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ชื่อเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร 

ผูวิจัย  สุลาวัลย  บุริจันทร   
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ปการศึกษา  2560 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                        

เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนและหลัง                

การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร                

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  3/14 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   ปการศึกษา 2560   จํานวน 27  คน  ไดจากการสุม

หองเรียนดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบดวย  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                      

เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบประเมิน

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา   

 การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย,  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  คาที (t-test),  และประสิทธิภาพ

ของบทเรียนตามเกณฑ 85/85  ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของ

คอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3/14  โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี  และประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2)  85.16/87.40 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3/14  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.01 
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กิตติกรรมประกาศ 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสในการ

ทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาจาก อาจารยศิริ ซํามาซา และ 

อาจารยธัญศญา ธรรมิสกุล  ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง                    

ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยคุณานนท  สุขเกษม   อาจารยสุธารัตน  ทองใหม  และ

อาจารยหน่ึงฤทัย  มีแสน  ที่ไดใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ตรวจสอบ

ความถูกตองดานเน้ือหาและใหคําแนะนําขอเสนอแนะตางๆ  ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย อันเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  ที่กรุณาใหความรวมมือ

ในการเรียนการสอนเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณพี่ๆ  นองๆ  และเพื่อนๆ ที่ใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ในเร่ือง

ตางๆ คอยใหกําลังใจและกระตุนเตือนในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับน้ี  ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ  แดพระคุณพอ

แม  บูรพาจารยทุกทาน  ผูมีพระคุณทุกทาน  และทุกคนในครอบครัวที่ใหกําลังใจ และความ

ชวยเหลือ  จนทําใหผูศึกษาคนควาทํางานวิจัยฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 

สุลาวัลย  บุริจันทร 
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   สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3/14  50 
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     2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบ                         
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ชั้นปที่ 3/14โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา    52 

     3  ผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   53 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  ชวยพัฒนาการจัดการศึกษา

ใหดีขึ้นดวยการที่ผูเรียนมีอิสระในการเรียนและมีทางเลือก  ดวยการรูจักนําเทคโนโลยีมาใชในการ

เรียนการสอน  ทําใหพฤติกรรมของผูเรียนจากการเรียนแบบต้ังรับ (Passive)  พึ่งพิงและการปอน

จากครูผูสอนมาเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางทําใหผูเรียน

เรียนรูวิธีการเรียน (Learning how to learn) ผูเรียนที่กระตือรือรนทักษะที่สามารถเลือกรับขอมูล

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยตนเองไดอยางมีระบบ  บทบาทของครูผูสอนในการเรียนการ

สอนบนเครือขายก็ตองเปลี่ยนไปสูบทเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน  รูจักจัดสรรทรัพยากร  สราง

ทักษะพื้นฐาน   เปนที่ปรึกษา (Consultant) เปนผูสนับสนุน (Facilator) (ใจทิพย  ณ สงขลา,  2542: 

28-30,  อางถึงในณัฏฐิกา  หลอดแกว,  2552: 1)  การจัดการเรียนการสอนการเรียนรูในปจจุบันจึง

เปนการเรียนรูที่แตกตางจากในอดีตอยางสิ้นเชิง  การใหความรูแบบเดิมอาจจะไมเพียงพอสําหรับ

การเตรียมตัวผูเรียนในอนาคตที่ตองเรียนรูสิ่งที่เกิดขึ้นใหม  ดังน้ันการเรียนการสอนจึงไมควรยึด

ติดกับวิธีเดิมในขณะที่สิ่งใหมๆ  หรือสิ่งที่กําลังพัฒนาไปเร็วกวาที่คาดคิด  การเตรียมตัวในการ

เรียนวันน้ีจึงตองรูวาแหลงความรูไมไดอยูที่โรงเรียนและครูอยางเดียว  ครูผูสอนจึงตอง

เปลี่ยนแปลงบทบาทใหมและติดตามเทคโนโลยีไปพรอม ๆ กัน (ยืน ภูวรวรรณ, 2546,                

อางถึงใน ณัฏฐิกา  หลอดแกว,  2552: 1) 

 หากพิจารณาการเรียนรูในยุคใหมที่มีขุมความรูมหาศาลหรือที่เรียกวา  โลกแหงความรู 

(World Knowledge) ซึ่งแหลงความรูไดเกิดขึ้นตลอดเวลา  มีจํานวนมากและกระจายอยูทั่วโลกการ

เรียนรูในยุคใหมตองเรียนรูไดมากและรวดเร็ว  อีกทั้งยังตองสามารถแยกแยะ  คนหาขาวสาร

ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตองการไดตรงกับความตองการ  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาท

สําคัญตอการพัฒนาการศึกษาอยางมาก  โดยเปนเคร่ืองมืออันสําคัญที่สามารถทําคุณประโยชน

ใหกับการศึกษาไดอยางดีเลิศหากนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  นอกจากยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางเปนรูปธรรมใหทันกับความรวดเร็วในความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเอง

แลวยังเปนการสรางตลาดและขีดความสามารถใหกับประเทศโดยรวมอีกดวย  (พิ เชษฐ                   

ดุรงคเวโรจน,  2542: 8,  อางถึงใน ณัฏฐิกา  หลอดแกว,  2552: 1)  ซึ่งการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเขาถึงแหลงดิจิตอลที่มีความเร็วสูง  และมีความนาเชื่อถือไดจะรองรับขอมูล
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จํานวนมหาศาลจากทั่วโลกหรือที่เรียกวา  ทางดวนสารสนเทศ (Information  Superhighway) โดย

ยกตัวอยางของการใชทางดวนสารสนเทศที่มีความสะดวกรวดเร็วและเปนที่นิยมสูงสุด  ก็คือ  

อินเทอรเน็ต (Internet) (วาสนา  สุจกระสานติ, 2540: 2 , อางถึง ในณัฏฐิกา  หลอดแกว,  2552: 1) 

ซึ่งสอดคลองกับ  (ธงชัย  วงศชัยสุวรรณ, 2540: 55-56,  อางถึง ในณัฏฐิกา  หลอดแกว, 2552: 1)     

ที่กลาววาอินเทอรเน็ตเปนทางดวนสารสนเทศที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในปจจุบัน  ซึ่งประเทศ

ตางๆ ในโลกไดใหความสําคัญตอเทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากเห็นวาเปนเคร่ืองมืออันสําคัญที่

สามารถทําประโยชนใหการศึกษา  จึงวางนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในทุกระดับการศึกษา   

การจัดการศึกษาทุกระดับ  และทุกระดับการศึกษา  ไดมีการยอมรับและนําเอาเทคโนโลยี

การศึกษามาบูรณาการเพื่อแกปญหา  และเพิ่มประสิทธิภาพการสอนเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งนับวัน

จะเพิ่มความจําเปนและความสําคัญยิ่ง  ดังน้ันเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 

2542  หมวดที่ 9  มาตราที่  66  และ 67  กําหนดใหผูเรียนมีสิทธิ์ในการพัฒนาขีดความสามารถอยาง

เต็มที่โดยอาศัยเทคโนโลยีการศึกษา  ในโอกาสแรกที่ทําได  เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่ใช

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  อันเปน

หนาที่สําคัญที่รัฐจะตองมีการสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  รวมทั้งการ

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการใช เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ใหคุมคาเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรูของคนไทย  (คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2540: 33)  เพื่อใหผูเรียนใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  จากความสําคัญของความตองการใหผูเรียนมี

ทักษะทางดานคอมพิวเตอรและรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง

ใหมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลทําใหมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาทักษะตางๆ  ของผูเรียน 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือสรางใหเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผู เรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรม

ประกอบไปดวย วัตถุประสงค  คําแนะนํา  เน้ือหา  แบบฝกหัด  กิจกรรม  การประเมินผล  ลักษณะ

ของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพน่ิง  ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง และวิดีโอ  

เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) แกผู เรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อให

เหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ีจะตองมีการวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการ

นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตางกันจากขอมูลกลาวน้ี  จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหแกผูเรียน   การถายทอดความรูไปสูผูเรียนของการเรียนการสอน  ตองใชสื่อประกอบการสอนที่
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สามารถแสดงรายละเอียดของเน้ือหาตางๆ ไดอยางชัดเจน  และผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนน้ีได

ทุกสถานที่  ทุกเวลา  ซึ่งปญหาในการจัดการเรียนการสอนพอสรุปไดดังน้ี 

1.   ปญหาเน้ือหาวิชากับเวลา  เน่ืองจากเน้ือหาวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา                    

มีจํานวนมาก  ประกอบทั้งการฝกปฏิบัติ  จึงทําใหเวลาในการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ                

กับเน้ือหาวิชา   

2. ปญหาผูสอน   พฤติกรรมการสอนของผูสอนยังใชครูเปนศูนยกลาง การเตรียมการสอน

ผูสอนมักใชคูมือครูเปนแนวทางในการสอนและใหความรูเพียงในหองเรียนตามตําราเรียน  โดยใช

วิธีการสอนแบบผูสอนปอนให  ยังมิไดคํานึงถึงการใชเทคโนโลยีเขามาประกอบการสอนเทาที่ควร  

และทําใหการสอนผูเรียนใหเขาใจถึงคุณประโยชนของคอมพิวเตอรอยางรอบดานยังมีนอย  และ

ไมสามารถถายทอดความรูไดผลดีตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

3. ปญหาดานผูเรียน   พบวาถาหากครูไมใชสื่อการสอนเทาที่ควร   หรือใหผูเรียนคนควา

จากแหลงเรียนรูเอง  ผูเรียนจะมคีวามสนใจนอยมาก   โดยเฉพาะแหลงเรียนรูหองสมุด   สวนใหญ

จะเปนรูปแบบเอกสารและเน้ือหาสวนใหญเปนนามธรรมผูเรียนเขาใจไดยาก   ไมสามารถทําให

ผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับเน้ือหา   ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย   และขาดความสนใจการเรียน   

การเรียนรูของผูเรียนมีความแตกตางกันหลายดาน  ไมวาจะเปนดานความสามารถ   ดานสติปญญา  

ดานความตองการและความสนใจของผูเรียนไมเทาเทียม   จึงสงผลตอการจัดการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร   ถาใชสื่อการสอนที่ใชคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน จะทําใหผูเรียนมี

ความสนใจมากขึ้น  และสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดวย 

จากสภาพปญหาดังกลาว   ผูวิจัยจึงเห็นถึงประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  ซึ่งสามารถจะเขามาชวยแกปญหาดังกลาวไดอยางชัดเจน   

เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหเน้ือหาวิชากับเวลาสัมพันธกัน  ผูสอนไดพัฒนา

รูปแบบการสอน  ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาการเรียน   ชวยใหการสอนรวมกับผูสอน

อ่ืนเปนไปในทศิทางเดียวกับผูเรียน   และผูเรียนไมเบื่อหนายในการเรียนการสอน   ผูเรียนสามารถ

ตามมาศึกษาเน้ือหาภายหลังได   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน     มีความรูใหมเกิดขึ้นในการเรียน   

ผู เรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง   ดังน้ันผูวิจัยในฐานะที่ เปนผูสอน  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงสนใจพัฒนาสื่อ และวิธีการเทคนิคใหมๆ    เพื่อใหการศึกษาเปน

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการสอน   โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งเปนการนําเสนอเทคโนโลยีมาปรับใชกับการเรียนการสอน   

อันเปนผลทําใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร   

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  สูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   ปการศึกษา 2560    

2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปที่ 3/14   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   ปการศึกษา 2560   จํานวน  27  คนไดจาก

การสุมหองเรียนดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1   ตัวแปรตน   (Independent Variables)   ไดแก 

         การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร   

3.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ไดแก 

  3.2.1    ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 85/85 

      3.2.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร   
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เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 

เน้ือหาที่ใชในการทดลองวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา  ผูวิจัยไดเลือกเน้ือหา  

เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  โดยมีเน้ือหาในการเรียนดังน้ี 

3.1  ฮารดแวร (Hardware)   

3.2  ซอฟตแวร (Software)  

3.3 บุคลากร (People ware) 

3.4 ขอมูล/สารสนเทศ (Data/Information) 

3.5 ขั้นตอนการทํางาน (Procedure) 

4. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

การทดลองคร้ังน้ีทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2560   ใชเวลาทดลองทั้งหมด

จํานวน 1  สัปดาห  8  ชั่วโมง  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนที่นําคอมพิวเตอรมา

ประยุกต โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในลักษณะสื่อสารสองทาง บทเรียนจะ

สามารถตอบโตกับผูเรียนไดทันทีซึ่งประกอบดวย  ขอความและตัวอักษร  ภาพน่ิง  ภาพกราฟก  

ภาพเคลื่อนไหว  สี  เสียง  และวิดีโอ  เร่ืององคประกอบของคอมพิวเตอร  นําเสนอ  วัตถุประสงค  

คําแนะนํา  เน้ือหา  แบบฝกหัด  กิจกรรม  การประเมินผล  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง                  

ใชหลักการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE  Model  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  5 ขั้นตอน ดังน้ี 

- ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) 

- ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

- ขั้นตอนการพัฒนา  (Development) 

- ขั้นตอนการนําไปใช  (Implementation) 

- ขั้นตอนการประเมิน  (Evaluation)  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลดานความรู   

ความเขาใจของผู เรียนที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  องคประกอบของ

คอมพิวเตอร     

 ผูเรียน  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ   ปการศึกษา 2560   จํานวน  27  คน 
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85   หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูระหวางกระบวนการและหลังกระบวนการโดยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ 85/85 โดยกําหนดตัวเลขเปนรอยละของคาคะแนนเฉลี่ย               

มีคาดังน้ี 

 85 ตัวแรก (E1) หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งมีคารอยละของคะแนน

เฉลี่ย ที่ผูเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสามารถทําคะแนน

ในบทเรียนไดถูกตองโดยเฉลี่ยเปนรอยละ 85 ของคะแนนเต็ม  

85 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย          

ที่ผูเรียนทําแบบทดสอบรวมหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสามารถทําคะแนน

ในบทเรียนไดถูกตองโดยเฉลี่ยเปนรอยละ 85 ของคะแนนเต็ม  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     

 

 

 

  

00 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 85/85  และเปนแนวทางในการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตอไป 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  หลังจากที่ไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร   

 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                               

ของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน                      

ตามเกณฑ 85/85 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของคร้ังน้ี  เพื่อความสะดวกในการศึกษา

คนควา  และเขาใจงายยิ่งขึ้น  ผูวิจัยไดแบงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปนหัวขอตางๆ  

ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

1.1   ความหมายของการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

1.2   ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.3   ทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

2.1   ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.2   ความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3   ความเปนมาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.4   องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.5   ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.6   กระบวนการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.7 ทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3.1  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theoy) 

3.2  ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism Theory) 

3.3  ทฤษฎีโครงสรางความรู (Seheme Theory) 

3.4  ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive  Flexibility  

4. หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 

4.1  หลักสูตรวิชา  คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ 
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แนวคิดเกี่ยวของกับการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

1. ความหมายของการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

เกย  (Gay. 1976:  8)  กลาววาการวิจัยและพัฒนา หมายถึง  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

สําหรับใชในโรงเรียนซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใช

ฝกอบรม  วัสดุที่ใชในการเรียนรู  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  สื่อการสอน  และระบบ

การจัดการ  การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลและ

ระยะเวลาผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนา  จะเปนไปตามตองการ  และขึ้นอยูกับ

รายละเอียดที่ตองการ 

ผลผลิตทางการศึกษา ไดแก อุปกรณที่ใชในการสอน สื่อการสอน  สื่อการเรียนรู

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม      สื่อการสอนประเภทตาง ๆ  และการจัดระบบ   การวิจัยและพัฒนา

จะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ  เชน  วัตถุประสงค  บุคลากร   และเวลาในการทําให

สมบูรณ  ผลของการพัฒนาจะทําใหไดมาเพื่อตอบสนองตอความตองการและรายละเอียดที่

เฉพาะเจาะจง  และจะสมบูรณแบบ  เมื่อผลผลิตถูกนําไปทดลองภาคสนามและหาประสิทธิภาพให

อยูในระดับที่ไดมาตรฐาน  

 บอรกและกอลล (Borg & Gall. 1986:  782)  ไดใหความหมายการวิจัยและพัฒนา คือ

กระบวนการที่นํามาพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑทางการศึกษา คําวาผลิตภัณฑ 

ในที่น้ีไมไดหมายความเพียงแตสิ่งที่อยูในหนังสือ ในภาพยนตรประกอบการสอนและคอมพิวเตอร

เทาน้ัน    แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการ  เชน  ระเบียบวิธีในการสอน  โปรแกรมการ

สอน  เชน โปรแกรมการศึกษาเร่ืองยาหรือโปรแกรมการพัฒนาคนทํางาน  จุดเนนของ

โครงการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันปรากฏในฐานของโครงการพัฒนา  โปรแกรมน้ีเปนระบบการ

เรียนที่สลับซับซอนที่รวมเอาการพัฒนาทางวัตถุและ  การอบรมบุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานได

ในบริบทเฉพาะ 

ทิศนา  แขมณี (2540: 5)  กลาววา  การวิจัยและพัฒนา (research and development) คือ 

การวิจัยที่มุงเอาความรูจากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยตอ โดยพัฒนาเปนเทคนิคหรือวิธีการที่สามารถ

นําไปใชแกปญหาและทดลองใชจนเปนผลที่นาพอใจ แลวจึงนําไปเผยแพรใชในวงกวางเพื่อพัฒนา

งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ไพฑูรย  ลินลารัตน และสําลี  ทองทิว (2534: 22)  กลาววา  การวิจัยและพัฒนา เปนการ

วิจัยประยุกตเปนขั้นที่กระทําตอจากการวิจัยบริสุทธิ์ เปน  การนําความรูจากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัย

ตอ และพัฒนาเปนเทคนิค หรือวิธีการที่สามาถนําไปใชแกปญหาอยางไดผล  
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นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน (2543 : 26)  ไดกลาววา  การวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) การวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการที่ใชการพัฒนาและประเมินผล ขั้นตอนสวน

ใหญจะเนนหนักไปทางการประเมินผลและผลผลิต จุดมุงหมายในการวิจัยและพัฒนาจะแตกตาง

จากการวิจัยทั่วไป คือ วิจัยทั่วไปน้ันมุงแสวงหาความรูใหม ๆ แตการวิจัยและพัฒนาน้ันมุงเกี่ยวกับ

การพัฒนาผลผลิตใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

รุจโรจน แกวอุไร  (2549 : ออนไลน)  กลาววา  การวิจัยและพัฒนา เปนการวิจัยที่ตองการ

คนควาและพัฒนา ทําการทดสอบในสภาพจริง ทําการประเมิน และดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ

หลาย ๆ รอบจนไดผลการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ  

สรุปไดวา  การวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่ตองดําเนินการคนควา พัฒนา 

ทดลอง และประเมินผล เพื่อปรับปรุงใหผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด  สามารถนําไปใชในการแกปญหาทางการศึกษาอยางไดผล 

2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หรือวัฏจักรอารแอนดดี (R & D 

Cycle) เปนการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา ทดสอบในสถานการณจริง การ

ปรับปรุงขอบกพรองระหวางการทดสอบเพื่อความถูกตองของโปรแกรมการวิจัยและพัฒนา วัฏ

จักรหรือขั้นตอนเหลาน้ีจะตองทําซ้ํา ๆ จนกวาการทดสอบจะชี้วาผลิตภัณฑเปนไปตามจุดมุงหมาย 

 จุดมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษาจะไมตองการพัฒนาผลิตภัณฑ แตตองการคนพบ

ความรูใหม ๆ เกี่ยวพื้นฐาน ดวยการวิจัยพื้นฐาน หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ ดวยการวิจัยประยุกต แต

การวิจัยประยุกตหลายโครงการที่เกี่ยวของกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน โครงวิจัย

ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนอาน นักวิจัยตองพัฒนาการเรียนสอนขึ้นมา แม

สื่อจะถูกสรางขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับแตละวิธีที่ตองการวิจัย แตอาจไมไดจริงในระบบการศึกษาใน

ทํานองเดียวกันก็มีผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัยประยุกตจํานวนไมมากที่สามารถนําไปใชไดจริงใน

โรงเรียนเชนกัน 

 วิธีจะเชื่อมชองวางระหวางการวิจัยและแนวปฏิบัติจริงในการศึกษาก็คือ การวิจัยและ

พัฒนาทางการศึกษา เพราะนอกจากจะมีจุดมุงหมายในการคนควาความรูใหม ๆ แลวยังหาแนวทาง

ที่จะทําใหความรูที่จะไดน้ันสามารถนําไปใชไดจริงในระบบการศึกษาอีกดวย การวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษาจึงไมมีจุดมุงหมายในการเขามาแทนที่การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต แตทั้ง

การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการวิจัยพัฒนาตางนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดวยกัน

ทั้งสิ้น 
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 นอกจากน้ี การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษายังเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการสอน ซึ่งเปน

พื้นฐานการใชวัสดุและอุปกรณทางโสตทัศน เพื่อใชในการออกแบบระบบการเรียนรู โดยใช

ความรูวางแผน เพื่อทําโครงงานวิจัยและพัฒนา ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน เพื่อ

กําหนดวิธีการและรูปแบบของโครงงาน  กําหนดความจําเปนเปนการวิเคราะหระบบ วิเคราะห

หนาที่ และวิเคราะหทักษะเพื่อกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ ตลอดจน

รูปแบบการประเมินผลและการปรับปรุงเทคโนโลยีเหลาน้ัน 

 (Borg. 1979: 224 - 251)  กลาววา  ขั้นตอนหลักการในการวิจัยและพัฒนา (R & D Cycle) 

ประกอบดวย   

1.  รวบรวมเอกสารและงานวิจัย (Research and Information Collecting)  กําหนด

ความจําเปนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เตรียมรายงานตามขั้นตอนการดําเนินการ

โครงงาน 

  2.  กําหนดความจําเปน (Needs Assessment) โดยสามารถตอบคําถามตอไปน้ีได 

   2.1  ผลิตภัณฑดังกลาวจําเปนตองพัฒนาหรือไม 

   2.2  สามารถผลิตไดจริงหรือไม 

   2.3  มีบุคคลที่มีทักษะความรูและประสบการณเพียงพอที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือไม 

   2.4   สามารถพัฒนาในเวลาอันจํากัดหรือไม 

  3.  วางแผน (Planning) การวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

   3.1  กําหนดจุดมุงหมายของผลิตภัณฑโดยตองกําหนดเปนจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑไดอยางเปนรูปธรรม 

   3.2  กําหนดกลุมเปาหมาย 

   3.3  กําหนดสวนประกอบของผลิตภัณฑและวิธีใชสวนประกอบเหลาน้ัน 

   3.4  พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ  (Develop Preliminary Form 

of  product) 

  4. ทดลองภาคสนามขั้นตน (Preliminary Field Testing) โดยนําผลิตภัณฑที่

ออกแบบและจัดเตรียมไวทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพขั้นตนในโรงเรียนจํานวน 1 -3 แหง ใช

กลุมตัวอยางและการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

  5.  แกไขปรับปรุง (Main Product Revision) ปรับปรุงผลิตภัณฑตามขอมูลที่ได

จากการทดสอบขางตน 
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  6.  ทดสอบภาคสนาม  (Main Field Testing)  นําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุง

ไปทดสอบโรงเรียน 5-15 แหง ใชกลุมตัวอยาง 30 – 100 คน เพื่อทดสอบผลิตภัณฑตาม

วัตถุประสงคโดยการรวบรวมเชิงปริมาณที่ไดจากกอนและหลังการใชผลิตภัณฑ หลังจากน้ันจึง

นําไปใชเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ ซึ่งอาจมีทั้งกลุมควบคุมและกลุม

ตัวอยาง ถาจําเปน 

  7.   แกไขปรับปรุง (Operation Product Revision)  ปรับปรุงผลิตภัณฑจากขอมูลที่

ได 

  8.  ทดสอบปฏิบัติการภาคสนาม (Operation Field Testing) นําผลิตภัณฑที่ไดรับ

การปรับปรุงไปทดสอบเพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานของผลิตภัณฑโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน    

40 – 200 คนในโรงเรียน 10 – 30 แหง รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต

และทดสอบ 

  9.  แกไขปรับปรุงขั้นสุดทาย  (Final Product Revision)  ปรับปรุงผลิตภัณฑตาม

ผลการทดสอบ 

  10.  เผยแพร และการนําไปใช (Dissemination and Implementation) รายงานผล

และเผยแพรในวารสารการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบควบคุมภาพ 

3.   ทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไอแซงค อาโนลด และไมลี (อางถึงใน ปริยทิพย  บุญคง, 2546 : 7) ใหความหมายของคํา

วา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามอยาง

มาก ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยทั้งความสามารถทั้งทางรางกายและทางสติปญญา   

ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเ ร็จที่ไดจากการเรียนโดยอาศัย

ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการ

ทดสอบ เชนการสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซึ่งตอง

อาศัยกระบวนการที่ซับซอน และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจไดจากการวัดแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  ซึ่งสอดคลองกับ ไพศาล  หวังพานิช (2536  :  89) ที่ใหความหมาย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน

การสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือ

การสอบ จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถ

วัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ สามารถ

วัดได 2  รูปแบบ  ดังน้ี 
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 1. การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยทักษะ

ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปของการกระทําจริงใหออกเปน

ผลงาน การวัดตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 

 2. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหา ซึ่งเปน

ประสบการณเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใชแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ 

 พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548, หนา 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหมายถึงขนาดของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

     ปราณี  กองจินดา (2549,หนา  42)  กลาวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน หมายถึง 

ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

อนาตาซี  (1970 : 107) กลาวไวพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับ

องคประกอบดานสติปญญา และองคประกอบดานที่ไมใชสติปญญา ไดแก องคประกอบดาน

เศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอ่ืน 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือซีเอไอ (CAI) มีผู

สรุปความหมายไวคลายคลึงกันหลายประการ ดังตอไปน้ี 

ศิริชัย สงวนแกว (2534)  กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted 

Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒน

โปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบตางๆ  เชน การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial) 

แบบจําลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) เปนตน               

การเสนอเน้ือหาดังกลาวเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมวัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บ

ไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเคร่ืองพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี 

ในบางคร้ังผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยการพิมพ                     การ

ตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอๆ 

ไป กระบวนการเหลาน้ีเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร  
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นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539)  กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือสื่อ

ที่ใชในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับสื่อการสอนอ่ืนๆ  เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวย

สอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวสื่อการสอน  ซึ่งก็คือคอมพิวเตอรน้ัน

สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถามหรือไมเชนน้ัน

คอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม  

วุฒิชัย ประสารสอน (2543)  กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอน หรือบทเรียนซีเอไอ 

(Computer-Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction : CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพื่อการ

เรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการ

บัญญัติศัพทที่ใชเรียกสื่อชนิดน้ีวา  “คอมพิวเตอรชวยการสอน”  

Hannafin & Peck  (1988)  ไดใหความหมาย  คอมพิวเตอรชวยสอนหรื CAI คือ                

การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียน การเรียนการสอนที่ผาน

คอมพิวเตอรประเภทใดก็ตาม กลาวไดวาเปนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI มีคําที่ใชใน

ความหมายเดียวกันกับ CAI ไดแก Computer-Assisted Learning (CAL), Computer-aided 

Instruction (CaI), Computer-aided Learning (CaL) เปนตน  

คําภาษาอังกฤษที่ใชเรียก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก Computer Assisted 

Instruction (CAI), Computer Aided Instruction (CAI), Computer Assisted Learning (CAL), 

Computer Aided Learning (CAL), Computer Based Instruction (CBI), Computer Based Training 

(CBT), Computer Administered Education (CAE) , Computer Aided Teaching (CAT) แตคําที่

นิยมใชทั่วไปในปจจุบันไดแก Computer Assisted Instruction หรือ CAI 

จากบทความดังกลาว สามารถสรุปความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ 

CAI คือ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือสรางบทเรียน  เพื่อใหผูเรียนศึกษาดวย

ตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย  วัตถุประสงค  เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด   

แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอมีทั้งตัวอักษร (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ภาพวิดีโอ (Video) และเสียง (Audio)  เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน

มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน 

และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ี

จะตองมีการวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตางกัน 
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2. ความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ครรชิต มาลัยวงศ  (2540)  ไดใหความสําคัญบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา  ผลกระทบ

ของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษา

เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมที่ยึดครูหรือผูสอนเปนศูนยกลางการเรียนรู ไป

เปนการจัดการศึกษาในลักษณะเปนระบบเปดมากขึ้น สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เนนการศึกษา

เปนรายบุคคล เนนเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เนนคุณธรรม

และจริยธรรม สงเสริมนันทนาการและการพักผอนหยอนใจมากยิ่งขึ้น  

กิดานันท มลิทอง (2535)  ไดใหความสําคัญบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา  ลักษณะการ

จัดการศึกษาในอนาคตจะเปนการจัดการศึกษาเนนที่ผูเรียนเปน สําคัญในการเรียนรูในลักษณะของ

การศึกษารายบุคคล (Individual Study)โดยนําเทคโนโลยี สมัยใหม อันไดแก เทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เขามาประยุกตใช

ทางดานการศึกษา การจัดการศึกษารายบุคคลเปนการจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงความแตกตาง 

ความตองการ และความสามารถ เพื่อใหผู เรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจตามกําลัง

ความสามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนที่

กําหนดไว และการที่จะสําเร็จไดน้ัน ยอมตองอาศัยการจัดระบบการจัดการและการวางแผนการ

สอนที่ดี โดยจัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของ การเรียน มีการจัดเตรียมทรัพยากรคือสื่อการเรียน

ประเภทตาง ๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ คอมพิวเตอรชวยสอน วิดีโอ เปนตน โดยเฉพาะสื่อ

ที่เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับเปนสื่อที่กําลังมีบทบาทสําคัญ ทั้งน้ี เน่ืองจากขอได เปรียบ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหนือกวาสื่อการเรียนประเภทอ่ืน ก็คือการเปดโอกาสใหผูมี

ปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียนไดตลอดเวลา  

ศศิฉาย  ธนะมัย (2546) ไดกลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสําคัญตอการ

เรียนการสอนที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ตามความตองการเรียน หรือตาม

ความสามารถและผูเรียนจะปลอดจากอิทธิพลของครู จะเปนการเรียนที่ตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 

2. ผูเรียนจะไดรับการเสริมแรงทันทีทันใดจากบทเรียนตามที่ไดโปรแกรมไว 

3. สามารถสรางโปรแกรมใหดึงดูดความสนใจผูเรียนไดงาย สามารถกระตุนให

ผูเรียน อยากเรียนและต่ืนตาต่ืนใจกับรูปแบบตาง ๆ ที่อยูในบทเรียน 
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4. สามารถรวมเอาเสียงดนตรี สีสันสวยงาม กราฟกและความเคลื่อนไหวทําใหดู

เหมือน ของจริงและเราใจสนับสนุนการสรางสถานการณจําลองเพื่อการเรียนรูและทําการฝก

ปฏิบัติ 

5. สงเสริมการเรียนดวยตนเอง เน่ืองจากความสามารถในการเก็บขอมูลของ

คอมพิวเตอร ทําใหการเรียนดวยตนเองเปนไปอยางสะดวกงายดาย 

6. สามารถควบคุมประเมินผลความกาวหนา ติดตามความกาวหนาในการเรียนของ

ผูเรียน ไดทันทีเพราะคอมพิวเตอรบันทึกการเรียนของผูเรียนแตละบุคคลไว 

7. ในการเ รียนการสอนแตละคร้ังสามารถใหความเชื่อถือแกผู เ รียนโดยไม

เปลี่ยนแปลง ชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยลดเวลาและทุนแรงผูสอนทําให

ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูก็ดีกวา หรือเทากับการ

เรียนตามปกติ 

8. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนและทํางานกับโปรแกรมไดอยางกวางขวาง ชวยใน

การฝกซ้ํา ๆ ไดโดยไมจํากัดตามตองการของผูเรียน 

จากบทความดังกลาว  สามารถสรุปความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถ

ดึงดูดความสนใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จึงเปนสื่อการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมากและสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง

ผูเรียน  ซึ่งผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธหรือการตอบโต พรอมทั้งไดรับผลยอนกลับ  (feedback) อยาง

ตอเน่ืองกับเน้ือหาและกิจกรรมตางๆ  จึงงายตอการประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน

ไดตลอดเวลาขณะเดียวกันผูเรียนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชศึกษาดวยตนเอง 

โดยปราศจากขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ในการดําเนินการศึกษาคนควาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนจึงเปนสื่อสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางไดเปน

อยางดี 

3. ความเปนมาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แนวคิดในการนําคอมพิวเตอรมาใชทางการศึกษาในลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีมี

ประวัติความเปนมากวา 30 ปแลว  เมื่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการนํา

คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการเรียนการสอน ต้ังแตชวงตนของป ค.ศ. 1960 เปนตนมา  นับ

แตน้ันมาก็ไดเกิดพัฒนาการของคอมพิวเตอรชวยสอนและแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรชวยเสนอ

ไปใชในโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนพัฒนาการระยะตางๆ ของคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่ง

สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวงของการพัฒนาการ ไดแก พัฒนาการกอนการเขามาของ

ไมโครคอมพิวเตอร พัฒนาการหลังการเขามาของไมโครคอมพิวเตอรและพัฒนาการในปจจุบัน  
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ทั้งน้ีเพื่อเปนการศึกษาถึงความเจริญกาวหนาทางดานน้ี รวมทั้งแนวความคิดที่อาจนํามาประยุกตใช

ประโยชนในวงการศึกษาในประเทศไทย 

พัฒนาการกอนการเขามาของไมโครคอมพิวเตอร Dennis&Kansky  (1986)  ไดให

ประวัติความเปนมาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา  ความพยายามในการนําคอมพิวเตอร

มาใชในการศึกษาเร่ิมมีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประมาณชวง ปลาย ค.ศ. 1950  ถึงชวงตนของ

ป ค.ศ. 1960  ซึ่งในชวงแรกน้ัน คอมพิวเตอรยังใหญเทอะทะ ไมคอยมีปฏิสัมพันธนักและราคาแพง 

ดังน้ันคอมพิวเตอรสวนใหญจึงถูกนํามาใชเพื่อศึกษาลักษณะของเคร่ืองกลสําหรับงานคิดคํานวณ

ตัวเลข และ สําหรับใชในงานธุรการ เชนงานจัดเก็บขอมูล ระเบียนประวัติตางๆ มากกวาที่จะถูก

นํามาใชเพื่อชวยในดานการเรียนการสอน  หลังจากน้ันไมนานแนวคิดของคอมพิวเตอรชวยสอนได

เร่ิมขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนที่เรียนไมทันคนอ่ืนในชั้นเรียนไดมีโอกาสที่จะเรียนซอม

เสริมนอกเวลากับการเรียนดวย  คอมพิวเตอร  รากลึกของคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมาจากบทเรียน

แบบโปรแกรม (Programmed Instruction : PI)  แตแทนที่บทเรียนแบบโปรแกรมจะใชเคร่ืองชวย

สอน (Teaching Machine)  เปนตัวนําเสนอเน้ือหาตามความนิยมในขณะน้ัน บทเรียนแบบ

โปรแกรมน้ีหลับใชหนังสือเปนัวนําเสนอเน้ือหาแทน (Programmed Textbook)  โดยออกแบบ

หนังสือในลักษณะของการนําเสนอเน้ือหาไดดึงดูดความสนใจของผูเรียน โดยมีการต้ังคําถามๆ  

ผูเรียนอยางสม่ําเสมอและใชเทคนิคของการเสริมแรง (reinforcement) ซึ่งเปนผลจากงานวิจัยของ บี 

เอฟ สกินเนอร (B.F. Skiner)  เกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) อยางไรก็ตามปญหา

ของบทเรียนโปรแกรมในขณะน้ันก็คือ ความนาเบื่อหนายซึ่งเกิดจากการกิจกรรมที่จํากัดอัน

เน่ืองมาจากขอจํากัดของสื่อหนังสือที่ใชในการนําเสนอบทเรียน  ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดในการนํา

คอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอ เน้ือหาแทนหนังสือ ซึ่งแนวคิดน้ีทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนถือ

กําเนิดขึ้นมา โดย สถาบันการศึกษาแรกที่ไดนําระบบคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการ

สอนก็คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (Stanford Universtiy)  และมหาวิทยาลัยอิลลินอยส แหงออรบา

นา-แชมเปญจน (University of Illinois at Urbana Champaign) 

ชวงตนของป ค.ศ. 1960  ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  ดร. ซัปเพส (Dr. Suppes) ไดพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอรที่ชวยในการฝกฝนทักษะดานคณิตศาสตรและการใชภาษาสําหรับเด็กใน

ระดับประถมโดยผลงานน้ีเปนจุดเร่ิมของความเชื่อที่วาคอมพิวเตอรสามารถที่จะทําหนาที่เสมือน

ครูที่มีประสิทธิภาพได ซึ่งเปนตัวสําคัญที่บงชี้ทิศทางของการใชคอมพิวเตอรในสมัยน้ัน   ใน

ขณะเดียวกันมีการนําคอมพิวเตอรไปใชในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสน้ันใชชื่อ

ภายใตโครงการเพลโต (Plato)   มีความแตกตางไปจากของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดกลาวคือ การ

ใชคอมพิวเตอร ชวยสอนน้ีไมไดจํากัดเฉพาะการสอนในวิชาเลขและภาษาเทาน้ัน  หากครอบคลุม
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ไปเกือบทุกวิชา นอกจากน้ีคอมพิวเตอรชวยสอนระบบเพลโตน้ีก็ไมไดจํากัดเฉพาะสําหรับผูเรียน

ในวัยเด็กเหมือนกับโครงการที่แสตนฟอรด หากสามารถใชไดกับทุกวัยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา  โครงการเพลโตน้ีจัดวาเปนการจัดการสอนแบบเต็มรูปแบบบนคอมพิวเตอร 

กลาวคือ มีการนําลักษณะคอมพิวเตอรจัดการการสอน (Computer –Managed Instruction : CMI) 

มาใชซึ่งคอมพิวเตอรจัดการการสอนน้ีเปนระบบซึ่งสามารถเก็บสถิติขอมูลของผูใชได เชน การ

เก็บสถิติของการเขาใช จํานวนคร้ัง รวมทั้งระยะเวลาในการใชบทเรียนที่ผูใชเรียน ลําดับของการ

เรียน ไปถึงจํานวนเน้ือหาที่ผูใชไดศึกษาไป คะแนนการสอบ โดยสถิติและขอมูลตางๆ  น้ีสามารถ

เก็บไวในลักษณะถาวรและผูสอนสามารถที่จะนําขอมูล สถิติมาใชใหเกิดประโยชนตอไปได  เชน  

การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เปนตน  นอกจากน้ีระบบเพลโตน้ียังพิสูจนใหเห็น

ความสามารถของมันในการตอบสนองความแตกตางสวนบุคคลได โดยการที่ระบบเพลโตอนุญาต

ใหผูสอนใชขอมูลของผูเรียนแตละคนมาประมวลและใชขอมูลน้ีในการเลือกเน้ือหาขอมูลหรือ

แบบทดสอบที่เหมาะสมกับลักษณะและความสามารถของผูเรียน อยางไรก็ดีระบบเพลโตน้ีมี

ขอจํากัดก็คือ การที่ฮารดแวร (คอมพิวเตอร)  และซอฟตแวรที่ใชจะมีลักษณะที่ตายตัว กลาวคือ  

จะตองเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาสําหรับระบบเพลโตน้ีโดยเฉพาะและโปรแกรมที่ใช

น้ันจะตองเขียนขึ้นดวยภาษาติวเตอร (Tutor) เทาน้ัน อยางไรก็ตามนับวาไดวาโครงการเพลโตน้ี

เปนโครงการที่ไดรับความสําเร็จเปนอยางดีและสงผลใหแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ิม

เปนที่รูจักกันทั่วไป นอกจากโครงการทั้งสองน้ี ใน ค.ศ. 1963 อาจารยจากมหาวิทยาลัยดารทมัท 

(Dartmouth) ไดพัฒนาภาษาเบสิกขึ้นซึ่งทําใหเกิดความนิยมในการใชภาษาเบสิกในการเขียน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นในเวลาตอมา 

พัฒนาการหลังการเขามาของไมโครคอมพิวเตอร หลังจากมีการนําไมโครคอมพิวเตอรเขา

มาในโรงเรียนเปนจํานวนมาก ไดเกิดการนําคอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉพาะคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทแบบฝกหัดมาใชมากขึ้น และเร่ิมมีการอบรมครูอาจารยเกี่ยวกับภาษาระดับสูงที่ใชในการ

สรางคอมพิวเตอรชวยสอน (Authoring Languages)   เชน  ภาษาติวเตอรและภาษาไพลอต  เพื่อให

ครูอาจารยสามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเองได แตการอบรมน้ันไมไดผล

เทาที่ควร  เน่ืองจากการเรียนภาษาคอมพิวเตอรประเภทน้ีตองการเวลาและการฝกฝนจากครูอาจารย

ทําใหผูเรียนเบื่อหนาย 

จากปญหาความนาเบื่อของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในยุคน้ัน  จึงมีผู เสนอ

แนวความคิดในการนําคอมพิวเตอรมาใชในลักษณะอ่ืนๆ   แทนการนําเสนอบทเรียนและ

แบบฝกหัดแตเพียงอยางเดียว ซึ่งไดแกการใชคอมพิวเตอรในการสอนทักษะและการแกปญหาโดย

มีผูนําคือแพบเพิรท (Papert)  จากสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาซูเซต (MIT)  ซึ่งเขาไดพัฒนา
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โปรแกรม ชื่อ  โลโก  (Logo)  ขึ้นมาและนํามาใชในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมสั่งให

คอมพิวเตอรทํางานตางๆ ได  ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กมีการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคและนอกจากน้ียัง

ตองการใชขอไดเปรียบของคอมพิวเตอรที่มีตอสื่ออ่ืนๆ  โดยเฉพาะความสามารถในการนําเสนอ

กราฟกและเสียงในการสรางบรรยากาศการเรียนรู (learning environments)  ซึ่งเต็มไปดวยปญหาที่

นาสนใจ ทาทายและรอคอยการแกไขจากผูเรียนโดยปญหาที่นาสนใจที่วาน้ีก็คือ การเขียน

โปรแกรมอยางไร นอกจากน้ีไดเกิดการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI Authoring System  หรือ Authoring Programs น่ังเอง  )  ขึ้นในชวงปลาย ค.ศ. 1970  ซึ่ง

โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในยุคแรกน้ีมีลักษณะโบราณและมีขอจํากัด

มากมาย เชน ใชพัฒนาบทเรียนไดเฉพาะคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอรและแบบฝกหัด

แบบงายๆ เทาน้ัน 

ตอมาในชวงตน ค.ศ. 1980 จํานวนของคอมพิวเตอรในโรงเรียน (ในสหรัฐอเมริกา) เร่ิมมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ   ซึ่งเปนผลจากการเขามาของไมโครคอมพิวเตอรในโรงเรียนในชวงของ

ป  1970  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชกับการเรียนการสอนก็ยังคงอยู หากในชวงน้ี

ไดเกิดแนวคิดสําคัญในการนําวิชาความรูคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน (Computer Literacy)  เขาไปไว

ในหลักสูตรการศึกษาของทุกโรงเรียน ทั้งน้ีก็เพื่อเปนการเตรียมพรอมนักเรียนใหกาวไปในโลกใบ

ใหมที่เต็มไปดวยคอมพิวเตอรอยางมั่นใจ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ความไมพอใจของนักการศึกษาบาง

กลุมที่อยากจะเห็นการนําคอมพิวเตอรไปใชชวยในการสอน เชน  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน (teaching with computer)  มากกวาการที่จะมุงเนนแตการใหความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ

การใชคอมพิวเตอรเปนเน้ือหาในการสอน (teaching about computer)  ในขณะเดียวกันก็ยังเกิด

ปญหาอ่ืนๆ  ในการใชคอมพิวเตอรทางการศึกษาตามมา ซึ่งไดแกปญหาความไมเพียงพอของเคร่ือง

คอมพิวเตอร ปญหาของคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไมไดรับการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพและการ

ที่ครูผูสอนยังไมไดรับการอบรมในเร่ืองของการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนอยางทั่วถึง 

อยางไรก็ดี ปญหาตางๆ ก็ เ ร่ิมไดรับการแกไขในชวงเวลาตอมา  อัตราสวนของผู เ รียนตอ

คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองนอยลงจนเปนที่นาพอใจคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผลิตออกไดรับการ

ปรับปรุงคุณภาพในเกณฑดีขึ้น คือ มีการออกแบบโปรแกรมใหมีความสลับซับซอนมากขึ้น และยัง

เกิดฮารดแวรใหมๆ  เชน เคร่ืองอานซีดีรอม เคร่ืองเลนเลเซอรดิสค  เคร่ืองกราดภาพ (scanner)  

ฯลฯ  คอมพิวเตอรไดรับการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับฝกทักษะฐานในวิชาการอาน (ภาษา)  

และในวิชาคณิตศาสตรและการใชโปรแกรมประมวลผลคําอยางแพรหลาย  แตปญหาที่พบเห็น

ในชวงปลาย ค.ศ. 1980 น้ีไดแก  ปญหาในการนําคอมพิวเตอรไปใชในหลักสูตรการเรียนการสอน
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร  ปญหาการอบรมครูผูสอน

และปญหาของคุณภาพคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งสองปญหาหลังน้ียังเปนปญหาที่ยังไมไดรับการ

แกไขอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี ในชวงน้ีโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเกิดการ

พัฒนาเปลี่ยนปลงไปมาก การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีความสะดวกและยืดหยุนมาก

ยิ่งขึ้นซึ่งสงผลใหการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกคร้ังหน่ึง 

พัฒนาการในปจจุบัน   จนมาถึงปจจุบัน ( ชวง ค.ศ. 1990’s)  จากการที่คอมพิวเตอร                

(ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร)  ไดรับการพัฒนาไปอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว  โปรแกรมชวยสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้นดวยเชนกัน  ทั้งในแงความ

สะดวกในการใชและความสามารถในการรวมสื่อหลายรูปแบบหรือมัลติมีเดียเขาดวยกัน จน

ในขณะน้ีสามารถกลาวไดวา มัลติมีเดียไดกลายมาเปนองคประกอบหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแลว นอกจากน้ีการนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงเปนเครือขายทําใหเกิดการเรียนการสอน

ในรูปแบบใหมๆ ที่นาสนใจ เชน การเรียนการสอนวิชาการเขียน โดยผูเรียนสามารถที่จะเขียนงาน

รวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอรและเกิดการใหคําแนะนําแกกันและกันระหวางครูกับผูเรียนหรือ

ผูเรียนกับผูเรียนผานทางเครือขายเปนตน   ยิ่งไปกวาน้ันยังทําใหเกิดการเรียนการสอนแบบเชื่อม

ตรง (on-line)  ซึ่งผูเรียนสามารถเขามาหาขอมูลหรือเรียกดูเน้ือหาบทเรียนหรือใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายคอมพิวเตอร (CAI on the web)  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเครือขาย

อินเทอร เน็ตซึ่งเปนเครือขายของเครือขายคอมพิวเตอรที่ เชื่อมตอคอมพิวเตอรไปทั่วโลก  

นอกจากน้ียังเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ทางคอมพิวเตอรที่มุงเนนในการตอบสนองความแตกตางสวน

บุคคล (Cognitive Enhancers)  เชน  ระบบติวเตอรปญญา (Intelligent Tutoring System ITS)  ซึ่ง

เปนระบบคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทติวเตอรซึ่งนําระบบผูเชี่ยวชาญเขามาประยุกตใชเพื่อ

วัตถุประสงคในการตอบสนองความแตกตางรายบุคคลของผูเรียนใหมากที่สุด หรือคอมพิวเตอร

ชวยสอนซึ่งนําปญญาประดิษฐเขามา ประยุกตในการออกแบบ (Intelligent CAI : ICAI)  

นอกจากน้ียังมีเทคโนโลยีสื่อหลายมิติ (Hypermedia) หรือการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)  ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดระเบียบเชื่อมโยงขอมูลในลักษณะโยงใย  โดยที่ผูเรียนสามารถ

เรียกใชหรือเขาถึงขอมูลที่เชื่อมโยงกันอยูตามแหลงตางๆ น้ีได  โดยผูเรียนไมจําเปนตองรูวาขอมูล

น้ีจริงๆ แลวอยูที่ใดและขอมูลน้ันก็ไมจําเปนตองมาจากแหลงเดียวกันและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ

ลักษณะของระบบการจําลองชั้นสูง (Micorworld) ซึ่งไดแก เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน 

(Virtual Reality)  น่ันเอง ซึ่งเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน คือ เทคโนโลยีใหมซึ่งใชคอมพิวเตอร

ในการจําลองภาพและประสบการณจริงที่เกี่ยวเน่ืองกับมนุษยสวนที่มนุษยอาจมีขอจํากัดในการ

เผชิญกับประสบการณน้ันๆ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาสรางบรรยากาศในรูปแบบสามมิติ
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คือมีความกวาง  ยาว และลึก โดยกระทบประสาทสัมผัสทั้งหลายทําใหผูใชรูสึกเสมือนวาไดอยูใน

เหตุการณจริงๆ  เปนตน 

ศูนยคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (2545)  กลาวถึง  วิวัฒนาการและประวัติ

ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI สามารถสรุปความเปนมาของคอมพิวเตอรชวย

สอนพอสังเขป ไดดังน้ี  

ป ค.ศ. 1950  ศูนยวิจัยของ IBM ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยงาน ดานจิตวิทยา 

นับเปนจุดเร่ิมตนของคอมพิวเตอรชวยสอน 

ป ค.ศ. 1958  มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พัฒนา คอมพิวเตอรชวยสอน ชวย

ทบทวนวิชาฟสิกส และสถิติ พรอมๆ กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ไดนําคอมพิวเตอรชวยสอน มา

ใชในวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ป ค.ศ. 1960  มหาวิทยาลัยอิลินอยส  จัดทําคอมพิวเตอรชวยสอน ดานจิตวิทยาการศึกษา 

และวิศวกรรมศาสตร ภายใตชื่อ PLATA CAI - Programmed Learning for Automated Teaching 

Operations CAI ป ค.ศ. 1970 มีการนําคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในทวีปยุโรป โดยฝร่ังเศส และ

อังกฤษ เปนผูเร่ิมตน 

 ป ค.ศ. 1671  มหาวิทยาลัย Taxas และ Brigcam Young  รวมกันพัฒนา คอมพิวเตอรชวย

สอน กับมินิคอมพิวเตอร โดยผสมผสานคอมพิวเตอรกับโทรทัศน ชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ

คณิตศาสตร ภายใตโครงการ TICCIT - Time-shared Interactive Computer Controlled Information 

Television 

ปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอน ไดเขามามีบทบาทมากขึ้น  เพราะความเจริญกาวหนาของ

เทคโนโลยีตางๆ อันไดแก  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีดานฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร  เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารขอมูล  ทําใหสามารถผลิตคอมพิวเตอรชวยสอนและทํา

การเผยแพรบทเรียนไดอยางประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวโนมในอนาคตตอไปอันใกลน้ี อาจพบ

เห็นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งเราเรียกวา  

CAI on Web 

4. องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.1 องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

โดยทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีองคประกอบหลักที่คลายคลึงกัน 

ประกอบไปดวย ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ 

ขอความ  (Text)  เปนตัวอักษร ตัวเลข หรือเคร่ืองหมายเวนวรรคที่มีแบบหลากหลาย 

มีความแตกตางกันทั้งขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษร สามารถสงเสริมหรือเปนขอจํากัดในการ
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แสดงขอความได ดังน้ันการนําเสนอเน้ือหาจะไมสามารถยึดติดกับรูปแบบของตัวอักษรใดๆ เพราะ

ตัวอักษรแบบหน่ึงอาจเหมาะสมในการใชเปนหัวเร่ือง ในขณะที่อีกแบบหน่ึงสามารถใชอธิบาย

เน้ือหาไดอยางดี เพราะมีความชัดเจน อานงาย    

เสียง  (Audio)  เสียงที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรมี  3 ชนิด คือ เสียงพูด เสียงดนตรี 

และเสียงประกอบเสียงพูดเปนเสียงการบรรยาย หรือเสียงจากการสนทนาที่ใชในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับเสียงดนตรีใชเปนทวงทํานองของเสียงเคร่ืองดนตรีตางๆ และเสียง

ประกอบ ชวยในการสรางความเขาใจแกผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น สวนเสียงประกอบ จะชวยใหผูเรียน

เขาใจเน้ือหาที่นําเสนอไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ภาพน่ิง   (Image)  คือ ภาพถาย ภาพลายเสน โดยที่ภาพถายอาจเปนภาพขาวดํา หรือสี

อ่ืนๆก็ได อาจมี  2 มิติ หรือ  3 มิติ โดยขึ้นอยูกับความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใช ใน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีภาพน่ิงเปนองคประกอบสําคัญ เพราะมนุษยไดรับอิทธิพลมา

จากกรับรูดวยภาพเปนอยางดี 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ชวยสงเสริมการเรียนรูในเร่ืองการเคลื่อนที่และการ

เคลื่อนไหว ที่ไมสามารถอธิบายไดดวยตัวอักษร หรือภาพเพียงไมกี่ภาพ  ภาพเคลื่อนไหวมี

คุณลักษณะเดนในการชวยเราความสนใจของผูเรียนได ทั้งการเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปลี่ยน

ตําแหนงและรูปทรงของภาพ และการเคลื่อนที่ (Moving) ที่เปลี่ยนเฉพาะตําแหนงหนาจอ แตไมได

เปลี่ยนรูปทรงของภาพ 

การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ  คือ การรับรูขอมูลที่เปนตัวอักษร โดยใชโปรแกรม

เชื่อมโยงที่เรียกวา  Hypermedia  สวนโปรแกรมเชื่อมโยงที่เรียกวา  Hyper graphic  จะทําการ

อธิบายขอมูลเพิ่มเติมดวยภาพ วิธีการน้ีผูเรียนจะใชเมาสชี้คลิกสวนใดสวนหน่ึงของจอภาพ เชน ที่

ภาพปุม ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือบนตัวอักษร ขอมูลก็จะปรากฏใหเห็น นอกจากน้ีบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนยังมีลักษณะเดนที่สามารถใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อตอบสนองหรือ

มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดทันที ในสวนผูออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควรพิจารณาใหโอกาส

ผูเรียนในการตอบคําถามอยางเหมาะสม เชน ถาผูเรียนตอบผิดซ้ําๆ มากเกินไปจะทําใหผูเรียนขาด

แรงจูงใจ สวนการใหขอมูลยอนกลับเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ อาจทําไดโดยใชคํากลาวชมเมื่อผูเรียนเลือก

คําตอบไดถูกตอง แตควรอยูในระดับที่เหมาะสมเชนกัน 

4.2   สวนประกอบในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

การจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีการวางแผน โดยคํานึงถึง

สวนประกอบดังตอไปน้ี 
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บทนําเร่ือง (Title)  เปนสวนแรกของบทเรียน ชวยกระตุน เราความสนใจใหผูเรียน

อยากติดตามเน้ือหาในสวนตอไป 

คําชี้แจงบทเรียน (Instruction)  เปนสวนแนะนํา อธิบายความคาดหวังของบทเรียน 

รายการเมนูหลัก (Main Menu)  เปนสวนแสดงหัวเร่ืองยอยของบทเรียนที่จะใหผูเรียน

ศึกษาตามหัวขอน้ัน 

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre Test)  เปนสวนประเมินความรูขั้นตนของผูเรียน เพื่อดูวา

ผูเรียนมีความรูพื้นฐานในระดับใด 

เน้ือหาบทเรียน (Information)  เปนสวนสําคัญที่สุดของบทเรียน เปนนําเสนอเน้ือหา

ใหผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจ 

แบบทดสอบทายบทเรียน (Post Test)  เปนสวนที่จะนําเสนอเพื่อทําการตรวจสอบ วัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

บทสรุปและการนําไปใชงาน (Summary – Application)  เปนสวนที่ใชสรุปประเด็น

สําคัญตางๆ ที่จําเปน และยกตัวอยางในการนําไปใชงาน 

5. ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.1  ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     Hannafin & Peck  (1988)  กลาววา  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีหรือขอ

ไดเปรียบหลายประการ เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อการเรียนการสอนประเภทอ่ืน ๆ สรุปไดดังน้ี  

     1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการโตตอบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

บทเรียนในขณะที่เรียนมากกวาสื่อการเรียนการสอนประเภทอ่ืนๆ โดยใชคอมพิวเตอรในการ

นําเสนอบทเรียน 

     2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคล 

(Individualization) ไดอยางมีประสิทธิผล ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเวลาใดก็ไดตาม

ตองการ 

     3.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยลดตนทุนในดานการจัดการเรียนการสอนได 

เพราะการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ไมตองใชครูผูสอน เมื่อสรางบทเรียนแลว การทําซ้ําเพื่อ

การเผยแพรใชตนทุนตํ่ามากและสามารถใชกับผูเรียนไดเปนจํานวนมากเมื่อเทียบการสอนโดยใช

ครูผูสอน 

     4.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียน เน่ืองจากบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการนําเสนอบทเรียน เปนสิ่งแปลกใหม มีการ
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ปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดเวลา ผูเรียนไมเบื่อหนาย ทําใหชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนดวย 

    5.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหผลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนไดอยาง

รวดเร็ว ผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเองไดทันที 

    6.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สะดวกตอการติดตามประเมินผลการเรียน โดยมี

การออกแบบโปรแกรมใหสามารถเก็บขอมูลคะแนนหรือผลการเรียนของผูเรียนแตละคนไว 

สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อประเมินผลไดอยางรวดเร็วและถูกตองเมื่อเปรียบเทียบกับครูผูสอน 

  7.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีเน้ือหาที่คงสภาพแนนอน เน่ืองจากเน้ือหาของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดผานการตรวจสอบใหมีเน้ือหาที่ครอบคลุม จัดลําดับ

ความสัมพันธของเน้ือหาอยางถูกตอง มีความคงสภาพเหมือนเดิมทุกคร้ังที่เรียน ทําใหเชื่อมั่นไดวา

ผูเรียนเมื่อไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทุกคร้ังจะไดเรียนเน้ือหาที่คงสภาพเดิมไวทุก

ประการ ตางจากการสอนดวยครูผูสอนที่มีโอกาสที่การสอนแตละคร้ังของครูผูสอนในเน้ือหา

เดียวกัน อาจมีลําดับเน้ือหาไมเหมือนกันหรือขามเน้ือหาบางสวนไปสําหรับในดานของผูเรียน 

ทักษิณา สวนานนท  (2530)  ประโยชนที่ผู เรียนไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี  

1. การไดเจรจาโตตอบกับคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนพอใจมาก 

2. นอกจากน้ันผูเรียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนของตัวเองได 

3. ผูเรียนใชความถนัดของตนเองมากที่สุด ถาสนใจมากก็อาจใชเวลามาก สนใจนอยก็

ใชเวลานอยลง 

4. เราอาจกําหนดวิธีสอนใหตรงกับความตองการของผูเรียนได เพราะคําตอบที่ผูเรียน

ใช อาจเปนแนวใหกําหนดบทเรียนใหไปชา เร็ว หรือมีความแตกตางอยางน้ันอยางน้ีได 

5. ในการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูเรียนจะตองมีสมาธิอยูกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรและจอภาพตลอดเวลา จะฝนกลางวันเหมือนอยางเวลาฟงครูสอนหนาชั้นไมไดเลย 

6. การไดนําคําตอบของผูเรียนมาวิจัยได นับวาเปนประโยชนที่สุดในการทําบทเรียน

หรือแกไขบทเรียนในโอกาสตอไป ผูเรียนจะพบวาบทเรียนดี สนุกสนาน และนาเรียน 

7. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนไดดวย

ตนเอง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อนุญาตใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนได

ตามตองการ เชน การเลือกเน้ือหา การเลือกทําแบบฝกหัด การเลือกเวลาเรียน เปนตน ซึ่งไม

สามารถทําไดหากเรียนโดยใชครูผูสอนจริง 
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นอกจากน้ัน (ทักษิณา สวนานนท, 2530)  ผลงานการวิจัยตางๆ ดานบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผลสรุปมีแนวโนมวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงเสริมใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ไดแก 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น แมจะมีบางแหง

ไมแสดงความแตกตางมากนัก เมื่อเทียบกับการเรียนในหองเรียน 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะลดเวลาเรียนลง เมื่อเทียบกับการเรียนใน

หองเรียน 

3. ผูเรียนจะสนใจการเรียนมากขึ้นเมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4. พัฒนาการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทาที่เปนมา เปนที่ยอมรับกันมากใน

วงการศึกษาและวงการครู 

5. ผูเรียนที่คอนขางชา จะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นมากกวาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนปกติแมวา

สิ่งที่คงเหลือจากการเรียนรูจะตํ่ากวา เมื่อเทียบกับการเรียนจากหองเรียนปกติ 

6. ไมวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีลักษณะใด (ทบทวน ฝกหัด เกม สราง

สถานการณจําลอง) ความแตกตางทางดานผลสัมฤทธิ์มีไมมากนัก ไมวาผูเรียนจะอยูในชั้นประถม 

มัธยม หรือผูใหญที่มารับการอบรม ผูเรียนสวนใหญตองการพบครูผูสอนเปนคร้ังคราวหรือไมก็

ตองการใหครูอยูในชั้นเรียนดวย เพราะบางทีอยากอภิปรายในเร่ืองบางเร่ืองเปนพิเศษ แต

ผลการวิจัยกลับพบวา การมีครูเขาไปยุงดวยมากเทาใด ยิ่งทําใหการเรียนชาลง มหาวิทยาลัยบาง

แหงจึงกําลังทําการวิจัยอยูวา ครูควรเขาไปมีบทบาทรวมดวยมากนอยเพียงใด จึงจะพอดี 

5.2  ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

Hannafin & Peck  (1988)  ไดใหขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังน้ี 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตองการฮารดแวรคอมพิวเตอรที่มีลักษณะพิเศษ

และมีราคาแพงสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการนําเสนอบทเรียน ผูเรียนเองหรือสถานศึกษา อาจไม

สามารถจัดเตรียมหรือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยเฉพาะมัลติมีเดียคอมพิวเตอร (Multimedia 

Computer) ใหเพียงพอตอการใชเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ได 

      2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไมสะดวกตอการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือ

เรียน เน่ืองจากจะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดตองจัดเตรียมฮารดแวรและซอฟตแวร 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อีกทั้งในเร่ืองของการทบทวนบทเรียนทําไดยากอันเน่ืองจาก

ขอจํากัดดังกลาว รวมถึงถามีการออกแบบบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหเรียนแบบ

เรียงลําดับบทเรียน จะไมสะดวกในการทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนผานมาแลว 



 
 

31 
 

3.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตองใชสายตาและทักษะการอานโดยผานทาง

จอภาพของคอมพิวเตอร ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนของผูเรียนที่มีความอดทนในการอานบน

จอภาพแตกตางกัน 

4.  การแสดงภาพในคอมพิวเตอรอาจไมเทากับขนาดที่แทจริงของวัตถุ เพราะขอจํากัด

ของขนาดจอภาพคอมพิวเตอร ซึ่งอาจทําใหผูเรียนโดยเฉพาะระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาเขาใจ

ผิด เกี่ยวกับขนาดจริงของวัตถุกับสิ่งที่เห็นในจอภาพได 

5.  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองอาศัยความชํานาญหลาย ๆ ดาน ทั้ง

ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และตองมีความเขาใจในคุณสมบัติและวิธีการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนอยางมาก 

6.  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพตองใชระยะเวลานาน

อาจไมคุมคาหรือลาสมัยเมื่อสรางบทเรียนเสร็จ 

7.  เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกจํา กัดเน้ือหาอยูเฉพาะที่มีในบทเรียน

เทาน้ัน ในขณะเรียนจะไมสามารถเพิ่มหรือขยายเน้ือหาเพิ่มเติมไดเหมือนกับการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนโดยครูผูสอน 

8.  ผู เรียนไดรับการตอบสนองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบที่

แนนอนตามการปอนขอมูลเขา (Input) ของผูเรียนใหแกโปรแกรมคอมพิวเตอรเทาน้ัน บทเรียน

คอมพิวเตอรไมสามารถตรวจสอบและดูแลพฤติกรรมของผูเรียนในขณะที่เรียนได 

วีระ ไทยพานิช  (ม.ป.ป.)  ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีปญหาดานตางๆ ที่

เปนขอจํากัดของการนําไปใชในการเรียนการสอนจริง ไดแก  

1. ปญหาดานโปรแกรม (Software) ไดแกขาดแคลนโปรแกรม (Software) ที่จะ

นํามาใชสอนในสาขาวิชาตาง ๆ โปรแกรมที่มีอยูคุณภาพไมดี บุคลากรขาดที่จะพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรมเมอร (Programmer) สวนใหญที่สรางซอฟตแวรขาดความรู

พื้นฐานทางการศึกษา ไมมีความรูในเน้ือหาวิชาอยางแทจริง ขาดกุลยุทธในการสอน ปญหาอีก

ประการหน่ึงคือขาดความชํานาญในการเลือกใชซอฟตแวรที่มีอยู เชน เน้ือหาและวิธีการนําเสนอ

ไมเหมาะสมกับวัยของผูเรียนหรือไม ใชงานงายหรือไม และมีแรงจูงใจเพื่อใหเด็กเรียนหรือไม 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ (Economic) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสิ้นเปลือง

คาใชจายและเวลา เน่ืองจากฮารดแวรที่ใชมีราคาแพง และการสรางซอฟตแวรตองสิ้นเปลืองเวลา

อยางมากในการพัฒนาซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    

3. ปญหาดานเทคนิค (Technical) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมักเกิดปญหาทางดาน 
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เทคนิคของตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร วิธีการบํารุงรักษา การแกไขเมื่อเกิดปญหา เปนตน สวนในดาน

ของซอฟตแวร เมื่อเกิดปญหา ไมสามารถแกปญหาได จําเปนตองติดตอกับผูผลิตซอฟตแวรเพื่อขอ

คําแนะนําโดยตรง 

4. ปญหาดานสังคม (Social) การใชคอมพิวเตอรมากเกินไปจะเปนการลด

ความสัมพันธของนักเรียนที่มีตอกันลงไป ปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับเพื่อน หรือกับครูในหองเรียน

จะนอยลงไป 

6. กระบวนการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แนวความคิดของกาเย   เพื่อใหไดบทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการ

สอนจริง โดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการ

สอนทั้ง 9 ประการ ไดแก  เรงเราความสนใจ (Gain Attention), บอกวัตถุประสงค (Specify 

Objective),  ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knoeledge),  นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New 

Information),  ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning),  กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit 

Response),  ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback),  ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 

และสรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 

1.  เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 

กอนที่จะเร่ิมการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจให

ผูเรียนอยากเรียน ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรเร่ิมดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือ

ใชสื่อประกอบกันหลายๆ อยาง โดยสื่อที่สรางขึ้นมาน้ันตองเกี่ยวของกับเน้ือหาและนาสนใจ ซึ่งจะ

มีผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน นอกจากเรงเราความสนใจแลว ยังเปนการเตรียมความพรอม

ใหผูเรียนพรอมที่จะศึกษาเน้ือหาตอไปในตัวอีกดวย ตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน การเรงเราความสนใจในขั้นตอนแรกน้ีก็คือ การนําเสนอบทนําเร่ือง (Title) ของบทเรียน

น่ันเอง ซึ่งหลักสําคัญประการหน่ึงของการออกแบบในสวนน้ีคือ ควรใหสายตาของผูเรียนอยูที่

จอภาพ โดยไมพะวงอยูที่แปนพิมพหรือสวนอ่ืนๆ แตถาบทนําเร่ืองดังกลาวตองการตอบสนองจาก

ผูเรียนโดยการปฏิสัมพันธผานทางอุปกรณปอนขอมูล ก็ควรเปนการตอบสนองที่งายๆ เชน กด

แปน Spacebar คลิกเมาส หรือกดแปนพิมพตัวใดตัวหน่ึงเปนตน  สิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อเรงเราความ

สนใจของผูเรียนมีดังน้ี 

1.   เลือกใชภาพกราฟกที่เกี่ยวของกับเน้ือหา เพื่อเรงเราความสนใจในสวนของบทนํา

เร่ือง โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

1.1 ใชภาพกราฟกที่มีขนาดใหญชัดเจน งาย และไมซับซอน 

         1.2 ใชเทคนิคการนําเสนอที่ปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อไมใหผูเรียนเบื่อ 
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         1.3 ควรใหภาพปรากฏบนจอภาพระยะหน่ึง จนกระทั่งผูเรียนกดแปนพิมพใดๆ 

จึงเปลี่ยนไปสูเฟรมอ่ืนๆ เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน 

         1.4 เลือกใชภาพกราฟกที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ระดับความรู และเหมาะสมกับวัย

ของผูเรียน 

2.   ใชภาพเคลื่อนไหวหรือใชเทคนิคการนําเสนอภาพผลพิเศษเขาชวย เพื่อแสดงการ

เคลื่อนไหวของภาพ แตควรใชเวลาสั้นๆ และงาย 

3.   เลือกใชสีที่ตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน โดยเฉพาะสีเขม 

4.   เลือกใชเสียงที่สอดคลองกับภาพกราฟกและเหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน 

5.   ควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเร่ือง 

2.  บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 

วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะ

ไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจากผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดทาย

ของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

รวมทั้งเคาโครงของเน้ือหาอีกดวย การที่ผูเรียนทราบถึงขอบเขตของเน้ือหาอยางคราวๆ จะชวยให

ผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเน้ือหาใหสอดคลองและ

สัมพันธกับเน้ือหาในสวนใหญได ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากจะมีผล

ดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงคของการเรียนกอนเรียนบทเรียน 

จะสามารถจําและเขาใจในเน้ือหาไดดีขึ้นอีกดวย 

วัตถุประสงคบทเรียนจําแนกเปน 2 ชนิด ไดแก วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงค

เฉพาะ หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การบอกวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

มักกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน่ืองจากเปนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะ สามารถวัดไดและ

สังเกตได ซึ่งงายตอการตรวจวัดผูเรียนในขั้นสุดทาย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคทั่วไปก็มีความ

จําเปนที่จะตองแจงใหผูเรียนทราบถึงเคาโครงเน้ือหาแนวกวางๆ เชนกัน  สิ่งที่ตองพิจารณาในการ

บอกวัตถุประสงคบทเรียน มีดังน้ี 

1.  บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคสั้นๆ แตไดใจความ อานแลวเขาใจ ไมตอง

แปลความอีกคร้ัง 

2.  หลีกเลี่ยงการใชคําที่ยังไมเปนที่รูจัก และเปนที่เขาใจของผูเรียนโดยทั่วไป 

3.  ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเน้ือหาแตละสวนๆ ซึ่งจะทําให

ผูเรียนเกิดความสับสน หากมีเน้ือหามาก ควรแบงบทเรียนออกเปนหัวเร่ืองยอยๆ 
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4.  ควรบอกการนําไปใชงานใหผู เรียนทราบดวยวา หลังจากจบบทเรียนแลวจะ

สามารถนําไปประยุกตใชทําอะไรไดบาง 

5.  ถาบทเรียนน้ันประกอบดวยบทเรียนยอยหลายหัวเร่ือง ควรบอกทั้งวัตถุประสงค

ทั่วไป และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยบอกวัตถุประสงคทั่วไปในบทเรียนหลัก และตามดวย

รายการใหเลือก หลังจากน้ันจึงบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียนยอยๆ 

6.  อาจนําเสนอวัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอๆ ก็ได แตควรคํานึงถึงเวลา

การนําเสนอใหเหมาะสม หรืออาจใหผูเรียนกดแปนพิมพเพื่อศึกษาวัตถุประสงคตอไปทีละขอก็ได 

 7.  เพื่อใหการนําเสนอวัตถุประสงคนาสนใจยิ่งขึ้น อาจใชกราฟกงายๆ เขาชวย เชน ตี

กรอบ ใชลูกศร และใชรูปทรงเรขาคณิต แตไมควรใชการเคลื่อนไหวเขาชวย โดยเฉพาะกับ

ตัวหนังสือ 

3.  ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 

การทบทวนความรูเดิมกอนที่จะนําเสนอความรูใหมแกผูเรียน มีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองหาวิธีการประเมิน ความรูที่จําเปนสําหรับบทเรียนใหม เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาใน

การเรียนรู วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การทดสอบกอน

บทเรียน (Pre-test) ซึ่งเปนการประเมินความรูของผูเรียน เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมที่เคยศึกษาผาน

มาแลว และเพื่อเตรียมความพรอมในการรับเน้ือหาใหม นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐาน

แลว บทเรียนบางเร่ืองอาจใชผลจากการทดสอบกอนบทเรียนมาเปนเกณฑจัดระดับความสามารถ

ของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนให

ตอบสนองตอระดับความสามารถที่แทจริงของผูเรียนแตละคน  แตอยางไรก็ตาม ในขั้นการ

ทบทวนความรูเดิมน้ีไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป หากเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่สรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอเน่ืองกันไปตามลําดับ การทบทวนความรูเดิม อาจอยูใน

รูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงสิ่งที่ไดเรียนรูมากอนหนาน้ีก็ได การกระตุน

ดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด คําเขียน ภาพ หรือผสมผสานกันแลวแตความเหมาะสม ปริมาณมาก

นอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับเน้ือหา ตัวอยางเชน การนําเสนอเน้ือหาเร่ืองการตอตัวตานทานแบบผสม 

ถาผูเรียนไมสามารถเขาใจวิธีการหาความตานทานรวม กรณีน้ีควรจะมีวิธีการวัดความรูเดิมของ

ผูเรียนกอนวามีความเขาใจเพียงพอที่จะคํานวณหาคาตางๆ ในแบบผสมหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการ

ทดสอบกอน ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจวิธีการคํานวณ บทเรียนตองชี้แนะใหผูเรียนกลับไปศึกษา

เร่ืองการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนานกอน หรืออาจนําเสนอบทเรียนยอยเพิ่มเติมเร่ือง

ดังกลาว เพื่อเปนการทบทวนกอนก็ได  สิ่งที่จะตองพิจารณาในการทบทวนความรูเดิม มีดังน้ี 



 
 

35 
 

1.  ควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานหรือนําเสนอเน้ือหาเดิมที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียม

ความพรอมผูเรียนในการเขาสูเน้ือหาใหม โดยไมตองคาดเดาวาผูเรียนมีพื้นความรูเทากัน 

2.  แบบทดสอบตองมีคุณภาพ สามารถแปลผลได โดยวัดความรูพื้นฐานที่จําเปน

กับการศึกษาเน้ือหาใหมเทาน้ัน มิใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางใด 

3.  การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ ควรใชเวลาสั้นๆ กระชับ และตรงตาม

วัตถุประสงคของบทเรียนมากที่สุด 

4.  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเน้ือหาใหมหรือออกจากการทดสอบ เพื่อไป

ศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา 

5.  ถาบทเรียนไมมีการทดสอบความรูพื้นฐานเดิม บทเรียนตองนําเสนอวิธีการ

กระตุนใหผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาผานมาแลว หรือสิ่งที่มีประสบการณผานมาแลว โดย

อาจใชภาพประกอบในการกระตุนใหผูเรียนยอนคิด จะทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่งขึ้น 

4.  นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information) 

 หลักสําคัญในการนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควร

นําเสนอภาพที่ เกี่ยวของกับเน้ือหา ประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ งาย แตไดใจความ การใช

ภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายขึ้น และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใช

คําอธิบายเพียงอยางเดียว โดยหลักการที่วา ภาพจะชวยอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู 

แมในเน้ือหาบางชวงจะมีความยากในการที่จะคิดสรางภาพประกอบ แตก็ควรพิจารณาวิธีการตางๆ 

ที่จะนําเสนอดวยภาพใหได แมจะมีจํานวนนอย แตก็ยังดีกวาคําอธิบายเพียงคําเดียว  ภาพที่ใชใน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจําแนกออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ ภาพน่ิง ไดแก ภาพลายเสน ภาพ 2 

มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกสวนหน่ึงไดแกภาพเคลื่อนไหว 

เชน ภาพวิดีทัศน ภาพจากแหลงสัญญาณดิจิตอลตางๆ เชน จากเคร่ืองเลนภาพโฟโตซีดี เคร่ืองเลน

เลเซอรดิสก กลองถายภาพวิดีทัศน และภาพจากโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

อยางไรก็ตามการใชภาพประกอบเน้ือหาอาจไมไดผลเทาที่ควร หากภาพเหลาน้ัน

มีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไมเกี่ยวของกับเน้ือหา ซับซอน 

เขาใจยาก และไมเหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ เชน ขาดความสมดุล องคประกอบภาพไม

ดี เปนตน  ดังน้ัน การเลือกภาพที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาใหมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จึงควรพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1.  เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สวนที่เปนเน้ือหาสําคัญๆ 
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 2.  เลือกใชภาพเคลื่อนไหว สําหรับเน้ือหาที่ยากและซับซอนที่มีการเปลี่ยนแปลง

เปนลําดับขั้น หรือเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง 

3. ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ ในการ

นําเสนอเน้ือหาใหม แทนขอความคําอธิบาย 

4.  การเสนอเน้ือหาที่ยากและซับซอน ใหเนนในสวนของขอความสําคัญ ซึ่งอาจ

ใชการขีดเสนใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี หรือการชี้แนะ

ดวยคําพูด เชน สังเกตที่ดานขวาของภาพเปนตน 

5. ไมควรใชกราฟกที่เขาใจยาก และไมเกี่ยวของกับเน้ือหา 

6.  จัดรูปแบบของคําอธิบายใหนาอาน หากเน้ือหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอธิบาย

ใหจบเปนตอนๆ 

7.  คําอธิบายที่ใชในตัวอยาง ควรกระชับและเขาใจไดงาย 

8.  หากเคร่ืองคอมพิวเตอรแสดงกราฟกไดชา ควรเสนอเฉพาะกราฟกที่จําเปน

เทาน้ัน 

9.  ไมควรใชสีพื้นสลับไปสลับมาในแตละเฟรมเน้ือหา และไมควรเปลี่ยนสีไปมา 

โดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษร 

10.  คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับน้ันๆ คุนเคย และเขาใจความหมายตรงกัน 

11.  ขณะนําเสนอเน้ือหาใหม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนบาง แทนที่จะ

ใหกด แปนพิมพ หรือคลิกเมาสเพียงอยางเดียวเทาน้ัน เชน การปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยวิธีการ

พิมพ หรือตอบคําถาม 

5.  ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) 

ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู (Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเน้ือหา

ไดดี หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาที่ดีและสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของ

ผูเรียน บางทฤษฎีกลาวไววา การเรียนรูที่กระจางชัด (Meaningfull Learning) น้ัน ทางเดียวที่จะ

เกิดขึ้นไดก็คือการที่ผู เรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหาใหมลงบนพื้นฐานของความรูและ

ประสบการณเดิม รวมกันเกิดเปนองคความรูใหม ดังน้ัน หนาที่ของผูออกแบบคอมพิวเตอรชวย

สอนในขั้นน้ีก็คือ พยายามคนหาเทคนิคในการที่จะกระตุนใหผู เรียนนําความรูเดิมมาใชใน

การศึกษาความรูใหม นอกจากน้ัน ยังจะตองพยายามหาวิถีทางที่จะทําใหการศึกษาความรูใหมของ

ผูเรียนน้ันมีความกระจางชัดเทาที่จะทําได เปนตนวา การใชเทคนิคตางๆ เขาชวย ไดแก เทคนิคการ
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ใหตัวอยาง (Example) และตัวอยางที่ไมใชตัวอยาง (Non-example) อาจจะชวยทําใหผูเรียนแยกแยะ

ความแตกตางและเขาใจมโนคติของเน้ือหาตางๆ ไดชัดเจนขึ้น  เน้ือหาบางหัวเร่ือง ผูออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียอาจใชวิธีการคนพบ (Guided Discovery) ซึ่งหมายถึง 

การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควา และวิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยบทเรียนจะ

คอยๆ ชี้แนะจากจุดกวางๆ และแคบลงๆ จนผูเรียนหาคําตอบไดเอง นอกจากน้ัน การใชคําอธิบาย

กระตุนใหผูเรียนไดคิด ก็เปนเทคนิคอีกประการหน่ึงที่สามารถนําไปใชในการชี้แนวทางการเรียนรู

ได สรุปแลวในขั้นตอนน้ีผูออกแบบจะตองยึดหลักการจัดการเรียนรู จากสิ่งที่มีประสบการณเดิม

ไปสูเน้ือหาใหม จากสิ่งที่ยากไปสูสิ่งที่งายกวา ตามลําดับขั้น สิ่งที่ตองพิจารณาในการชี้แนะแนว

ทางการเรียนในขั้นน้ี มีดังน้ี 

1.  บทเรียนควรแสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเน้ือหาความรู และ

ชวยใหเห็นวาสิ่งยอยน้ันมีความสัมพันธกับสิ่งใหญอยางไร 

2.  ควรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งใหมกับสิ่งที่ผูเรียนมีประสบการณ

ผานมาแลว 

3.  นําเสนอตัวอยางที่แตกตางกัน เพื่อชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหมใหชัดเจน

ข้ึน เชน ตัวอยางการเปดหนากลองหลายๆ คา เพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรูรับแสง เปน

ตน 

4.  นําเสนอตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่ถูกตอง เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง 

เชน นําเสนอภาพไม พลาสติก และยาง แลวบอกวาภาพเหลาน้ีไมใชโลหะ 

5.  การนําเสนอเน้ือหาที่ยาก ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม ถา

เปนเน้ือหาที่ไมยากนัก ใหนําเสนอตัวอยางจากนามธรรมในรูปธรรม 

6.  บทเรียนควรกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิมที่ผานมา 

6.   กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  

นักการศึกษากลาววา  การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันเกี่ยวของ

โดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวม

กิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเน้ือหา และรวมตอบคําถาม จะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธี

อานหรือคัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขอไดเปรียบ

กวาโสตทัศนูปการอ่ืนๆ เชน วิดีทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง เปนตน ซึ่งสื่อการเรียนการสอน

เหลาน้ีจัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได (Non-interactive Media) แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการ

ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมเหลาน้ีเองที่ไม



 
 

38 
 

ทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย เมื่อมีสวนรวม ก็มีสวนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ยอมมีสวนผูก

ประสานใหความจําดีขึ้น  สิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อใหการจําของผูเรียนดีขึ้น ผูออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกระทํากิจกรรมในบทเรียนอยางตอเน่ือง 

โดยมีขอแนะนําดังน้ี 

1.  สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองตอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตลอด

บทเรียน เชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ รวมทดลองในสถานการณจําลองเปนตน 

2.  ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสในการพิมพคําตอบหรือเติมขอความสั้นๆ เพื่อเรียก

ความสนใจ แตไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบที่ยาวเกินไป 

3.  ถามคําถามเปนชวงๆ สลับกับการนําเสนอเน้ือหา ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะเน้ือหา 

4.  เรงเราความคิดและจินตนาการดวยคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใช

ความเขาใจมากกวาการใชความจํา 

5.  ไมควรถามคร้ังเดียวหลายๆ คําถาม หรือถามคําถามเดียวแตตอบไดหลาย

คําตอบ ถาจําเปนควรใชคําตอบแบบตัวเลือก 

6.  หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําหลายๆ คร้ัง เมื่อผูเรียนตอบผิดหรือทําผิด 2-3 คร้ัง 

ควรตรวจปรับเน้ือหาทันที และเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอ่ืนตอไป 

7.  เฟรมตอบสนองของผูเรียน เฟรมคําถาม และเฟรมการตรวจปรับเน้ือหา ควร

อยูบนหนาจอภาพเดียวกัน เพื่อสะดวกในการอางอิง กรณีน้ีอาจใชเฟรมยอยซอนขึ้นมาในเฟรม

หลักก็ได 

8.  ควรคํานึงถึงการตอบสนองที่มีขอผิดพลาดอันเกิดจากการเขาใจผิด เชน การ

พิมพตัว L กับเลข 1 ควรเคาะเวนวรรคประโยคยาวๆ ขอความเกินหรือขาดหายไป ตัวพิมพใหญ

หรือตัวพิมพเล็กเปนตน 

7.  ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 

ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะกระตุนความสนใจจาก

ผูเรียนไดมากขึ้น ถาบทเรียนน้ันทาทาย โดยการบอกเปาหมายที่ชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวา

ขณะน้ันผูเรียนอยูที่สวนใด หางจากเปาหมายเทาใด  การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวย

ภาพจะชวยเรงเราความสนใจไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะถาภาพน้ันเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน อยางไรก็ตาม 

การใหขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือกราฟกอาจมีผลเสียอยูบางตรงที่ผูเรียนอาจตองการดูผล วาหาก

ทําผิด แลวจะเกิดอะไรขึ้น ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวน

คอสําหรับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือยๆ โดยไม
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สนใจเน้ือหา เน่ืองจากตองการดูผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเลี่ยงก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพ

ในทางบวก เชน ภาพเลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน 

ซึ่งจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทาน้ัน หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรขึ้น อยางไรก็ตามถาเปน

บทเรียนที่ใชกับกลุมเปาหมายระดับสูงหรือเน้ือหาที่มีความยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียน

หรือกราฟจะเหมาะสมกวา  สิ่งที่ตองพิจารณาในการใหขอมูลยอนกลับ มีดังน้ี 

1. ใหขอมูลยอนกลับทันที หลังจากผูเรียนโตตอบกับบทเรียน 

2.  ควรบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคําถาม คําตอบและ

การตรวจปรับบนเฟรมเดียวกัน 

3.  ถาใหขอมูลยอนกลับโดยการใชภาพ ควรเปนภาพที่งายและเกี่ยวของกับเน้ือหา 

ถาไมสามารถหาภาพที่เกี่ยวของได อาจใชภาพกราฟกที่ไมเกี่ยวของกับเน้ือหาก็ได 

4.  หลีกเลี่ยงการใชผลทางภาพ (Visual Effects) หรือการใหขอมูลยอนกลับที่ต่ืน

ตาเกินไปในกรณีที่ผูเรียนตอบผิด 

5.  อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับ เชนคําตอบถูกตอง และคําตอบผิด 

โดยใชเสียงที่แตกตางกัน แตไมควรเลือกใชเสียงที่กอใหเกิดลักษณะการเหยียดหยาม หรือดูแคลน 

ในกรณีที่ผูเรียนตอบผิด 

6.  เฉลยคําตอบที่ถูกตอง หลังจากที่ผูเรียนตอบผิด 2 - 3 คร้ัง ไมควรปลอยเวลาให

เสียไป 

7.  อาจใชวิธีการใหคะแนนหรือแสดงภาพ เพื่อบอกความใกล - ไกลจากเปาหมาย 

8.  พยายามสุมการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อเรียกความสนใจตลอดบทเรียน 

8.   ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 

การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรียกวา การ

ทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) เปนการเปดโอกาสใหผู เรียนไดทดสอบความรูของตนเอง 

นอกจากน้ีจะยังเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษา

ในบทเรียนตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปน

สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกประเภท  นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว 

การทดสอบยังมีผลตอความคงทนในการจดจําเน้ือหาของผูเรียนดวย แบบทดสอบจึงควรถามแบบ

เรียงลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมีหลายหัวเร่ืองยอย อาจแยกแบบทดสอบ

ออกเปนสวนๆ ตามเน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวา

ผูออกแบบบทเรียนตองการแบบใด  สิ่งที่ตองพิจารณาในการออกแบบทดสอบหลังบทเรียน มีดังน้ี 
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1.  ชี้แจงวิธีการตอบคําถามใหผูเรียนทราบกอนอยางชัดเจน รวมทั้งคะแนนรวม 

คะแนนรายขอ และรายละเอียดที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เชน เกณฑในการตัดสินผล เวลาที่ใชในการตอบ

โดยประมาณ 

2.   แบบทดสอบตองวัดพฤติกรรมตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 

และควรเรียงลําดับจากงายไปยาก 

3.  ขอคําถามคําตอบ และการตรวจปรับคําตอบ ควรอยูบนเฟรมเดียวกัน และ

นําเสนออยางตอเน่ืองดวยความรวดเร็ว 

4.  หลีกเลี่ยงแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ใหผูเรียนพิมพคําตอบยาว ยกเวนขอสอบที่

ตองการทดสอบทักษะการพิมพ 

5. ในแตละขอ ควรมีคําถามเดียว เพื่อใหผูเรียนตอบคร้ังเดียว ยกเวนในคําถามน้ัน

มีคําถามยอยอยูดวย ซึ่งควรแยกออกเปนหลายๆ คําถาม 

6.  แบบทดสอบควรเปนขอสอบที่มีคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนกดี ความยากงาย

เหมาะสมและมีความเชื่อมั่นเหมาะสม 

7.  อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชน ถาคําตอบที่ตองการเปน

ตัวอักษรแตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมควรชี้วาคําตอบน้ันผิด และไมควร

ตัดสินคําตอบวาผิด หากผิดพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็กแทนที่จะเปนตัวพิมพใหญ 

เปนตน 

8.  แบบทดสอบชุดหน่ึงควรมีหลายๆ ประเภท ไมควรใชเฉพาะขอความเพียง

อยางเดียว ควรเลือกใชภาพประกอบบาง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ 

9.  สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 

การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในขั้นตอนสุดทายที่บทเรียนจะตอง

สรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียน

ตองชี้แนะเน้ือหาที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอใน

บทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนตอไป  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ในขั้นน้ี มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  สรุปองคความรูเฉพาะประเด็นสําคัญๆ พรอมทั้งชี้แนะใหเห็นถึงความสัมพันธ

กับความรูหรือประสบการณเดิมที่ผูเรียนผานมาแลว 

2.  ทบทวนแนวคิดที่สําคัญของเน้ือหา เพื่อเปนการสรุป 

3.  เสนอแนะเน้ือหาความรูใหม ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 



 
 

41 
 

4.  บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาเน้ือหาตอไป 

ขั้นตอนการสอนทั้ง 9 ประการของ Robert Gagné เปนมโมติกวางๆ แตก็สามารถ

ประยุกตใชไดทั้งบทเรียนสําหรับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เทคนิคอีกอยางหน่ึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียที่ใชเปน

หลักพื้นฐานก็คือ การทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกใกลเคียงกับการเรียนรูโดยผูสอนในชั้นเรียน โดย

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับการใชงานของคอมพิวเตอรใหมากที่สุด 

7.  ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการตรวจสอบวาบทเรียนที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนเพียงใด ซึ่งแนวคิดในการประเมินมีหลายวิธี แตวิธีการประเมิน

ที่นาเชื่อถืออยางหน่ึงคือวิธีการประเมินที่ใชกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา  ซึ่งมีวิธีการประเมินโดยใช

ผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนผูประเมินคุณภาพ

บทเรียนที่สรางขึ้นในเบื้องตน    หลังจากน้ันจึงนําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับผูเรียนโดยการใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

สรางขึ้น  ระหวางเรียนแตละตอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน   และหลังจากเรียนเสร็จทั้ง

หมดแลวใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการเรียนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนและการทําแบบทดสอบจะเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 

องอาจ ชาญเชาว (2544: 48) ใหความหมายของ การหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชตามขั้นตอนที่

กําหนดไวเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแลวจึงนําไปใชจริง ทั้งน้ีเหตุที่ตองหาประสิทธิภาพของบทเรียน

มัลติมีเดียเพื่อ  

 1. เพื่อใหมีความมั่นใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีคุณภาพ  

2. เพื่อใหมีความแนใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน สามารถทําใหการ

เรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง 

  3.  การทดสอบประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันในการสํา เนาบทเ รียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวนมากเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหน่ึงของชุดการ

เรียนการสอน ดังน้ันคุณสมบัติตาง ๆ ของชุดการเรียนการสอนจึงเปนคุณสมบัติของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดวย 

ผูวิจัยไดสูตร  E1/E2   ในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ

มัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด  คือ  85/85  (เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต.2528, หนา 294 – 295) 
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สรุปไดวาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คือ ความสามารถของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูระหวางกระบวนการและหลังกระบวนการ

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ 85/85 โดยกําหนดตัวเลขเปนรอย

ละของคาคะแนนเฉลี่ย มีคาดังน้ี 

 85 ตัวแรก (E1) หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งมีคารอยละของคะแนน

เฉลี่ย ที่ผูเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสามารถทําคะแนน

ในบทเรียนไดถูกตองโดยเฉลี่ยเปนรอยละ 85 ของคะแนนเต็ม  

85 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย          

ที่ผูเรียนทําแบบทดสอบรวมหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสามารถทําคะแนน

ในบทเรียนไดถูกตองโดยเฉลี่ยเปนรอยละ 85 ของคะแนนเต็ม  

 

ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theoy) 

เปนแนวคิดของสกินเนอร (Skinner) เชื่อวา  จิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร

ของพฤติกรรมมนุษย (Scientific  Study  of  Human  Behavior) และการเรียนรูของมนุษยเปนที่

สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก  มีแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและ

การตอบสนอง (Stimuli  and  Response)  เชื่อวาการตอบสนองกับสิ่งเราของมนุษยจะเกิดควบคูกัน

ในชวงเวลาที่ เหมาะสม  การเรียนรูของมนุษยเปนพฤติกรรมแบบอาการกระทํา (Operant  

Conditioning)  ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement)  เปนตัวการ  ทฤษฎีน้ีสงผลตอการเรียนการสอน

ที่สําคัญ  ในลักษณะที่การเรียนเปนชุดของพฤติกรรมซึ่งจะตองเกิดขึ้นตามลําดับที่แนชัด  ผูเรียนจะ

บรรลุวัตถุประสงคไดตองมีการเรียนตามขั้นตอนเปนวัตถุประสงค ๆ ไปผลที่ไดจากการเรียน                  

ขั้นแรกน้ีจะเปนพื้นฐานในการเรียนของขั้นตอๆ ไปในที่สุด 

คอมพิวเตอรมัลตที่ออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  มีโครงสรางของ

บทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) โดยจะไดรับการเสนอเน้ือหาในลําดับที่เหมือนกันและ

ตายตัว ซึ่ง ไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่ ดี  และผู เรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  มีการต้ังคําถามผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  หากตอบถูกก็จะไดรับการตอบสนองในรูปผล

ปอนกลับทางบวกหรือรางวัล (Reward)  หากผูเรียนตอบผิดจะไดรับการตอบสนองในรูปของผล

ปอนกลับในทางลบและคําอธิบายหรือการลงโทษ  (Punishment)  ซึ่งผลปอนกลับน้ีถือเปนการ

เสริมแรงเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ   
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2.   ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 

      เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky)  เชื่อวา  พฤติกรรมมนุษยเปนเร่ืองของภายใน

จิตใจมนุษยมีความนึกคิด  มีอารมณ  และมีความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป การออกแบบการ

เรียนการสอนก็ควรจะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย แนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองความ

ทรงจํา  ไดแก   ความแตกตางระหวางความทรงจําระยะสั้น   ระยะยาว   และความคงทนของการจํา 

(Short  term  memory,  Long  term  memory,   and Retention)   แนวคิดที่เกี่ยวกับการแบงประเภท

ความรูออกเปน 3 ลักษณะ  คือ 

        5.2.1    ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน  (Procedural  Knowledge) ซึ่งไดแก  

ความรูที่อธิบายวาทําอยางไร  และเปนองคความรูที่ตองการลําดับการเรียนรูที่ชัดเจน 

        5.2.2    ความรูในลักษณะเปนการอธิบาย (Declarative  Knowledge) ซึ่งไดแก  

ความรูที่อธิบายวาคืออะไร 

        5.2.3    ความรูในลักษณะเปนเงื่อนไข  (Condition  Knowledge)  ซึ่งไดแก  ความรู

ที่อธิบายเกี่ยวกับวาเมื่อไรและทําไม 

ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะสาขา  (Branching) ของ

คราวเดอร  (Crowder)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกตามแนวความคิดของพฤติกรรมนิยม

แลว จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของตัวเอง การเลือกลําดับของการ

นําเสนอเน้ือหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน   มีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะสาขา  โดยผูเรียน

ทุกคนจะไดรับการเสนอเน้ือหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน  ขึ้นอยูกับความสามารถ  ความถนัด  และ

ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 

3.   ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema  Theory) 

 เชื่อวาโครงสรางภายในความรูที่มนุษยมีอยู  มีลักษณะเปนโหนดหรือกลุมที่มีการ

เชื่อมโยงกันอยู  การที่มนุษยเรียนรูอะไรใหม ๆ น้ัน  มนุษยจะนําความรูใหมที่เพิ่งไดรับน้ันไป

เชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม (Pre-existing  Knowledge)  หนาที่โครงสรางของความรูน้ีคือ  

การนําไปสูการรับรูขอมูล (Perception) การรับรูขอมูลน้ันจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาด

โครงสรางความรู  (Schema  Theory)  เพราะการรับรูขอมูลน้ันเปนการสรางความหมายโดยการ

ถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม  ในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนโดยเหตุการณ

หน่ึง ๆ เกิดการเชื่อมโยงความรูน้ัน ๆ เขาดวยกัน  การรับรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูเน่ืองจากไมมีการ

เรียนรูใดเกิดขึ้นได  โดยปราศจากการรับรูโครงสรางความรูยังชวยในการระลึก  (recall)  ถึงสิ่งตาง 

ๆ ที่เราเคยเรียนรูมา (Anderson,  1984)   
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4.  ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive  Flexibility) 

 เชื่อวาความรูแตละองคความรูมีโครงสรางที่แนชัดและสลับซับซอนมากนอยแตกตาง

กันไป  องคความรูบางประเภทสาขาวิชา  เชน  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรกายภาพ  ถือวาเปนองค

ความรูประเภทมีโครงสรางตายตัวไมสลับซับซอน (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะ

ตรรกะและความเปนเหตุเปนผลที่แนนอนของธรรมชาติขององคความรู  องคความรูบางประเภท

สาขาวิชา เชน จิตวิทยาถือวาเปนองคความรูที่ไมมีโครงสรางตายตัวสลับซับซอน (ill-structured 

Knowledge  Domains) เพราะไมเปนเหตุเปนผลของธรรมชาติขององคความรู  (West  and  Others, 

1991)   การแบงลักษณะโครงสรางขององคความรูตามประเภทสาขาวิชา  ไมสามารถหมายรวมไป

ทั้งองคความรูในวิชาหน่ึง ๆ ทั้งหมด  บางสวนขององคความรูบางประเภทสาขาวิชาที่มีโครงสราง

ตายตัว  ก็สามารถที่จะเปนองคความรูประเภทที่ไมมีโครงสรางตายตัวไดเชนกัน  แนวคิดในเร่ือง

ยืดหยุนทางปญญาน้ี  สงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ

ตอบสนองตอโครงสรางองคความรูที่แตกตางกัน  ซึ่งไดแกแนวความคิดในเร่ืองการออกแบบ

บทเรียนแบบสื่อหลายมิติน่ันเอง 

ทฤษฎีโครงสรางความรูและความยืดหยุนทางปญญา  สงผลตอการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันในลักษณะใกลเคียงกัน  กลาวคือ  ทฤษฎีทั้งสองตางสนับสนุน

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงสรางการนําเสนอเน้ือหาคอมพิวเตอรชวยสอน  ในลักษณะสื่อ

หลายมิติ   การจัดระเบียบโครงสราง การนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติจะตอบ 

สนองตอวิธีการเรียนรูของมนุษย  ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรู

ที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี  ตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู  การนําเสนอเน้ือหาบทเรียน

ในลักษณะสื่อหลายมิติยังสามารถที่จะตอบสนองความแตกตางของโครงสรางขององคความรูที่ไม

ชัดเจน  หรือมีความสลับซับซอนซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญาไดอีกดวย  การจัด

ระเบียบโครงสรางการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนลักษณะสื่อหลายมิติ  จะใหผูเรียนทุกคนมีอิสระใน

การควบคุมการเรียนของตน (Learner  control)  ตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  และ

พื้นฐานความรูของตน  คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีทั้งสองน้ีก็มีโครงสราง

ของบทเรียนแบบสื่อหลายมิติในลักษณะโยงใย  โดยผูเรียนทุกคนไดรับการเสนอเน้ือหาในลําดับที่

ไมเหมือนกันและไมตายตัว  โดยเน้ือหาที่จะไดรับการนําเสนอจะขึ้นอยูกับความสามารถ  ความ

ถนัด  และความสนใจของผูเรียน  ความแตกตางที่สําคัญระหวางการออกแบบตามแนวคิดของ

ทฤษฎีปญญานิยมก็คือ  คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทั้งสองน้ีจะให

อิสระแกผู เรียน  ในการควบคุมการเรียนของตนมากวา  เน่ืองจากการออกแบบที่สนับสนุน

โครงสรางความสัมพันธของเน้ือหาที่ลึกซึ้ง  และสลับซับซอน (Criss-Crossing  Relationship)  
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หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 

หลักสูตรรายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอรตรวจและ กําจัดไวรัส แกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชนสํารองและ

ปองกันความเสียหายของขอมูล การกูคืนขอมูล 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร 

2. ประกอบและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร  

3. ตรวจสอบและแกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน  

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร  

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  

2. ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรมตามลักษณะงาน  

3. บํารุงรักษาอุปกรณและแกปญหาคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชน 

หนวยสมรรถนะ 

1. องคประกอบของคอมพิวเตอร 

1.1 บอกหลักการทํางานขององคประกอบของคอมพิวเตอร 

1.2 แยกแยะองคประกอบของคอมพิวเตอร  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 

1.1  งานวิจัยในประเทศ 

จรัสศรี หัวใจ (2539 : 98-99) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย  

วิชาชีพคอมพิวเตอร   หลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตนและการใชระบบคําสั่ง DOS สําหรับนักเรียน

ศึกษานอกโรงเรียน ผลการทดลองพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ 80.09/79.76  นักศึกษามีความ

คิดเห็นตอบทเรียนในระดับเห็นดวยอยางมาก นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูเทากับ 26.57 

เปอรเซ็นต ดัชนีประสิทธิผล .5493 
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อินทิรา  ชูศรีทอง (2541 : 93-94)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนระบบมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ือง บทประยุกต ผลการทดลองพบ   

วาบทเรียนมีประสิทธิภาพ 86.88 เปอรเซ็นต ดัชนีประสิทธิผล 0.77 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ

ทดลองสูงกวากอนทดลอง และนักเรียนชอบการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ป  ยะธิดา คุณะดิลก  (2542 : บทคัดยอ)  ไดวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาศิลปะกับชีวิต 3 เร่ืองการฟอนรํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 

2 พบวา โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.19 %  และ

นักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีความคิดเห็นวา  แบบเรียนดังกลาวมีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก 

สุวิทย กิริยะ (2542 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสุข

ศึกษา เร่ืองโรคเอดส สําหรับนักเรียนชั้นปริญญาตรี ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเสนอที่พัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ 83.2/82.83  แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นน้ี ทําใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู เฉลี่ยรอยละ 83.2 และมีประสิทธิภาพในเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผูเรียนมาเฉลี่ยรอยละ 82.3 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

พงษพิพัฒน  สายทอง (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนบน

ระบบเครือขาย  วิชาการวิจัยและทฤษฏีเทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นิสิตหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 42 คน  

แบงออกเปนกลุมทดลอง 21 คน  กลุมควบคุม 21 คน  ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย เพื่อ

นํามาใชในการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูของ

กลุมทดลอง  และกลุมควบคุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช t-test (Independent Sample)  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบน

เครือขายที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.15  มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.49  ผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนระบบเครือขาย มีความคงทนในการเรียนรูหลังการเรียนผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็น

ดวยมากผูเรียนที่เรียนบทเรียนบนเว็บ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา 

ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บ มีความคงทนในการเรียนสูง

กวาผูเรียนดวยวิธีสอนปกติ 

คมธัช  รัตนคช  (2551 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ไดบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.75/80.67  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  
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และคะแนนทดสอบของกลุมตัวอยางหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําควบกล้ํา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สูงกวาคะแนนทดสอบกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประมุข บุญศิลป  (2553 : บทคัดยอ)  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองโดยมีครูเปนที่ปรึกษาและชี้แนะแนว

ทางการเกิดทักษะกระบวนการที่มีระบบขั้นตอน มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาการเรียนรู

ของ ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายการจัดการศึกษาแบบผูเรียนเปนสําคัญ 

วิชาเทคโนโลยีเพื่อชีวิต โดยใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อ ชีวิต 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และศึกษาเจตคติที่มีตอ บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาว ของนักศึกษาจํานวน 30 คน ที่เรียนในวิชาเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2553 เคร่ืองมือที่ใชในการ ทดลอง คือ บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเทคโนโลยีเพื่อชีวิต จํานวน 4 หนวย การสอน สําหรับใชในการ

เรียนการสอน 8 คาบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.21 ถึง 0.54 คาอํานาจจําแนก (B) ระหวาง 

0.37 ถึง 0.89 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.73 การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ สมมุติฐานใช t-test (Dependent Samples)  

ผลการวิจัยพบวา  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ซึ่งจัด การศึกษาแบบผูเรียน

เปนสําคัญมีประสิทธิภาพเทากับ 83.53/88.00  

2. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉลี่ย  

หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

นักศึกษา  

มีเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวม ดานมีประโยชน และดานมีความ 

เหมาะสมอยูในระดับดี 

1.2  งานวิจัยตางประเทศ 

เมอเรลล  (Merrell. 1984 : 3502-A) ไดทําการศึกษาผลของการใช คอมพิวเตอรชวยสอนที่

มีตอความสามารถดานพุทธิพิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระดับ เกรด 3 ถึง 5 ในวิชา

คณิตศาสตรและการอาน โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 67 คน จาก 5 โรงเรียน แบงออกเปน 3 กลุม 

โดยให  
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กลุมที่ 1 ไดรับการสอนโดยตรงจากคอมพิวเตอรชวยสอน  

กลุมที่ 2 มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรชวยสอน แตไมไดใช  

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยตรงในเน้ือหาที่ทําการสอน  

กลุมที่ 3 ไดรับการสอนโดยไมไดใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ 1 มีความสามารถดานพุทธิพิสัยสูงกวากลุมที่ 2 และกลุม

ที่ 2 สูงกวากลุมที่ 3 โดยนักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนดาน คณิตศาสตร ไมมีความ

แตกตางกันเมื่อจําแนกกลุมดวยเกรด ความฉลาด หรือเพศ แตมี ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อ

จําแนกตามชุมชน สวนนักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอร ชวยสอนดานการอาน ไมมีความแตกตาง

กันจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อจําแนก ตามชุมชนและเพศ แตมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญจากการสังเกตเมื่อจําแนกตามเกรด และความฉลาด 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

  

ในการวิจัยคร้ังน้ี  การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน

ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การดําเนินการวิจัย 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร   

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                     

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   ปการศึกษา 2560    

 กลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปที่ 3/14   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   ปการศึกษา 2560   จํานวน  27  คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหา และดาน

เทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 



 
 

50 
 

การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  ไดมีวิธีการดังน้ี 

1. ขั้นรวบรวมขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานการวิจัยและพัฒนา 

2. ขั้นการวางแผนพัฒนา ผูวิจัยนําเน้ือหา เร่ือง องคประกอบคอมพิวเตอร มาใชใน

การการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยตัวอักษร รูปภาพ ภาพน่ิง เสียงบรรยาย 

ภาพเคลื่อนไหว และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนซึ่งมีขั้นตอนและหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชา การสรางภาพเคลื่อนไหวเบื้องตน เพื่อความเขาใจ

จุดมุงหมายของเน้ือหา 

2.2 ศึกษาเน้ือหาของคําอธิบายรายวิชา  จุดประสงครายวิชา  และมาตรฐาน

รายวิชา  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

2.3 ศึกษาโปแกรม Adobe Captivate เพื่อใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

2.4 ทําการวิเคราะหและรวบรวมเน้ือหาตามหลักสูตร 

2.5 สรางแบบฝกหัดระหวางเรียนเปนแบบจับคู จํานวน 10 ขอ และตอบสั้น 5 ขอ

ใหครอบคลุมเน้ือหา 

2.6 นําแบบฝกหัดระหวางเรียนที่สรางขึ้นเสนอผูตอเชี่ยวชาญดานเน้ือหา                 

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง จํานวน 3 ทาน แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

2.7 เขียนสคริปตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบคอมพิวเตอร  

ทําตามแผนผังเชื่อมโยงบท (Flowchart) 

2.8 ออกแบบปุม สัญลักษณ ตัวอักษร ฉากหลัง สี และสวนประกอบตาง ๆ  

2.9 รวบรวมและเตรียมสวนประกอบตางๆ  ทั้งอักษร (Text)  ภาพน่ิง Picture)  

และเสียง(Sound) 

2.10  จัดขอมูลใหเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการใชงาน รวมทั้งตรวจสอบความ

ครบถวนของขอมูลที่จะตองใชทั้งหมด 

2.11  นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาจัดเรียง เพื่อเพิ่มคําสั่งตางๆ ใหทํางานตอเน่ืองกัน 

หรือโตตอบกับผูเรียน การเร่ิมใชงาน การเลิกใชงาน ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 
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2.12  ทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ              

ดานเน้ือหา  และดานเทคโนโลยีการศึกษาดานละ  3  คน ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ศึกษาหลักสูตรและขอบขายของเน้ือหาที่นํามาใชในบทเรียนอยางละเอียด 

2. กําหนดจุดมุงหมายของเน้ือหาที่ใชในการสอน 

3. ศึกษาเอกสารตางๆ  ดานวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    

เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ  

ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู ความจํา ความเขาใจ ครอบคลุมเน้ือหา 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยนําแบบทดสอบเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจ

พิจารณาความสอดคลองกับหลักสูตรและเน้ือหา ตลอดจนความถูกตองในการสรางแบบทดสอบ 

เร่ือง องคประกอบคอมพิวเตอร  แลวนําผลการพิจารณามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14    จํานวน 27 คน แลวทําการตรวจสอบใหคะแนน ขอที่ถูก ขอละ 1 คะแนน 

ขอใดตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกินกวา 1 คําตอบในขอเดียวกัน ให 0 คะแนน  

6. นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นดําเนินการทดลอง  

 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.  ผูวิจัยไดออกแบบ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปน               

2 ด าน ดัง น้ี   (1)  แบบประเมินดานเ น้ือหา  (2)  แบบประเมินดานเทคโนโลยีการศึกษา                     

แบบประเมินทั้ง 2 ดานเปนแบบประเมินคุณภาพ ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังน้ี 

5   หมายถึง  คุณภาพดีมาก 

4      หมายถึง  คุณภาพดี 

3       หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 

2       หมายถึง  ตองปรับปรุง 

1       หมายถึง  ไมมีคุณภาพ 

3. นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ออกแบบขึ้นปรึกษา

อาจารยประจําศูนยวิจัย เพื่อพิจารณาและขอขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 
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4. ปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพดังกลาวตามคําแนะนํา และขอเสนอแนะของ

อาจารยประจําศูนยวิจัยจนไดแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพ 

5. นําแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  3  คน  และ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  3  คน  ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

6. นําผลประเมินคุณภาพมาหาคาเฉลี่ย เพื่อวิเคราะหคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย  4.51  -  5.00   หมายถึง   คุณภาพดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  3.51  -  4.50   หมายถึง   คุณภาพดี 

คะแนนเฉลี่ย  2.51  -  3.50   หมายถึง   คุณภาพปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  1.51  -  2.50   หมายถึง   ตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย  1.00  -  1.50   หมายถึง   ไมมีคุณภาพ 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองมีคาเฉลี่ย 3.51  ขึ้นไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูวิจัยได

ดําเนินการทดลองมีขั้นตอนดังน้ี 

 การทดลอง   โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  27  คน  ใหนักศึกษาทํา

แบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบคอมพิวเตอร  

ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  โดยนักศึกษา  1  คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร  1  เคร่ือง  ซึ่งนักศึกษา

จะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปดวย  เมื่อศึกษาจบบทเรียน  นักศึกษาตองทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แลวนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   นําคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัด

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85 โดยใชสูตร E1/E2 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ันผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเกณฑสถิติ

พื้นฐาน  คารอยละ,  คาเฉลี่ย,  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังน้ี 

   คารอยละ  โดยใชสูตร 

 

𝑃 =
f
n

 

 

 เมื่อ     𝑃       แทน คารอยละ  

       f         แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ  

       n        แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  

 

 คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร 

 

�̅� =
∑𝑥
N

 

 

  เมื่อ         �̅�          แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

                 ∑𝑥     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    N       แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 

 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร 

 

𝑆.𝐷 = �
𝑁∑𝑓𝑥2 − (∑𝑓𝑥)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

 

  เมื่อ      𝑆.𝐷     แทนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                  N      แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 

              𝑥             แทนคาคะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

          𝑓            แทนคาความถี่ 
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 2.   สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนใชสูตร T-test  

(Paired – samples Test)  โดยใชสูตรดังน้ี  

 

𝑡 =
∑𝐷

�𝑛∑𝐷
2 − (∑𝐷)2
𝑛 − 1

 

เมื่อ     𝑡            แทนคาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต   

              𝐷           แทนคาผลตางระหวางคูคะแนน 

                    ∑𝐷     แทนผลรวมของคาผลตางระหวางคูคะแนน 

              𝑛     แทนจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 

3.  การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  85/85 โดยใชสูตร E1/E2  (เสาวนีย     

สิกขาบัณฑิต,  2528:  295)  

 

𝐸1 = (
∑𝑥
𝑛
𝐴

) × 100 

 

เมื่อ     𝐸1          แทนประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่

นักเรียนทําแบบทดสอบยอยระหวางเรียนไดถูกตอง   

∑𝑥      แทนคะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบยอยระหวางเรียน

ไดถูกตอง 

𝑛            แทนจํานวนผูเรียน 

𝐴           แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียน 

 

 

 

 



 
 

55 
 

 

𝐸2 = (
∑𝑦
𝑛
𝐵

) × 100 

 

เมื่อ    𝐸2           แทนประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย  ที่

นักเรียนทําแบบทดสอบรวมหลังเรียนไดถูกตอง 

∑𝑦         แทนคะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 𝑛  แทนจํานวนผูเรียน 

𝐵    แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14   เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร   วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1.   เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  ผูวิจัยนําเสนอผลการเคราะห

ขอมูลโดยแบงเปน  3  ขั้นตอน  ดังน้ี 

 ตอนที่  1    ผลการประเมินคุณภาพและผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร    สํ าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14    

1.1   ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.2   ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

ตอนที่  2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร     

 

ตอนท่ี  1    ผลการประเมินคุณภาพและผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร   สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปท่ี 3/14   

1.1  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผู วิ จัยไดสร างบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง องคประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  เรียบรอยแลว  นําไปให

ผู เชี่ยวชาญดานเน้ือหา  จํานวน 3 ทาน  และผู เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา                    

จํานวน 3 ทาน  เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินมีดังตารางที่  1 

และ 2  ดังน้ี 
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ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  3/14  โดย

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

รายการประเมิน                คาเฉลี่ย        ระดับคุณภาพ 

1. บทเรียนมีเน้ือหาสอดคลองตามหลักสูตร   4.67   ดีมาก 

2. ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา                   5.00   ดีมาก 

3. ความถูกตองของเน้ือหา      4.33   ดี 

4. ความชัดเจนในการนําเสนอเน้ือหา    4.67   ดีมาก 

5. ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง     4.00   ดี 

6. ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน     4.00   ดี 

7. ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน    4.33   ดี 

8. ความถูกตองของการใชภาษา                   4.00   ดี 

9. ความเหมาะสมของการใชภาษากับระดับผูเรียน   4.33   ดี 

คาเฉลี่ยโดยรวม    4.37   ดี 

 

 จากตารางที่ 1  การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3/14   โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหา  พบวา คุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.37  

หมายความวา  มีคุณภาพในระดับดี โดยพบวา  ลําดับที่ 1  มี 1 รายการประเมิน คือ บทเรียนมี

เน้ือหาสอดคลองตามหลักสูตร (𝑋 � = 5.00)  ลําดับที่ 2  มี 2 รายการประเมิน คือ  ลําดับขั้นในการ

นําเสนอเน้ือหา และความชัดเจนในการนําเสนอเน้ือหา (𝑋 � = 4.67)   ลําดับที่ 3  มี 3 รายการ

ประเมิน คือ ความถูกตองของเน้ือหา,  ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน,  และความเหมาะสม

ของการใชภาษากับระดับผูเรียน (𝑋 � = 4.33)  ลําดับที่ 4  มี 3 รายการประเมิน คือ ความนาสนใจใน

การดําเนินเร่ือง,  ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน และความถูกตองของการใชภาษา                     

(𝑋 � = 4.00)  โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาใหขอเสนอแนะในการ ปรับปรุงแกไข คือ ควรมีเน้ือหา

เพิ่มเติม ซึ่งผูวิจัยไดทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาเรียบรอยแลว 
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ตารางที่  2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  องคประกอบของคอมพิวเตอร    

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา 

รายการประเมิน                    คาเฉลี่ย       ระดับคุณภาพ 

1. ดานการนําเสนอบทเรียน          4.87    ดีมาก 

1.1 ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ        5.00    ดีมาก 

1.2 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน       4.67    ดีมาก 

1.3 ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน        4.67   ดีมาก 

1.4 ความนาสนใจของบทเรียน         5.00    ดีมาก 

1.5 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา        5.00    ดีมาก 

2. ดานภาพ ภาษา และเสียง          4.87    ดีมาก 

2.1 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย       5.00    ดีมาก 

2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเน้ือหา        5.00    ดีมาก 

2.3 ความถูกตองของภาษาที่ใช         4.67    ดีมาก 

2.4 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย         4.67    ดีมาก 

2.5 ความกลมกลืนของภาพและเสียงที่ใชในบทเรียน       5.00    ดีมาก 

3. ดานการออกแบบหนาจอ          4.92    ดีมาก 

3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย        5.00    ดีมาก 

3.2 ขนาดของตัวอักษรในการนําเสนอ        5.00    ดีมาก 

3.3 ความชัดเจนของการใชสีของตัวอักษร        5.00    ดีมาก 

3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลังของบทเรียน        4.67    ดีมาก 

  คาเฉลี่ยโดยรวม          4.89    ดีมาก 

 จากตารางที่   2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

องคประกอบของคอมพิวเตอร    สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3/14  โดย

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา  คุณภาพโดยรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.89  หมายความวา  มีคุณภาพในระดับดีมาก  โดยแบงเปน 3 ดาน ดังน้ี 
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1. ดานการนําเสนอบทเรียน มีระดับคุณภาพดีมาก (𝑋 � = 4.87) ซึ่งลําดับหัวขอตามคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแก  ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอ, ความนาสนใจของบทเรียน, 

ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา, ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน  และ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน  

2. ดานภาพ ภาษาและเสียง มีระดับคุณภาพดีมาก (𝑋 � = 4.87) ซึ่งลําดับหัวขอตามคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยไดแก ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย,  ความกลมกลืนของภาพ

และเสียงที่ใชในบทเรียน, ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเน้ือหา, ความถูกตองของภาษาที่ใช

และความชัดเจนของเสียงบรรยาย  

3. ดานการออกแบบหนาจอ มีระดับคุณภาพดีมาก (𝑋 � = 4.92) ซึ่งลําดับหัวขอตามคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย  ไดแก  รูปแบบของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย, ขนาดของตัวอักษรในการนําเสนอ 

และความชัดเจนของการใชสีของตัวอักษร,  ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นสีตางๆ  และความ

เหมาะสมของสีพื้นหลังของบทเรียน  

1.2   ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

      จากการบันทึกคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตารางเปรียบเทียบคะแนนดังตาราง 3  ดังน้ี 

ตารางที่  3  ผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักศึกษา คะแนนระหวางเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1 8 9 

2 9 10 

3 9 9 

4 9 9 

5 8 8 

6 9 8 

7 7 8 

8 8 7 

9 9 10 

10 9 8 

11 9 10 

12 10 10 
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นักศึกษา คะแนนระหวางเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

13 9 10 

14 8 8 

15 8 9 

16 9 9 

17 9 9 

18 8 8 

19 9 9 

20 9 8 

21 9 9 

22 8 10 

23 9 9 

24 8 10 

25 8 8 

26 7 7 

27 8 7 

รวม 230 236 

𝒙� 8.52 8.74 

S.D 0.70 0.98 

คาเฉลี่ยรอยละ 85.16 87.40 

 

 ผู วิ จัยได ดํา เนินการวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิ ติ   เพื่อพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับ

นักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  ตามเกณฑ 85/85  โดยใชสูตร E1/E2    

ซึ่งไดผลการวิเคราะห  ดังตาราง 4 ดังน้ี 
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ตารางที่  4    ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14   

รายการ จํานวนขอ นักศึกษา คะแนนรวม คาเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบระหวางเรียน (E1) 15 27 230 8.52 85.16 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (E2) 
10 27 236 8.74 87.40 

ประสิทธิภาพ (E1/E2) 85.16/87.40 

 จากตารางที่  4  แสดงคะแนนทดสอบระหวางเรียนรวม  230  คะแนน  คาเฉลี่ยเทากับ  

8.52 และมีประสิทธิภาพ (E1)  เทากับ 85.16  สวนคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม  

236  คะแนน  คาเฉลี่ยเทากับ 8.74 และมีประสิทธิภาพ (E2) เทากับ 87.40 จากผลการวิเคราะห

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ  85.16/87.40 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไว 

 

ตอนท่ี  2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร     

 จากการบันทึกคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน 

โดยมีตารางเปรียบเทียบคะแนนดังตาราง 5  ดังน้ี   

ตาราง 5 คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน 

นักศึกษา กอนเรียน หลังเรียน คะแนนความกาวหนา 

1 6 9 3 

2 7 10 3 

3 7 9 2 

4 6 9 3 

5 2 8 6 

6 2 8 6 

7 6 8 2 
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นักศึกษา กอนเรียน หลังเรียน คะแนนความกาวหนา 

8 6 7 1 

9 8 10 2 

10 4 8 4 

11 8 10 0 

12 8 10 2 

13 7 10 3 

14 6 8 2 

15 4 9 6 

16 5 9 4 

17 5 9 4 

18 4 8 5 

19 5 9 4 

20 6 8 2 

21 5 9 4 

22 6 10 4 

23 6 9 3 

24 8 10 2 

25 6 8 2 

26 5 7 3 

27 4 7 3 

รวม 152 236 84 

𝒙� 5.63 8.74 3.11 

S.D 1.843 0.984 1.423 

คาเฉลี่ยรอยละ 56.30 87.40 31.10 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน

เรียนและหลังเรียน ซึ่งไดผลการวิเคราะห  ดังตารางที่ 6 ดังน้ี 
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ตารางที่  6    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14   

ผลสัมฤทธิ์ นักศึกษา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

รวม 
คาเฉลี่ย S.D รอยละ t df Sig. 

กอนเรียน 27 10 152 5.63 1.843 56.30 
-11.358 26 0.000 

หลังเรียน 27 10 236 8.74 0.984 87.40 

  จากตารางที่  6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  พบวา มีความแตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 5.63 คิดเปน                    

รอยละ 56.30  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  17.94  คิดเปนรอยละ  89.71  และจากตาราง                

คา t  =   -11.358  คา df = 26  คา sig. = 0.000  ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา                   

หลังเรียนสูงกวาหลังเรียน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ  โดยมุงพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนการ

สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  โดยกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี   คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ปการศึกษา 2559   จํานวน  27  คน โดยใหศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ตอ 1 คน ซึ่งนักศึกษาจะตองทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนควบคูไปดวย  เมื่อศึกษาจบบทเรียน นักศึกษาตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  แลวนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  นําคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผลและมี

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.  ตัวแปรตน   (Independent Variables)   ไดแก การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร 

2.   ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ไดแก 

 2.1    ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 85/85 

 2.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

องคประกอบของคอมพิวเตอร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยี

การศึกษา 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1.  การประเมินคุณภาพและผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน  เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 

2/13  สถิติที่ใช  คือ  คาเฉลี่ย (𝑋�),  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และเกณฑประสิทธิภาพ  85/85  

โดยใชสูตร E1/E2     

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  องคประกอบของคอมพิวเตอรสถิติที่ใช  คือ  คาเฉลี่ย (𝑋�),  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D),    และคาสถิติ t-test  แบบ  Paired – samples Test 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังกลาว สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14   

2.  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  จากแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญมีดังน้ี 

2.1 คุณภาพจากการประเมินบทเรียนของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา พบวา บทเรียนมี

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี 

2.2 คุณภาพจากการประเมินบทเรียนของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

พบวา บทเรียนมีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก 

3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14 จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวา  

บทเรียนมีประสิทธิภาพโดยรวมเปน 85.16/87.40 

 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวา  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.3/14  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร  

สามารถนําไปอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนองคประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  โดยการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา

พบวา อยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา อยูในระดับดีมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.89 และประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2)  85.16/87.40  เปนไปตามเกณฑ

ประสิทธิภาพที่กําหนดไวคือ  85/85  สอดคลองกับงานวิจัยของ จรัสศรี หัวใจ (2539:      98-99) ได

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชาชีพคอมพิวเตอร   หลักสูตรคอมพิวเตอร

เบื้องตนและการใชระบบคําสั่ง DOS สําหรับนักเรียนศึกษานอกโรงเรียน ผลการทดลองพบวา

บทเรียนมีประสิทธิภาพ 80.09/79.76    สอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย กิริยะ (2542: บทคัดยอ) 

วิจัยเร่ืองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสุขศึกษา เร่ืองโรคเอดส สําหรับนักเรียนชั้น

ปริญญาตรี ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเสนอที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.2/82.83  แสดงวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นน้ี ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เฉลี่ยรอยละ 83.2 

และมีประสิทธิภาพในเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู เ รียนมาเฉลี่ยรอยละ 82.3 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80     สอดคลองกับงานวิจัยของคมธัช  รัตนคช  (2551: 

บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 

80.75/80.67  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80    และสอดคลองกับงานวิจัยของ

ประมุข บุญศิลป  (2553 : บทคัดยอ)  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ซึ่งผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองโดยมีครูเปนที่ปรึกษาและชี้แนะแนวทางการ

เกิดทักษะกระบวนการที่มีระบบขั้นตอน มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาการเรียนรูของ 

ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ โดยใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ซึ่งจัด การศึกษาแบบผูเรียนเปนสําคัญมี

ประสิทธิภาพเทากับ 83.53/88.00   

1. ผลดังกลาวชี้ใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขั้นตอนการสราง พัฒนา  และ

ปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถนําไปใชงานไดจริง  ซึ่งสงผลใหการเรียนการ

สอนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู  สอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑการหาประสิทธิภาพของ
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ  องอาจ ชาญเชาว (2544: 48)  กลาววา  ความหมายของการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไป

ทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไวเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแลวจึงนําไปใชจริง ทั้งน้ีเหตุที่ตองหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย  1)  เพื่อใหมีความมั่นใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมี

คุณภาพ   2)  เพื่อใหมีความแนใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน สามารถทําใหการเรียนการ

สอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง  และ  3)  การทดสอบประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันใน

การสําเนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวนมากเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน

สวนหน่ึงของชุดการเรียนการสอน ดังน้ันคุณสมบัติตาง ๆ ของชุดการเรียนการสอนจึงเปน

คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวย  องอาจ ชาญเชาว (2544: 48)  กลาววา  

ความหมายของการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การเอาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไวเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแลวจึง

นําไปใชจริง ทั้งน้ีเหตุที่ตองหาประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน  1)  เพื่อใหมีความมั่นใจวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีคุณภาพ   2)  เพื่อใหมีความแนใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนน้ัน สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง  และ  3)  การทดสอบ

ประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันในการสําเนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวนมากเน่ืองจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหน่ึงของชุดการเรียนการสอน   บทเรียนไดมีการพัฒนา

อยางเปนระบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีการจัดเน้ือหาใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  และวัยของผูเรียน โดยไดรับการตรวจสอบแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย  และผานการตรวจคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา

และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งขั้นตอนดังกลาวไดสอดคลองกับคํากลาวของ                    

บอรก  (Borg. 1979: 224 - 251)  คือ กําหนด รวบรวม วางแผน การออกแบบ ทดลอง ปรับปรุง และ

การนําไปใช ซึ่งจะทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี 

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการทดลองคร้ังน้ี พบวา ผูเรียนมีความสนใจ

เรียนกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความกระตือรือรน และต้ังใจเรียนเปนอยางดี 

ผูเรียนมีความชื่นชอบกับการโตตอบและสามารถควบคุมบทเรียนดวยตนเอง ทั้งน้ีเพราะคุณสมบัติ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําเสนอรูปแบบตางๆ เชน ขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

มีการเสริมแรงและสามารถใหขอมูลยอนกลับทันที เปนการชวยสรางความกระตือรือรนและ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนอยางมาก สามารถตอบสนองรูปแบบของการเรียนของนักเรียน

ที่แตกตางกันได ชวยสรางบรรยากาศที่นาสนใจในการเรียนและดึงดูดความสนใจของนักเรียนได 
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ทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย  เปนแนวคิดของสกินเนอร (Skinner) เชื่อวา  จิตวิทยาเปนเสมือน

การศึกษาทางวิทยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย (Scientific  Study  of  Human  Behavior) และการ

เรียนรูของมนุษยเปนที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก  มีแนวความคิดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimuli  and  Response)  เชื่อวาการตอบสนองกับ

สิ่งเราของมนุษยจะเกิดควบคูกันในชวงเวลาที่เหมาะสม  การเรียนรูของมนุษยเปนพฤติกรรมแบบ

อาการกระทํา (Operant  Conditioning)  ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement)  เปนตัวการ  ทฤษฎีน้ี

สงผลตอการเรียนการสอนที่สําคัญ  ในลักษณะที่การเรียนเปนชุดของพฤติกรรมซึ่งจะตองเกิดขึ้น

ตามลําดับที่แนชัด  ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดตองมีการเรียนตามขั้นตอนเปนวัตถุประสงค ๆ 

ไปผลที่ไดจากการเรียนขั้นแรกน้ีจะเปนพื้นฐานในการเรียนของขั้นตอๆ ไปในที่สุด  ทั้งน้ียัง

สอดคลองกับงานวิจัยของอโซโก (Osoko. 1999: 4049 A) ไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในโรงเรียน St. Louis Public 

School แหลงขอมูลไดจากการสํารวจกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนครูผูสอน จํานวน 35 คน ผลการวิเคราะห

สรุปไดวา เทคโนโลยีมัลติมีเดียสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและกอใหเกิดผลในเชิงบวกตอ

การเรียน การสอนและกอใหเกิดผลในเชิงบวกตอการเรียนการสอน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่ 3/14  การวิเคราะหขอมูลของสมมุติฐานใช t-test  (Paired – samples Test)  พบวา  

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  5.63 คิดเปนรอยละ 56.30  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  8.74

คิดเปนรอยละ  87.40 และจากตาราง  คา t  =  -11.358  คา df = 26   คา sig. = 0.000  ดังน้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวาหลังเรียน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว   การวิจัยคร้ังน้ีใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน

ขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ผลดังกลาวชี้ใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองโดยมีครูเปนที่ปรึกษา

และชี้แนะแนวทางการเกิดทักษะกระบวนการที่มีระบบขั้นตอน มีความคิดสรางสรรค สามารถ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษพิพัฒน  สายทอง 

(2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือขาย  วิชาการวิจัย

และทฤษฏีเทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 42 คน  แบงออกเปนกลุมทดลอง 

21 คน  กลุมควบคุม 21 คน  ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย เพื่อนํามาใชในการทดลอง เพื่อ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูของกลุมทดลอง  และกลุม

ควบคุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมุติฐานใช t-test (Independent Sample)  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายที่พัฒนาขึ้น มี

ประสิทธิภาพ 80.15  มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.49  ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนระบบเครือขาย มี

ความคงทนในการเรียนรูหลังการเรียนผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากผูเรียนที่เรียน

บทเรียนบนเว็บ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการ

สอนปกติผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บ มีความคงทนในการเรียนสูงกวาผูเรียนดวยวิธีสอนปกติ

สอดคลองกับงานวิจัยของ  ประมุข  บุญศิลป  (2553 : บทคัดยอ)  โดยการวิจัยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ การวิเคราะห

ขอมูล ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ สมมุติฐานใช t-test ผลการวิจัย

พบวา  นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักศึกษามีเจตคติตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวม ดานมีประโยชน และดานมีความเหมาะสมอยูในระดับดี    

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจําเปนอยางยิ่งที่ผูสรางจะตองศึกษาโปรแกรมใน

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร และตองศึกษาในเร่ืองของหลักการออกแบบดานตางๆ เชน กราฟก  

เทคนิคการผลิต เทคนิคการจัดองคประกอบภาพและทฤษฎีสี เพื่อจะไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่มีคุณภาพ 

2.  ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอการศึกษาเปนอยางมาก และบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษาที่ควรมีการพัฒนาเพื่อสนองความตองการของผูเรียน

ที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาจึงควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให

มีความรูทางดานคอมพิวเตอร โดยอาจจะมีการฝกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหแกครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

3.  ในการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

ความสามารถและความสนใจของผูเรียนเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยชี้แนะแนวทาง และใหผูเรียนมี

อิสระในการเรียน ไมจํากัดเวลา อันจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง 
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4.  ในการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตนเอง

ไดตลอดเวลาไมจํากัด สถานที่ ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  ควรมีการทําวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาและระดับชั้นอ่ืนๆ  

ตอไป 

3.  ควรมีการทําวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบอินเตอรเน็ตให

รูปแบบอ่ืนๆ  เชน  เกมการศึกษา 

4.  ควรมีการพัฒนาเพื่อเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ตตอไป 
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