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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเอกสารและ
ด าเนินการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
  2.  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

  3.  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  4.  แผนการจดัการเรียนรู้ 

  5.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  6.  การค านวณประสิทธิภาพและดชันีประสิทธิผล 

  7.  ความพงึพอใจ 
  8.  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
   11.1  งานวจิยัในประเทศ 
   11.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

 
1.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 3 – 4) ไดก้ล่าวถึง หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มีวสิัยทศัน์ หลกัการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค ์ ไวด้งัน้ี  
  1.1  วสิยัทศัน์ 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข    
มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา 
ตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
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  1.2  หลกัการ 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการที่ส าคญั  ดงัน้ี 
                  1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
    2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
    3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วม 
ในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
    4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  
เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
    5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
  1.3  จุดหมาย 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  
มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพือ่ใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 
    1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง    
มีวนิยัและปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
    2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ี 
และมีทกัษะชีวติ 
    3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
    4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ 
ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
    5.   มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนั 
ในสงัคมอยา่งมีความสุข 
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  1.4  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

   ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์ ดงัน้ี 

    1.4.1  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  

5  ประการ ดงัน้ี 

      1)  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร   

มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง 
เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพือ่ขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 
      2)  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  
เพือ่น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคม 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      3)  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ 
ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
      4)  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบุคคล การจดัการ
ปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
      5)  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก  
และใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม  
ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม มีคุณธรรม 
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    1.4.2  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค ์เพือ่ใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก   ดงัน้ี 
      1)  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
      2)  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
      3)  มีวนิยั 
      4)  ใฝ่เรียนรู้ 
      5)  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
      6)  มุ่งมัน่ในการท างาน 
      7)  รักความเป็นไทย 
      8)  มีจิตสาธารณะ 
 
2.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
 2.1  ความส าคญัของภาษาต่างประเทศ 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  (2551 : 1 ) กล่าวถึง ความส าคญัของ
ภาษาต่างประเทศ ไวด้งัน้ี  
   ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีขึ้น เรียนรู้และเขา้
ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อการ
ส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งขึ้น  และมีวสิยัทศัน์ในการด าเนินชีวติ 
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงก าหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญี่ปุ่ น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพือ่นบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศึกษาที่จะจดัท า
รายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
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 2.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  (2551 : 2) กล่าวถึงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไวด้งัน้ี 
   สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
    มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และ
แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    มาตรฐาน  ต 1.2   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    มาตรฐาน  ต 1.3  น าเสนอขอ้มูลขา่วสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 
   สาระที่ 2  ภาษาและวฒันธรรม 
    มาตรฐาน  ต 2.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา และน าไปใช ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
    มาตรฐาน  ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
   สาระที่ 3  ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
    มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการพฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน  
   สาระที่ 4  ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสงัคม 
    มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
  2.3  จุดมุ่งหมาย  
   ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  (2551 : 4 – 5) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเม่ือเรียน
จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไวด้งัน้ี  
     1.   ปฏิบตัิตามค าขอร้อง  ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่าน
ออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สมัพนัธก์บัประโยคและขอ้ความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง 
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ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
     2.  สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
สถานการณ์ ข่าว เร่ืองที่อยูใ่นความสนใจของสงัคมและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใชค้  า
ขอร้อง ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย ใหค้  าแนะน าอยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอ
และใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  พดูและเขียนเพือ่ขอและใหข้อ้มูล 
บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม  พดู
และเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตกุารณ์  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 
     3.  พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยูใ่นความสนใจของสงัคม  พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง
ที่ไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูใ่นความสนใจ พดูและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ   
     4.  เลือกใชภ้าษา  น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบายเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
     5.  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดบัค  าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   
     6.   คน้ควา้  รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
     7.  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสงัคม   
     8.   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูล
ต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/
ประชาสมัพนัธข์อ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 
     9.  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหวั
เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่งและนนัทนาการ 
สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การ
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บริการ สถานที่ ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ 
ค า (ค  าศพัทท์ี่เป็นนามธรรมมากขึ้น) ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซอ้น (Complex Sentences) ส่ือ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 1.  ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพวิเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาองักฤษวา่ Computer Assisted Instruction  
หรือ CAI ซ่ึงเป็นนวตักรรมที่มีบทบาทอยา่งสูงในปัจจุบนั โดยการน าคอมพวิเตอร์ มาช่วยในการ 
ออกแบบส่ือการเรียนการสอน เพือ่ใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะผูเ้รียนสามารถโตต้อบกนั
ไดก้บัคอมพวิเตอร์ เสมือนการเรียนการสอนระหวา่งครูกบันกัเรียนที่เรียนอยูใ่นหอ้งปกติ 
คอมพวิเตอร์จึงถือไดว้า่เป็นส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและในปัจจุบนัไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย
ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542 : 7) กล่าววา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย 
สอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพวิเตอร์รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วามสามารถของ 
คอมพวิเตอร์ ในการน าเสนอส่ือประสม อนัได ้แก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ  
ภาพเคล่ือนไหว วดีีทศัน์และเสียง เพือ่ถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะที่ใกลเ้คียง
กบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากที่สุด  
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545 : 152-153) กล่าววา่ คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
(Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นศพัทเ์ดิมที่เคยใชใ้นอเมริกามี ความหมายวา่ การน า 
คอมพวิเตอร์ มาช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แต่ปัจจุบนั มีผูนิ้ยมค าวา่ CBT  
(Computer Based Training) หมายถึง การสอน หรือการฝึกอบรมโดยใชค้อมพวิเตอร์เป็นหลกั  
นอกจากน้ี ในสหรัฐอเมริกายงัใชอี้กค าหน่ึง คือ CMI (Computer Managed Instruction)  
หมายถึง การสอนโดยใชค้อมพวิเตอร์ช่วยจดัการให ้ 
  ทิศนา แขมมณี (2545 : 442 – 443) ใหค้วามหมายวา่เป็นส่ือโปรแกรมบทเรียนที่มี 
ในรูปแบบต่าง ที่ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธต์อบโตก้บัโปรแกรมมี การพฒันาในหลายรูปแบบ เช่น บทเรียน
คอมพวิเตอร์ แบบการสอน บทเรียนแบบฝึกหดั สถานการณ์จ าลอง บทเรียนแบบเกม  
การคน้พบ การแกปั้ญหา รวมไปถึงการทดสอบ  
  เอกวทิย ์แกว้ประดิษฐ ์(2545 : 388) คอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการเรียน 
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การสอนทางคอมพวิเตอร์รูปแบบหน่ึงที่ใชค้วามสามารถของคอมพวิเตอร์ ในการน าเสนอส่ือผสม 
ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเพือ่ถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน 
หรือองคค์วามรู้ในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากที่สุด 
  กรมวชิาการ (2546 : 1) ใหค้วามหมายวา่ คอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึงโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ที่พฒันาขึ้นเพือ่น าไปช่วยการสอน โดยที่กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไดใ้ชส่ื้อ 
หรือวธีิการสอนอ่ืน ๆ เป็นหลกัอยูแ่ลว้ เช่น มีครูสอนในหอ้งเรียนเป็นหลกัอยูแ่ลว้ ครูอาจน าส่ือน้ีมา 
ช่วยเสริมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่จ  าเป็น หรือตอ้งการทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปแลว้ศึกษาเน้ือหา
ใหม่ เพือ่เป็นการเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียนท าแบบฝึกปฏิบติัเพือ่เพิม่พนูทกัษะ หรือเพือ่ทดสอบ
ความรู้ตนเอง  
  รัชพล คชชารุ่งโรจน์ (2546 : 1) ใหค้วามหมายวา่ คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
หมายถึง การน าคอมพวิเตอร์ ช่วยสอนมาช่วยในการน าเสนอ เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นระบบซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหา และฝึกทกัษะ จากคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย   
  วทิตัตา  ธุระพนัธ์ (2555 : 38) ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนในรูปของ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่น าเน้ือหาสาระที่ตอ้งการสอนมาจดัท าเป็นบทเรียนโปรแกรมที่ผูเ้รียน
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยเน้ือหาวชิาจะถูกเก็บในคอมพวิเตอร์ ซ่ึงมีทั้งตวัอกัษร ภาพและเสียง  
สามารถมีปฏิสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ และส่งขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ดวงดาว  โกกะพนัธ ์(2556 : 20) ใหค้วามหมายว่า หมายถึง การน าคอมพวิเตอร์ กบั
โปรแกรมบทเรียนมาช่วยในการเรียนการสอนมีการวางแผนเน้ือหาวชิาอยา่งเป็นขั้นตอน สามารถ
ตอบสนองกบัผูเ้รียน มีการทบทวน การท าแบบฝึกหดั และการประเมินผล 
  ถนดั  เกรัมย ์(2556 : 28) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถึง โปรแกรมบทเรียน
คอมพวิเตอร์ที่พฒันาขึ้นเพือ่ช่วยสอน โดยผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาของบทเรียนตามล าดบัเป็นขั้น ตอน  
ประกอบดว้ยเน้ือหา  แบบฝึกหดั  แบบทดสอบ  มีทั้งตวัหนงัสือ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  และวดีี
ทศัน์สามารถโตต้อบไดท้นัที  ท  าใหเ้ขา้ใจง่ายในเวลาอนัจ ากดัและครูอาจน ามาใหผู้ ้เรียนศึกษา
ทบทวนเน้ือหาเดิมที่ เรียนไปแลว้   หรือศึกษาเน้ือหาใหม่ก่อนการเรียนในชั้นเรียนก็ได ้
  จากการศึกษา จึงสรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการ
สอนประเภทหน่ึง ในรูปของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่น าเน้ือหาสาระที่ตอ้งการสอนมาจดัท าเป็น
บทเรียนโปรแกรมที่ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยเน้ือหาวิชาจะถูกเก็บในคอมพวิเตอร์  
ซ่ึงมีทั้งตวัอกัษร ภาพและเสียง สามารถมีปฏิสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ และส่งขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้ก่
ผูเ้รียน 
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 2.  ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  กิดานนัท ์ มลิทอง (2543 : 229-232)  แบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไว ้
11 ประเภท ดงัน้ี 
   1.  การสอน(Tutorial Instruction)  บทเรียนในแบบการสอนเป็นโปรแกรม 
เสนอเน้ือหาความรู้เป็นเน้ือหายอ่ย ๆ ในรูปของขอ้ความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกนั 
แลว้ใหผู้ ้เรียนตอบค าถาม  เม่ือผู ้เรียนใหค้  าตอบเคร่ืองก็จะวเิคราะห์ค  าตอบเพือ่ใหข้อ้มูลป้อนกลบั
ทนัที แต่ถา้ผูเ้รียนตอบค าถามนั้นซ ้ าและยงัผดิอีก  ก็จะเสนอเน้ือหาเพือ่ทบทวนใหม่จนกวา่ผูเ้รียนจะ
ตอบถูก แลว้จึงใหต้ดัสินใจวา่จะยงัเรียนเน้ือหาในบทนั้นอีกหรือจะเรียนในบทใหม่ 
   2. การฝึกหดั (Drill and Practice)  บทเรียนในการฝึกหดัเป็นโปรแกรมที่ ไม่มี 
การเสนอเน้ือหาความรู้แก่ผูเ้รียนก่อนแต่จะใหค้  าถามหรือปัญหาที่ไดค้ดัเลือกมาจากการสุ่ม 
หรือออกแบบมาโดยเฉพาะ  โดยการน าเสนอค าถามหรือปัญหานั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  เพือ่ใหผู้เ้รียนตอบ 
แลว้เฉลยค าตอบที่ถูกตอ้งเพือ่การตรวจสอบยนืยนัหรือแกไ้ข และพร้อมใหค้  าถามหรือปัญหาต่อไป 
อีก  จนกวา่ผูเ้รียนจะสามารถตอบค าถามนั้นจนถึงระดบัเป็นที่น่าพอใจ ดงันั้นการใชค้อมพวิเตอร์ 
เพือ่การฝึกหดัน้ี   จึงจ าเป็นตอ้งมีความคิดรวบยอด  และมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราว  และเกณฑ์
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ เป็นอยา่งดีมาก่อน แลว้จึงจะสามารถตอบค าถามหรือปัญหานั้นได ้
   3. สถานการณ์จ าลอง (Simulation)  หรือการจ าลองสถานการณ์วธีิ การสอน 
โดยเสนอประสบการณ์ที่จ  าลองมาจากของจริง   เพือ่ใหผู้ ้เรียนเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนมี 
โอกาสทดลองแกปั้ญหา เพราะบางคร้ังประสบการณ์จริงก็อาจจะเส่ียงหรือแพงเกินไปที่ จะลงทุน 
เช่น  การเรียนขบัเคร่ืองบิน  เป็นตน้  การเรียนการสอนแบบน้ี จะช่วยใหผู้ ้เรียนมีความรู้ ความช านาญ
อยา่งแทจ้ริงอยูท่ี่สามารถในการจ าลองสถานการณ์  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น3 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
    3.1 การจ าลองสภาพการท างาน (Task Performance Simulation)  เช่น 
การจ าลองสภาพการขบัเคร่ืองบิน 
    3.2 การจ าลองสภาพแบบจ าลอง (System Modeling Simulation)  เช่น 
การจ าลองระบบการจดัจราจร  การเดินรถทางเดียวในนครหลวง  เพือ่ดูวา่จะมีวธีิ แกไ้ขปัญหาอยา่งใด
หรือไม่  ก่อนจะลงมือท าบนถนนจริง ๆ  
    3.3 การจ าลองสภาพประสบการณ์ (Experience / Encounter Simulation)  
เช่น  การทดลองการท างาน  หรือการตดัสินใจในบางเร่ือง  โดยที่เหตุการณ์จริงยงัไม่เกิดแต่ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์วา่ ประสบการณ์ของคนเป็นอยา่งไร  ถา้อยู ่ในสถานการณ์เช่นนั้นท าใหค้ดิ
ล่วงหนา้วา่จะตอ้งพจิารณาปัจจยัอะไรบา้ง  จะท าใหรู้้วา่มีความรู้สึกความคิดเห็นต่าง ๆ อยา่งไร 
   4.  เกมการเรียนการสอน(Instructional Game)  เป็นการเรียนรู้จากการเล่น 
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ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัวชิาการที่ผู ้เรียนยงัไม่เคยเรียนมาก่อน  ท าใหผู้ ้เรียนไดรั้บความรู้
และความสนุกสนานพร้อม ๆ  กนั  เป้าหมายส าคญัของเกมการเรียนการสอน  คือ ช่วยใหเ้ด็กได้
เรียนรู้เป็นส าคญั  และมีส่วนที่เหมือนกนักบัเกมทัว่ ๆ ไป คือ เป็นการแข่งขนัเพือ่ชยัชนะและน าไปสู่
การเรียนรู้   เกมการเรียนการสอนมี 2 ประเภท  คือ 
    4.1  เกมการแข่งขนัเป็นเกมที่ มองแต่ชยัชนะ  สอนใหเ้ป็นตวัของตวัเองท าให้
อยากประสบผลส าเร็จ 
    4.2  เกมการร่วมมือ  เป็นการแกปั้ญหาของกลุ่ม  สอนการท างานเป็นกลุ่ม   เช่น 
เกมที่ตอ้งการความช่วยเหลือพึ่งพากนั  ผูเ้รียนแต่ละคนมี ความสามารถพเิศษที่ต่างกนัแต่มีเป้าหมาย 
ร่วมกนั  คือ ท าใหทุ้กคนอยู ่รอด 
   5.  การสาธิต (Demonstration)  เป็นวธีิ การสอนที่ดีวธีิหน่ึงที่ผูส้อนมกัจะใชเ้สมอ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวิชาคณิตศาสตร์  และวทิยาศาสตร์ โดยครูเป็นผูแ้สดงใหน้กัเรียนดู  เช่น  แสดง
ตามทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ การสาธิตดว้ยคอมพวิเตอร์มี ความคลา้ยคลึงกบัการสาธิตทัว่ ๆ  ไป แต่มี
ความน่าสนใจเน่ืองจากการสาธิตดว้ยคอมพวิเตอร์จะให้เสน้กราฟที่ สวยงาม  ตลอดจนมีสี  และเสียง
ประกอบ  เช่น  การสาธิตเก่ียวกบัการโคจรกบัดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจกัรวาล   
การหมุนเวยีนของโลหิต  เป็นตน้ 
   6.  การคน้พบ (Discovery)  เป็นประสบการณ์ที่ถือวา่เป็นครูที่ดี การใหโ้อกาส 
ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในดา้นต่าง  ๆ มาก่อน  ผูเ้รียนจะแกไ้ขโดยการเรียนรู้ จากประสบการณ์ของ  
ตนเอง  การเสนอปัญหาใหผู้ ้เรียนแกโ้ดยวิธีลองผดิลองถูก  เช่น  นกัขายที่มีความสนใจจะขายสินคา้   
เพือ่เอาชนะคู่แข่ง โปรแกรมจะจดัใหมี้สินคา้หลายประเภทเพือ่ใหน้กัการขายทดลองจดัแสดง  และ
เลือกวธีิ การวา่จะขายสินคา้อยา่งไรจึงจะท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ของตน 
   7.  การทดสอบ (Test)  การใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสอนมกัจะรวมเอาการทดสอบ 
เพือ่เป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเขา้ไปดว้ย  โดยค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ ต่อไปน้ี  เช่น  
การสร้างขอ้สอบ  การจดัการสอน  การตรวจให้คะแนน  การวเิคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้   
คลงัขอ้สอบ  และการจดัใหผู้ส้อบสุ่มเลือกขอ้สอบเอง  เป็นตน้ 
   8.  การแกปั้ญหา (Problem Solving)  โดยจะเนน้การใหฝึ้กคิด  การตดัสินใจ 
โดยก าหนดกฎเกณฑใ์หผู้ ้เรียนพจิารณาไปตามเกณฑ ์ มีการใหค้ะแนนหรือน ้ าหนกักบัเกณฑแ์ต่ละ
ขอ้ เช่น  ในวิชาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ผูเ้รียนจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งเขา้ใจ และสามารถแกปั้ญหาได ้
คือ รู้จกัเลือกสูตรมาใชใ้หต้รงกบัปัญหา  ผูเ้รียนอาจตอ้งทดเลขในกระดาษค าตอบก่อนที่  
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จะเลือกขอ้ทีถู่กได ้ การกระท าเช่นน้ี ครูผูส้อนอาจไม่ตอ้งการเพยีงค  าตอบที่ถูกตอ้งเพยีงอยา่งเดียว  ยงั
ตอ้งการขั้นตอนที่ผู ้เรียนท า  เช่น  ถา้เลือกขอ้  ข.  แปลวา่สูตรผดิ   ถา้เลือกขอ้  ง.  แปลวา่ไม่เขา้ใจเลย 
เป็นตน้ 
   9.  บทสนทนา (Dialogue)  เป็นการเรียนแบบสอนในหอ้งเรียน  คือ พยายามให้เป็น
การพดูคุยระหวา่งครูพดูสอนกบันกัเรียน  แทนที่จะใชเ้สียงเพยีงอยา่งเดียว  อาจจะใชจ้อภาพแลว้มี
การสอนแบบตั้งค  าถาม  ลกัษณะการใชแ้บบสอบถามเป็นการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง   เช่น  บทเรียน
ส าหรับนกัเรียนแพทย ์ อาจจะสมมุติภาพของคนไขใ้หผู้ ้เรียนก าหนดวธีิ การรักษาใหไ้ด ้
   10.  การไต่ถาม (Inquiry)  คอมพวิเตอร์ช่วยสอนสามารถในการคน้หาขอ้เทจ็จริง 
หรือความคิดรวบยอดในแบบการใหข้อ้มูลข่าวสารน้ี  โดยจะเป็นแหล่งเก็บขอ้มูลที่มีประโยชน์ 
แสดงไดท้นัทีเม่ือผูเ้รียนตอ้งการ  โดยผูเ้รียนเพียงกดหมายเลข ใส่รหสัหรือตวัยอ่แหล่งขอ้มูลนั้น ๆ 
การใส่รหสัหรือหมายเลขของผูเ้รียนน้ี จะท าใหค้อมพวิเตอร์แสดงขอ้มูลซ่ึงจะตอบค าถามของผู ้เรียน
แต่ละคนได ้
   11.  รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั (Combination)  คอมพวิเตอร์สามารถใช ้
วธีิการสอน  ซ่ึงมีความตอ้งการวธีิการสอนหลาย  ๆ แบบความตอ้งการน้ี อาจจะมาจากการก าหนด 
วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนผูเ้รียน และองคป์ระกอบหรือภารกิจต่าง ๆ โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนหน่ึง ๆ อาจมีทั้งลกัษณะที่เป็นการใชเ้พือ่การสอน (Tutorial)  เกม (Game )  
การไต่ถาม (Inquiry)  เป็นตน้ 
  เผชิญ   กิจระการ  (2544 : 309 – 315)  แบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไวด้งัน้ี 
   1.  การฝึกทกัษะและฝึกปฏิบตัิ (Drill and Practice)  เพือ่ช่วยใหผู้ ้เรียนมีความ 
เช่ียวชาญในทกัษะพื้นฐานหรือความรู้ บางอยา่งโดยการท างานนั้นซ ้ า ๆ 
   2.  การสอนเสริม (Tutorial)  จะใชค้อมพวิเตอร์แทนบทบาทการสอนของครูหรือ 
ผูท้บทวนวชิา  โปรแกรมจะเสนอเน้ือหาใหม่หรือการประเมินการเรียน ตามปกติโปรแกรมการสอน
เสริมจะประกอบดว้ยองคค์วามรู้ที่ เรียบเรียงไว ้ ทางเลือกของการเรียนเน้ือหาวตัถุประสงคเ์ฉพาะและ
การทดสอบการเรียนรู้นกัเรียน 
   3.  การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation)  จะเป็นตวัแทนหรือรูปแบบจ าลอง 
ความจริงของระบบ (หรือจินตนาการในบางคร้ัง )  สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ในทุกกรณีตวัแทน
เหล่าน้ี จะถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพือ่ช่วยใหก้ารเรียนรู้ง่ายขึ้น 
   4.  เกมการศึกษา (Instructional Games)  เกมการศึกษานั้นจะแทรกความ 
สนุกสนานเป็นพื้นฐานใหก้บัโปรแกรม CAI ส่วนใหญ่นั้นเกมจะขยายรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ชนิด 
ของโปรแกรม CAI อ่ืน ๆ เช่น โปรแกรมฝึกทกัษะและฝึกปฏิบติั หรือการสร้างสถานการณ์จ าลอง 
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เกมมีความโดดเด่นที่มีองคป์ระกอบของการจูงใจและกฎ กติกามารยาทที่ชดัเจนในการเล่น 
   5.  การแกปั้ญหา (Problem Solving)  เป็นการฝึกทกัษะการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ของนกัเรียน 
  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2548 : 17 – 19)  แบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไว ้
5  ประเภท ดงัน้ี 
   1.  บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบศึกษาทบทวน (Tutorial)  บทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ประเภทน้ี ในบางกรณีอาจเรียกวา่แบบเสนอเน้ือหาใหม่  ซ่ึงเป็นบทเรียนที่มีผูนิ้ ยมพฒันากนัมาก
ที่สุดจากแนวคิดวา่การเรียนการสอนนั้นไม่ไดจ้  ากดัอยู ่แต่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยงัขยายกวา้งไปถึง 
การฝึกอบรม (Training)  ในระดบัและสาขาอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงอาจผสมผสานการสอน การเรียนรู้ 
และการฝึกฝนดว้ยตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ  และบทเรียนคอมพวิเตอร์แบบศึกษาทบทวน 
ก็เป็นวธีิการหน่ึงที่ เขา้ไปมีบทบาทได ้
   2.  บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบฝึกและปฏิบตัิ (Drill and Practice)  บทเรียน 
ประเภทน้ี ออกแบบขึ้นมาเพือ่ฝึกทบทวนความรู้ที่ไดเ้รียนไปแลว้  ซ่ึงจะเป็นการผสมผสานการ 
ทบทวนแนวความคิดหลกัและการฝึกฝนในรูปแบบของการทดสอบ  บทเรียนที่พบส่วนมากจะเป็น 
บทเรียนดา้นภาษา  คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  ซ่ึงจะเนน้เฉพาะจุดที่แบบฝึกหดัหรือแบบฝึก 
ทบทวนความรู้เน้ือหามากกวา่  ดงันั้นบทเรียนประเภทน้ีจึงมกันิยมใชค้วบคู่กบักิจกรรมอยา่งอ่ืน  เช่น 
การใชค้วบคู่กบัการเรียนการสอนปกติในหอ้งเรียน การใหแ้บบฝึกหดัเพิม่เติมในการเรียนเสริม 
เป็นตน้  ซ่ึงแตกต่างจากบทเรียนประเภทแรกที่ สมบูรณ์ในตวัเอง  สามารถใชใ้นการเรียนการสอนได้
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
   3.  บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบจ าลองสถานการณ์(Simulation)  บทเรียนคอมพวิเตอร์
ประเภทน้ี จะออกแบบเสนอเน้ือหา  หรือเพือ่ใชท้บทวนหรือสอนเสริมในส่ิงที่ผูเ้รียน 
เรียนหรือทดลองไปแลว้   โดยเนน้รูปแบบการสร้างสถานการณ์  การจ าลองสถานการณ์จริง  ล าดบั 
ขั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ และเน้ือหาอ่ืน ๆ ที่มีล  าดบัการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองที่ เป็นส่ิงเขา้ใจยาก 
ไม่สามารถมองเห็นได ้ ตอ้งอาศยัจินตนาการเขา้ช่วยซบัซอ้นหรือเป็นอนัตรายที่ จะไปศึกษา 
ในเหตุการณ์จริง 
   4.  บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบเกมการสอน(Game)  บทเรียนประเภทน้ีพฒันาขึ้น 
เพือ่ฝึกทกัษะและทบทวนเน้ือหา  แนวคิดและทกัษะที่ไดเ้รียนไปแลว้คลา้ยกบับทเรียน  แบบฝึก 
และปฏิบติั  แต่เปล่ียนรูปแบบการน าเสนอใหส้นุกตื่นเตน้ขึ้น  โดยมีหลกัการพฒันาวา่บทเรียน 
แบบเกมการสอนที่ดี ควรทา้ทาย  กระตุน้จินตนาการเพอ้ฝัน และกระตุน้ความอยากรู้ อยากเห็น  ฯลฯ 
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   5.  บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบใชท้ดสอบ (Test)  ความมุ่งหมายหลกัก็เพือ่ทดสอบ 
ความรู้ ความสามารถของผู ้เรียน  การทดสอบดงักล่าวอาจรวมถึงการทดสอบก่อนเรียน  หรือ 
การทดสอบหลงัเรียน  การจดัระบบขอ้สอบหรือตั้งค  าถาม  อาจผสมผสานวธีิ การพฒันาบทเรียน 
คอมพวิเตอร์แบบจ าลองสถานการณ์เขา้ร่วมดว้ยก็ได ้
 3.  ขั้นตอนการผลิตคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2547 : 119 - 124)  ไดอ้ธิบายวา่ขั้นตอนการผลิตบทเรียน 
คอมพวิเตอร์ไว ้5 ขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
   1.  วิเคราะห์ (Analyze) ในการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ประกอบดว้ย 
บทเรียนต่าง ๆ คือ การวเิคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหา(Course Analyze)  การก าหนดวตัถุประสงค ์
บทเรียน (Tutorial Objectives)  การวเิคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม (Content and Activities  
Analysis) การก าหนดขอบข่ายบทเรียน การก าหนดวธีิการน าเสนอ (Pedagogy / Scenario)  
    1.1  การวเิคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหา  ขั้นตอนน้ีนบัวา่ส าคญัที่สุดของ 
กระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์  โดยการวเิคราะห์ความตอ้งการของหลกัสูตรที่จะน ามา 
พฒันาเป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์  ในส่วนของเน้ือหาบทเรียนไดม้าจากการศึกษา และวเิคราะห์ราย 
วชิา  และเน้ือหาของหลกัสูตร  รวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและค าอธิบายของรายวชิา  หนงัสือ 
ต าราและเอกสารประกอบการสอนรายวชิา  หลงัจากไดร้ายละเอียดของเน้ือหาที่ตอ้งการปฏิบติั   ดงัน้ี 
     1.1.1  น ามาก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป 
     1.1.2  จดัล าดบัเน้ือหาใหมี้ ความสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัโดยการเขียน 
Network Diagram แสดงความสมัพนัธต่์อเน้ือหา 
     1.1.3  เขียนหวัขอ้เร่ืองตามล าดบัของเน้ือหา 
     1.1.4  เลือกหวัขอ้เร่ืองและเขียนหวัขอ้ยอ่ย 
     1.1.5  เลือกเร่ืองที่จะน ามาพฒันาบทเรียน 
     1.1.6  น าเร่ืองที่เลือกมาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยแลว้จดัล าดบัความต่อเน่ือง 
และความสมัพนัธใ์นหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหา 
    1.2  การก าหนดวตัถุประสงคบ์ทเรียน  จุดประสงคก์ารเรียนเป็นแนวทาง 
ที่ก  าหนดไว ้ เพือ่คาดหวงัใหน้กัเรียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรมหลงัจากที่ เรียนจบบทเรียนแลว้ 
วตัถุประสงคจึ์งเป็นส่ิงส าคญัที่สุดของบทเรียน  ปกติจะเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่สามารถ 
วดัได ้ หรือสงัเกตไดว้า่นกัเรียนแสดงพฤติกรรมอยา่งไรออกมา  ในระหวา่งการเรียน  หรือหลงัจบ 
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บทเรียนแลว้  เช่น  อธิบายได ้ แยกแยะได ้ อ่านได ้ วเิคราะห์ได ้ เป็นตน้  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ดงักล่าวน้ี ไดจ้ากขอบข่ายของเน้ือหาทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ในขั้นที่ 1 ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ยอ่ย ๆ 
ที่จะน ามาพฒันาเป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
    1.3  การวเิคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม  ในขั้นตอนน้ี   จะยดึจุดประสงคก์ารเรียน
เป็นหลกั  โดยขยายความ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     1.3.1  ก าหนดเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนและแนวคิด (Concepts)  
ที่คาดหวงัวา่จะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
     1.3.2  เขียนเน้ือหาสั้น ๆ ทุกหวัขอ้ยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 
     1.3.3  เขียนแนวคิดทุกหวัขอ้ยอ่ย  จากนั้นด าเนินการดงัน้ี 
      1.3.3.1  จดัล าดบัเน้ือหา  ไดแ้ก่ 
       1)  บทน า 
       2)  ระดบัของเน้ือหาและกิจกรรม 
       3)  ความต่อเน่ืองของเน้ือหาและแต่ละกรอบ 
       4)  ความยากง่ายของเน้ือหา 
       5)  เลือกและก าหนดส่ือที่จะช่วยท าให ้เกิดความรู้   พิจารณาในแต่ละ 
กิจกรรมตอ้งใชส่ื้อชนิดใด  แลว้ระบุลงในกิจกรรมนั้น 
      1.3.3.2  เขียนผงัเน้ือหา (Layout Content)  โดยการ 
       1)  แสดงการเร่ิมตน้และจุดจบของเน้ือหา 
       2)  แสดงการเช่ือมต่อและความสมัพนัธก์ารเช่ือมโยงของบทเรียน 
       3)  แสดงการปฏิสมัพนัธข์องกรอบต่าง ๆ  ของบทเรียน 
       4)  แสดงโครงสร้างและล าดบัเน้ือหา 
       5)  การน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรม 
      1.3.3.3  การออกแบบจอภาพและแสดงผล  ไดแ้ก่ 
       1)  บทน าและวธีิการใชโ้ปรแกรม 
       2)  การจดักรอบ  หรือแต่ละหนา้จอ 
       3)  การใหสี้ แสง  เสียง  ภาพ  และกราฟิกต่าง  ๆ 
       4)  การพจิารณารูปแบบของตวัอกัษร 
       5)  การตอบสนองและการโตต้อบ 
       6)  การแสดงผลบนจอภาพและเคร่ืองพมิพ ์
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      1.3.3.4  ก าหนดความสมัพนัธ ์ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1.4  การก าหนดขอบข่ายบทเรียน  เป็นการก าหนดความสมัพนัธข์องเน้ือหา 
แต่ละหวัขอ้ยอ่ย  ในกรณีที่เน้ือหาในเร่ืองดงักล่าวแยกเป็นหัวขอ้ยอ่ยหลาย ๆ ขอ้จ าเป็นตอ้งก าหนด 
ขอบข่ายของบทเรียนของแต่ละเร่ืองเพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งบทเรียน  เพือ่ระบุความสมัพนัธ ์
ดงักล่าว  จะใหท้ราบถึงแนวทางขอบข่ายของบทเรียนที่นกัเรียนจะเรียนต่อไป  หลงัจากจบบทเรียน 
แต่ละหวัขอ้เร่ืองยอ่ยแลว้   ถา้บทเรียนคอมพวิเตอร์ที่ ออกแบบขึ้นมีเพยีงบทเรียนเร่ืองเดียว  ขอบข่าย
ความสมัพนัธข์องบทเรียนก็อาจจะเลยไปได ้
     1.5  การก าหนดวิธี การน าเสนอ  การน าเสนอในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่การเลือก 
รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาในแต่ละกรอบวา่จะใชว้ธีิ การแบบใด  โดยสรุปผลจากขั้นตอนที่ 3 และ4 
น ามาเป็นรูปแบบการน าเสนอ  เป็นตน้วา่   การจดัต าแหน่ง   และขนาดของเน้ือหา  การออกแบบ 
การแสดงภาพ  และกราฟิกบนจอภาพ  การออกแบบกรอบต่าง ๆ ของบทเรียน และการน าเสนอ 
ส่วนประกอบสุดทา้ย  ไดแ้ก่ การวดัและการประเมินผล แบบปรนยั  จบัคู่   และเติมค าตอบ 
   2.  ออกแบบ (Design)  การออกแบบเป็นการวางแผนการพฒันาบทเรียน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะด าเนินการ  ดงัน้ี 
    2.1  การสร้างผงังาน (Flowchart)  ผงังานจะเปรียบเสมือนพมิพเ์ขียวในการสร้าง
หรือพฒันาบทเรียน  ผงังานจะเสมือนแผนที่ (Site Map)  เป็นแนวทางในการผลิตและพฒันาบทเรียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2.2  การจดัท าบตัรเร่ือง (Storyboard)  บตัรเร่ืองหมายถึงบตัรเร่ืองราวของ 
บทเรียนที่ ประกอบดว้ยเน้ือหาที่ แบ่งเป็นกรอบ ๆ หรือหนา้ตามวตัถุประสงค ์ และรูปแบบ 
การน าเสนอ  โดยร่างเป็นแต่ละกรอบเรียงล าดบัตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทา้ยของแต่ละหวัขอ้ 
ยอ่ย  นอกจากน้ีบตัรเร่ืองยงัตอ้งระบุภาพที่ ใชใ้นแต่ละกรอบ  พร้อมเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  เช่น 
ลกัษณะของภาพ  เสียงประกอบ  ความสมัพนัธข์องกรอบเน้ือหากบักรอบอ่ืน ๆ ของบทเรียนใน 
ลกัษณะของบทสคริปตข์องวดีีทศัน์  เพยีงแต่บตัรเร่ืองจะมีเง่ือนไขประกอบอ่ืน  โดยยดึหลกัและ 
ตามแนวทางขั้นที่ 2 ที่ไดจ้ากการวเิคราะห์การออกแบบบทเรียน (Courseware Design)  มาแลว้ 
บตัรเร่ืองจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ต่อไป  ดงันั้น การพฒันาบตัรเร่ือง 
ที่ละเอียดสมบูรณ์มากเท่าใดจะท าให ้การพฒันาบทเรียนดว้ยโปรแกรมเป็นระเบียบมากขึ้น 
    2.3  การออกแบบพฒันาส่ืออ่ืน  ๆ  ประกอบบทเรียน  เช่น  การเขียนบท  เสียง 
บรรยาย  การจดัท าวดีีโอ ประกอบบทเรียน  เป็นตน้ 
   3.  พฒันาบทเรียน (Develop)  การพฒันาหรือการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
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(Courseware Construction)  นบัวา่มีความส าคญัประการหน่ึงเน่ืองจากเป็นขั้นตอนที่ จะไดเ้ป็น 
ผลงานออกมาภายหลงัที่ไดท้  าตามขั้นตอนต่าง  ๆ แลว้ ในขั้นน้ีจะด าเนินตามผงังานและบตัรเร่ือง 
ที่ก  าหนดไวท้ั้งหมด  นบัตั้งแต่การออกแบบหนา้จอ  การก าหนดที่ จะใชง้านจริง รูปแบบของ
ตวัอกัษรที่เราจะใช ้ ขนาดของตวัอกัษร สีพื้น และสีตวัอกัษร  นอกจากน้ี แลว้ยงัมีขอ้มูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
    3.1  การใส่เน้ือหาและกิจกรรม (Input Content)  ไดแ้ก่ 
     3.1.1  ขอ้มูลที่ จะแสดงบนหนา้จอ 
     3.1.2  ส่ิงที่ คาดหวงัและการตอบสนอง 
     3.1.3  ขอ้มูลส าหรับการควบคุมการตอบสนอง 
     3.1.4  การใส่ขอ้มูล / บนัทึกการสอน(Input Teaching Plan)  
    3.2  พฒันาบทเรียน (Generate Courseware)  โดยใชโ้ปรแกรมพฒันาบทเรียน 
ไดแ้ก่ 
     3.2.1  การผลิตภาพ เช่น ภาพลายเสน้ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหวและอ่ืน  ๆ 
     3.2.2  การผลิตเสียง 
     3.2.3  การผลิตเง่ือนไขบทเรียน  เช่น  การโตต้อบ  การป้อนกลบัและอ่ืน ๆ 
     3.2.4  การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหาแต่ละกรอบ แต่ละหวัขอ้ 
   4.  น าไปใช/้ ทดลองใช ้(Implement / Tryout) ในขั้นการน าบทเรียนคอมพวิเตอร์ที่
พฒันาขึ้นไปใชง้าน รวมทั้งการทดลองใชจ้  าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบและการ
ประเมินบทเรียน (Courseware Testing and Evaluating) ก่อนเพือ่ประเมินผลในขั้นแรกของตวั
บทเรียนวา่มีคุณภาพอยา่งไร  ซ่ึงมีขอ้พจิารณาดงัต่อไปน้ี 
    4.1  การตรวจสอบ  ในการตรวจสอบนั้นจะตอ้งท าตลอดเวลา  หมายถึง 
การตรวจสอบของแต่ละขั้นตอนของการออกแบบบทเรียน 
    4.2  การทดสอบการใชง้านบทเรียน  โปรแกรมบทเรียนคอมพวิเตอร์จ าเป็นตอ้งมี
การทดสอบบทเรียนก่อนจะมีการน าไปใชง้าน  เพือ่เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชง้านของ
บทเรียน 
    4.3  การประเมินบทเรียน มีจุดประสงคเ์พือ่การประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ของนกัเรียน 
   5.  ประเมินและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluate and Revise)  การประเมินบทเรียน 
คอมพวิเตอร์  จะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยที่จะไดน้ าขอ้มูลจากการประเมินมาปรับปรุงบทเรียนใหมี้ 
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และการใชง้านคร้ังต่อไป 
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  4.  ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 123 – 124) ไดอ้ธิบายวา่ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนไว ้ดงัน้ี 
    1.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ 
    2.  ผูเ้รียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดต้ามที่ตนตอ้งการ 
    3.  ผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียนที่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการหรือ
สอดคลอ้งกบัความสามารถของตน 
    4.  ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลสะทอ้นกลบัทนัที 
    5.  สามารถใชเ้ทคนิคที่ดึงดูดความสนใจไดห้ลาย ๆ เทคนิคอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    6.  สามารถใชเ้ทคนิคที่ดึงดูดความสนใจไดห้ลาย ๆ เทคนิคอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    7.  เหมาะสมกบัการสอนทกัษะที่เป็นงานเส่ียงอนัตรายในระยะตน้ ๆ ของการฝึก
ทกัษะนั้น เช่น การขบัเคร่ืองบิน การควบคุมการจราจร เป็นตน้ 
    8.  เหมาะสมที่สุดส าหรับการเรียนรู้ที่ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มที่ไม่มีชีวติจริง 
    9.  คอมพวิเตอร์เสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหน่ือยไม่
แสดงอาการเบื่อหน่าย 
   ถนอมพร  ตนัพพิฒัน์ (2541 : 12) ไดบ้อกประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี  
    1.  คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะช่วยใหผู้เ้รียนที่เรียน
อ่อนสามารถใชเ้วลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทกัษะ และเพิม่เติมความรู้เพือ่ที่จะปรับปรุงการเรียน
ของตนใหท้นัผูอ่ื้นได ้ดงันั้นผูส้อนจึงสามารถน าคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไปใชช่้วยในการสอนเสริม
หรือสอนทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนได ้โดยที่ผูส้อนไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลาในการสอนซ ้ ากบั
ผูเ้รียนที่ตามไม่ทนัหรือจดัการสอนเพิม่เติม 
    2.  ผูเ้รียนก็สามารถน าคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการเรียนดว้ยตนเองในเวลา
และสถานที่ซ่ึงผูเ้รียนสะดวก 
    3.  ขอ้ไดเ้ปรียบที่ส าคญัของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนก็คือ คอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่
ไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีถูกตอ้งตามหลกัของการออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถที่จะ
จูงใจ ผูเ้รียนใหเ้กิดความกระตือรือร้น (Motivated) ที่จะเรียนและสนุกสนานไปกบัการเรียนตาม
แนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบนัที่วา่ “Learning Is Fun” ซ่ึงหมายถึง การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก 
   อุไรวรรณ  ไทรชมพ ู(2542 : 109) ไดส้รุปประโยชน์ของการใชค้อมพวิเตอร์ช่วย
สอน ดงัน้ี 
    1.  สามารถฝึกฝน ทบทวนและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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    2.  สร้างแรงกระตุน้และแรงจูงใจใหอ้ยากเรียน เน่ืองจากมีภาพเคล่ือนไหวมีสีมี
เสียง 
    3.  กระตุน้การตอบสนองของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถทดลองปฏิบตัิตอบค าถาม 
    4.  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ในการตอบค าถามหรือทดลองปฏิบติั ผูเ้รียนสามารถรู้วา่
ตอบถูกหรือผดิ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความพยายามเพิ่มขึ้น 
    5.  ทดสอบความรู้ของผูเ้รียนได ้ 
   อจัฉรีย ์(ค  าแถม) พมิพบิูล (2550 : 24) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี 
    1.  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา 
    2.  ใชเ้วลาในการเรียนนอ้ยเม่ือเทียบกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    3.  ผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเรียนสูงเน่ืองจากบทเรียนมีความสวยงามดึงดูดความ
สนใจโดยใชเ้ทคนิคการน าเสนอในรูปส่ือประสม 
    4.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง เพราะตอ้งควบคุมบทเรียนดว้ย
ตนเองรวมถึงการแกปั้ญหาและการฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล 
    5.  ลดช่องวา่งของการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนในชนบทกบัโรงเรียนในเมือง 
    6.  การน าเสนอเน้ือหาไดฉ้บัไว รวดเร็วการกระโดดไปยงัเน้ือหาต่าง ๆ ได้
สะดวก 
    7.  ลดเวลาในการสอนของครูในการเรียนวชิาที่ตอ้งฝึกทกัษะเพราะตอ้งใชเ้วลา
มากเน่ืองจากผูเ้รียนมีความสามารถต่างกนั ดงันั้นครูสามารถใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะจากการใช้
คอมพวิเตอร์ 
    8.  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้บทเรียนไดต้ามความสนใจและความสามารถของตนเอง
บทเรียนมีความยดืหยุน่ สามารถเรียนซ ้ าไดต้ามตอ้งการ 
    9.  สร้างความพงึพอใจในการเรียน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อบทเรียน 
    10.  การควบคุมการเรียนของผูเ้รียนได ้โดยคอมพวิเตอร์จะบนัทึกการเรียนผูเ้รียน
แต่ละคนเก็บไว ้
  5.  ขอ้จ  ากดัของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
   อจัฉรีย ์(ค  าแถม) พมิพบิูล (2550 : 25) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของบทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน ดงัน้ี 
    1.  การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอนท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายสูง 
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    2.  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในแต่ละคร้ัง ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ
หลากหลายสาขาร่วมกนัคิดและพฒันาบทเรียน 
    3.  ใชร้ะยะเวลายาวนานมากในการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
     4.  เป็นการยากในการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนใหมี้คุณภาพดี 
     5.  การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนหรือระหวา่งผูเ้รียนกบัเพือ่นลดลง 
     6.  ผูเ้รียนบางคนโดยเฉพาะผูเ้รียนระดบัผูใ้หญ่อาจไม่ชอบบทเรียนที่เป็น
ขั้นตอน 
     7.  บทเรียนถูกออกแบบไวแ้น่นอนตามกระบวนการจดัการของโปรแกรมจึง
ไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนได ้
     8.  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอนส่วนมากไม่มีความเป็นธรรมชาติเหมือน
เรียนอยูใ่นชั้นเรียนตามปกติ 
  6.  การประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
   พสุิทธา  อารีราษฎร์ (2551 : 143) กล่าววา่ เน่ืองจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
ถือเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประเภทหน่ึงที่ประยกุตใ์ชใ้นดา้นการศึกษา ดงันั้นเม่ือพฒันาแลว้จึง
จะตอ้งไดรั้บการประเมินเพือ่ตรวจสอบโครงสร้างภายใน ประเมินผลลพัธ ์ประเมินส่ิงต่าง ๆ ที่
ประกอบเป็นโครงสร้างภายใน เช่น ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบจอภาพ ความสะดวกในการใชง้าน 
เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินจะประกอบดว้ยวธีิการที่ใชด้งัต่อไปน้ี 
    การประเมินองคป์ระกอบ 
     การประเมินองคป์ระกอบ หมายถึง การประเมินตามแนวทางการศึกษาที่เนน้
ประเมินในดา้นเน้ือหาและแบบทดสอบ ดา้นการออกแบบอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างภายในประเมิน
ผลลพัธป์ระเมินส่ิงต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นโครงสร้างภายใน เช่น ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบเก่ียวกบั
จอภาพ ความยากง่ายในการใชง้าน เป็นตน้ ในการประเมินจะใชแ้บบสอบถาม โดยส่วนใหญ่จะใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า สอบถามผูท้ดลองใชส่ื้อ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญการพฒันาโปรแกรม 
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นส่ือ ผูส้อน และผูเ้รียนทัว่ ๆ ไป ทั้งน้ีการที่จะใชป้ระเมินเป็นกลุ่มใด ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งเลือกอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายการที่จะประเมิน รายละเอียดที่ผูอ้อกแบบสามารถ
เลือกใชป้ระเมินส่ือ มีดงัต่อไปน้ี 
    1.  ดา้นเน้ือหา เน้ือหาถือเป็นส่วนที่ส าคญัในการพฒันาส่ือ เน่ืองจากเน้ือหาเป็น
ส่วนที่จะใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน ดงันั้นในการประเมินจะประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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     1.1  ดา้นความเหมาะสมของเน้ือหา หมายถึง การประเมินในดา้นความ
เหมาะสมของเน้ือหากบัผูเ้รียน ส่ือที่ดีควรจะมีคุณลกัษณะอยา่งหน่ึงคือ มีเน้ือที่ตรงกบัระดบัของ
ผูเ้รียน โดยมีการใชภ้าษาที่เหมาะสม มีการสอดแทรกการอธิบายดว้ยภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว 
     1.2  ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา ความถูกตอ้งของเน้ือหาเป็นประเด็นส าคญัที่
จะตอ้งมีการตรวจสอบและประเมิน เน้ือหาที่น าเสนอในส่ือจะตอ้งเป็นเน้ือหาที่ถูกตอ้งและครบถว้น 
ไม่คลุมเครือ นอกจากน้ีจะตอ้งใชภ้าษา สะกดค าหรือใชไ้วยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     1.3  คุณค่าของเน้ือหา หมายถึง เน้ือหาที่น าเสนอในส่ือมีคุณค่าเพยีงไรต่อ
ผูเ้รียน เช่น เน้ือหาที่มุ่งแต่ความเพลิดเพลิน ความรุนแรง หรือเน้ือหาที่น าเสนอในแง่การเหยยีดผิว 
เช้ือชาติ เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือหาที่กล่าวถึงน้ีถือวา่เป็นเน้ือหาที่ไม่มีคุณคา่และไม่เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน  
แต่อยา่งใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ผูเ้รียนเป็นเด็กเล็ก ผูอ้อกแบบควรจะระมดัระวงั ดงันั้น การประเมิน
คุณค่าของเน้ือหาจึงเป็นส่ิงที่ส าคญั 
    2.  ดา้นการออกแบบ หมายถึง การออกแบบลกัษณะโครงสร้างของจอภาพที่
น าเสนอ การใชสี้และตวัอกัษร และการใชส่ื้อประสม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
     2.1  การใชพ้ื้นที่หนา้จอ เน่ืองจากจอภาพคอมพวิเตอร์เป็นส่วนที่จะใชติ้ดต่อ
กบัผูเ้รียน ดงัน้ีการออกบแบบการใชพ้ื้นที่ของจอภาพ จึงควรออกแบบใหมี้ความง่ายและสะดวกต่อ
การใชข้องผูเ้รียน มีการจดัแบ่งการน าเสนอของจอภาพอยา่งเป็นส่วนสดัส่วนชดัเจนและสม ่าเสมอ
ตลอดทั้งส่ือ 
     2.2  การใชสี้และตวัอกัษร การออกแบบเพือ่การใชสี้และตวัอกัษรถือวา่เป็น
องคป์ระกอบหน่ึงในการน าเสนอของจอภาพ สีที่ใชค้วรเป็นสีที่สบายตาและผอ่นคลายผูเ้รียน 
นอกจากน้ีจะตอ้งเนน้ความสวยงามและความชดัเจน ในส่วนของตวัอกัษรก็เช่นกนัควรจะเป็น
ตวัอกัษรที่มีขนาดเหมาะสม และใชสี้ของตวัอกัษรโดยมีหลกัคือ สีของตวัอกัษรโดยมีหลกัคือ สีของ
ตวัอกัษรเขม้บนสีพื้นที่อ่อนหรือใชสี้ตวัอกัษรอ่อนบนพื้นเขม้ 
     2.3  การใชส่ื้อประสม หมายถึง การใชเ้สียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวหรือ
ขอ้ความในส่ือ ท าใหส่ื้อมีการอธิบายที่หลากหลาย แต่อยา่งไรก็ตามการสร้างส่ือประสมควรจะ
พจิารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัหรือระดบัของผูเ้รียน เหมาะสมกบัสถานการณ์ในส่ือ และควรเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดค้วบคุมการแสดงผลบนจอภาพในดา้นส่ือประสมดว้ยตนเองได ้
    3.  ดา้นกิจกรรม ในการออกแบบส่ือส่วนหน่ึงที่จะตอ้งออกแบบควบคู่กนัไป
ไดแ้ก่ กิจกรรมที่จะใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธเ์พื่อใหมี้ส่วนร่วมหรือเพือ่ท  าการทดสอบความรู้ผูเ้รียน 
กิจกรรมที่ออกแบบในส่ือจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาที่ก  าลงัน าเสนอ และถา้เป็นกิจกรรมที่เป็นแบบ
การตอบค าถามหรือแบบทดสอบจะตอ้งเป็นแบบทดสอบที่ผา่นการหาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
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หรือค่าความเช่ือมัน่มาก่อน และจะตอ้งเป็นค าถามที่ชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาที่จะน าเสนอ 
นอกจากน้ี กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธค์วรจดัใหมี้การเสริมแรง (Re-enforcement) ใน
จงัหวะที่เหมาะสมกบัเวลาและระดบัของผูเ้รียน 
    4.  ดา้นการจดัการส่ือ หมายถึง วธีิการควบคุมส่ือ ความชดัเจนของค าสัง่ในตวัส่ือ 
การจดัท าเอกสารประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี จะตอ้งมีการออกแบบอยา่งเหมาะสมและสมบูรณ์ดงัน้ี 
     4.1  ส่วนของวธีิการควบคุมส่ือ หมายถึง ผูเ้รียนมีโอกาสในการควบคุมส่ือ
เป็นอยา่งไร ส่ือเสนอหวัขอ้หลกัหรือหวัขอ้ยอ่ยสอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร ตลอดจนการมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในส่ือที่ใหผู้เ้รียนไดจ้ดัการเองได ้เช่น การปรับแต่งเร่ือง การตั้งเวลาใหค้วาม
ช่วยเหลือเป็นตน้ 
     4.2  ความชดัเจนของค าสัง่ในส่ือ หมายถึง การที่ผูเ้รียนสามารถจดัการส่ือได้
ง่ายไม่สบัสนโดยไม่ตอ้งร้องขอความช่วยเหลือจากผูส้อน หรือผูเ้รียนที่ไม่มีพื้นความรู้ดา้น
คอมพวิเตอร์ก็สามารถใชง้านส่ือได ้
     4.3  ส่วนการจดัท าเอกสารถือเป็นส่วนหน่ึงที่จ  าเป็นตอ้งจดัท าเน่ืองจาก
สามารถใชเ้อกสารเป็นแหล่งอา้งอิงได ้และสามารถใชเ้ป็นคู่มือในการใชส่ื้อได ้เอกสารที่ดีควร
ประกอบดว้ย รายละเอียดที่เก่ียวกบัอุปกรณ์ที่จ  าเป็น การแนะน าส่ือ วตัถุประสงคข์องส่ือ การใชง้าน
ส่ือและปัญหา ที่อาจจะพบไดใ้นการใชส่ื้อ 
  7.  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้ง 
   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2548 : 163 – 164) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
มนุษยแ์ละส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ 
    1)  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีที่เช่ือวา่มนุษยก์บัการเรียนรู้
ของมนุษยเ์ห็นส่ิงที่สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก นอกจาน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง ซ่ึงเช่ือวา่การตอบสนองกบัส่ิงเร้าของมนุษยจ์ะเกิดขึ้น
ควบคู่กบัในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระท าซ่ึงมีการ
เสริมแรง คอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยมจะมีโครงสร้างบทเรียน
ในลกัษณะเชิงเสน้ตรง โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในล าดบัที่เหมือนกนัและตายตวั ใน
การเรียนจะบงัคบัใหผู้เ้รียนผา่นเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑท์ี่ไดก้  าหนดไว ้
    2)  ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) เป็นทฤษฏีที่เช่ือวา่เป็นพฤติกรรมมนุษยเ์ป็น
เร่ืองของภายในจิตใจ มนุษยไ์ม่ใช่ผา้ขาวที่ใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษยมี์ความนึกคดิ มี
อารมณ์ มีจิตใจ และมีความรู้สึกภายในที่แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็
ควรที่จะค  านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย ทฤษฎีปัญญานิยมท าใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบัการ
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ออกแบบในลกัษณะสาขา ท าใหผู้เ้รียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของตนเองและการ
เลือกล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาที่เหมาะสมกบัตนเอง ผูเ้รียนจะไดรั้บการน าเสนอเน้ือหาในล าดบัที่
ไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    3)  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นทฤษฎีที่เช่ือวา่โครงสร้าง
ภายในของความรู้ที่มนุษยมี์อยูน่ั้นจะมีลกัษณะเป็นเหมือนกลุ่มที่มีความเช่ือมโยงกนัอยูใ่นการที่
มนุษยจ์ะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษยจ์ะน าความรู้อะไรใหม่ ๆ ที่เพิง่จะไดรั้บนั้นไปเช่ือมโยงกบั
กลุ่มความรู้ที่ม่ีอยูเ่ดิม ซ่ึงจะไม่สามารถเกิดไดถ้า้ขาดโครงสร้างความรู้ การรับรู้เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้
เกิดการเรียนรู้เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดขึ้นไดโ้ดยปราศจากการรับรู้ นอกจากน้ีโครงสร้างความรู้
ยงัช่วยในการระลึกถึงส่ิงต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มาดว้ย 
    4)  ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility) เป็นทฤษฏีที่เช่ือวา่
ความรู้แต่ละองคค์วามรู้นั้นมีโครงสร้างที่แน่ชดัและสลบัซบัซอ้นมากนอ้ยแตกต่างกนัไป แนวคดิใน
เร่ืองความยดืหยุน่ทางปัญญาน้ีส่งผลให้เกิดแนวคิดในการออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เพือ่
ตอบสนองโครงสร้างขององคค์วามรู้ที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่แนวคิดในเร่ืองการออกแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เพือ่ตอบสนองโครงสร้างองคค์วามรู้ที่แตกต่างกนั ซ่ึงไดแ้ก่แนวคิด เร่ือง การ
ออกบแบบทเรียนส่ือหลายมิตินัน่เอง 
   กรมวชิาการ (2544 : 40 – 41) ไดเ้สนอแนวทางการประยกุตแ์นวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไวด้งัน้ี 
    1.  ควรแบ่งเน้ือหาบทเรียนออกเป็นหน่วยยอ่ย 
    2.  แต่ละหน่วยยอ่ยควรบอกเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนวา่ ตอ้งการให้
นกัเรียนศึกษาอะไรและศึกษาอยา่งไร 
    3.  นกัเรียนสามารถเลือกความยากง่ายของเน้ือหาและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและความสามารถของตนเองได ้
    4.  เกณฑก์ารวดัตอ้งมีความชดัเจน น่าสนใจ บอกไดว้า่ผูท้ดสอบอยูต่  าแหน่งใด
เม่ือเทียบกบัเกณฑป์กติ และการวดัผลควรท าอยา่งต่อเน่ือง 
    5.  ควรใหข้อ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบที่น่าสนใจทนัทีทนัใด หรือกระตุน้ใหเ้กิด
แรงจูงใจ 
    6.  ควรใชภ้าพหรือเสียงที่เหมาะสม 
    7.  กระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างจินตนาการที่เหมาะสมกบัวยั โดยการใชข้อ้ความ ใช้
ภาพ เสียง หรือการสร้างสถานการณ์สมมุติ โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้น 
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    8.  การน าเสนอเน้ือหาและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ควรใหค้วามแปลกใหม่ ซ่ึงอาจ
ใชภ้าพ เสียง กราฟิก แทนที่จะใชค้  าอ่านเพยีงอยา่งเดียว 
    9.  เสนอขอ้มูลในลกัษณะของความขดัแยง้ทางความคิด 
    10.  ควรสอดแทรกค าถามเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสงสยัหรือประหลาด
ใจ เม่ือเร่ิมตน้บทเรียนหรือระหวา่งเน้ือหาแต่ละตอน 
    11.  ใหต้วัอยา่งหรือหลกัเกณฑก์วา้ง ๆ เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบเอง 
การช้ีแนะต่าง ๆ หรือการบอกใบถ้า้หากจ าเป็น ซ่ึงจะช่วยสร้างและรักษาระดบัความอยากรู้อยากเห็น 
   กรมวชิาการ (2544 : 42 – 43) ไดเ้สนอแนวทางการประยกุตแ์นวคิดและทฤษฏี
ปัญญานิยมออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไวด้งัน้ี 
    1.  ใชเ้ทคนิคเพือ่สร้างความสนใจแก่นกัเรียนก่อนเร่ิมเรียน โดยการผสมผสาน
และการออกแบบกรอบเร่ิมตน้ที่เร้าความสนใจ 
    2.  ควรสร้างความสนใจในการศึกษาบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวธีิการและ
รูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป 
    3.  การใชภ้าพและใชก้ราฟิกประกอบการสอนควรตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 
    4.  นกัเรียนควรไดรั้บการช้ีแนะและรูปแบบที่เหมาะสม หากเน้ือหาที่ศึกษามี
ความซบัซอ้นหรือมีโครงสร้างเน้ือหาที่เป็นหมวดหมู่และสมัพนัธก์นั 
    5.  ค  านึงถึงความแตกต่างของนกัเรียนในแง่ของการเลือกเน้ือหาของการเรียน 
การเลือกกิจกรรมการเรียน การควบคุมการศึกษาบทเรียน การใชภ้าษา การใชก้ราฟฟกประกอบ
บทเรียน 
    6.  ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เดิมที่สมัพนัธก์บัความรู้ใหม่ใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
    7.  กิจกรรมการสอนควรผสมผสานการใหค้วามรู้ การใหค้  าตอบเพือ่ใหน้กัเรียน
คิดวเิคราะห์ค าตอบ 
    8.  สร้างแรงจูงใจโดยเนน้ความพงึพอใจที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 
4.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 4.1  ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ส าลี  รักสุทธี (2544 : 78) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการเรียนรู้ ดงัน้ี แผนการเรียนรู้  
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คือ การน ารายวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะตอ้งท าการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็น 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้ออุปกรณ์การสอน และการวดัผลประเมินผล 
เพือ่ใชส้อนในช่วงเวลาหน่ึง ๆ โดยก าหนดเน้ือหาสาระ และจุดประสงคข์องการเรียนยอ่ย ๆ  
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร สภาพของผูเ้รียน ความพร้อม 
ของโรงเรียนในดา้นวสัดุอุปกรณ์และตรงกบัชีวิตจริงในทอ้งถ่ิน 
  กรมวชิาการ  (2544 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการเรียนรู้หรือบนัทึกการสอนไว ้
ดงัน้ี แผนการสอน คือ การวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะตอ้งท าการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้าง
เป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อ อุปกรณ์ การสอนและการวดัผลประเมินผล 
ส าหรับเน้ือหาสาระและจุดประสงคก์ารเรียนยอ่ย ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือจุดเนน้ของ
หลกัสูตร สภาพผูเ้รียน ความพร้อมของโรงเรียนดา้นอุปกรณ์ และตรงกบัชีวติจริงในทอ้งถ่ินซ่ึงกล่าว
อีกนยัหน่ึงวา่ แผนการสอน คือ การเตรียมการสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้หรือบนัทึกการสอน
ตามปกตินัน่เอง 
  รุจิร์  ภู่สาระ (2545 : 19) กล่าววา่ แผนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือแนวทางในการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ตามที่ก  าหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 
  บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2547 : 34 – 35) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการเรียนรู้วา่เป็น
เอกสารที่จดัท  าขึ้นเพือ่แจกแจงรายละเอียดของหลกัสูตร ท าใหค้รูผูส้อนน าไปจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแก่นกัเรียนเป็นรายคาบหรือรายชัว่โมง 
  กฤตวรรณ  จึงพฒันา (2547 : 42) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการเรียนรู้วา่ คือ ส่ิงที่ครู
เตรียมไวล่้วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใชใ้นการปฏิบติัการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใด 
กลุ่มหน่ึงอยา่งเป็นระบบและเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยใหค้รูพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่จุดหมาย
ของหลกัสูตร 
  สุเพยีร  สารลึก (2547 : 31) ไดส้รุปความหมายของแผนการเรียนรู้ไวว้า่ แผนการเรียนรู้
หมายถึง  แผนการหรือโครงการที่จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใชใ้นการปฏิบตัิการสอนในรายวชิา
ใดรายวิชาหน่ึง เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบและเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยใหค้รูพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  พนูเจริญ  ตอ้งใจ (2549 : 8) ไดส้รุปความหมายของแผนการเรียนรู้วา่หมายถึง การจดัท า
รายละเอียดในการเรียนการสอนล่วงหนา้ โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มีองคป์ระกอบที่ส าคญัคือ
สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และวธีิวดัและประเมินผล 
แผนการเรียนรู้จดัเป็นเอกสารทางวชิาการ และเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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  จากความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ที่กล่าวทั้งหมดสรุปไดว้า่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ หมายถึง การเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม  
เพือ่เขา้สู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน  เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
ของหลกัสูตร 
 4.2  ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ชาญชยั อาจิณสมาจาร (2542 : 24-27) ไดใ้หค้วามส าคญัของแผนการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
   1.  ความเจริญงอกงามทางการศึกษาของนกัเรียนขึ้นอยูก่บัการคดัเลือกเน้ือหาวชิา 
กิจกรรม ประสบการณ์ และวธีิสอนที่ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัความสนใจ ความตอ้งการ ความสามารถ 
และระดบัวฒิุภาวะของเขา ครูฉลาดที่วางแผนบทเรียนของตนเองเป็นอยา่งดีจะไดรั้บผลดีที่สุด 
ในการสอน 
   2.  แผนการสอนรวมถึงการจดัการท ากรอบของจุดมุ่งหมาย แลว้เลือกเน้ือหาวชิา 
ระเบียบแบบแผน วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคการประเมิน ครูที่ตอ้งท าส่ิงเหล่าน้ีถูกบงัคบัใหเ้ตรียม 
และจดัระเบียบบทเรียนของตนใหดี้ 
   3.  การท าแผนการสอนเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเนวา่อะไรจะเกิดขึ้น และเลือก
ประสบการณ์ที่จะเปล่ียนเด็กใหดี้ขึ้น การคาดคะเนจึงช่วยท าให้เกิดการสอนที่ดีซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย
ของครูทุกคน การท าแผนการสอนจะกระตุน้ใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
   4.  แผนการสอนใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูฝึกสอน เน่ืองจากมีหลายเร่ืองในใจของ
นกัศึกษาครู เขาอาจจบัเน้ือหาวชิาหรือล าดบัของเน้ือหาที่จะสอน แผนการสอนจึงท าหนา้ที ่
เป็นผูเ้ตือน 
   5.  การวางแผนช่วยป้องกนัการสูญเสียเวลาซ่ึงปกติมกัเกิดขึ้นกบัการสอนทีไ่ม่ได ้
จดัระเบียบ แผนการสอนช่วยครูใหมี้ระเบียบ นอกจากน้ียงัช่วยครูใหต้ดัสินวา่จะสอนอยา่งไรจึงจะ 
ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป ถา้สอนมากเกินไปกอ็าจไม่ไดผ้ลลพัธก์ารเรียนรู้มากนกั ถา้สอนนอ้ยเกินไป
การสอนซ ้ า ๆ ที่ไม่จ  าเป็นก็ตอ้งเกิดขึ้น ไม่วา่กรณีใดก็ท  าใหต้อ้งสูญเสียเวลา 
   6.  แผนการสอนป้องกนัไม่ใหอ้อกนอกเน้ือหาวชิา โดยใหค้รูตระหนกัถึง 
ส่ิงที่เขาตอ้งท าใหส้ าเร็จในวนันั้น ค  าถามบางอยา่งอาจท าใหก้ารอภิปรายน าไปสู่นอกบทเรียน 
แต่แผนการสอนจะท าใหค้รูกลบัเขา้สู่บทเรียน 
   7.  แผนการสอนท าให้เกิดความรู้สึกในความมัน่คง โดยเฉพาะครูใหม่ซ่ึงมกัมี
ความรู้สึกประหม่าและเครียด แผนการสอนที่เตรียมมาอยา่งดีจะช่วยเพิม่ความมัน่ใจในตวัเอง  
และลดความรู้สึกไม่มัน่ใจ 
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   8.  หลกัการของการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ประยกุตใ์ชท้ั้งกบัครูและนกัเรียน  
ถา้เด็กเรียนดว้ยการกระท า ครูก็จะสอนดว้ยการกระท า เช่นเดียวกนั จากการท าแผนการสอนครูจะ
เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมการสอนที่ดีวา่จะช่วยประกนัถึงการสอนที่ดี 
   9.  แผนการสอนมีประโยชน์ไม่เพยีงกบัครูเท่านั้น แต่จะมีประโยชน์ต่ออาจารยใ์หญ่
และศึกษานิเทศกด์ว้ย อาจารยใ์หญ่และศึกษานิเทศกส์ามารถรู้ไดว้า่ครูไดส้อนอะไรบา้งแผนการสอน
จะแสดงการเลือกเน้ือหาวชิา และวธีิสอนของครู 
   10.  แผนการสอนในอดีตจะเป็นประโยชน์ส าหรับครูที่ช่วยสอนแทน  จะก าหนด 
บทเรียนในอนาคต โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเน้ือหาวชิาที่ไดส้อนในชั้นเรียนในอนาคต   และตั้งอยู ่
บนพื้นฐานของเน้ือหาวชิาที่ไดส้อนในชั้นเรียนไปแลว้ 
  สุพล วงัสินธุ ์(2543 : 3-9) กล่าววา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นกุญแจดอกส าคญั
ที่จะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น พอสรุปความส าคญัไดด้งัน้ี 
   1.  ท  าใหเ้กิดการวางแผนวิธีสอน วธีิเรียนที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ 
และจิตวทิยาการศึกษา 
   2.  ช่วยใหค้รูมีคู่มือการสอนที่ท  าดว้ยตนเองล่วงหนา้ ท าใหค้รูมีความมัน่ใจ 
ในการสอนไดต้ามเป้าหมาย 
   3.  ช่วยส่งเสริมใหค้รูใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั้งหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
ตลอดจนการวดัผลประเมินผล 
   4.  ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูที่มาสอนแทนได ้
   5.  เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลทีถู่กตอ้ง เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
   6.  เป็นผลงานทางวชิาการ แสดงความช านาญการ และความเช่ียวชาญของผูจ้ดัท  า 
  ส าลี  รักสุทธี (2544 : 78) กล่าวถึงความส าคญัของแผนการสอนดงัน้ี 
   1.  ช่วยใหค้รูไดมี้โอกาสศึกษาหลกัสูตร แนวการสอน วธีิวดัผลประเมินผล  
ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งและการบูรณาการกบัวชิาอ่ืน 
   2.  ช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถจดัเตรียมกระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริง ทั้งในเร่ืองทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของทอ้งถ่ิน ค่านิยม ความเช่ือ 
และสภาพที่เป็นจริงของทอ้งถ่ินตลอดจนการเช่ือมโยง สมัพนัธก์บัวชิาอ่ืน 
   3.  เป็นเคร่ืองมือของครูในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีความมัน่ใจ
ในการสอนมากขึ้น 
   4.  ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลทีถู่กตอ้ง เที่ยงตรง เสนอแนะแก่บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งเพือ่นครูที่สอนวชิาอ่ืน 
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   5.  ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูที่สอนแทนได ้
   6.  เป็นการพฒันาวชิาชีพและมาตรฐานวชิาชีพครูที่แสดงวา่งานสอนตอ้งไดรั้บ     
การฝึกฝนโดยเฉพาะ มีเคร่ืองมือและเอกสารที่จ  าเป็นส าหรับการประกอบวชิาชีพดว้ย 
  วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2545 : 2) กล่าววา่ การจดัท าแผนการสอนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 
ดงัน้ี 
   1.  ก่อใหเ้กิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหนา้ เป็นการน าเทคนิควธีิการสอน 
การเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลย ีและจิตวทิยาการเรียนการสอน มาผสมผสานประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
   2.  ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
การเลือกใชส่ื้อ การวดัและประเมินผล ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   3.  เป็นคู่มือการสอนส าหรับตวัครูผูส้อน และครูที่สอนแทนน าไปใชป้ฏิบติัการสอน
อยา่งมัน่ใจ 
   4.  เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลดา้นการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
   5.  เป็นหลกัฐานแสดงความเช่ียวชาญของครูผูส้อน ซ่ึงสามารถน าไปเสนอเป็น
ผลงานทางวชิาการ 
  พนูเจริญ  ตอ้งใจ (2549 : 9) กล่าววา่ แผนการเรียนรู้มีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับ
ครูผูส้อน เพราะจะท าใหค้รูไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร เน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวดัผลประเมินผล เพือ่วางแผนการสอนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ สรุปไดว้า่แผนการจดัการเรียนรู้ 
มีความส าคญัส าหรับครู ในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนให้สามารถด าเนินการสอนได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและเกิดผลดีต่อผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
 4.3  ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
  สุพนิ บุญชูวงศ ์(2538 : 120 - 121) กล่าวไวว้า่ ในการท าแผนการสอนครูตอ้งดู
ก าหนดการสอนและตารางสอนก่อนวา่เร่ืองที่จะสอนนั้นเร่ืองอะไร ใชเ้วลาสอนก่ีคาบแลว้ศึกษา 
แผนการสอนของกรมวชิาการ (แม่บท) และคูมื่อครู เพือ่ศึกษารายละเอียดต่อไปน้ี 
   1.  ศึกษาแผนการสอนแม่บท (ของกรมวชิาการ) และปรับแผนการสอน โดยแบ่ง
หวัขอ้ของเน้ือหาใหย้อ่ยลงไปในการแบ่งหวัขอ้ของเน้ือหา จะแบ่งยอ่ยพอที่จะสอนในแต่ละคร้ัง 
ซ่ึงเวลาที่ใชใ้นแต่ละคร้ังจะไม่เท่ากนัแลว้แต่เน้ือหา และการจดัตารางสอนของแต่ละโรงเรียน 
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   2.  ศึกษาความคิดรวบยอดทั้งหมดของบทเรียนนั้นหรือเร่ืองนั้นใหเ้ขา้ใจ 
   3.  ศึกษาจุดประสงคท์ั้งหลายของบทนั้น เพือ่ท  าความเขา้ใจวา่สอนจบบทน้ีแลว้
นกัเรียนท าอะไรไดบ้า้ง ไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปอยา่งไรบา้ง ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการทดสอบ
การเรียนรู้ของเด็กดว้ย 
   4.  ศึกษาเน้ือหาและรายละเอียดวา่มีเร่ืองอะไรบา้ง สอดคลอ้งกบัความคิดรวบยอด
และจุดประสงคท์ี่ก  าหนดไวห้รือไม่ เน้ือหาแต่ละเร่ืองสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้ใด และความคดิ
รวบยอดขอ้ใด 
   5.  ศึกษากิจกรรมการเรียนทั้งหมด ตรวจสอบดูวา่กิจกรรมทั้งหมดแต่ละเร่ืองสนอง
เน้ือหาขอ้ใด แลว้สามารถสอนตามกิจกรรมนั้น ๆ ไดห้รือไม่ ถา้ไม่ไดจ้ะตอ้งคิดกิจกรรมอะไรมาแทน
   6.  ศึกษาส่ือการเรียนทั้งหมดของแต่ละเร่ืองวา่มีอะไรบา้ง ตรงกบักิจกรรมหรือ
เน้ือหาหรือไม่ จะจดัหามาไดโ้ดยวธีิใดอยา่งไร แลว้ถา้ท าเองจะไดท้นัเวลาหรือไม่ 
   7.  ศึกษาการวดัผลและประเมินผล แต่ละคร้ังที่สอนวา่มีวธีิการอยา่งไร วธีิการ
เหล่านั้นเหมาะสมกบัการวดัเน้ือหาและกิจกรรมที่กล่าวไวห้รือไม่ 
  สุพล วงัสินธุ ์(2543 : 10) กล่าวถึงขั้นตอนการท าแผนการสอนวา่มีขั้นตอนดงัน้ี 
   1.  ศึกษาหลกัสูตร ตอ้งศึกษาหลกัสูตรอยา่งกวา้งและอยา่งลึกในวชิาและรายวชิา     
ที่สอน เช่น ศึกษาโครงสร้างของวชิา จุดประสงคข์องวชิา ส่ือการเรียนการสอนที่ก  าหนดในรายวชิา 
ค  าอธิบายรายวชิา และธรรมชาติของวชิา 
   2.  วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา เวลา และกิจกรรม วเิคราะห์ไดจ้าก
ค าอธิบายรายวชิา โดยใหส้มัพนัธก์บัจุดประสงคข์องวชิาและจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
   3.  หากลวธีิสอน กลวธีิสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดยใชท้กัษะ
กระบวนการ และทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดทั้งผสมผสานระหวา่งประสบการณ์และจินตนาการ
ของผูส้อนเอง วธีิการสอนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้มากที่สุด จะตอ้งยดึหลกั 
ใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบตัิใหค้น้พบค าตอบดว้ยตนเอง ให้รู้การวางแผนและฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม รายบุคคล 
เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้ป็นผูค้ิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นและเห็นช่องทางในการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   4.  จดัท าส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
การเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะเป็นส่ือที่ใชอ้ยูแ่ลว้หรือส่ือที่คิดขึ้นใหม่ก็ได ้แต่ตอ้งใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาดว้ย 
   5.  จดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดยเคร่ืองมือนั้น
จะตอ้งวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นพทุธิพสิยั  จิตพสิยั  และทกัษะพสิยั ตลอดทั้ง
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ครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนของนกัเรียนทั้งจากสถานการณ์จริง  และสถานการณ์จ าลองอีก
ดว้ย 
   6.  ก าหนดโครงสร้างส าหรับ หน่ึงรายวิชา การก าหนดโครงสร้างส าหรับหน่ึง
รายวชิาสามารถปฏิบติัได ้2 ลกัษณะ กล่าวคือ โครงสร้างอยา่งสงัเขปและโครงสร้างอยา่งละเอียด 
   7.  เขียนแผนการสอนขยายจากโครงสร้าง เป็นการเขียนแผนการสอนที่จะน าไปใช้
ในแต่ละคาบ/ชัว่โมงอยา่งละเอียด และปฏิบติัจริงได ้โดยมีส่วนประกอบในแผนการสอนคือ 
    1.  เน้ือหาสาระ 
    2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.  ส่ือการเรียนการสอน 
    5.  การวดัและประเมินผล 
  ส าลี  รักสุทธี (2544 : 79) เสนอขั้นตอนการท าแผนการสอนดงัน้ี 
   1.  ศึกษาเวลาที่จะใชง้านจริงหรือก าหนดปฏิทินงาน โดยเม่ือไดรั้บทราบวา่สอนวชิา
ใดแลว้ตอ้งศึกษาวา่สอนสปัดาห์ละก่ีคาบ ในหน่ึงภาคเรียนมีก่ีสปัดาห์ มีวนัหยดุหรือวนัที่ใชกิ้จกรรม 
ของโรงเรียนเท่าใด เหลือเวลาที่ใชส้อนจริงเท่าใด จดบนัทึกไว ้
   2.  ศึกษาหลกัสูตรโดยละเอียดในกลุ่มประสบการณ์หรือวชิาที่ท  าแผนการสอน  
เช่น ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เป้าหมายส าคญัของหลกัสูตร จุดประสงคข์องกลุ่มประสบการณ์
หรือรายวิชานั้น ศึกษาเน้ือหากิจกรรมเสนอแนะจากค าอธิบายรายวชิาในหลกัสูตร คู่มือหลกัสูตร  
คู่มือการสอน ศึกษาเน้ือหาวา่มีความสมัพนัธก์บัวชิาใดบา้ง เพือ่จะไดน้ ามาบูรณาการ 
   3.  ก าหนดโครงสร้างของเน้ือหา สาระ จุดประสงคก์ารสอน ตลอดภาคเรียน  
ของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวชิานั้น โดยใชจุ้ดประสงคใ์นค าอธิบายในหลกัสูตรเป็นจุดประสงค์
ปลายทาง ใชค้  าอธิบายเชิงเน้ือหาเป็นกรอบเน้ือหาโดยใชเ้อกสารอ่ืนประกอบดว้ย เช่น หนงัสือเรียน 
หนงัสืออา้งอิง ขอ้มูลทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน มาก าหนดเป็นเน้ือหายอ่ย 
   4.  ก าหนดโครงสร้างวิชาที่สอน โดยน าจ  านวนคาบหรือจ านวนชัว่โมงสอนที่มีจริง
ในแต่ละภาคเรียนมาก าหนด ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 รูปแบบก าหนดโครงสร้างของรายวชิา 
 

โครงสร้างวชิา........................................ชั้น..................................... 
ภาคเรียนที่........................ปีการศึกษา........................ 

 
หวัขอ้เร่ือง จุดประสงคข์องการเรียนรู้ จ านวนคาบ/ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 

  

    
   5.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
จุดประสงคข์องการเรียนรู้ โดยใหมี้การบูรณาการกบัวชิาอ่ืน รวมทั้งก าหนดวธีิวดัผลและประเมินผล
ดว้ย ซ่ึงอาจจะท าเป็นรายชัว่โมงหรือรายหวัขอ้เร่ืองก็ได ้โดยใหมี้การบูรณาการกบัวชิาอ่ืนดว้ย  
 4.4  รูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ส าลี  รักสุทธี (2544 : 80) กล่าววา่ รูปแบบของแผนการสอน ไม่มีรูปแบบตายตวัขึ้นอยู่
กบัหน่วยงานหรือสถานศึกษา  แต่ละแห่งจะคิดดดัแปลงตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตามลกัษณะ
ส่วนใหญ่ของแผนการสอนจะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงพอสรุปรูปแบบได ้2 รูปแบบดงัน้ี 
   1.  แบบเรียงหวัขอ้ รูปแบบน้ีจะเขียนเรียงตามล าดบัก่อนหลงัโดยไม่ตอ้งตีตาราง
รูปแบบน้ีใหค้วามสะดวกในการเขียน เพราะไม่ตอ้งตีตาราง แต่มีส่วนเสียคือยากต่อการดูใหส้มัพนัธ์
กนัในแต่ละหวัขอ้ ดงัภาพประกอบ 1 
   2.  แบบก่ึงตาราง รูปแบบน้ีจะเขียนเป็นช่อง ๆ ตามหวัขอ้ที่ก  าหนด แมว้า่ตอ้งใชเ้วลา
ในการตีตารางแต่ก็สะดวกต่อการอ่าน ท าใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องแต่ละหวัขอ้อยา่งชดัเจน              
ดงัภาพประกอบ 2 
  นอกจากน้ียงัมีแผนการสอนที่นิยมในปัจจุบนั และคณะกรรมการขา้ราชการครู (ก.ค.) 
ใหก้ารยอมรับ ดงัภาพประกอบ 3 
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ตวัอยา่งรูปแบบแผนการสอนแบบเรียงหัวขอ้ 
 
แผนการสอน หน่วยที่............................................................................................................................. 
หน่วยยอ่ยที่........................................................................ชั้น................................................................ 
เร่ือง......................................................................................เวลาเรียน.............................................คาบ 
1.  สาระส าคญั........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  จุดประสงค.์........................................................................................................................................ 
 2.1 จุดประสงคป์ลายทาง............................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 2.2 จุดประสงคน์ าทาง................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
3.  เน้ือหา................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน………………………………………...………………………….......... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5.  ส่ือการเรียนการสอน.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6.  การวดัและประเมินผล....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7.  กิจกรรมเสนอแนะเพิม่เติมหรือภาคผนวก......................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบแผนการสอนแบบเรียงหัวขอ้ 
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ตวัอยา่งรูปแบบแผนการสอนแบบก่ึงตาราง 
 
แผนการสอนกลุ่มวชิา...............................................................................ชั้น......................................... 
หน่วยที่................................เร่ือง..............................................เวลา..............คาบ วนัที่......................... 
สาระส าคญั............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
จุดประสงคป์ลายทาง 1. ........................................................................................................... 
   2. ........................................................................................................... 
 
จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือเร่ือง กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ส่ือการเรียน
การสอน 

การวดัและ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบแผนการสอนแบบก่ึงตาราง 
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รูปแบบแผนการสอนที่นิยมปัจจุบนัและคณะกรรมการขา้ราชการครู (ก.ค.) ใหก้ารยอมรับ 
 
วชิา.................................................................................. ชั้น........................................................... 
แผนการสอนที่................................................................ หน่วยที่................................................... 
เร่ือง................................................................................. จ านวน.............................................คาบ 
 
สาระส าคญั 
 1. ................................................................................................................................ 
 2. ................................................................................................................................. 
จุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
 1. ................................................................................................................................ 
 2. ................................................................................................................................ 
เน้ือหา 
 1. ................................................................................................................................ 
 2. ................................................................................................................................ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ................................................................................................................................ 
 2. ................................................................................................................................ 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ............................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................... 
การวดัผลประเมินผล 
 1. ................................................................................................................................. 
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 4.5  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  สุพนิ บุญชูวงศ ์(2538 : 113) กล่าวถึงองคป์ระกอบของแผนการสอนไวด้งัน้ี 
   1.  ช่ือกลุ่มวชิาและระดบัชั้น 
   2.  ช่ือหน่วย หัวเร่ือง เวลาและวนัที่ 
   3.  ความคิดรวบยอดหรือมโนคติ 
   4.  คุณสมบตัิที่ตอ้งการเนน้ 
   5.  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   6.  เน้ือหา 
   7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
   8.  ส่ือการเรียน 
   9.  ประเมินผล 
   10.  หมายเหตุ 
 4.6  หลกัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
  สุคนธ ์ สินธพานนท ์และคนอ่ืน ๆ (2545 : 24-28) ไดเ้สนอหลกัการเขียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   1.  มาตรฐานการเรียนรู้ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้เป็นขอ้ก าหนดคุณภาพผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว ้เพือ่ให้เป็นจุดมุ่งหมายในการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยก าหนดมาตรฐานแต่ละสาระการเรียนรู้ไวแ้ลว้ แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จะน ามาวเิคราะห์ออกเป็นมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น ผูส้อนจะตอ้งวเิคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นออกมาเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัไวใ้นแต่ละชั้นปี และผูส้อนจะน าการ
เรียนรู้มาก าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ 
   2.  ผลการเรียนรู้ การเขียนผลการเรียนรู้นั้นเป็นการเขียนในส่ิงที่คาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะ
มีความรู้ หรือคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หรือมีทกัษะ หรือเจตคติที่เกิดขึ้นอยา่งไร ซ่ึงผูส้อนอาจจะ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ก็ได ้การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือ
ผลการเรียนรู้ เขียนได ้2 รูปแบบ คือ จุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงคน์ าทาง 
    จุดประสงคป์ลายทาง คือ จุดประสงคท์ี่เป็นเป้าหมายส าคญัที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้น 
แก่ผูเ้รียนหลงัจากที่ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนจนจบแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ซ่ึงการเขียนจุดประสงค์
ปลายทางนั้นจะครอบคลุมพฤติกรรมใหญ่ ๆ ดา้นพทุธิพสิยั ดา้นทกัษะพสิยั หรือดา้นจิตพสิยั เช่น  
มีความรู้ความเขา้ใจ.............. ตระหนกัในความส าคญั................ สามารถน าไปปฏิบตัิได.้.............ฯลฯ 
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    จุดประสงคน์ าทาง คือ จุดประสงคย์อ่ยของจุดประสงคป์ลายทาง ลกัษณะเป็น
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมยอ่ย ๆ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนไดก้ระท าทุกพฤติกรรมแลว้จะเกิดการเรียนรู้ถึง
จุดประสงคป์ลายทางลกัษณะของการเขียนจุดประสงคน์ าทาง ไดแ้ก่ บอก...............................ได ้ 
อธิบาย..............ได ้ล าดบัเหตุการณ์.................ได ้แปลความ...................ได ้เขียน....................ได ้ 
อ่าน..................ได ้ฟัง..................แลว้สรุปได ้วิเคราะห์..........................ได ้สรุป.....................ได ้
สาธิต...............ได ้น าเอาไปใช.้.................ได ้ปฏิบตัิ....................ได ้อภิปราย.....................ได ้เป็นตน้ 
    การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบางรายวชิาก็นิยมเขียนเป็นจุดประสงคน์ า
ทางแต่เพยีงอยา่งเดียว โดยเขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมโดยไม่แยกออกเป็นจุดประสงค์
ปลายทาง จุดประสงคน์ าทาง แต่เขียนในภาพรวมวา่เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   3.  สาระการเรียนรู้ การเขียนเน้ือหาสาระในเร่ืองต่าง ๆ จะเขียนเฉพาะขอบข่าย
เน้ือหาเป็นประเด็นส าคญัสั้น ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   4.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้นบัวา่เป็นหัวใจส าคญัของ
การเรียน ผูส้อนควรใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนหลาย ๆ วธีิ เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นพทุธิพสิัย ทกัษะพสิยั จิตพสิัย และด าเนินกระบวนการเรียนรู้ 
โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็น 
ที่ยอมรับกนัแลว้วา่ การจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นวธีิการส าคญัที่จะท าใหผู้เ้รียน 
เกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ที่พงึประสงคใ์นยคุขอ้มูลข่าวสาร ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งศึกษาความรู้เก่ียวกบั
เทคนิคการสอนหลาย ๆ วธีิเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    4.1  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการสร้างความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงมีวธีิการ 
หลายอยา่ง  เช่น  
     4.1.1  ใหดู้รูปภาพ 
     4.1.2  ตั้งค  าถาม ถาม-ตอบ 
     4.1.3  ฟังนิทาน 
     4.1.4  ฟังเพลง 
     4.1.5  ปริศนาค าทาย 
     4.1.6  สุภาษิต ค  าพงัเพย ค าขวญั ค  ากลอน 
     4.1.7  วิเคราะห์ข่าวประจ าวนั 
     4.1.8  วิเคราะห์กรณีตวัอยา่ง 
     4.1.9  เล่าความประทบัใจ 
     4.1.10  ชมวดิีทศัน์ 
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     4.1.11  ชมสไลด ์
    ผูส้อนตอ้งมีส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ มาเร้าความสนใจของผูเ้รียน พร้อมทั้ง
จะตอ้งป้อนค าถามใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิดวเิคราะห์ตามอยา่งมีเหตุผล เพือ่กระตุน้เขา้สู่บทเรียน ค  าถามที่
ผูส้อนควรใชม้กัจะขึ้นตน้ดว้ยค าวา่ ท  าไม.......... อยา่งไร........... อะไร.......... เม่ือไร.......... ที่ไหน........ 
เป็นตน้ 
    4.2  ขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนแลว้ ผูส้อน
จะตอ้งแจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัหรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นการช้ีแนะให้ผูเ้รียนรู้ทิศทางหรือ
เป้าหมายของการเรียนรู้ใหช้ดัเจน ซ่ึงขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจดัวา่เป็นหวัใจส าคญั ผูส้อน
จะตอ้งเตรียมจดักิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นอยา่งดี การออกแบบจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัจะมีกระบวนการต่าง ๆ ด าเนินไปตามขั้นตอนของเทคนิคการสอนที่ก  าหนดไว ้โดยค านึงถึง
หลกัส าคญัคือ 
     4.2.1  เนน้ผูเ้รียนให้รู้จกัคิดวเิคราะห์ตามล าดบั ซ่ึงมีความยากง่าย เหมาะสม
กบัวยั 
     4.2.2  ผูเ้รียนมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์นัในกลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกนัใน
กระบวนการเรียน 
     4.2.3  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั  ตลอดจนร่วมกนัแกปั้ญหา
และปฏิบติังานร่วมกนั 
     4.2.4  จดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดค้น้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
     4.2.5  จดักิจกรรมที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงใกลต้วั และจากสภาพแวดลอ้ม 
เพือ่สร้างประสบการณ์ตรงและผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 
     4.2.6  จดักิจกรรมที่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย สติปัญญา และอารมณ์  
โดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ทั้งดา้นความสามารถทางสติปัญญา สงัคม และอารมณ์ 
     4.2.7  เน้ือหาสาระของการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของผูเ้รียน 
     4.2.8  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพยีงพอต่อการคน้ควา้ความรู้ 
ตามความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 
     4.2.9  มีการจดัการเรียนการสอนโดยใหมี้การเช่ือมโยงความสมัพนัธก์บั
ครอบครัว ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งผูส้อน ผูเ้รียน และบุคคลภายนอกซ่ึงอยูใ่น
สงัคม เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 
    4.3  ขั้นสรุป  เป็นการสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ตรวจสอบวา่บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัไวห้รือไม่ 
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    ขอ้สงัเกตในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวธีิการสอนหลากหลายนั้น อาจจะระบุขั้นตอน
ไวเ้ป็นการก ากบัใหผู้ส้อนไดด้ าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนกไ็ด ้หรืออาจเขียนล าดบัต่อเน่ืองตาม
กิจกรรมก าหนด โดยไม่ระบุขั้นตอนกไ็ด ้แต่รวมความแลว้ตอ้งอยูบ่นหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้เป็นส่วนส าคญัของแผนการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งวางแผนวา่จะใชส่ื้อใดประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่
ละขั้นตอน ส่ือบางประเภทผูส้อนสามารถผลิตเองได ้แต่ส่ือบางประเภทตอ้งไปจดัซ้ือจดัหามาใช้
ประกอบการสอน ส่ือการเรียนรู้จึงอาจจะมีทั้งส่ือวสัดุ ส่ือเอกสาร และส่ือบุคคล ผูส้อนจะเขียนช่ือ
ประเภทของส่ือทุกชนิดที่ใชใ้นกิจกรรมการเรียนไวใ้นหวัขอ้น้ี ส่ือการเรียนรู้ที่ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ 
วดิีทศัน์ สไลด ์คอมพวิเตอร์ช่วยสอน หุ่นจ าลอง รูปภาพ เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียน บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน ใบความรู้ ใบงาน ข่าว หนงัสือส าหรับคน้ควา้  
เป็นตน้ 
    ส าหรับแหล่งเรียนรู้นั้นมีความส าคญัต่อผูเ้รียนมาก ซ่ึงผูส้อนควรจดัแหล่งเรียนรู้ 
ใหม้ากพอ และน าผูเ้รียนไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ตรง 
   6.  การวดัและประเมินผล เป็นการประเมินเพือ่มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มีการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
และการทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแต่ละระดบั มีรูปแบบการวดัผล
และประเมินผลที่สามารถตรวจสอบวา่ กระบวนการเรียนรู้ไดพ้ฒันาผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ที่ก  าหนดไวห้รือไม่ ผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายส าคญั ดงันั้น การประเมินผลจะตอ้ง
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นทศันคติ ควรมีการวดัและประเมินผล 
ตามสภาพจริง โดยเนน้การวดัจากการปฏิบติั แฟ้มสะสมงาน ในการประเมินผลนั้นสามารถประเมิน
ไดท้ั้งในระหวา่งการเรียนการสอนและประเมินสรุปรวม ผูส้อนควรเตรียมการส าหรับการวดัผลและ
ประเมินผล ซ่ึงอาจเลือกใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินผลหลากหลายใหค้รอบคลุม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และมีการก าหนดการประเมินใหช้ดัเจน เช่น การทดสอบ การบนัทึกพฤติกรรม 
การสมัภาษณ์ การส ารวจความคิดเห็น การบนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ 
   ผูส้อนควรก าหนดเวลาและสถานที่ประเมิน ซ่ึงอาจจะประเมินระหวา่งผูเ้รียนท า
กิจกรรม ระหวา่งงานกลุ่ม ระหวา่งการท างานตามโครงการ หรือวนัใดวนัหน่ึงของสปัดาห์ เป็นตน้ 
เม่ือไดผ้ลการประเมินทั้งหมดตามวธีิการที่ก  าหนดไวแ้ลว้ ผูส้อนจะตอ้งน าผลมาวเิคราะห์และสรุปผล
การประเมินเพือ่พฒันาและปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ เพือ่พฒันาผูเ้รียน ตลอดจนปรับปรุง
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวน้ั้น ควรจะไดน้ าผลการประเมินระหวา่งเรียนมา
ประกอบการพจิารณาดว้ย 
   ในการประเมินผลโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมก าหนดตวับ่งช้ีการประเมินและเกณฑก์าร
ประเมินดว้ยนั้น จะท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วม และใหค้วามส าคญัและร่วมมือในกิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง และถา้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย จะท าใหผู้เ้รียน
ทราบจุดบกพร่องของตนเอง เพือ่พฒันาตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองวา่จะสามารถวดัผลและประเมินผลไดโ้ดยวธีิการใดจึงจะเกิดประสิทธิผล 
    1.  วิธีการวดัผล/ประเมินผล ไดแ้ก่ ใชว้ธีิการทดสอบ วธีิการสงัเกตพฤติกรรม 
วธีิการประเมินโครงการ เป็นตน้ 
    2.  เคร่ืองมือการวดัผล/ประเมินผล ไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินผลงานกลุ่ม แบบประเมินโครงการ เป็นตน้ 
    3.  เกณฑก์ารวดัผล/ประเมินผล ในกรณีที่ใชว้ธีิการวดัผลจากแบบทดสอบมี
เคร่ืองมือ คือ แบบทดสอบ ครูผูส้อนอาจตั้งเกณฑ ์เช่น 
     80 %  ขึ้นไป  หมายถึง ดี 
     70 % - 79 %  หมายถึง เกือบดี 
     60 % - 69 %  หมายถึง ปานกลาง 
     50 % - 59 %  หมายถึง   ผา่น 
    ในกรณีที่ใชว้ิธีการประเมินผลโดยใชว้ิธีการสงัเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม
กลุ่มในรายการต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ความรับผดิชอบ การแบ่งงานกนัท า
ความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม ความเอาใจใส่ในงาน เป็นตน้ ครูผูส้อนอาจจะก าหนดเกณฑก์าร
ประเมินผล เช่น 
     5  หมายถึง  ดีมาก 
     4  หมายถึง  ดี 
     3  หมายถึง  ปานกลาง 
     2  หมายถึง  ผา่นเกณฑ ์
     1  หมายถึง  ปรับปรุง 
    นอกจากนั้น ผูส้อนอาจจะก าหนดแบบประเมินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเมินผล
จากการท างานกลุ่ม ประเมินคุณภาพของช้ินงานที่มอบหมาย โดยมีรายการเฉพาะตามที่ตอ้งการ
ประเมิน ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้ตกลง ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
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 4.7  ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ดี 
  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537 : 218-219) กล่าววา่ แผนการสอนที่ดีมีลกัษณะดงัน้ี  
 1.  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและแนวการสอนของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  น าไปใชส้อนไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 
 3.  เขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิา เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลาที่ก  าหนด 
 4.  มีความกระจ่างชดัเจน ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจไดต้รงกนั 
 5.  มีรายละเอียดมากพอที่ท  าใหผู้อ่้านสามารถน าไปใชส้อนได ้
 6.  ทุกหวัขอ้ในแผนการสอนมีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 
 
5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 5.1  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  การวดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนนั้นหากพจิารณาตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะของ
เน้ือหาวชิาจะมีการวดั 2 ดา้น คือ การวดัในดา้นการปฏิบติั และการวดัในดา้นเน้ือหาวชิา ซ่ึงตอ้งอาศยั
เคร่ืองมือในการวดัหลายชนิดเขา้มาช่วย จึงจะสามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น การวดั
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนโดยเฉพาะที่เก่ียวกบัการวดัในดา้นเน้ือหาที่ตอ้งการใชส้มรรถภาพทางสมอง 
เช่น ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ความสามารถในการตดัสินใจอยา่ง
มีเหตุผล เคร่ืองมือที่เหมาะสมและที่นิยมใชก้นัมากที่สุด คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
   วนิดา  เดชตานนท ์(2539 : 9) ไดจ้  าแนกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว ้2 ประเภท คือ 
    1.  แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
ตามจุดมุ่งหมาย ที่ก  าหนดไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการทดลองใช ้มีการตรวจสอบคุณภาพ วเิคราะห์และ 
แกไ้ขจนมีประสิทธิภาพสูง สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีมาตรฐานในวธีิการด าเนินการสอบ  
เพือ่จะไดด้ าเนินการสอบเหมือนกนัหมด ไม่วา่จะน าแบบทดสอบไปใชท้ี่ใด เวลาใด พร้อมทั้งมี
มาตรฐานในการตรวจสอบใหค้ะแนน การแปลความหมายของคะแนน โดยเทียบกบัเกณฑป์กติ 
    2.  แบบทดสอบที่ครูสร้าง เป็นแบบทดสอบที่ครูผูส้อนสร้างขึ้น  เพือ่ใชใ้น 
ชั้นเรียนโดยเฉพาะ และน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น เพือ่ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน 
เพือ่ตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เพือ่ตรวจสอบจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียน เพือ่ตดัสินได-้ตก 
เป็นตน้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิที่ครูสร้างขึ้นน้ี โดยปกติจะไม่มีการทดลองใชเ้พือ่ตรวจสอบความ
เป็นมาตรฐานเหมือนแบบทดสอบมาตรฐาน 
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   เยาวดี  วบิูลยศ์รี (2540 : 14) ไดก้ล่าววา่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับช่วยใหค้รูสามารถตดัสินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นวิธีการ
ประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนที่มีความเป็นอิสระไดม้ากกวา่วธีิอ่ืน เม่ือเทียบกบักระบวนการเรียนรู้ 
ที่มีอยู ่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิที่ใชใ้นโรงเรียน มุ่งวดัความรู้ในแต่ละวชิาและทกัษะต่าง ๆ  
โดยมีวตัถุประสงคพ์ื้นฐานที่ส าคญั 2 ประการ คือ 
    1.  เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนอนัเป็นขอ้มูลที่ไดรั้บ
ส าหรับการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
    2.  เพือ่เป็นการตรวจสอบความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงแตกต่างกนัใน
ธรรมชาติ 
   บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 53) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง 
แบบทดสอบที่ใชว้ดัความรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวชิาการ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้ เน้ือหา
สาระและตามจุดประสงคข์องวชิาหรือเน้ือหาที่สอบนั้น โดยทัว่ไปจะวดัผลสมัฤทธ์ิในวชิาต่าง ๆ ที่
เรียนในโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 
    1.  แบบทดสอบอิงเกณฑ ์หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมมีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑ ์ส าหรับใชต้ดัสินวา่ผูส้อบมีความรู้ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด
ไวห้รือไม่ การวดัตรงตามจุดประสงค ์เป็นหวัใจส าคญัของขอ้สอบในแบบทดสอบประเภทน้ี 
    2.  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งสร้างเพือ่วดัใหค้รอบคลุม
หลกัสูตร จึงสร้างตามตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ความสามารถในการจ าแนก ผูส้อบตามความเก่ง อ่อน
ไดดี้ เป็นหวัใจส าคญัของขอ้สอบ ในแบบทดสอบประเภทน้ี การรายงานผลการสอบอาศยัคะแนน
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นคะแนนที่สามารถใหค้วามหมายแสดงถึง สถานภาพ ความสามารถของบุคคลนั้น 
เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ๆ ที่ใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
   สมนึก  ภทัทิยธนี (2546 : 73) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง 
แบบทดสอบที่วดัสมรรถภาพสมองต่าง ๆ ที่นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผา่นมาแลว้  
   กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบ 
ที่ใชว้ดัความรู้ความสามารถของนกัเรียนเพือ่ตดัสินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิที่เป็นมาตรฐาน
และที่ครูสร้างขึ้นเอง การทดสอบในโรงเรียนโดยทัว่ไปครูจะเป็นผูส้ร้างแบบทดสอบขึ้นเอง  
ซ่ึงแบบทดสอบที่นิยมใชค้ือ แบบทดสอบอิงเกณฑแ์ละแบบทดสอบอิงกลุ่ม 
 5.2  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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  สมนึก  ภทัทิยธนี (2546 : 73 – 98) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ประเภทที่ครูสร้าง มีหลายรูปแบบแต่ที่นิยมใชมี้ 6 รูปแบบ ดงัน้ี 
   1.  ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง เป็นขอ้สอบที่มีเฉพาะค าถาม แลว้ใหน้กัเรียนเขียน
ตอบแบบเสรีเขียนบรรยายความรู้ และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน ซ่ึงหลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
    1.1  เขียนค าช้ีแจงเก่ียวกบัวธีิการตอบให้ชดัเจน ระบุจ  านวนขอ้ค าถาม เวลาที่ใช้
สอบและคะแนนเตม็ของแต่ละขอ้ 
    1.2  เน่ืองจากขอ้สอบแบบน้ีมีเฉพาะค าถามและแต่ละขอ้มกัใหค้ะแนนมาก 
ดงันั้นควรเขียนค าถามใหช้ดัเจน เพือ่ไม่ใหไ้ขวเ้ขวในการตอบ 
    1.3  ไม่ควรตั้งค  าถามเฉพาะความรู้ความจ า หรือถามปัญหาทีมี่ค  าตอบในหนงัสือ
แต่พยายามถามประเภทสูงกวา่ความรู้ความจ า หรือถามใหใ้ชค้วามคิด ซ่ึงมกัขึ้นตน้ดว้ยค าวา่จงอธิบาย 
จงอภิปราย จงเปรียบเทียบ จงบรรยาย จงวเิคราะห์ ใหป้ระมาณค่า ใหบ้อกความสมัพนัธ ์ใหว้จิารณ์
วเิคราะห์ เป็นตั้น 
    1.4  ก าหนดเวลาใหต้อบนานพอสมควร เพราะผูต้อบตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวม
ความคิด จดัระบบความคิดและเขียนค าตอบดว้ยถอ้ยค าตอบของตนเอง หากก าหนดเวลานอ้ยไม่
สามารถใชพ้ลงัความคิดไดเ้ตม็ความสามารถ 
    1.5  เลือกถามเฉพาะที่ส าคญัของเร่ือง เพราะไม่สามารถถามไดท้กุ ๆ เน้ือหาที่
เรียนมา 
    1.6  ไม่ควรใหมี้การเลือกตอบเป็นบางขอ้ เช่น 7 ขอ้ ใหเ้ลือก 6 ขอ้ หรือ 4 ขอ้ ให้
เลือก 3 ขอ้ เหตุผลดงัน้ี 
     1.6.1  ค  าถามแต่ละขอ้มีความยากง่ายไม่เท่ากนั จะมีปัญหาในการจดัต าแหน่ง
ผูเ้ขา้สอบวา่ ใครจะเก่งกวา่กนั โดยเฉพาะการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม 
     1.6.2  ไม่ยติุธรรมกบัผูท้ี่สามารถตอบไดท้กุขอ้ ซ่ึงมีโอกาสไดค้ะแนนเท่ากบัผู ้
ที่ตอบไดเ้พยีงบางขอ้ 
    1.7  การตรวจใหค้ะแนนควรปฏิบติัดงัน้ี 
     1.7.1  เขียนแนวค าเฉลยไวก่้อน และระบุคะแนนวา่ประเด็นใด ตอนใดควรได้
ก่ีคะแนน 
     1.7.2  ควรตรวจเฉพาะขอ้เดียวจนครบทุกคนแลว้ตรวจขอ้ต่อไป 
     1.7.3  ไม่ควรดูช่ือผูส้อบ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการอคติในการใหค้ะแนน 
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   2.  ขอ้สอบแบบกาถูก – กาผดิ คือ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ มี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือก
ดงักล่าวเป็นแบบคงที่มีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ถูก – ผดิ ใช่ – ไม่ใช่ จริง – ไม่จริง เหมือนกนั – 
ต่างกนั เป็นตน้ หลกัในการสร้างแบบขอ้สอบมีดงัน้ี 
    2.1  เขียนค าถามใหรั้ดกุมสั้น ๆ แต่มีขอ้มูลพอที่จะตดัสินใจไดว้า่ถูกหรือผดิ 
การที่เขียนสั้นเกินไป อาจจะตดัสินไม่ได ้
    2.2  ควรเขียนขอ้ความดว้ยภาษาง่าย  ๆ ชดัเจน ตรงไปตรงมา ไม่ควรเขียนในรูป
ปฏิเสธซอ้น เพราะผูท้  าขอ้สอบจะสบัสนโดยใช่เหตุ (ส่วนรูปปฏิเสธธรรมดา หากจะใชค้วรพมิพด์ว้ย
ตวัหนาหรือขีดเสน้ใตค้  าปฏิเสธนั้น) 
    2.3  ไม่ควรใชค้  าวา่ เสมอ ๆ ไม่ค่อยจะ อาจจะ บางคร้ัง บ่อย ๆ ทั้งส้ิน เป็นตน้ 
เพราะค าเหล่าน้ีจะท าใหผู้ต้อบพจิารณาไดง่้ายวา่ถูกหรือผดิ หรือบางคร้ังตดัสินใจไม่ไดว้า่ถูกหรือผดิ 
ควรออกขอ้สอบใหมี้ขอ้ถูกกบัขอ้ผดิใกลเ้คียงกนั เพือ่ป้องกนัการเดา และควรสลบัขอ้ ถูก – ผดิ  
อยา่งไม่มีระบบ (มิใชว้า่ขอ้สอบ 10 ขอ้ ถูก 5 ขอ้แรก ผดิ 5 ขอ้หลงัหรือขอ้ถูกขอ้ผดิสลบักนัอยา่งเป็น
ระบบ) 
    2.4  หลกัการใหค้ะแนน ไม่ควรใชว้ธีิหกัคะแนนหรือติดลบในขอ้ที่ผดิหรือคิดวา่
ตอบผดิเพราะจะเกิดปัญหาในการเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละคนวา่ ใครเก่งกวา่ เช่น มีขอ้สอบกา
ถูก – ผดิ 30 ขอ้ ปรากฏวา่นายแดงท าขอ้สอบอยา่งระมดัระวงั จึงเลือกท าเพยีง 15 ขอ้ จะไดค้ะแนน  
15 คะแนน ส่วนนายด าเป็นคนกลา้เส่ียง คือ ท าหมดทุกขอ้ ผลตอบถูก 20 ขอ้ ผดิ 10 ขอ้ จะไดค้ะแนน 
10 คะแนน ดงันั้นจะสรุปไดว้า่นายแดงเก่งกวา่นายด ายอ่มไม่ได ้ตอ้งใหท้  าทั้ง 30 ขอ้เท่ากนั โดยไม่มี
การหกัคะแนน จึงจะเปรียบเทียบกนัไดช้ดัเจนขึ้น และกรณีที่ท  าถูก 10 ขอ้ ท  าผดิ 20 ขอ้ จะให้ 
ก่ีคะแนนและใหแ้ปลวา่อยา่งไร อนัที่จริง ขอ้สอบกาถูก – ผดิ เป็นขอ้สอบที่ใหค้วามยติุธรรมกบั
ผูส้อบดีแลว้ คือ เปิดโอกาสใหทุ้กคนใชค้วามสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที่และทุกคนมีสิทธ์ิ 
ในการเดาอยา่งเท่าเทียมกนั 
   3.  ขอ้สอบแบบเติมค า  เป็นขอ้สอบที่ประกอบดว้ยประโยคหรือขอ้ความที่ยงัไม่
สมบูรณ์ และใหผู้ต้อบเติมค าหรือประโยคหรือขอ้ความลงในช่องวา่งที่เวน้ไวเ้พือ่ใหมี้ใจความ
สมบูรณ์และถูกตอ้งหลกัในการสร้างแบบขอ้สอบมีดงัน้ี 
    3.1  ไม่ควรใชข้อ้ความหรือประโยคจากหนงัสือแลว้ตดัค  าบางค าหรือ 
บางขอ้ความออกมาใชเ้ป็นค าถาม เพราะการน าขอ้ความมาใชเ้พยีงบางส่วนอาจจะไม่กระชบัความ  
จึงควรใชข้อ้ความของผูอ้อกขอ้สอบเอง โดยเขียนประโยคหรือขอ้ความดว้ยภาษาที่เขียนง่ายและ
ชดัเจน 
    3.2  ค  าตอบที่ตอ้งการให้เติมหรือที่ถูก จะตอ้งเป็นค าตอบที่เฉพาะเจาะจง 
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ไม่ตีความไดห้ลายนยั 
    3.3  แต่ละขอ้ควรใหเ้ติมแห่งเดียวตอนทา้ยของประโยคหรือขอ้ความ  
แต่ถา้จ  าเป็นอาจเวน้ให้เติมส่วนอ่ืน และมากกวา่หน่ึงแห่งก็ได ้
    3.4  ต  าแหน่งที่ใหเ้ติมตอ้งเป็นจุดที่ส าคญัจริง การเวน้จุดที่ไม่ส าคญัใหเ้ติมจะไม่
เกิดประโยชน์ต่อผูต้อบ 
   4.  ขอ้ทดสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer Test) ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภท
น้ีคลา้ยขอ้สอบประเภทเติมค า แต่แตกต่างกนัที่ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยค ค  าถาม
สมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมค าเป็นประโยคหรือขอ้ความที่ยงัไม่สมบูรณ์) แลว้ใหผู้ต้อบเป็นคนเขียนตอบ
ค าตอบที่ตอ้งการ จะสั้นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยั
หรือความเรียง หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
    4.1  ค  าตอบที่ตอ้งการ มกัจะสั้นเป็นค าเดียว วลีเดียว หรือประโยคสั้น ๆ ที่ได้
ใจความครบถว้นสมบูรณ์ 
    4.2  ค  าตอบที่ไดต้อ้งเป็นประโยคตายตวัแน่นอน 
    4.3  มกัจะเป็นค าถามที่เก่ียวกบั ศพัท ์กฎ นิยาม ทฤษฏีบท สจัพจน์ หลกัการหรือ
ความคิดรวบยอด เป็นตน้ 
   5.  ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching Test) ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึง
โดยมีค  าหรือขอ้ความแยกออกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง 
(ตวัยนื) จะคู่กบัค  า หรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ตามที่ผูอ้อกขอ้สอบก าหนดไว ้ซ่ึงหลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
    5.1  ตวัเลือกตอ้งมีจ านวนมากกวา่ตวัยนื 2 – 4 ขอ้ เช่น ถา้ตวัยนืมี 5 ขอ้ ตวัเลือก
ควรจะมี 7 – 9 ขอ้ ถา้ตวัยนื 8 ขอ้ ตวัเลือกควรจะมี 10 – 12 ขอ้ เป็นตน้ ถา้ตวัเลือกกบัตวัยนืมีจ  านวน
เท่ากนั โอกาสในการเดาถูกขอ้หลงั ๆ จะสูงมาก และเฉพาะขอ้สุดทา้ยจบัคู่ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งคิดหา
ค าตอบ (หลกัในขอ้น้ี ยดึแนวของขอ้สอบแบบเลือกตอบ คอื ส าหรับนกัเรียน ป.1 – ป.2 ขอ้สอบขอ้
สุดทา้ยของแบบจบัคู่ ควรจะมีตวัเลือก 3 ตวั เช่น ถา้มี 5 ขอ้ ควรมีตวัเลือก 7 ขอ้ ส่วน ป.3 – ป.6 และ
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ขึ้นไป ขอ้สอบขอ้สุดทา้ยของแบบจบัคู่ ควรมีตวัเลือก 4 ตวั และ 5 ตวัเลือก 
ตามล าดบั) 
    5.2  ตวัยนืควรจะมีจ านวน 5 – 15 ขอ้ ถา้ตวัยนืมีนอ้ยเกินไป เช่น 3 ขอ้ การจบัคู่
หาค  าตอบจะง่ายมาก และถา้ตวัยนืมีมากเกินไป เช่น  20 – 30 ขอ้ ผูส้อบจะเกิดความสบัสนการจบัคู่ 
หาค าตอบจะยากเกินไป เพราะตอ้งอ่านตวัยนื ตวัเลือกหลายคร้ังและมกัจะเป็นขอ้สอบทีไ่ม่มีคุณภาพ 
    5.3  ขอ้ความในแต่ละชุดตอ้งเป็นเอกพนัธ ์คือ เป็นเร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนั  
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ถา้ขอ้ความในชุดเดียวกนัมีหลายเร่ืองหลายลกัษณะปนกนั จะกลายเป็นขอ้สอบแบบจบัคู่ในแต่ละ
เร่ืองที่มีตวัยนืเพียง 2 – 3 ตวั เท่านั้น ขอ้สอบจะง่ายโดยใช่เหตุ กรณีที่มีหลายเร่ืองหลายลกัษณะปนกนั 
(ไม่เป็นเอกพนัธ)์ ควรจะแยกขอ้สอบจบัคู่ออกเป็นตอน ๆ โดยใหแ้ต่ละตอนเป็นเร่ืองราวในลกัษณะ
เดียวกนั อยา่งนอ้ยตอนละ 5 ขอ้ 
    5.4  ตวัยนืในแต่ละขอ้มีโอกาสจบัคู่กบัตวัเลือกทกุขอ้ แต่ขอ้ทีถู่กมีเพยีงขอ้เดียว
หา้มเฉลยใหต้วัเลือกหน่ึงขอ้สามารถจบัคู่กบัตวัยนืแลว้ถูกมากกวา่หน่ึงขอ้ เพราะขอ้สอบจะยากและ
ผูส้อบสบัสน ไม่เหมาะกบัขอ้สอบชนิดน้ี (ถา้ตอ้งการใหต้วัเลือกหน่ึงขอ้ จบัคู่กบัตวัยนืแลว้ถูก
มากกวา่หน่ึงขอ้ ควรสร้างเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ ชนิดที่ตวัเลือกคงที่) 
    5.5  ขอ้สอบในชุดตวัยนืและตวัเลือกทุกขอ้ตอ้งอยูใ่นหนา้เดียวกนั จะช่วย
ประหยดัเวลาและสะดวกในการท าขอ้สอบ 
    5.6  ตอ้งระบุความสมัพนัธข์องขอ้ความทั้งสองชุดใหช้ดัเจน โดยเขียนค าช้ีแจงวา่
จะใหจ้บัคู่โดยยดึความสมัพนัธแ์บบใด ไม่ควรทิ้งใหเ้ป็นภาระแก่ผูเ้ขา้สอบตอ้งตีความเอง 
    5.7  รูปแบบขอ้สอบจบัคู่ ส่วนใหญ่จะใหค้  าตอบน าอกัษรหนา้ขอ้ความทาง
ขวามือไปใส่ในวงเล็บหนา้ขอ้ความทางซา้ยมือทีค่ิดวา่สมัพนัธก์นั ลกัษณะน้ีผูท้  าขอ้สอบจะไม่
สะดวกเท่าที่ควร จึงควรเปล่ียนรูปแบบใหม่ 
   6.  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทัว่ไป ค  าถามแบบ
เลือกตอบโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนน า หรือค าถาม (Stem) กบัตวัเลือก (Choice)  
ในตอนเลือกน้ีจะประกอบดว้ยตวัเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตวัเลือกที่เป็นตวัลวง ปกติจะมีค  าถามที่
ก  าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกที่ถูกตอ้งมากที่สุดเพยีงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืน ๆ และ
ค าถามแบบเลือกตอบที่ดี นิยมใชต้วัเลือกที่ใกลเ้คียงกนั ดูเผนิ ๆ จะเห็นวา่ตวัเลือกถูกหมด แต่ความ
จริงมีน ้ าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนัและใหห้ลกัการที่เก่ียวกบัการสร้างแบบขอ้สอบชนิดตวัเลือกไวด้งัน้ี 
    6.1   เขียนตอนน าใหเ้ป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ อาจจะใส่เคร่ืองหมายปรัศนี (?) 
ดว้ย แต่ไม่ควรสร้างตอนน าให้เป็นแบบอ่านต่อความ เพราะท าใหค้  าถามไม่กระชบั เกิดปัญหาสองแง่
หรือขอ้ความไม่ต่อกนัหรือเกิดความสบัสนในการคิดหาค าตอบ 
    6.2  เนน้เร่ืองจะถามใหช้ดัเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือ เพือ่วา่ผูอ่้านจะไม่ไขวเ้ขว
สามารถมุ่งความคิดในการตอบไปถูกทิศทาง (เป็นปรนยั) ไม่ตอ้งอ่านค าถามค าตอบยอ้น ขึ้นลงหลาย
คร้ัง 
    6.3  ควรถามในเร่ืองที่มีคุณค่าต่อการวดั หรือถามในส่ิงที่ดีงามมีประโยชน์ค  าถาม
แบบเลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมในสมองไดห้ลาย ๆ ดา้น 
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    6.4  หลีกเล่ียงค าถามปฏิเสธ ถา้จ  าเป็นตอ้งใชก้็ขีดเสน้ใตค้  าปฏิเสธนั้น แต่ค  า
ปฏิเสธซอ้นไม่ควรใชอ้ยา่งยิง่ เพราะปกตินกัเรียนจะยุง่ยากต่อการแปลความหมายของค าถามและ
ค าตอบค าถามทีถ่ามกลบัหรือปฏิเสธซอ้นผดิมากกวา่ถูก 
    6.5  อยา่ใชค้  าฟุ่มเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรง ส่วนใดไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์เง่ือนไขในการคิดกไ็ม่ตอ้งน ามาเขียนไวใ้นค าถามจะช่วยใหค้  าถามรัดกุมชดัเจนขึ้น 
    6.6  เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นเอกพนัธ ์หมายถึง เขียนตวัเลือกทุกตวัเลือกใหเ้ป็น
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือมีทิศทางแบบเดียวกนั หรือมีโครงสร้างสอดคลอ้งท านองเดียวกนั 
    6.7  ควรเรียงล าดบัตวัเลขในตวัเลือกต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค  าตอบที่เป็นตวัเลข นิยมเรียง
จากนอ้ยไปหามาก 
    6.8  ใชต้วัเลือกปลายเปิดและปลายปิดใหเ้หมาะสม 
    6.9  ขอ้เดียวตอ้งมีค  าตอบเดียว 
    6.10  เขียนทั้งตวัถูกและตวัผดิใหถู้กหรือผดิตามหลกัวชิา คือ จะก าหนดตวัถูก
หรือผดิ เพราะสอดคลอ้งกบัความเช่ือของสงัคมหรือกบัค าพงัเพยทัว่ ๆ ไปไม่ได ้
    6.11  เขียนตวัเลือกใหอิ้สระขาดจากกนั คือ อยา่ใหต้วัเลือกตวัใดตวัหน่ึงเป็นส่วน
หน่ึงหรือส่วนประกอบของตวัอ่ืน 
    6.12  ควรมีตวัเลือก 4 – 5 ตวัเลือก ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ี ถา้เขียนตวัเลือกเพยีง 
2 ตวัเลือก ก็กลายเป็นขอ้สอบแบบกา ถูก – ผดิ หากเป็นขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ควรใช ้ 
3 ตวัเลือก ระดบัประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นตน้ไปควรใช ้4 – 5 ตวัเลือก 
 5.3  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 59 – 66) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   1.  วิเคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหาวชิา และท าตารางก าหนดลกัษณะขอ้สอบขั้นตอน
แรกสุดจะตอ้งท าการวเิคราะห์วา่เน้ือหาหรือหัวขอ้ที่จะสร้างขอ้สอบวดันั้น มีจุดประสงคข์องการสอน  
หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้อะไรบา้ง ท าการวเิคราะห์เน้ือหาวชิาวา่มีโครงสร้างอยา่งไร จดัเขียนหัวขอ้
ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ยทุกหัวขอ้ พจิารณาความเก่ียวโยง ความสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหาเหล่านั้น จากนั้นก็
จดัท าตารางก าหนดลกัษณะขอ้สอบ หรือที่เรียกว่าตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ตารางน้ีมี 2 มิติ คือดา้น
เน้ือหา กบัดา้นสมรรถภาพที่ตอ้งการวดั และพจิารณาวา่จะออกขอ้สอบทั้งหมดก่ีขอ้เขียนจ านวนขอ้
ลงในช่องรวมช่องสุดทา้ย จากนั้นพจิารณาวา่ หวัขอ้เร่ืองใดส าคญัมากนอ้ยเขียนล าดบัความส าคญัลง
ไป แลว้ก าหนดจ านวนขอ้ที่จะวดัในแต่ละช่องขึ้นอยูก่บัเร่ืองนั้น ตอ้งการใหเ้กิดสมรรถภาพดา้นใด
มากนอ้ยกวา่กนั 



55 
 

   2.  ก าหนดรูปแบบของขอ้ค  าถามและศึกษาวธีิเขียนขอ้สอบ ท าการพจิารณาและ
ตดัสินใจวา่จะใชข้อ้ค  าถามรูปแบบใด ศึกษาวธีิเขียนขอ้สอบ หลกัการเรียนขอ้ค  าถาม ศึกษาวธีิเขียน
ขอ้สอบสมรรถภาพต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยกีารเขียนขอ้สอบเพือ่น ามาใชเ้ป็นหลกัในการเขียน
ขอ้สอบ 
   3.  เขียนขอ้สอบ ลงมือเขียนขอ้สอบ ใชต้ารางก าหนดลกัษณะของขอ้สอบที่จดัท  าไว้
ในขั้นที่ 1 เป็นกรอบซ่ึงท าใหส้ามารถออกขอ้สอบวดัไดค้รอบคลุมทกุหวัขอ้เน้ือหา และทกุ
สมรรถภาพ ส่วนรูปแบบและเทคนิคในการเขียนขอ้สอบยดึตามทีไ่ดศึ้กษาในขั้นที่ 2 
   4.  ตรวจทานขอ้สอบ น าขอ้สอบทีไ่ดเ้ขียนไวใ้นขั้นที่ 3 มาพจิารณาทบทวนอีกคร้ัง
หน่ึง โดยพิจารณาถึงความถูกตอ้งตามหลกัวชิา พจิารณาวา่แต่ละขอ้วดัในเน้ือหาและสมรรถภาพตาม
ตารางที่ก  าหนดลกัษณะขอ้สอบหรือไม่ ภาษาที่ใชเ้ขียนมีความเขา้ใจง่ายเหมาะสมดีแลว้หรือไม่ตวัถูก
ตวัลวงเหมาะสมเขา้หลกัเกณฑห์รือไม่ หลงัการพจิารณาทบทวนเองแลว้ น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญวดัผล 
และดา้นเน้ือหาสาระ พจิารณาขอ้บกพร่อง และน าเอาขอ้วจิารณ์เหล่านั้นมาพจิารณาปรับปรุงแกไ้ข 
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น 
   5.  พมิพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง น าขอ้สอบทั้งหมดมาพมิพเ์ป็นแบบทดสอบ  
โดยจดัพมิพค์  าช้ีแจงหรือค าอธิบายวธีิท าแบบทดสอบไวท้ี่ปกของแบบทดสอบอยา่งละเอียดและ
ชดัเจน การจดัพมิพว์างรูปแบบใหเ้หมาะสม 
   6.  ทดลองใช ้ วเิคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง น าแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่ม 
ที่คลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งที่จะสอบจริง ซ่ึงไดเ้รียนในวชิาหรือเน้ือหาที่จะสอบแลว้ น าผลการสอบมา
ตรวจใหค้ะแนน ท าการวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยใชว้ธีิการ
วเิคราะห์คุณภาพ คดัเลือกเอาขอ้ทีมี่คุณภาพเขา้เกณฑต์ามจ านวนที่ตอ้งการถา้ขอ้ที่เขา้เกณฑจ์ านวน
มากกวา่ที่ตอ้งการ ก็ตดัขอ้ทีมี่เน้ือหามากกวา่ที่ตอ้งการ ซ่ึงเป็นขอ้ที่มีอ  านาจจ าแนกต ่าสุดออกมา
ตามล าดบั น าเอาผลการสอบที่คิดเฉพาะขอ้สอบที่เขา้เกณฑเ์หล่านั้นมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
   7.  พมิพแ์บบทดสอบฉบบัจริง น าขอ้สอบที่มีอ  านาจจ าแนก และระดบัความยาก
เขา้เกณฑ ์ตามจ านวนที่ตอ้งการในขั้นที่ 6 มาพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัน้ีที่จะใชจ้ริง ซ่ึงจะตอ้ง 
มีค  าช้ีแจงวธีิท าดว้ย และในการพมิพน์อกจากใชรู้ปแบบที่เหมาะสมแลว้ควรค านึงถึงความประณีต
ถูกตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งตรวจทานใหดี้ 
  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสร้าง
ตามล าดบัขั้นตอน เร่ิมจากการวเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาวชิาและท าตารางวเิคราะห์
ขอ้สอบที่ก  าหนดรูปแบบของค าถาม เขียนขอ้สอบ ตรวจทานขอ้สอบ พมิพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
เพือ่หาคุณภาพขอ้สอบ และพมิพแ์บบทดสอบฉบบัจริง  ซ่ึงหลกัการเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
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มีดงัน้ี 
   1.  ควรถามในเร่ืองที่มีคุณค่าต่อการวดั 
   2.  เขียนตอนน าหรือตอนถามใหอ้ยูใ่นรูปของค าถาม 
   3.  ตวัค  าถามมีความหมายชดัเจน 
   4.  ค  าตอบที่ถูกตอ้ง มีเพยีงขอ้เดียวและถูกตอ้งตามหลกัวชิา 
   5.  ค  าตอบที่ถูกกบัค  าตอบที่ผดิไม่แตกต่างกนัจนเด่นชดัเกินไป 
   6.  แต่ละขอ้จะตอ้งมีค  าตอบที่ผดิไม่แตกต่างกนัจนเด่นชดัเกินไป 
   7.  ตวัค  าตอบที่ถูกตอ้งจะตอ้งไม่มีลกัษณะแตกต่างจากตวัลวงอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 
   8.  ตวัลวงควรเป็นค าตอบที่มีคุณค่าส าหรับเป็นตวัลวง 
   9.  ตวัเลือกไม่กา้วก่ายกนั 
   10.  ใชต้วัเลือกปลายเปิดใหเ้หมาะสม 
   11.  เรียงล าดบัตวัเลือกที่เป็นตวัเลข 
   12.  ไม่ใชค้  าฟุ่มเฟือย 
   13.  มีตวัเลือก 4 หรือ 5 ตวัเลือก 
   14.  กรณีใชค้  าถามแบบปฏิเสธ ควรใชใ้ห้เหมาะสมและขีดเสน้ใตห้รือพมิพต์วัใหญ่
หรือตวัหนาตรงปฏิเสธนั้น 
   15.   ออกใหเ้ป็นรูปภาพถา้สามารถท าได ้
   16.  ไม่ควรใหต้วัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงมีโอกาสถูกบ่อยจนเกินไป 
 5.4  คุณลกัษณะของแบบทดสอบที่ดี 
  วนิดา  เดชตานนท ์(2539 : 26 – 28) กล่าวถึงแบบทดสอบที่ดีนั้นมิใช่จะท าหนา้ที่
ประเมินผลอยา่งเดียว แต่จะท าหนา้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อีกดว้ย ดงันั้นการสร้างจะตอ้งยดึหลกัลกัษณะ
ของแบบทดสอบที่ดี 10 ประการ คือ 
   1.  มีความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถวดัไดใ้นส่ิงที่
ตอ้งการจะวดั หรือคะแนนจากแบบทดสอบนั้น ใหค้วามหมายตรงตามที่ตอ้งการ ซ่ึงความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบ แบ่งได ้4 ชนิด คือ 
    1.1  ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีค  าถามสอดคลอ้ง และ
ครอบคลุมเน้ือหาวชิาที่ระบุไวใ้นหลกัสูตรและไดส้ดัส่วนที่ถูกตอ้งตรงตามความจริงนั้นซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได ้จากการน าไปเปรียบเทียบกบัตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ที่ท  าไวใ้นดา้นเน้ือหาวชิา  
ถา้พจิารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดูจากส่วนที่เป็นสถานการณ์และเกณฑ ์
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    1.2  ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่จะ
วดัพฤติกรรมทางสมอง หรือพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดต้รงตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้จากการน าไปเปรียบเทียบกบัตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ที่ท  าไวใ้น 
ดา้นพฤติกรรม ถา้พจิารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดูจากส่วนที่เป็นพฤติกรรมและเกณฑ ์
    1.3  ความเที่ยงตรงตามสภาพ  หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถ
เร้าให้ผูเ้รียนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็นจริงของเขา ซ่ึงดูไดจ้ากการสงัเกตหรือ 
การสอบภาคปฏิบตัิ เกณฑท์ี่ใชเ้ทียบ คือ สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของนกัเรียน 
    1.4  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบ 
ที่สามารถพยากรณ์ผลการเรียนในอนาคตของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความจริง เกณฑท์ี่ใชเ้ทียบ  
คือ สภาพความส าเร็จในอนาคตของผูเ้รียน 
   2.  มีความเช่ือมัน่ได ้ หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถใหผ้ลการวดัที่ไม่กลบัไป
กลบัมา เม่ือน าไปวดัก่ีคร้ังกบัผูเ้รียนกลุ่มเดิมก็ตาม เช่น เด็กเก่งไดค้ะแนนมาก เด็กอ่อนไดค้ะแนน
นอ้ย ถา้ท าการสอบอีกคร้ังโดยใชข้อ้สอบชุดเดิมกบักลุ่มเดิม เด็กเก่งก็ยงัเก่งอยูแ่ละเด็กอ่อนก็ยงัอ่อน
อยูเ่หมือนเดิม แสดงวา่แบบทดสอบนั้นมีความเช่ือมัน่สูง การสร้างแบบทดสอบใหมี้ความเช่ือมัน่  
ก็คือ ค  าถามของแบบทดสอบจะตอ้งถามพฤติกรรมในระดบัสูง ไม่ควรถามแต่ความจ าและมีจ านวน
ขอ้มากพอที่จะครอบคลุมเน้ือหาในวชิานั้น ๆ  
   3.  มีความยตุิธรรม หมายถึง ขอ้ค  าถามในแบบทดสอบนั้นตอ้งไม่แนะแนวทางให้
นกัเรียนเดาค าตอบไดถู้ก ไม่ล าเอียงต่อเด็กกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ การที่ขอ้สอบจะใหค้วามเสมอ
ภาคเช่นน้ีได ้ก็ตอ้งอาศยัการสร้างขอ้สอบใหค้รอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตรนั้นเอง 
   4.  ถามลึก หมายถึง แบบทดสอบที่มีค  าถามวดัพฤติกรรมหลายดา้น ไม่เนน้เฉพาะ
ดา้นความจ าเพยีงดา้นเดียว ควรใชค้  าถามที่ใหน้กัเรียนไดใ้ชส้ติปัญญา ในการคิดหาค าตอบใหม้ากกวา่
การจ า นัน่คือควรถาม ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์และการประมาณคา่ 
   5.  มีความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ขอ้สอบแต่ละขอ้ควรมีคนตอบถูกและผดิ 
อยา่งละคร่ึงของจ านวนคนที่เขา้สอบ ขอ้สอบที่ง่ายคือ จ  านวนคนตอบถูกมาก และขอ้สอบที่ยาก
เกินไป คือ มีจ  านวนคนตอบถูกนอ้ย ซ่ึงจดัไดว้า่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถจ าแนกผูเ้รียน
ไดว้า่ใครเก่ง – อ่อนกวา่กนั 
   6.  มีอ านาจจ าแนก หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถแยกนกัเรียนออกเป็น 
ประเภท ๆ ไดทุ้กชั้นทุกระดบั ตั้งแต่อ่อนสุด ถึงเก่งสุด คือ ถา้แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่ 
กลุ่มที่หน่ึงไดค้ะแนนมากอีกกลุ่มหน่ึงไดค้ะแนนนอ้ย ถา้กลุ่มไดค้ะแนนมาก ตอบถูกมากกวา่กลุ่ม 
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ที่ไดค้ะแนนนอ้ยในแต่ละขอ้แสดงวา่ขอ้สอบนั้น ๆ มีอ านาจจ าแนกดี แต่ถา้หากแต่ละกลุ่มไดค้ะแนน
มากตอบไดค้ะแนนไดถู้กพอ ๆ กบักลุ่มไดค้ะแนนนอ้ย ก็แสดงวา่ขอ้สอบนั้น ๆ ไม่มีอ านาจจ าแนก 
   7.  มีความเป็นปรนยั ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ หมายถึง คุณสมบตัิของ
แบบทดสอบ 3 ประการ คือ 
    7.1  มีความชดัเจนในตวัค าถาม 
    7.2  มีความชดัเจนในวิธีการตรวจใหค้ะแนน ท าใหผู้ต้รวจไม่วา่ใครก็ตามตรวจ
แลว้คะแนนตรงกนั 
    7.3  มีความชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน คือ คะแนนที่บอก
สถานภาพของผูเ้รียนใหต้รงกนั 
   8. ตอ้งย ัว่ย ุหมายถึง แบบทดสอบนั้นจะตอ้งมีลกัษณะ ทา้ทายชวนใหน้กัเรียนคิดคน้
หาค าตอบ เช่น การเรียงล าดบัค  าถามจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยาก การใชรู้ปภาพประกอบค าถามหรือเป็น 
ขอ้สอบที่มีลกัษณะย ัว่ยเุป็นเยีย่งอยา่งที่ดีใหก้บัผูส้อน โดยไม่ถามส่ิงที่เป็นตวัอยา่งที่ไม่เหมาะสม  
ไม่ควรปฏิบติั 
   9.  จ  าเพาะเจาะจง หมายถึง มีความชดัเจนในค าถาม ไม่ถามหลายแง่หลายมุมหรือใช้
ค  าคลุมเครือ ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนงงได ้ค  าถามที่จ  าเพาะเจาะจง คือ ทุกคนที่อ่านแลว้ตอ้งเขา้ใจค าถาม
ตรงกนั 
   10.  มีประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถวดัความรู้ไดม้ากที่สุดในเวลา
ที่ก  าหนดใหส้อบ และการตรวจใหค้ะแนนท าไดร้วดเร็วถูกตอ้ง สะดวกในการคุมสอบและด าเนินการ
สอบ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการจดัท าแบบทดสอบนอ้ย พมิพไ์ดช้ดัเจน อ่านง่าย และถูกตอ้งเป็นตน้ 
  กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบที่ดีจะตอ้งมีลกัษณะ คือ ตอ้งเที่ยงตรง ยติุธรรม มีความ
เช่ือมัน่ ถามลึก มีความยากง่ายเหมาะสม มีอ านาจจ าแนก มีความเป็นปรนยั ตอ้งย ัว่ย ุจ  าเพาะเจาะจง  
และมีประสิทธิภาพ จึงจะเป็นแบบทดสอบที่ดีมีมาตรฐานและใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ไดต้รงตามจุดประสงคข์องผูว้ดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
6.  การค านวณประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล 
 
 6.1  การค านวณประสิทธิภาพส่ือและเทคโนโลยกีารสอน 
  เผชิญ  กิจระการ (2544 : 44-51) ไดก้ล่าวถึงวธีิการหาประสิทธิภาพของส่ือที่สร้างขึ้น 
มี 2 วธีิ  ดงัน้ี 
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   1.  วธีิการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational  Approach) 
    กระบวนการน้ีเป็นการหาประสิทธิภาพโดยใชห้ลกัความรู้ และเหตุผล 
ในการตดัสินคุณค่าของส่ือการเรียนการสอน โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ (Panel of Expert) เป็นผูพ้จิารณา
ตดัสินคุณค่า ซ่ึงเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมในดา้น
การน าไปใช ้(Usability) ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะน ามาหาค่าประสิทธิภาพต่อไป 
   2.  วธีิการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์(Empirical  Approach) 
    วธีิการน้ีจะน าส่ือไปทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนเป้าหมาย การหาประสิทธิภาพ 
ของส่ือ เช่น บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน  
แบบฝึกทกัษะ เป็นตน้ ส่วนมากใชว้ธีิการหาประสิทธิภาพดว้ยวธีิน้ี ประสิทธิภาพที่วดัส่วนใหญ่จะ
พจิารณาจากเปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบยอ่ย โดยแสดงเป็น
ค่าตวัเลข 2 ตวั เช่น E1/E2 เท่ากบั 80/80, E1/E2 เท่ากบั 85/85, E1/E2 เท่ากบั 90/90 เป็นตน้ 
    เกณฑป์ระสิทธิภาพ (E1/E2) มีความหมายแตกต่างกนัหลายลกัษณะ ในที่น้ีจะ
ยกตวัอยา่ง E1/E2 เท่ากบั 80/80 ดงัน้ี 
     2.1  เกณฑ ์80/80 ในความหมายที่ 1 ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คือ นกัเรียน
ทั้งหมดท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบยอ่ยไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ส่วนตวัเลข 80 ตวัหลงั (E2) คือนกัเรียนทั้งหมดที่ท  าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ส่วนการหาค่า E1 และ E2 ใชสู้ตรดงัน้ี 
 

      สูตร 100
1

























A

N

X

E  

        

    เม่ือ  E1      แทน ร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่นกัเรียนทั้งหมดท าแบบฝึกหดั  
             หรือแบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนั 
           X  แทน  คะแนนของแบบฝึกหดัหรือของแบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนั 
       A       แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกชุดรวมกนั 
       N       แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
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      สูตร 100
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B

N

X

E  

         

    เม่ือ  E2      แทน ร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่นกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบ 
              หลงัเรียน  
           X   แทน  คะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียนรวมกนั 
       B       แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
       N       แทน  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
     2.2  เกณฑ ์80/80 ในความหมายที่ 2 ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คือ จ านวน
นกัเรียนร้อยละ 80 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ไดค้ะแนนร้อยละ 80 ทุกคน ส่วนตวัเลข 80 
ตวัหลงั (E2) คือ นกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียนคร้ังนั้น ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 เช่น  
มีนกัเรียน 40 คน ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด คือ 32 แต่ละคนไดค้ะแนนจากการทดสอบหลงั
เรียน ถึงร้อยละ 80 (E1) ส่วน 80 ตวัหลงั (E2) คือ ผลการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทั้งหมด  
(40 คน) ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 
     2.3  เกณฑ ์80/80 ในความหมายที่ 3 ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คือ จ านวน
นกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ส่วนตวัเลข 80 ตวั
หลงั (E2) คือ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ที่นกัเรียนท าเพิม่ขึ้นจากแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  
ไดเ้ทียบกบัคะแนนที่ท  าไดก่้อนการเรียน (Pre-test) 
      ตวัเลข 80 ตวัหลงั (E2) สามารถอธิบายไดช้ดัเจน ดงัน้ี สมมุตินกัเรียน
ทั้งหมดท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 10 แสดงวา่แตกต่างจาก 
คะแนนเตม็ (ร้อยละ 100) เท่ากบั 90 ถา้นกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  
ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 85 แสดงวา่มีความแตกต่างของการสอบ 2 คร้ังน้ี (ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน) 

เท่ากบั 85-10 = 75 ดงันั้นค่าของ E2 = %33.83100
90

75








 ถือวา่สูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้

(E2=80) 
     2.4  เกณฑ ์80/80 ในความหมายที่ 4 ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คือ นกัเรียน
ทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ส่วนตวัเลข 80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง 
นกัเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละขอ้มูลถูกมีจ านวนร้อยละ 80 (ถา้นกัเรียนท าขอ้สอบ
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ขอ้ใดถูกมีจ านวนนกัเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงวา่ ส่ือไม่มีประสิทธิภาพ และช้ีใหเ้ห็นวา่จุดประสงค์
ที่ตรงกบัขอ้นั้นมีความบกพร่อง 
    กล่าวโดยสรุปวา่ เกณฑใ์นการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนจะ
นิยมตั้งเป็นตวัเลข 3 ลกัษณะ คือ 80/80, 85/85 และ 90/90 ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัธรรมชาติของวชิาและเน้ือหา
ที่น ามาสร้างส่ือนั้น ถา้เป็นวชิาที่ค่อนขา้งยากกอ็าจตั้งเกณฑไ์ว ้75/75 หรือ 80/80 ส าหรับวชิาที่เน้ือหา
ง่าย ก็อาจตั้งเกณฑไ์ว ้90/90 เป็นตน้ นอกจากน้ียงัตั้งเกณฑเ์ป็นค่าความคลาดเคล่ือนไวเ้ท่ากบัร้อยละ 
2.5 นั้นคือ ถา้ตั้งเกณฑไ์วท้ี่ 90/90 เม่ือค  านวณแลว้ค่าที่ถือวา่ใชไ้ดค้ือ 87.5/87.5 หรือ 87.5/90 เป็นตน้ 
    ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิค  านวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยวธีิการหา
ประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์(Empirical Approch) โดยใชสู้ตรและวธีิค  านวณตามความหมายที่ 1  
โดยตั้งประสิทธิภาพ E1/E2 ไวท้ี่เกณฑ ์80/80 เพราะตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 
 6.2  ดชันีประสิทธิผล 
  การศึกษาดชันีประสิทธิผลจะสามารถท าใหเ้ราทราบไดว้า่ส่ือการเรียนการสอนวธีิสอน
หรือนวตักรรมที่ครูผูว้ิจยัพฒันาขึ้นมีประสิทธิผล (Effectiveness) เพยีงใด สามารถด าเนินการได ้ 
โดยการน าส่ือที่พฒันาขึ้นไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนที่อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมกบัที่ออกแบบมา  
แลว้น าผลการทดลองมาวเิคราะห์หาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการใหผ้ลอยา่งชดัเจน 
แน่นอน การหาดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index) กรณีรายบุคคล ตามแนวคิดของ Hofland  
จะใหส้ารสนเทศที่ชดัเจนโดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.  2546 : 158) 
 

 ดชันีประสิทธิผล  = 
รียนคะแนนก่อนเ - คะแนนเตม็
รียนคะแนนก่อนเ - รียนคะแนนหลงัเ

 

 
   ตวัอยา่งที่  1  ผลการสอบของผูเ้รียน 4 คน หลงัเรียนกบัก่อนเรียน โดยใชบ้ทเรียน
โปรแกรมปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 2 การสอบคร้ังน้ีมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน  
จงหาดชันีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมที่มีต่อผูเ้รียนแต่ละคน 
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ตาราง 2 ผลการสอบ  ดชันีประสิทธิผล และร้อยละที่เพิม่หลงัเรียนจากก่อนเรียน 
 

ผูเ้รียน 
ผลการสอบ ดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

ร้อยละที่เพิม่
หลงัเรียนจาก
ก่อนเรียน 

หลงัเรียน ก่อนเรียน คะแนนเพิม่ 

ก 
ข 
ค 
ง 

5 
9 
8 
6 

1 
5 
2 
0 

4 
4 
6 
6 

.4444 

.4444 

.7500 

.7500 

44.44 
44.44 
75.00 
75.00 

 

 ดชันีประสิทธิผลของคนที่ 1 4444.
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   โดยทัว่ไปการหาดชันีประสิทธิผลมกัหาโดยใชค้ะแนนของกลุ่ม ซ่ึงท าใหสู้ตร
เปล่ียนไป ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 159) 
 
ดชันีประสิทธิผล =  
 
  จากผลการสอบในตาราง 2 ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน 5 + 9 + 8 + 6 = 28 
ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน เท่ากบั 1 + 5 + 2 + 0 = 8 จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ เท่ากบั 
4  10  = 40 ดงันั้น  

   ดชันีประสิทธิผล = 625.
32

20

840

828





 

 
  ดงันั้น  ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมเท่ากบั .625 แสดงวา่หลงัใชบ้ทเรียน
โปรแกรม ผูเ้รียนมีคะแนนเพิม่ขึ้นร้อยละ 62.50 
  ตวัอยา่งที่ 2 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนปรากฏ 
ดงัในตาราง 3 จงหาดชันีประสิทธิผลและแปลความหมาย การสอนคร้ังน้ีมีคะแนนเตม็ 40 คะแนน 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของทุกคน– ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน 

(จ  านวนนกัเรียน) (คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน 



63 
 

ตาราง 3 คะแนนหลงัเรียนและก่อนเรียนของผูเ้รียน 5 คน 
 

ผูเ้รียน คะแนนหลงัเรียน (40) คะแนนก่อนเรียน (40) 
1 
2 
3 
4 
5 

30 
36 
40 
32 
22 

10 
14 
16 
12 
8 

รวม 160 60 
 
  จากผลการสอบในตาราง 3 ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน เท่ากบั 160 ผลรวมของ
คะแนนก่อนเรียนทุกคน เท่ากบั 60 จ  านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ คือ 5   40  = 200 แทนค่าลงใน
สูตรจะได ้

     ดชันีประสิทธิผล = 7143.
140

100

60200

60160





 

 
  แสดงวา่หลงัใชชุ้ดการสอน ผูเ้รียนมีคะแนนเพิม่ขึ้นร้อยละ 71.43  
ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดใ้ชสู้ตรการหาดชันีประสิทธิผล โดยใชค้ะแนนของกลุ่มตามสูตรของ  
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 159) 
 
7.  ความพึงพอใจ 
 
 7.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
  ความพงึพอใจเป็นปัจจยัที่ส าคญัประการหน่ึงที่มีผลต่อความส าเร็จของงานใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือ
ความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาพงึประสงค ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัความหมายของ
ความพงึพอใจไวห้ลายทรรศนะดว้ยกนั ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 
   กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 52) กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ชอบ 
หรือพอใจที่มีองคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ และเขาไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของเขาได ้
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   ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2532 : 130) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพงึพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทน คอืผลที่เป็นความพงึพอใจที่ท  าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น
มีความมุ่งมัน่ที่จะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
   จิรวฒัน์  กิตติมงคลมา (2543 : 17) ไดส้รุปความหมายของความพงึพอใจไวว้า่ 
หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบ และสุขใจ หรือทศันคติในทางที่ดีของบุคคลที่มี 
ต่อส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงถา้บุคคลมีความพงึพอใจต่อส่ิงใดก็จะมีผลใหบุ้คคลอุทิศแรงกาย  แรงใจ และ
สติปัญญา เพือ่ที่จะกระท าในส่ิงนั้น ๆ 
   อานนท ์ กระบอกโท (2543 : 33) กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้หรือเจตคติ
ทีดี่ต่อการท างานนั้น เช่น ความรู้สึกชอบ ภูมิใจ สุขใจ เตม็ใจ ยนิดี เป็นผูมี้ความพงึพอใจในการ
ท างานและมีความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ใหก้บังานอยา่งแทจ้ริง 
   ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือ
เจตคติของบุคคล ที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก 
   แอปเปิลไวท ์(Applewhite.  1965 : 6) กล่าววา่ ความพงึพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวั
ของบุคคลในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงมีความหมายกวา้งรวมไปถึงความพงึพอใจในสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพดว้ย การมีความสุขที่ท  างานร่วมกบัคนอ่ืนที่เขา้กนัได ้มีทศันคติที่ดีต่องานดว้ย 
   จากความหมายของความพงึพอใจที่มีผูใ้หค้วามหมายไวข้า้งตน้ ผูว้จิยัพอสรุปไดว้า่ 
ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความชอบ ไม่ชอบ ในการร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  7.2  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
   1.  ทฤษฏีแรงจูงใจ 
    กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 218 – 224) กล่าววา่ พฤติกรรมการจูงใจของคนนั้นเกิด
จากภายในหรือภายนอก (Intrinsic and Extrinsic) นัน่คือ พฤติกรรมการจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าที่อยู่
ภายในทั้งดา้นชีววทิยาและสงัคมวทิยา หรือเกิดจากการกระท าของปัจจยัภายนอกจะกล่าวถึง 3 ทฤษฏี 
ดงัน้ี 
     1)  ทฤษฏีสญัชาติญาณ (Instinct Theory) ผูเ้สนอแนวความคิดทฤษฏี คือ  
แมคดูกลั (McDougall) เขาอธิบายถึงพฤติกรรมการจูงใจของมนุษยใ์นดา้นสญัชาติญาณวา่ เป็นการ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแรงผลกัดนัจากความตอ้งการเพือ่ความอยูร่อดของตนเองและเผา่พนัธุ ์เช่น 
ความตอ้งการอาหาร น ้ า อากาศ เพือ่มีชีวติ พฤติกรรมกา้วร้าวเกิดจากการป้องกนัตนเองเพือ่ความอยู่
รอด 
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     2)  ทฤษฏีแรงขบัและความตอ้งการจ าเป็น (Drive and Need Theory) ความ
เช่ือของทฤษฏี ไดเ้นน้ถึงความตอ้งการดา้นแรงขบัทางร่างกาย ท าให้เกิดแรงจูงใจ เช่น ความตอ้งการ
อาหาร น ้ า ออกซิเจน อุณหภูมิที่พอเหมาะ ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความกลวั ความ
ตอ้งการเงินทอง ซ่ึงมาสโลว ์(Maslow) ไดอ้ธิบายวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการทางกายภาพ คนเรามกัจะ
ตอ้งสนองความตอ้งการทางร่างกายซ่ึงเป็นความตอ้งการเบื้องตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ 
      1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการ น ้ า อาหาร อากาศ 
ความตอ้งการพกัผอ่น การขบัถ่ายของเสีย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
      2.  ความตอ้งการความปลอดภยั 
      3.  ความตอ้งการความรักและการยอมรับ 
      4.  ความตอ้งการการยกยอ่งจากผูอ่ื้น 
      5.  ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ 
     3)  ทฤษฏีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Theory)  โรเตอร์ (Rotter) ไดอ้ธิบาย
ถึงองคป์ระกอบของทฤษฏีน้ีไว ้3 ส่วน คือ แรงกระตุน้ทางพฤติกรรม ความคาดหวงั และการ
เสริมแรง แรงกระตุน้ทางพฤติกรรมที่แต่ละคนจะตอบสนองต่อสถานการณ์ ขึ้นอยูก่บัความคาดหวงั
ถึงผลที่ไดรั้บ และคุณคา่ของการเสริมแรง รางวลัหรือการลงโทษจึงมีความส าคญัและความหมายต่อ
บุคคล 
   2.  ประเภทของแรงจูงใจทางสังคมมีอยู ่5 ประเภท คือ 
    1.  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  (Achievement Motive) คือ แรงจูงใจที่จะท าส่ิงต่าง ๆ  
ใหไ้ดรั้บความส าเร็จ  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง จะมีความมานะ พยายาม อดทน ท างานมีแผน 
ตั้งระดบัความหวงัไวสู้ง และพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ใหง้านส าเร็จลุล่วงไปได ้ส่วนผูมี้
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า มีลกัษณะของการท างานที่ไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งเป้าหมายง่าย ๆ เพราะกลวั
ความลม้เหลวในการท างาน 
    2.  แรงจูงใจใฝ่สมัพทัธ ์(Affiliation Motive) คือ แรงจูงใจที่บุคคลตอ้งการความ
รักและการยอมรับจากผูอ่ื้น เน่ืองจากมนุษยอ์ยูร่่วมกนัเป็นสงัคม สงัคมจะสงบสุขและน่าอยูก่็เม่ือ
บุคคลในสงัคมมีความเขา้ใจกนั เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
    3.  แรงจูงใจใฝ่กา้วร้าว (Aggression Motive) เม่ือคนเรามีความไม่พอใจ ถูกขดัใจ 
ยอ่มมีการแสดงออกถึงความรู้สึกนั้น อาจมีการกา้วร้าวดว้ยวาจา เช่น ดุด่า หรือกา้วร้าวดว้ยการกระท า 
เช่น การท าลายส่ิงของ ท าร้ายร่างกาย ความกา้วร้าวเกิดจากความตอ้งการการผอ่นคลายความตึงเครียด
ของตน 
    4.  แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) คือ ความตอ้งการอ านาจท าใหบุ้คคล 
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เกิดแรงจูงใจที่ตอ้งการจะมีอ านาจเหนือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เพราะจะท าใหเ้ขาพอใจถา้รู้สึกวา่ 
ตนมีความสามารถที่จะเอาชนะและมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน 
    5.  แรงจูงใจใฝ่ที่พึ่ง (Dependency Motive) คือ แรงจูงใจที่ตอ้งการความช่วยเหลือ
การสนบัสนุน ค  าปรึกษาเพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ และการท างาน 
   3.  ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
    บาร์นาร์ด (มยรีุ  ศรีคะเณย.์  2547 : 95 ; อา้งอิงมาจาก Bamard.  1968 : 339)  
กล่าววา่บุคคลจะมีความพงึพอใจต่อการท างาน หรือกิจกรรมนั้นขึ้นอยูก่บัการกระตุน้ของส่ิงจูงใจ  
8 ประการ คือ 
     1.  ส่ิงจูงใจที่เป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงินทอง ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัการท างาน 
     2.  ส่ิงจูงใจเป็นโอกาสของบุคคล ไดแ้ก่ ช่ือเสียง เกียรติยศ อ านาจพเิศษ 
ต าแหน่ง 
     3.  ส่ิงจูงใจที่เป็นสภาพ ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สภาพ
เก่ียวกบังาน 
     4.  ส่ิงจูงใจในอุดมคติ ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของบุคคลที่ไดแ้สดงฝีมือและ
ความรู้สึกที่ไดท้  างานอยา่งเตม็ที่ 
     5.  ส่ิงจูงใจที่เป็นความดึงดูดใจทางสงัคม ไดแ้ก่ ความสมัพนัธฉ์นัมิตร 
ในหมู่เพือ่นร่วมงาน การยกยอ่งนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
     6.  ส่ิงจูงใจที่เป็นสภาพการท างาน ไดแ้ก่ การปรับปรุงวถีิการท างาน  
ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ และใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติของแต่ละบุคคล 
     7.  ส่ิงจูงใจที่เอ้ือโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการท างาน ไดแ้ก่ การมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมงานทุกชนิดที่หน่วยงานจดัขึ้น 
     8.  ส่ิงจูงใจที่เป็นสภาพการอยูร่่วมกนั ไดแ้ก่ ความพอใจของบุคคลทีไ่ดอ้ยู่
ร่วมกนั การรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ความสนิทสนมกลมเกลียว ความร่วมมือในการท างาน 
    จากเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความพอใจพอสรุปไดว้า่ ความพงึพอใจ 
ในการปฏิบติังานใด ๆ และผลส าเร็จของการปฏิบติังานนั้นจะมีความสมัพนัธก์นัในทางบวก 
เช่นเดียวกบัความพงึพอใจในการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะมีความสมัพนัธก์นัในทางบวก 
ความพงึพอใจจะท าใหผู้เ้รียนตอบสนองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ ดงันั้นส่ิงที่ผูส้อน
ตอ้งค านึงถึงเสมอ คือ การเสริมแรงและสร้างความพงึพอใจให้เกิดกบัผูเ้รียน 
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 7.3  การวดัความพงึพอใจ 
  ถวลิ  ธาราโภชน์ (2536 : 77 – 86) ไดก้ล่าวถึงการวดัความพงึพอใจไวว้า่ ในการวดั
ความรู้สึก หรือการวดัทศันคตินั้นจะออกมาในลกัษณะของทิศทาง (Direction) มีอยู ่2 ทิศทาง คือ 
ทางบวก หรือทางลบ หมายถึง การประเมินความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบ หรือพอใจ ส่วนทางลบ  
จะเป็นการประเมินความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พอใจ และการวดัในลกัษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซ่ึงเป็นความเขม้ขน้ความรุนแรง หรือระดบัทศันคติไปในทิศทางที่พงึประสงค ์หรือไม่
ผา่นจุดประสงคน์ัน่เอง ซ่ึงวิธีการวดัน้ีมีอยูห่ลายวธีิ เช่น วธีิการสังเกต วิธีการสมัภาษณ์ วธีิการใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.  วิธีการสงัเกต เป็นวธีิการใชต้รวจสอบบุคคลอ่ืน โดยการเฝ้ามอง และจดบนัทึก
อยา่งมีแบบแผน วธีิน้ีเป็นวิธีศึกษาที่เก่าแก่ และยงัเป็นที่นิยมอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั แต่ก็
เหมาะสมกบัการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 
   2.  วิธีการสมัภาษณ์  เป็นวิธีที่ผูว้ิจยัจะตอ้งไปสอบถาม โดยการพดูคุยกบับุคคลนั้น ๆ 
โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
   3.  วิธีการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) วธีิการน้ีจะเป็นการใชแ้บบสอบถามที่มี
ขอ้ค  าอธิบายไวเ้รียบร้อย เพือ่ใหผู้ต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกนัมกัใชใ้นกรณีที่ตอ้งการ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมาก ๆ วธีิน้ีนบัเป็นวธีิที่นิยมกนัมากที่สุดในการวดัทศันคติรูปแบบของ
แบบสอบถามจะใชม้าตราวดัทศันคติ ซ่ึงนิยมใชใ้นปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scales) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความที่แสดงถึงทศันคติของบุคคลทีมี่ต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้มี
ค  าตอบที่แสดงระดบัความรู้สึก 
  รัชวลี  วรวฒิุ (2548 : 21) กล่าวถึง มาตรวดัความพอใจวา่สามารถกระท าไดห้ลายวธีิ
ไดแ้ก่ 
   1.  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพือ่ตอ้งการทราบความ
คิดเห็น ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะที่ก  าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค  าถามดงักล่าว 
อาจถามความพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหาร การควบคุมงาน และเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นตน้ 
   2.  การสมัภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพงึพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการที่ดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่เป็นจริงได ้
   3.  การสงัเกต เป็นวิธีการวดัความพงึพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมบุคคลเป้าหมาย 
ไม่วา่จะแสดงออกจากการพดู กิริยาท่าทาง วธีิน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และการสงัเกต 
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
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  จากที่กล่าวมาสรุปไดว้า่ ความพงึพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสมัพนัธ์
กนัในทางบวกทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวา่ ผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ
เพยีงไร ส่ิงที่ครูตอ้งค  านึงถึงในการจดัการเรียนการสอน คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน
เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความพงึพอใจในการเรียน 
 
8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 8.1  งานวจิยัในประเทศ 
  พริิยะดา  กาญจนปรีชา (2546 : 55 – 61) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
พบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.25/88.43 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้ค่าดชันีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์เท่ากบั 0.77 และผูเ้รียนที่เรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิม่ขึ้นจาก่อนเรียนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
  อภิยะดา  เช้ือสระคู (2546 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ (TAI) ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.09/82.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่คาดหวงัไว ้และมีค่า
ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้นเท่ากบั 0.59 คิดเป็นร้อยละ 59 ผูเ้รียน
ที่ไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) กบัผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ
กนัเรียนรู้ (TAI)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีความคงทนในการเรียนรู้ไม่ต่างกนั ผูเ้รียนที่ไดรั้บ
การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน(CAI)  มีความพงึพอใจในการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ
โดยร่วมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ส่วนผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (TAI)  มีความพงึ
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  สุจิตรา ดาราเฉลิมกุล (2549 : 67 – 70) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบวา่ โปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท  
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.86/88.33 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 
0.7210 คิดเป็นร้อยละ 72.10 ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
  อรอนงค ์ สุนทร (2549 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าคุณศพัท ์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโพธ์ิวทิยาคม จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง 
ค  าคุณศพัทมี์ประสิทธิภาพ 86.71/85.11 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้ ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7922  
คิดเป็นร้อยละ 79.22 ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยโปรแกรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  ปานฤทยั  สิทธิราษฎร์ (2551 : บทคดัยอ่)  ไดท้  าการวจิยั การพฒันาบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบั
มธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั จ  านวน 45 คน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบั
มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรที่ก  าหนดไว ้คือ 83.33/90.74  ผูเ้รียนที่เรียนดว้ย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีความรู้เพิม่ขึ้นจากคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 86 และความพงึพอใจ
ของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
  ชนาพร  บุบผามาเต (2552 : 84 – 90) ไดว้จิยัเพือ่พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง Preposition ส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.91/82.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดชันี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั 0.7314 คิดเป็นร้อยละ 73.14 
ความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน พบวา่ ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในระดบั
มากที่สุด ความคงทนการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียนผา่นไป 78 วนั และ 30 วนั พบวา่บทเรียนท าให้
ผูเ้รียนมีความคงจ าเหลืออยูใ่นเกณฑท์ี่ก  าหนด  
  ประภสัสร  ปะวะโท (2554 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิา
ภาษาองักฤษ เร่ือง ค  าศพัทส์ภาพลมฟ้าอากาศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค ์จ  านวน 80 
คน คดัเลือกโดยวธีิจบัสลากหน่วยหอ้งเรียน จ านวน 2 หอ้งเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 40 คน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่
พฒันาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.10/82.75 สูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้คือ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดชันี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั 0.6091 คิดเป็นร้อยละ 60.91 
และผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อบทเรียนอยูใ่นระดบัมากที่สุด ความคงทนทางการเรียนรู้ของกลุ่ม
ทดลองอยูใ่นเกณฑท์ี่ก  าหนด เม่ือเวลาผา่นไป 7 วนั และ 30 วนั 
 8.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
  ลิม (Lim.  2000 : 845 – A) ไดศ้ึกษาการพฒันาและประเมินรูปแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่ใชส้ าหรับการศึกษาผูใ้หญ่ในมหาวทิยาลยั เน้ือหาที่ทดลองเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนทางไกลทางกระบวนการวจิยัและพฒันา 5 ขั้น ประกอบดว้ย  1) วจิยัและจดัหาเอสารที่
เก่ียวขอ้ง 2) วางแผน 3) พฒันาเคร่ืองมือ 4) ทดลองขั้นแรกและปรับปรุง 5) ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
ขนาดใหญ่ และรายงานสรุปผล กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองคร้ังแรกเป็นนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 ส่วนการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ด าเนินการผา่นทางอินเตอร์เน็ตกบันกัศึกษา
ภายนอกมหาวทิยาลยั จ  านวน 25 คน ไดเ้รียนและสอบผา่นตามความเหมาะสมตามทฤษฎีการเรียน
ของการศึกษาผูใ้หญ่ 
  คาทซ์ (Katz.  2001 : 1477) ไดท้  าการศึกษาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ือง 
จ  านวนของ Mayan และท าการศึกษาประสิทธิภาพของการใชค้อมพวิเตอร์และบทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ในการจดัการสอนบทเรียนของหลกัสูตรวชิาคณิตศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในชั้นเกรด 7 จ  านวน 29 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนที่เรียนดว้ย บทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึ้นจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั 
  สเตอร์ลิง (Sterling.  2002 : 2044 – A) ไดศ้ึกษาเพือ่หาทางสร้างเคา้โครงกระบวนการ
ออกแบบและการใชโ้ปรแกรมซอฟทแ์วร์ของนกัศึกษา คือ การสอนที่ใชค้อมพวิเตอร์ช่วย ซ่ึงน า
นกัศึกษาไปสู่ความเขา้ใจรูปแบบของดนตรีไดดี้ขึ้น วธีิการศึกษาใชก้ารสงัเกตรูปแบบและชั้นเรียนที่
ท  าการวเิคราะห์เป็นเวลา 2 ปี ณ มหาวทิยาลยัเมริแลนด ์ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบรูปแบบและต ารา
วเิคราะห์ที่ช่วยสนบัสนุนการออกแบบการสอนที่ใชค้อมพวิเตอร์ช่วย การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ผลของ
การสงัเกตนกัศึกษาเหล่าน้ี ตลอดจนการเก็บสะสมค านิยามที่ใชภ้ายในโปรแกรมการสอนที่ใช้
คอมพวิเตอร์ช่วย ผลการศึกษาพบวา่ โปรแกรมน้ีสามารถช่วยใหน้กัเรียนเป็นจ านวนมากเขา้ใจ
รูปแบบของดนตรีได ้
  ดนั (Dunn.  2002 : 3002 – A) ไดศึ้กษาผลการสอนอ่านแบบดั้งเดิม (แบบเก่า) กบัการ
สอนอ่านแบบใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสอน ส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ  านวน 141 คน โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ผูเ้รียนที่เรียนดว้ย
วธีิการสอนอ่านโดยใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสอน จ านวน 63 คน การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดค้ะแนนผล
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การอ่าน จากการทดสอบความเขา้ใจในการอ่านทกัษะพื้นฐานในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เคร่ืองมือที่ใช้
ในการทดลอง ไดแ้ก่  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบทกัษะพื้นฐาน IOWA Test of Basic 
(ITBS) และแบบทดสอบความสามารถและผลสมัฤทธ์ิการอ่าน Test of Achievement and Proficiency 
(TAP) ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฒันาการการอ่านสูงขึ้น โดยที่กลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการอ่านมากกวา่กลุ่มควบคุม (2) โดยรวมผูเ้รียนหญิงสนใจเรียนมากกวา่
ผูเ้รียนชาย และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนหญิงในกลุ่มทดลองมีผลการเรียนดีกวา่ผูเ้รียนชาย
และผูเ้รียนหญิงกลุ่มควบคุม (3) ผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  นติฟอร์ชู (Ndiforchu.  2004 : 1106) ไดศึ้กษาผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่มี
ต่อการบวกเลขพื้นฐานส าหรับนกัเรียนเกรด 2 จ  านวน 25 คน ในนครลอสแองเจอลิส เพือ่หาค่าดชันี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความสามารถทกัษะพื้นฐานการบวกเลข 
หลงัจากท าการทดสอบก่อนเรียนแลว้ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) แบบ
น าเสนอเน้ือหา จากนั้นทดแบบทดสอบหลงัเรียน สถิติที่ใชค้ือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใช ้t-test ในการจดัท าขอ้มูล ผลการวจิยัพบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีดชันี
ประสิทธิผลต่อความสามารถพื้นการบวกเลขของผูเ้รียน 
 จากงานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็น
ส่ือการสอนประเภทหน่ึงที่ช่วยพฒันารูปแบบการสอนใหมี้ความน่าสนใจทนัสมยั และเปิดโอกาส
ทางการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน โดยไม่จ ากดัเวลา สถานที่ท  าใหเ้กิดกระบวนการเรียนส่วนบุคคล ผูเ้รียน
ไดโ้ตต้อบกบัเน้ือหา สร้างความต่ืนเตน้ในการรับรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีความรู้ 
ความเขา้ใจเน้ือหามากขึ้นกวา่การเรียนในบทเรียนเพยีงอยา่งเดียว ช่วยใหก้ารเรียนมีคุณภาพและมี
ทศันคติที่ดีต่อการเรียน สามารถท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้เป็นผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น และผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ มีความสุขในการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษมากขึ้น 
 
 
 


