
ปกติแบบบรรยาย (Lecture-Type) กับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับวิชา
ครูคณิตศาสตร์  พบว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ัน ได้ผลการประเมินดีกว่าการ
สอนแบบปกติ แบบบรรยาย ( lecture-type) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ภาพเคลื่อนไหว เสียง การประเมินตนเองด้วยแบบทดสอบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวน
บทเรียนด้วยตนเอง  และผลการวิจัยได้เสนอแนะให้ผู้สอนควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นเคร่ืองมือในการสอนด้วย 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของต่างประเทศจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนดไว้มีผลท่ีดีกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากน้ีนักเรียนยังสามารถท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปฏิบัติเอง บทเรียนแต่ละบทมีความหลากหลายในการนําเสนอ  ซ่ึงเป็นการกระตุ้นและดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ประหยัดเวลาใน       
การสอน   โดยครูจะกลายมาเป็นผู้ติวหรือผู้แนะนําซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากย่ิงข้ึน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีค่าความเช่ือม่ันสามารถ
ท่ีจะนําไปสอนในโรงเรียนอื่นได้ 
  จากหลักการ ทฤษฏี งานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีกล่าวถึงข้างต้นจะเห็น
ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกเน้ือหาท่ีได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และมีประสิทธิภาพ
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สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ ผู้เรียนมีความคิดเห็นในทางบวกหรือมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกิดความพึงพอใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น  มีความ
อยากเรียน ซ่ึงสามารถช่วยให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในวิชาเรียนน้ันๆ  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   


