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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  2. หลกัสูตรโรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” 
  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  5. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  6. ความพึงพอใจ 
  7. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรแกนกลางท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้  เพื่อให้การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ เป็นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้รียนมีศกัยภาพใน
การแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมโลกเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีตอ้งการให้
สถานศึกษาไดส้ร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาข้ึนใชเ้อง แต่ตอ้งเป็นไปตามก าหนดในหลกัการและ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข            
บนพื้นฐานของความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4-25) 
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 1. หลกัการ  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1.1 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
  1.2 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
  1.3 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  1.4 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และ
การจดัการเรียนรู้ 
  1.5 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  1.6 เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 2. จุดมุ่งหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญามีความสุข
และมีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงก าหนดจุดหมาย เพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
  2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยั และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2.2 มีความรู้อนัเป็นสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 
การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ  
  2.3 มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยท่ีดี และรักการออกก าลงักาย 
  2.4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยดึมัน่ใน     
วถีิชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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  2.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสังคม และอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข 
 3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้  ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญั  5 ประการ ดงัน้ี 
  3.1 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม      
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อการ            
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล    
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
  3.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์
ความรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  3.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างานและ 
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา     
และความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  3.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลย ี               
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม   
 



17 
 

 4. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ดงัน้ี 
  4.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  4.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  4.3 มีวนิยั 
  4.4 ใฝ่เรียนรู้ 
  4.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  4.6 มุ่งมัน่ในการท างาน 
  4.7 รักความเป็นไทย 
  4.8 มีจิตสาธารณะ 
 5. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมอง และพหุ
ปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดงัน้ี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและ         
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐาน        
การเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคท่ี์
ตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่ 
ตอ้งการอะไร ตอ้งสอนอยา่งไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 6. ตัวช้ีวดั   
 ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัชั้น  ซ่ึงจะสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม
น าไปใชใ้นการก าหนดเน้ือหา จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญั
ส าหรับการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 
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  6.1 ตวัช้ีวดัชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษา ภาค
บงัคบั (ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
  6.2 ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 
 7. สาระการเรียนรู้ 
 ก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน 8 กลุ่ม ดงัน้ี 
  7.1 ภาษาไทย 
  7.2 คณิตศาสตร์ 
  7.3 วทิยาศาสตร์ 
  7.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  7.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
  7.6 ศิลปะ 
  7.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7.8 ภาษาต่างประเทศ 
 8. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่ง       
รอบดา้น เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างใหเ้ป็น  
ผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น             
3 ลกัษณะดงัน้ี 
  8.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษ ์  
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิด ตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็น   
กิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
  8.2 กิจกรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้ า       
ผูต้ามท่ีดี ความรับผดิชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ 
ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย 
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   8.2.1 กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ และนกัศึกษาวิชา
ทหาร เป็นตน้ 
   8.2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
  8.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู ้เรียน
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 
เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
 9. ระดับการศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรก   
ของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิด
พื้นฐานการติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันา
คุณภาพชีวติอยา่งสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม 
โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษา
ภาคบงัคบั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการ
ด าเนินชีวติ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบต่อสังคม     
มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
  3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การ
เพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ มีทกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลยี ทกัษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้หบ้ริการ
ชุมชนในดา้นต่าง  ๆ  
 10. การจัดเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรม พฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเนน้ โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
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  10.1 ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง 
  10.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 3)  ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมงคิดน ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมง
ต่อภาคเรียน มีค่าน ้าหนกัวชิาเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  10.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6)  ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็น  
รายภาค มีเวลาเรียนวนัละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงคิดน ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต           
ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้าหนกัวชิาเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 11.  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสังคม การปรับตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เขา้ใจถึงการพฒันา เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคม    
ท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยใหส้ามารถปรับตนเอง
กบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผดิชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและค่านิยม                        
ท่ีเหมาะสม โดยไดก้ าหนดสาระต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 
  สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไป
ปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
  สาระท่ี  2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะ
และความส าคญัการเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม   
ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หนา้ท่ี 
เสรีภาพการด าเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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  สาระท่ี  3 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ                        
การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
และการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
  สาระท่ี  4 ประวติัศาสตร์ เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ วธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลง       
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ส าคญัในอดีต บุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ       
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย           
แหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัของโลก   
  สาระท่ี  5 ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่ง
ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ              
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 12. คุณภาพผู้เรียน 
  จบช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
   มีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและผูท่ี้อยูร่อบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ิน  ท่ีอยูอ่าศยั  และเช่ือมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 
   มีทกัษะกระบวนการ และมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ มีความเป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผดิชอบ การอยูร่่วมกนัและการท างานกบัผูอ่ื้น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้
ฝึกหดัในการตดัสินใจ 
   มีความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ในลกัษณะการ   
บูรณาการ  ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัปัจจุบนัและอดีต มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดข้อ้คิด
เก่ียวกบัรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เขา้ใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จกัการออมขั้นตน้ และ
วธีิการเศรษฐกิจพอเพียง 
   รู้และเขา้ใจในแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนา้ท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเขา้ใจในขั้นท่ีสูงต่อไป 
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  จบช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
   มีความรู้เร่ืองของจงัหวดั ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวติัศาสตร์ 
ลกัษณะทางกายภาพ สังคมประเพณี และวฒันธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพ
เศรษฐกิจโดยเนน้ความเป็นประเทศไทย 
   มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมในศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนา
มากยิง่ข้ึน  
   ปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีของทอ้งถ่ิน 
จงัหวดั ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินตนเอง มากยิง่ข้ึน 
   สามารถเปรียบเทียบเร่ืองราวของจงัหวดัและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยกบั
ประเทศเพื่อนบา้น ไดรั้บการพฒันาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หนา้ท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์  เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท า
ความเขา้ใจในภูมิภาค  ซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเก่ียวกบัศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การด าเนินชีวติ การจดัระเบียบทางสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบนั 
  จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
   มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกบั 
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก เพื่อพฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
   มีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดรั้บการพฒันาแนวคิด   
และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง  ๆ ในโลก 
ไดแ้ก่ เอเชีย  ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยโุรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง 
ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทางประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
   รู้และเขา้ใจแนวคิดและวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
   มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
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   เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตน      
นบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
รวมทั้งมีศกัยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้
   มีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติ
ไทย ยดึมัน่ในวถีิชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีจิตส านึก 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสังคม 
   มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได ้และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมไดต้ลอดชีวิต 
 13. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม นอกจากใช้
เป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อพฒันานกัเรียนให้ 
มีคุณสมบติัตามมาตรฐานแลว้ ยงัใชเ้ป็นกรอบในการวดัและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียน  
มีพฒันาการ มีความสามารถและมีความส าเร็จทางการเรียนในระดบัใด เพื่อน าผลมาใชใ้น              
การส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งมีผล     
การเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งในระดบัชั้น ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัชาติ รวมทั้งรับการประเมิน
จากภายนอกดว้ยเน่ืองจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
มุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ ทกัษะกระบวนการคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม มุ่งใหน้กัเรียนเป็น    
ผูล้งมือปฏิบติั แสวงหาความรู้มีการท าโครงการ โครงงาน เป็นผูผ้ลิตผลงาน รวมทั้งมีการท างาน
กลุ่ม และการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดว้ย ดงันั้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้ดงักล่าว
จะเนน้การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic assessment) อนัเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการคน้หาความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน รวมทั้งสามารถประเมินคุณลกัษณะพึงประสงค ์  
ท่ีเกิดข้ึนแก่นกัเรียน อนัเป็นแนวทางท่ีพฒันานกัเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพเพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีก าหนด การวดัและประเมินจึงตอ้งใชว้ธีิการท่ีหลากหลายท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ โดยการประเมินผลจากสภาพจริงและจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
ควบคู่ ผสมผสานไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู้ทกัษะ    
ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน
สะทอ้น การสั่งสมการเรียนของนกัเรียนมาอยา่งต่อเน่ือง การวดัและประเมินผลจะตอ้งกระท าใน
หลายบริบท อนัไดแ้ก่ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน นกัเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน รวมทั้ง



24 
 

ผูป้กครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็นในการวดัและประเมินผลเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเนน้ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน ตอ้งใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย ดงัน้ี 
  13.1 การทดสอบ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้ ความคิดความกา้วหน้าใน
สาระการเรียนรู้ มีเคร่ืองมือวดัหลายแบบ เช่น แบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบบรรยายความ แบบเติม
ค าสั้น ๆ แบบถูกผดิ แบบจบัคู่ เป็นตน้ 
  13.2 การสังเกต เป็นการประเมินพฤติกรรม อารมณ์ การมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียน 
ความสัมพนัธ์ในระหวา่งท างานกลุ่ม ความร่วมมือในการท างาน การวางแผน ความอดทน วธีิการ
แกปั้ญหา ความคล่องแคล่วในการท างานการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหวา่งการเรียน      
การสอนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผูส้อนสามารถใชก้ารสังเกตไดต้ลอดเวลา ซ่ึงอาจจะมีการสังเกต
อยา่งเป็นทางการ โดยก าหนดเวลาและบุคคลท่ีจะสังเกต หรือการสังเกตอยา่งไม่เป็นทางการ         
ซ่ึงเป็นการสังเกตโดยทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจงโดยผูส้อนจดัท าเคร่ืองมือประกอบการสังเกต โดยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบของส่ิงท่ีสังเกต ก าหนดเกณฑ์และร่องรอยท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการสังเกต
ดว้ย แลว้จดัท าเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบประมาณค่า (Rating scale) เป็นตน้ 
  13.3 การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซกัถามพูดคุย เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีไม่อาจพบเห็น 
อยา่งชดัเจนในส่ิงท่ีนกัเรียนประพฤติปฏิบติัในการท างานโครงการ โครงงาน การท างานกลุ่ม 
กิจวตัรประจ าวนัผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์อาจเป็นตวันกัเรียนเอง เพื่อนร่วมงานรวมทั้งผูป้กครอง
นกัเรียนดว้ย การสัมภาษณ์อาจท าอยา่งเป็นทางการ โดยก าหนดวนั เวลาและเร่ืองท่ีสัมภาษณ์อยา่ง
แน่นอน และการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยไม่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะท าใหเ้กิด
สัมพนัธภาพท่ีดีและไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง โดยผูส้อนตั้งขอ้ค าถามไว้
ล่วงหนา้ เพื่อไดพู้ดคุยไดต้รงประเด็น เช่น ท าไมจึงเลือกท างานเร่ืองน้ี มีวธีิการด าเนินงานอยา่งไร 
ไดคุ้ณค่าอะไรจากการท างานน้ี มีความรู้สึกอยา่งไรในการท างานน้ี ผลงานมีจุดเด่นจุดดอ้ย
อะไรบา้ง ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร เป็นตน้ 
  13.4 การประเมินภาคปฏิบติั เป็นการประเมินการกระท า การปฏิบติังานเพื่อประเมิน
การสร้างผลงานช้ินงานใหส้ าเร็จ การสาธิต การแสดงออกถึงทกัษะและความสามารถของนกัเรียน
ใหป้รากฏในงานท่ีตนสร้างข้ึน การประเมินภาคปฏิบติั จะตอ้งจดัท าเคร่ืองมือประกอบการประเมิน
ดว้ย เช่น Scoring rubric, Rating scale และ Checklist เป็นตน้ 
  13.5 Scoring rubric เป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบและประเด็นท่ีจะประเมินเพื่อ
อธิบายลกัษณะของคุณภาพงานหรือการกระท าเป็นระดบัคุณภาพ หรือประมาณ หรือระดบั
ความสามารถเพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน และเป็นขอ้มูลส าคญัแก่ครูผูส้อน ผูป้กครอง       
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หรือผูส้นใจอ่ืน ๆ ไดท้ราบวา่นกัเรียนรู้อะไรท าไดม้ากเพียงใด มีคุณภาพผลงานเป็นอยา่งไร       
โดยผูป้ระเมินใหค้ะแนนเป็นภาพรวม หรือจ าแนกองคป์ระกอบก็ได ้
  13.6 การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment)  เป็นการประเมิน
ความสามารถในการผลิตผลงาน การบูรณาการความรู้ รวบรวมผลงาน การคดัเลือกผลงาน          
การสะทอ้นความคิดเห็นต่อผลงาน รวมทั้งการประเมินผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน      
จะประเมินการจดัการ ความคิดสร้างสรรค ์หลกัฐานแสดงความรู้ความสามารถในผลงานอนัแสดง
ถึงความสัมฤทธ์ิผล ศกัยภาพของนกัเรียนในสาระการเรียนรู้นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม มีเป้าหมายในการส่งเสริมศกัยภาพการเป็นพลเมืองดี โดยหลอมรวม
วทิยาการแขนงต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อมุ่งพฒันาคนใหมี้ชีวติสมบูรณ์ เนน้ความสัมพนัธ์ดา้นจิตใจ 
ร่างกาย ปัญญา และสังคม สามารถพึ่งตนเองในดา้นการคิด การปฏิบติั และการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
ท างานเป็นกลุ่ม ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์สามารถพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดใ้ชค้วามรู้
มาสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ 
 สรุป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มุ่งเนน้พฒันาคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ของผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดีในวถีิชีวิตประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีเหตุผลดว้ยกุศลจิต คิดสร้างสรรค ์มุ่งมัน่ใน
คุณธรรม น าความรู้เพื่อการด ารงชีวติท่ีมีความสุข ดงันั้นจึงแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เป็น 5 สาระไดแ้ก่ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หนา้ท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4  ประวติัศาสตร์
และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ และเป็นหลกัสูตรท่ีก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพผูเ้รียนซ่ึงมี  3 ลกัษณะ คือ จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จบชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 นอกจากน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้ทั้งแบบบูรณาการและ
แบบแยกรายวชิาโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง และใหผู้เ้รียนใชว้ธีิการ
สืบเสาะจดัการกบัการเรียนรู้ของตนเอง เนน้การปฏิบติัโดยจดักิจกรรมท่ีเป็นจริง รวมทั้งวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ และมีการวดัผลประเมินผลเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระ    
การเรียนรู้ โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน และการร่วมกิจกรรม ใชว้ธีิการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินภาคปฏิบติั           
การประเมินแฟ้มสะสมงาน โดยครูผูส้อน ผูเ้รียน เพื่อนนกัเรียน และผูป้กครองเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
การประเมินและแสดงความคิดเห็น 
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 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร” กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียน            
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 

หลกัสูตรโรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” 
 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”ไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
ตวัช้ีวดัชั้นปี ค  าอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และตวัช้ีวดัชั้นปี สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ดงัน้ี (โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”, 2560 : 29-30) 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัช้ันปี 
 หลกัสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปี ดงัน้ี 
  ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อ
กนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ 
สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ม. 2/1 ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล 
เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
   ม. 2/2 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปี 
ยโุรปและแอฟริกา 
  ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
   ม. 2/1 วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม อนัเป็นผลจากการ 
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
   ม. 2/2 ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยุโรป
และแอฟริกา 
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   ม. 2/3 ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป
และแอฟริกา 
   ม. 2/4 วเิคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา 
 2. ค าอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม        
ไดจ้ดัท าค าอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 สาระภูมิศาสตร์ไวด้งัน้ี  
 ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป แอฟริกา ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มโดยใชว้ธีิการสืบคน้ ส ารวจ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
อธิบาย ฝึกปฏิบติั โดยเนน้กระบวนการกลุ่มเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการอนุรักษท์รัพยากร      
ทางธรรมชาติ อนัจะน าไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”  ไดก้ าหนดหน่วยการเรียนรู้          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”   
 
ภาคเรียนที ่1  

ที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง 
1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 5 
2 ทวปียโุรป สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 11 
3 ทวปีแอฟริกา สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 18 
4 ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา สาระท่ี 1  ศาสนา  ศีลธรรมจริยธรรม 6 
5 หลกัธรรมน าชยั สาระท่ี 1  ศาสนา  ศีลธรรมจริยธรรม 10 
6 หนา้ท่ีชาวพุทธ สาระท่ี 1  ศาสนา  ศีลธรรมจริยธรรม 10 

รวมภาคเรียนท่ี 1 60 
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ภาคเรียนที ่2 
 

ที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา/ช่ัวโมง 
7 ระบบเศรษฐกิจ สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 10 
8 เศรษฐกิจพอเพียงกบัการผลิตสินคา้และ

บริการในชุมชน 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 10 

9 การพึ่งพา ความร่วมมือและการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศในทวปีเอเชีย 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 10 

10 พลเมืองตามวถีิประชาธิปไตย สาระท่ี 2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม 
และการด าเนินชีวติในสังคม  

6 

11 กฎหมายกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั สาระท่ี 2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  
และการด าเนินชีวติในสังคม 

6 

12 เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงส าคญัของ
ระบอบการปกครองไทย 

สาระท่ี 2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  
และการด าเนินชีวติในสังคม 

6 

13 สถาบนัทางสังคม สาระท่ี 2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  
และการด าเนินชีวติในสังคม 

6 

14 วฒันธรรมของไทยและวฒันธรรม         
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

สาระท่ี 2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  
และการด าเนินชีวติในสังคม 

6 

รวมภาคเรียนท่ี 2 60 
 
 จากหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกล่าวมาสรุปว่า หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแกลง                      
“วิทยสถาวร”ไดก้ าหนดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 14 หน่วยใน 4 สาระการเรียนรู้ ส าหรับสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยท่ี 3 
ก าหนดเวลาเรียนไว ้18 ชัว่โมง 
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บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 1. ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 จากบทความของนกัวชิาการและนกัวจิยั ไดก้ล่าวถึงความหมายและลกัษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี 
 จริยาพร  ตะ๊โพธ์ิ (2545 : 6) ไดก้ล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึงการน าเอาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นส่ือในการสอนเสริมซ่ึงเขียนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยใชค้วามสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสมอนัไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก  แผนภูมิกราฟ  วดีีทศัน์  
ภาพเคล่ือนไหวและเสียง  เพื่อถ่ายทอดเน้ือหา บทเรียนหรือองคค์วามรู้  ผูเ้รียนสามารถศึกษาเน้ือหาวชิาดว้ย
ตนเองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยท่ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยสอนเน้ือหา ทดสอบความรู้ 
ทบทวนบทเรียน ใหก้ารเสริมแรงและช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามท่ีผูอ้อกแบบโปรแกรมบทเรียน
ไดก้ าหนดไว ้
 ณฐัริยา  นวลแบน, ศิริชยั  ยิง่สัมพนัธ์เจริญ (2547 : 6) กล่าววา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
อเมริกา CMI (Computer managed instruction) หมายถึงการสอนโดยการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยจดัการให ้         
ส่วนในยโุรปใชค้  าแตกต่างจากอเมริกาคือ CBE  (Computer based education) หมายถึงการศึกษาโดยการอาศยั
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นหลกั ส าหรับในประเทศไทยนั้นใชค้  าวา่บทเรียน CAI (Computer Assisted Instruction) 
ตรงตวั 
 วรวทิย ์ นิเทศศิลป์ (2551: 223) ใหค้วามหมายวา่ วธีิการเรียนการสอนท่ีใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อน าเสนอขอ้มูลบทเรียนแทนผูค้รูผูส้อน และผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ และผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที 
 นพมาศ  ธรรมประสิทธ์ิ (2552: 20) ใหค้วามหมายวา่ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
ส่ือ โดยยดึหลกัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงครูเป็นผูอ้อกแบบโปรแกรมหรือจดั
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการเรียนรู้ในรูปแบบของการน าเสนอเน้ือหา  
การทบทวน การท าแบบฝึกหดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
 รจิตรา  จิตอารีย ์(2553: 19) ใหค้วามหมายวา่ เป็นบทเรียนท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัเน้ือหา
บทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถของตนเอง เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
 ปิยวชั  สีกนัหา (2557: 64) ใหค้วามหมายวา่ การน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองช่วยสอน 
โดยคอมพิวเตอร์จะถูกบรรจุค าสอน เน้ือหาต่าง ๆ และแบบฝึกหดัลงไป นกัเรียนสามารถศึกษา 
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และทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีตอบสนองศกัยภาพและความตอ้งการ
ของผูเ้รียนแต่ละคน 
 วาสนา  โมกขพนัธ์ุ (2552: 30) ใหค้วามหมายวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการ
น าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยการบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อน ามาพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนท่ีแตกต่างไปจากการเรียนการสอน
แบบเดิม ซ่ึงภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นประกอบไปดว้ย เน้ือหารายวชิา แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ และแบบประเมินผลท่ีมีทั้งเป็นตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก โดยจดัไวเ้ป็นล าดบัขั้นตอน
ตามความเหมาะสม ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เน้ือหาบทเรียนและฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเอง เป็นการ
เรียนแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ท าใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมการเรียนได ้
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึงการน า
บทเรียนท่ีประกอบไปดว้ยเน้ือหาวชิา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ มาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และใช้
คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการน าเสนอเน้ือหา โดยมีเป้าหมายส าคญั คือการเป็นบทเรียนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิด  
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ดว้ย
การน าเสนอในรูปตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงและเสียง ซ่ึงผูเ้รียนจะทราบผลจากการท า
กิจกรรมทนัที และไดรั้บประสบการณ์แห่งความส าเร็จ  
 2. องค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 จากความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นกัคอมพิวเตอร์ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 วฒิุชยั  ประสารสอย  (2546 : 19) กล่าววา่ มีนกัการศึกษาไดพ้ยายามอธิบายองคข์องบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบตามวตัถุประสงคข์องการน าเอาบทเรียนไปใชส้อนโดยสรุป ดงัน้ี  
  1. การเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นการใชค้อมพิวเตอร์สร้างระบบปฏิสัมพนัธ์ใหผู้เ้รียน
ติดตามหรือคน้หาความรู้ในโปรแกรมการเรียนรู้ และส่งเสริมใหเ้รียนรู้และประสบความส าเร็จดว้ยตนเอง
โดยยดึหลกัท่ีส าคญัคือบทเรียนมีความง่ายและสะดวกท่ีจะใช ้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งแม่นย  ารวดเร็ว
และครบถว้นโดยท่ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นเป็นการช่วยครูสอนหรือใชส้อนแทนครูซ่ึงจะบรรลุ
วตัถุประสงคเ์พียงใดนั้นก็ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของเน้ือหา เทคนิคการน าเสนอบทเรียน กลยทุธ์การถ่ายโยง
ความรู้ตลอดจนแบบแผนการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 
  2. การออกแบบบทเรียนก่อนการเรียนการสอน ผูส้อนจะออกแบบการสอนและพฒันาส่ือให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหาวชิา และกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้เพื่อใหก้ารใชส่ื้อ
เป็นไปตามแนวทางการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
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  3. ผูเ้รียนโตต้อบกบับทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างกิจกรรมใหผู้เ้รียนมีการโตต้อบ
กบับทเรียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดบทเรียน ดงันั้นผูอ้อกแบบโปรแกรมบทเรียน จึงตอ้งเลือกวธีิการน าเสนอท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพนัธ์ ในบทเรียนโดยยดึหลกัความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
  4. หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ของ
บุคคลท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีจึงควรมีความยดืหยุน่ใหม้ากพอท่ีผูเ้รียน   
จะมีอิสระในการควบคุมการเรียนดว้ยตนเองรวมทั้งสามารถให้ผูเ้รียนเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองได ้
 ประภาพรรณ วงศเ์ส็ง (2550: 56-57) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีดงัน้ี 
  1. ขอ้ความ (Text) อาจเป็นตวัอกัษร ตวัเลข หรือเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีมีหลายแบบ 
มีแตกต่างกนัทั้งตวัพิมพ ์(Font) ขนาด (Size) สี (Color) รูปแบบของตวัอกัษรแต่ละแบบสามารถ
ส่งเสริมหรือเป็นขอ้จ ากดัในการแสดงขอ้ความได ้การเสนอเน้ือหาจึงไม่สามารถยดึติดรูปแบบของ
ตวัอกัษรใด ๆ  
  2. ภาพน่ิง (Still picture) หมายถึง ภาพถ่ายและภาพลายเส้น ภาพน่ิงอาจมีสีขาวด า
หรือสีอ่ืน ๆ อาจเป็นภาพสองมิติ สามมิติ ข้ึนอยูก่บัความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
จุดประสงคข์องภาพในการส่ือสารเรียนรู้ 
  3. ภาพเคล่ือนไหว (Animation picture) ช่วยเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองของการ
เคล่ือนไหวท่ีอธิบายระบบการเคล่ือนไหว 
  4. เสียง (Sound) เสียงท่ีใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี 3 ชนิดคือ เสียงพูด เสียงดนตรี 
และเสียงประกอบ 
  5. การเช่ือมโยงปฏิสัมพนัธ์ (Interactive link) คือ การรับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมเป็นตวัอกัษร
โดยใชโ้ปรแกรมเช่ือมโยงท่ีเรียกวา่ Hypermedia ส่วนโปรแกรมท่ีเช่ือมโยงเรียกวา่ Hyper graphic 
จะใหข้อ้มูลอธิบายเพิ่มเติมดว้ยภาพ 
 ชาญณรงค ์ พวงผกา (2555: 48 - 49) กล่าววา่ องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
  1. การเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการใชค้อมพิวเตอร์สร้างปฏิสัมพนัธ์
ใหก้บัผูเ้รียนติดตามหรือคน้หาความรู้ในบทเรียน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้และประสบผลส าเร็จ  
ดว้ยวธีิการของตนเอง โดยยดึหลกัท่ีส าคญัคือบทเรียนจะตอ้งมีความง่ายและความสะดวกท่ีจะใช ้
ความสวยงาม ดูดี และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้อยา่งท่ีถูกตอ้ง 
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  2. การออกแบบบทเรียนก่อนการเรียนการสอน ปัจจุบนัน้ีอตัราส่วนความรับผดิชอบ
ของผูส้อนต่อผูเ้รียนมีมากข้ึน ดงันั้นการสอนจึงตอ้งเนน้การประยกุตเ์อาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
มาใชใ้หม้ากข้ึน โดยผูส้อนจะออกแบบการสอนจะออกแบบตามวตัถุประสงคข์องเน้ือหารายวชิา 
  3. ผูเ้รียนโตต้อบกบับทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่การใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั
คอมพิวเตอร์ หรือการโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนกบัโปรแกรมบทเรียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาทั้ง
บทเรียน ดงันั้นผูอ้อกแบบโปรแกรมบทเรียนจะตอ้งเขา้ใจวธีิการสร้างปฏิสัมพนัธ์ และควรจะตอ้ง
เตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้ 
  4. หลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างในด้านความคิด อารมณ์ 
และความรู้สึกภายในของบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะ
ยดืหยุน่มากพอท่ีผูเ้รียนจะมีอิสระในการควบคุมบทเรียนของตนเอง 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 
องคป์ระกอบดา้นคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบดา้นโปรแกรม และตวัผูเ้รียนรู้ ซ่ึงผูศึ้กษาคิดวา่ควรพิจารณาท่ี
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ของครูและนกัเรียนดว้ย ควรออกแบบใหง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน
ของครูและนกัเรียน จึงน่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 3. ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 สุคนธ์  สินธพานนท ์และคณะ (2552 : 167) ไดแ้บ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ ดงัน้ี 
  1. การสอนแบบเฉพาะรายตวั มีลกัษณะเป็นโปรแกรมบทเรียนท่ีเลียนแบบการสอนของ
ผูส้อน  มีการแนะน าการเรียน  มีค าอธิบายเน้ือหาทฤษฎี เม่ือศึกษาจบแลว้มีค าถามเป็นการทดสอบความรู้
ความเขา้ใจ  มีการแสดงผลป้อนกลบั  มีการชมเชยถา้ท าถูกตอ้ง มีการเตือนถา้ท าผดิ หรืออาจสั่งใหก้ลบัไป
อ่านใหม่ นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึกผลการเรียนของผูเ้รียนเพื่อใหผู้ส้อนประเมินความรู้ของผูเ้รียน 
  2. การสร้างสถานการณ์จ าลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะจ าลองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ี
ใกลเ้คียงกบัชีวติจริง ผูเ้รียนสามารถเปล่ียนแปลงหรือโตต้อบไดห้ลายวธีิ เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการเลือก
วธีินั้น ๆ  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ และเห็นภาพพจน์ บทเรียนจะแสดงภาพเคล่ือนไหวต่อเน่ือง     
ท าใหเ้ห็นขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน เช่นปรากฏท่ีเกิดข้ึนในการทดลองทางเคมี การทดลอง      
ทางชีววทิยา ลกัษณะการเดินทางของแสง เป็นตน้ 
  3. การแกไ้ขปัญหาโจทย ์เช่น ในวชิาวทิยาศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ โปรแกรมจะก าหนดโจทย์
ปัญหาต่าง ๆ  ใหผู้เ้รียนฝึกการคิด โดยน าเอากฎเกณฑ ์ทฤษฎี สูตรต่าง ๆ  มาใชแ้กปั้ญหา ผูเ้รียนอาจตอ้ง      
ทดเลขในกระดาษค าตอบก่อนท่ีจะเลือกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งได ้และถา้เป็นการค านวณท่ีสลบัซบัซอ้น ผูเ้รียน
จะตอ้งมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์อยา่งดีจึงจะช่วยแกปั้ญหาได ้
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  4. บทสนทนาเป็นโปรแกรมการโตต้อบพูดคุยระหวา่งบุคคลกบัผูเ้รียนดว้ยตวัอกัษรหรือบน
จอภาพคอมพิวเตอร์แทนการใชเ้สียง ผูส้อนจะตั้งปัญหาถามผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนโตต้อบ  เช่นบทเรียน
ภาษาไทย อาจใหผู้เ้รียนคน้หาวา่ค าไหนหายไป ใหผู้เ้รียนหามาใส่ใหถู้กตอ้ง 
  5. การสาธิต โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถสาธิตเหตุการณ์ต่าง ๆ  ไดใ้กลเ้คียงกบัเหตุการณ์
จริง ซ่ึงบางคร้ังเหตุการณ์นั้น ๆ  เป็นเหตุการณ์ไกลตวัผูเ้รียนไม่สามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น    
วงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจกัรวาล  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถจะสาธิตไดช้ดัเจน มีสีสัน
น่าสนใจและมีความสวยงาม  มีการใส่เสียงใหต่ื้นเตน้เร้าใจ  ซ่ึงน่าสนใจกวา่การสาธิตดว้ยวธีิอ่ืน 
  6. การเล่นเกม โปรแกรมประเภทน้ีจะเร้าความสนใจของผูเ้รียนมาก ผูเ้ล่นสามารถเลือกเล่นคน
เดียว หรือเล่นหลายคนก็ได ้มีการแข่งขนั  มีการใหค้ะแนน  มีการประกาศผลแพช้นะ  และมีการเสริมแรงการ
ทดสอบ 
  7. การทดสอบ เป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ผูท้  าโปรแกรมตอ้งค านึงถึงหลกัในการท า
ขอ้สอบ  ความเท่ียงตรงของขอ้สอบ  มีการตรวจใหค้ะแนน และผูส้อนอาจใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างคลงั
ขอ้สอบได ้
 วฒิุชยั  ประสารสอย (2543: 19-23) ไดแ้บ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไวด้งัน้ี 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเน้ือหา (Tutorial) เป็นบทเรียนทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอเน้ือหาความรู้เป็นเน้ือหายอ่ย ๆ แก่ผูเ้รียนในรูปแบบของขอ้ความ ภาพ เสียง 
หรือทุกรูปแบบรวมกนัแลว้ใหผู้เ้รียนตอบค าถาม เม่ือผูเ้รียนใหค้  าตอบแลว้ ค าตอบนั้นจะไดรั้บการ
วเิคราะห์เพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัทนัที แต่ถา้ผูเ้รียนตอบค าถามนั้นซ ้ าและยงัผดิอีก ก็จะมีการให้
เน้ือหาเพื่อทบทวนใหม่จนกวา่ผูเ้รียนจะตอบถูก แลว้จึงใหต้ดัสินใจวา่จะยงัคงเรียนเน้ือหาในบทนั้น
อีกหรือจะเรียนในบทใหม่ต่อไป อยา่งไรก็ตามผูเ้รียนมีอิสระพอท่ีจะเลือกตดัสินใจวา่จะท า
แบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัหรือไม่/อยา่งไร หรือจะเลือกเรียนเน้ือหาส่วนไหนเรียงล าดบัใน
รูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นผูเ้รียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตน
ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการฝึกหดั (Drill and Practice) เป็นบทเรียน
ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและท าแบบฝึกหดัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและเกิดทกัษะใน
เน้ือหาท่ีไดเ้รียนไปแลว้หรือความรู้ท่ีผูเ้รียนขาดความต่อเน่ืองในเน้ือหาและเรียนไม่ทนัจนสามารถ
เขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนมากยิง่ข้ึน บทเรียนประเภทน้ีจะไม่มีการเสนอเน้ือหา แต่จะมีค าถาม หรือ
แบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนไดฝึ้กท า และจะมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เช่น มีค าเฉลย หรือค าอธิบายเพิ่มเติม 
หรือประเมินผลการเรียนทนัที ท าใหผู้เ้รียนสามารถฝึกหดัไดด้ว้ยตนเองจนเป็นท่ีพอใจ 
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  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็น
การสร้างโปรแกรมบทเรียนท่ีเป็นการจ าลองเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนโดยการจ าลองสถานการณ์
ท่ีเหมือนจริงข้ึน และบงัคบัใหผู้เ้รียนตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหา (Problem- Solving) ในตวับทเรียนจะมี
ค าแนะน าเพื่อนช่วยในการตดัสินใจของผูเ้รียน และแสดงผลลพัธ์ในการตดัสินใจนั้น ๆ ขอ้ดีของ
การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองสถานการณ์คือ การลดค่าใชจ่้ายและการลด
อนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 
  4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการสอน (Instructional Game) มี
ลกัษณะเป็นเกมท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานทา้ทาย และสามารถกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิด
ความอยากเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย นอกจากน้ีการใชเ้กมยงัช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ใหดี้ข้ึน 
เน่ืองจากมีภาพ แสง สี เสียง และกราฟฟิกท่ีการเคล่ือนไหวได ้จึงท าใหผู้เ้รียนต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
รูปแบบโปรแกรมบทเรียนของเกมการสอนคลา้ยคลึงโปรแกรมบทเรียนสถานการณ์จ าลอง          
แต่แตกต่างกนัโดยการเพิ่มบทบาทของผูเ้รียนเขา้ไปดว้ย 
  5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภททดสอบ (Test) มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ
เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบความรู้ของตนเอง หรือผูส้อนอาจใชเ้ป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรียน
ของผูเ้รียนก็ได ้ขอ้ดีของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการทดสอบคือ การท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บผลป้อนกลบัโดยทนัทีทนัใด 
  6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทคน้พบ (Discovery) การคน้พบเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนใหม้ากท่ีสุด โดยการเสนอปัญหาใหผู้เ้รียน
แกไ้ขดว้ยการลองผดิลองถูก หรือโดยวธีิการจดัระบบเขา้มาช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะใหข้อ้มูล
แก่ผูเ้รียนเพื่อช่วยในการคน้พบนั้นจนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ีดีท่ีสุด 
  7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการแกปั้ญหา (Problem – Solving) เป็นการ
ใหผู้เ้รียนฝึกการคิดการตดัสินใจโดยมีการก าหนดเกณฑใ์ห ้แลว้ใหผู้เ้รียนพิจารณาไปตามเกณฑน์ั้น 
โปรแกรมเพื่อการแกปั้ญหาแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมท่ีผูเ้รียนเขียนเอง และโปรแกรมท่ีมี
ผูเ้ขียนไวแ้ลว้เพื่อช่วยผูเ้รียนในการแกปั้ญหา ถา้เป็นโปรแกรมท่ีผูเ้รียนเขียนเองผูเ้รียนจะเป็นผู ้
ก  าหนดปัญหาและเขียนโปรแกรมส าหรับแกปั้ญหานั้น โดยท่ีคอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดค านวณ
และหาค าตอบท่ีถูกตอ้งให ้แต่ถา้เป็นการแกปั้ญหาโดยใชโ้ปรแกรมท่ีมีผูเ้ขียนไวแ้ลว้ คอมพิวเตอร์
จะท าการค านวณในขณะท่ีผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัการกบัปัญหาเหล่านั้นเอง 
 สุรียพ์ร  ชุมแสง (2559 : ออนไลน์)ไดแ้บ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ไวด้งัน้ี 
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  1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสอนเน้ือหารายละเอียด (Tutorial instruction) นบัวา่
เป็นบทเรียนขั้นพื้นฐานของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีเสนอบทเรียนในรูปแบบบทเรียนท่ี
สามารถใชส้อนไดทุ้กสาขาวชิา มีการน าเสนอเน้ือหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงท่ีเหมาะสม  
เป็นโปรแกรมท่ีท าการพฒันาในลกัษณะบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ยบทน า ค  าอธิบาย ทฤษฎี กฎเกณฑ ์
เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาแลว้จะมีแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหดั เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน มีการแสดงผลยอ้นกลบั สามารถยอ้นกลบัไปบทเรียนเดิมหรือขา้มบทเรียนท่ีรู้แลว้ นอกจาก 
น้ียงัสามารถบนัทึกการเรียนของผูเ้รียน เพื่อใหผู้ส้อนมีขอ้มูลในการเสริมความรู้ใหก้บัผูเ้รียน      
บางคน    
  2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการฝึกทกัษะ (Drill and practice) เป็นโปรแกรม 
ท่ีครูผูส้อนใชส้อนเสริมเม่ือไดส้อนบทเรียนบางอยา่งไปแลว้ และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดักบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อวดัระดบัหรือใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัจนเขา้ใจในเน้ือหาในบทเรียน 
นั้น ๆ ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนไม่ทนัเพื่อนในหอ้งเรียน สามารถท าความเขา้ใจบทเรียนแต่ละ
บทไดด้ว้ยตนเอง บทเรียนประเภทน้ีประกอบดว้ยค าถามค าตอบท่ีจะใหน้กัเรียนฝึกและปฏิบติั 
อาจจะตอ้งใชจิ้ตวทิยาเพื่อท าใหผู้เ้รียนอยากท าและต่ืนเตน้กบัการท าแบบฝึกหดันั้น ๆ เช่น ค าพูด
โตต้อบ รูปภาพเคล่ือนไหว เสียงต่าง ๆ  
    3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองสถานการณ์ (simulation) เป็นบทเรียน
ทางคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอในรูปแบบของการจ าลองสถานการณ์ท่ีเหมือนจริงโดยมี           
เหตุการณ์ต่าง ๆ อยูใ่นโปรแกรมและผูเ้รียนสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือจดักระท าได ้                  
มีการโตต้อบ มีตวัแปร หรือทางเลือกหลาย  ๆ ทาง ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาโดยบทเรียน
จะมีค าแนะน าเพื่อช่วยในการตดัสินใจของนกัเรียน และแสดงผลลพัธ์ในการตดัสินใจเพื่อใหผู้เ้รียน
ไดศึ้กษาผลท่ีเกิดข้ึนจากทางเลือกเหล่านั้น  
  4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา (Education game) เป็นเกม 
คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีจูงใจผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี มุ่งใหผู้เ้รียนมีความสนุก 
สนานเพลิดเพลินจนลืมไปวา่ก าลงัเรียนอยู ่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน โปรแกรม
ประเภทน้ีเป็นแบบพิเศษของแบบจ าลองสถานการณ์ โดยเหตุการณ์ท่ีมีการแข่งขนัซ่ึงสามารถท่ีจะ
เล่นได ้โดยนกัเรียนคนเดียวหรือหลายคน มีการใหค้ะแนน มีการแพช้นะ  
  5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการแกปั้ญหา (Problem solving) เป็นโปรแกรม 
ท่ีเนน้ใหฝึ้กคิด การตดัสินใจ โดยมีการก าหนดเกณฑใ์ห ้แลว้ใหผู้เ้รียนพิจารณาไปตามเกณฑ์ มีการ
ใหค้ะแนนหรือน ้าหนกักบัเกณฑแ์ต่ละขอ้ 
  6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (Testing) เป็นการใชโ้ปรแกรม 
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คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบทดสอบ การตรวจใหค้ะแนน การค านวณผลสอบ ท าให้ผูเ้รียนไดผ้ล
ป้อนกลบัทนัที ซ่ึงเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน โดยผูท้  าตอ้งค านึงถึงหลกัการต่าง  ๆ คือ การ
สร้างขอ้สอบ การจดัการขอ้สอบ การตรวจใหค้ะแนน การวเิคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ การสร้าง
คลงัขอ้สอบ และการจดัใหผู้ส้อบสุ่มเลือกขอ้สอบไดเ้อง                      
   7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสนทนา (Dialogue) เป็นการเลียนแบบการสอน
ในหอ้งเรียน คือ เนน้การพูดคุยระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน แต่แทนท่ีเสียงดว้ยตวัอกัษรบนจอภาพ
แลว้มีการสอนดว้ยการตั้งค  าถาม ลกัษณะในการใชแ้บบสอบถามก็เป็นการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง 
  8. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการไต่ถาม (Inquiry) เป็นการพฒันาโปรแกรมท่ี 
สามารถใชใ้นการคน้หาขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด หรือข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในแบบใหข้อ้มูล
ข่าวสารเหล่าน้ีซ่ึงมีแหล่งเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ สามารถแสดงผลไดท้นัทีเม่ือผูเ้รียนตอ้งการ
ดว้ยระบบง่าย  ๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถท าแค่เพียงกดหมายเลขของผูเ้รียน คอมพิวเตอร์ก็จะแสดงขอ้มูล
ท่ีเป็นค าตอบท่ีผูเ้รียนตอ้งการ                      
   9. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบคน้พบ (Discovery) ผูเ้รียนท าการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยผูส้อนเพียงแค่น าโปแกรมการเรียนมาใหก้บัผูเ้รียนไดท้  าการศึกษา แลว้ผูเ้รียนจะเป็น    
ผูส้ั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างานดว้ยตนเอง ไม่มีค  าตอบท่ีแน่นอนล่วงหนา้ เช่น การสอน
ภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ ให้กบัผูเ้รียน แลว้ผูเ้รียนเลือกใชค้  าสั่งท่ีเรียนผา่นไปแลว้ มาสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานตามความตอ้งการ                     
  10. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบรวมวธีิการต่าง  ๆ (Combination) รวบรวม 
วธีิการสอนหลายแบบเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนการสอนซ่ึงความตอ้งการ
วธีิการสอนหลายแบบความตอ้งการน้ี ตอ้งมาจากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน
ผูเ้รียน และองคป์ระกอบหรือภารกิจต่าง  ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่ึง  ๆ อาจมีทั้ง
ลกัษณะท่ีเป็นการสอนเกมเพื่อการสอน การไต่ถามใหข้อ้มูล รวมทั้งประสบการณ์ทางการแกปั้ญหา 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี 7 ประเภท คือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบการสอนรายตวั  บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจ าลองสถานการณ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
ฝึกทกัษะ  บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบการคน้พบ  บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบสาธิต บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
เกมการศึกษา และบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบการทดสอบ 
 4. ข้อดีและข้อจ ากดัของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นนวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อการน ามาเพื่อเป็นส่ือในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเฉพาะการศึกษาดว้ยตนเองผา่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบนั จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและน าไปใชเ้ป็น
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ผูช่้วยในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็เช่นเดียวกบั
ส่ือประเภทอ่ืน ๆ  ท่ียอ่มมีทั้งขอ้ดี และขอ้จ ากดัในการใชเ้พื่อการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสรุปไดห้ลายประการ  
 อรธิชา สวา่งศรี (2552: 45 - 46)ไดก้ล่าววา่  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไดด้งัน้ี 
  1. ราคาอุปกรณ์ท่ีใชค้่อนขา้งสูง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นตน้ เคร่ืองมีจ ากดั         
ไม่เพียงพอต่อจ านวนของนกัเรียน 
  2. นกัเรียนตอ้งมีพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์พอสมควร จึงจะสามารถท าใหก้าร
เรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์บรรลุไปไดด้ว้ยดี 
  3. เก่ียวกบัแสงของจอภาพท าใหมี้ประสิทธิภาพทางสายตาของนกัเรียนท่ีไม่ชินกบั
การมองจอภาพนาน ๆ อาจท าใหมี้อาการเบลอ 
  4. คุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ทนัสมยัหรือไม่ครบองคป์ระกอบ เช่น จอภาพ
ขาวด า ไม่มีการ์ดเสียง ไม่มีเคร่ืองCD-ROM หรือเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถใชก้บับทเรียนท่ีสร้างข้ึนได้
ในยคุปัจจุบนั 
  5. ผูส้อนไม่มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสอนใหมี้
ประสิทธิภาพได ้
  6. ความแตกต่างและปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใช ้Software ท าใหไ้ม่สามารถใชก้บั
บทเรียนท่ีจะสอนได ้
  7. การใชส้ภาพแวดลอ้มการท างานบนวนิโดวส์ เสียงและภาพจะถูกเก็บไวใ้นรูปของ
File การก าหนดเส้นทางท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์จะท าใหมี้ประสิทธิภาพ 
  8. บทเรียนมีขนาดใหญ่ อาจมีปัญหาเก่ียวกบั File เช่น ไวรัส แรงดนัไฟฟ้า 
หน่วยความจ านอ้ย ท าใหเ้กิดปัญหาได ้
  9. การออกแบบโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ใชใ้นการเรียนการสอนนั้น ยงัพฒันาไป
ไดไ้ม่มากนกั เม่ือเทียบกบัการออกแบบโปรแกรมท่ีใชใ้นวงการดา้นอ่ืน ๆ และยงัไม่มีการน าไปใช้
อยา่งแพร่หลาย 
  10. เน้ือหาไม่ตรงกบัสาระวชิาหรือหลกัสูตร 
 กิดานนัท ์ มลิทอง (2548: 237-238) ไดจ้  าแนกขอ้ดีและขอ้จ ากดัของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออกไดด้งัน้ี 
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 ข้อดีของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  1. คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน เน่ืองจากการเรียน 
ดว้ยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกและใหม่ 
  2. การใชสี้ ภาพลายเส้นท่ีแลดูคลา้ยเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่ม
ความเหมือนจริงและเร้าใจผูเ้รียนใหเ้กิดความอยากเรียนรู้ ท าแบบฝึกหดั หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่าน้ี เป็นตน้ 
  3. ความสามารถของหน่วยความจ าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยในการบนัทึกคะแนน
และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียนไวเ้พื่อใชใ้นการวางแผนบทเรียนขั้นต่อไปได ้
  4. ความสามารถในการเก็บขอ้มูลของเคร่ือง ท าใหส้ามารถน ามาใชใ้นลกัษณะของ
การศึกษารายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถก าหนดบทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละคน และแสดงผล
ความกา้วหนา้ใหเ้ห็นไดท้นัที 
  5. ลกัษณะของโปรแกรมบทเรียนท่ีใหค้วามเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้รียน เป็นการช่วยให้
ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนโดยไม่ตอ้งอายผูอ่ื้น และไม่ตอ้งอาย
เคร่ืองเม่ือตอบค าถามผดิ 
  6. เป็นการช่วยขยายขีดความสามารถของผูส้อนในการควบคุมผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด
เน่ืองจากสามารถบรรลุขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกในการน ามาใช ้
 ข้อเสียของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แมจ้ะมีประโยชน์มาก อยา่งไรก็ยอ่มมีขอ้เสีย ดงัน้ี 
  1. การพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอ้งใชค้่าใชจ่้ายสูงพอสมควร ทั้งในดา้น
ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ 
  2. ตอ้งอาศยัความคิดจากผูช้  านาญการ หรือผูเ้ช่ียวชาญ จ านวนมากในการระดม
ความคิด 
  3. ใชเ้วลาในการพฒันานาน 
  4. การออกแบบส่ือ กระท าไดย้าก และซบัซอ้น 
 ข้อจ ากดัของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  1. ถึงแมว้า่ขณะน้ีราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์จะ
ลดลงมากแลว้ก็ตาม แต่การท่ีจะน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นวงการศึกษาในบางสถานท่ีนั้นจ าเป็นตอ้งมี
การพิจารณากนัอยา่งรอบคอบ เพื่อใหคุ้ม้กบัค่าใชจ่้ายตลอดจนการดูแลรักษาดว้ย   
  2. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนนั้นนบัวา่ยงัมี
นอ้ย เม่ือเทียบกบัการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชใ้นวงการดา้นอ่ืน ๆ  ท าใหโ้ปรแกรมบทเรียนการ
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สอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมีจ านวนและขอบเขตจ ากดัท่ีจะน ามาใชเ้รียนในวชิาต่าง ๆ  
  3. ในขณะน้ียงัขาดอุปกรณ์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานระดบัเดียวกนั  เพื่อใหส้ามารใชไ้ด้
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างระบบกนัเป็นตน้วา่ ซอฟตแ์วร์ท่ีผลิตข้ึนมาใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระบบของไอบีเอม็ไม่สามารถใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบของแมก็คินทอชได ้ 
              4. การท่ีจะใหผู้ส้อนเป็นผูอ้อกแบบโปรแกรมบทเรียนเองนั้น นบัวา่เป็นงานท่ีตอ้ง
อาศยัเวลา สติปัญญา และความสามารถเป็นอยา่งยิง่ท  าใหเ้ป็นการเพิ่มภาระของผูส้อนใหมี้มาก
ยิง่ข้ึน 
  5. เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นการวางโปรแกรมบทเรียนไวล่้วงหนา้ จึงมีล าดบั
ขั้นตอนในการสอนทุกอยา่งตามท่ีวางไว ้ดงันั้นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงไม่สามารถช่วยใน
การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้
  6. ผูเ้รียนบางคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ อาจจะไม่ชอบโปรแกรมท่ี
เรียนตามขั้นตอน ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ได ้
 กล่าวโดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนั้นมีอยูม่ากมาย ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความ    
ชา้เร็วของตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อน พร้อมกบัเพิ่มความสนใจและเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียนดว้ย
ภาพเคล่ือนไหว เสียง ซ่ึงท าใหดู้เหมือนจริง ส่วนขอ้จ ากดัคือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
จึงท าใหไ้ม่สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.  ประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 จากการท่ีมีการน าเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการจดัการศึกษาและเป็นท่ียอมรับใน
วงการศึกษา เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อนกัเรียนหลายประการ ดงัค ากล่าวของนกัวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ดงัน้ี 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 12) ไดส้รุปประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อนสามารถใชเ้วลานอกเวลาเรียน  
ในการฝึกฝนทกัษะและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อท่ีจะปรับปรุงการเรียนของตนใหท้นัผูอ่ื้นเรียนได ้
  2. นกัเรียนสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการเรียนดว้ยตนเองในเวลาและสถานท่ีซ่ึง
นกัเรียนสะดวก 
  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ
สามารถจูงใจนกัเรียนให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและสนุกสนานไปกบัการเรียน 
 วชิระ วชิชุวรนนัท ์(2544 : 5) ไดส้รุปประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี 
 
 



40 
 

  1. ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดต้ามความสามารถ ความสนใจ และไม่จ  ากดัเร่ืองเวลา 
  2. ไม่เบ่ือหน่ายจากการเรียน บทเรียนสามารถน าเสนอไดท้ั้งขอ้ความ ภาพ สีสัน และเสียง      
มีความน่าสนใจ 
  3. ผูเ้รียนสามารถประเมินผลความกา้วหนา้ไดโ้ดยอตัโนมติั 
  4. ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 
  5. ฝึกใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผล จากการท่ีตอ้งคอยแกปั้ญหาตลอดเวลา 
  6. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะบทเรียนบงัคบัให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ก่อนจึงจะ
ผา่นบทเรียนนั้นได ้และไม่สามารถแอบดูค าตอบไดก่้อน 
  7. ผูเ้รียนไดเ้รียนตามล าดบัความยากง่าย ท าใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
  8. ท  าใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียน ซ่ึงเกิดจากมีโอกาสประสบความส าเร็จใน           
การเรียนสูง 
  9. ผูส้อนใชเ้วลาสอนดว้ยตนเองนอ้ยลง มีเวลาเหลือไปศึกษาและพฒันาการเรียนการสอน  
มากข้ึน 
  10. ช่วยพฒันางานทางวชิาการอนัจะสามารถช่วยใหค้  าแนะน าในดา้นการออกแบบบทเรียน 
ประกอบดว้ยการออกแบบหนา้จอ กรอบ สีสัน ตวัอกัษร รูปทรง 
  11. ผูส้อนทราบความสามารถของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 สามารถสรุปประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ช่วยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน เน่ืองจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็น
ประสบการณ์ท่ีแปลกและใหม่ ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดต้ามความสามารถ ความสนใจ และไม่จ  ากดัเร่ืองเวลา
และไม่เบ่ือหน่ายจากการเรียน บทเรียนสามารถน าเสนอไดท้ั้งขอ้ความ ภาพ สีสัน และเสียงมีความน่าสนใจ
ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ตามความสะดวกของตนเอง นอกจากน้ีช่วยใหค้รูสามารถ
ติดตามผลการเรียนและความกา้วหนา้ของนกัเรียนไดง่้ายข้ึน และช่วยใหค้รูมีเวลาสอนเน้ือหาหรือเพิ่ม
จุดประสงคใ์นการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 6. การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542 : 71-74) ไดก้ล่าวถึงขอ้ค านึงในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และลกัษณะของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีไว ้12 ประการ ดงัน้ี  
  1. สร้างข้ึนตามจุดประสงคข์องการสอนเพื่อท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนจากบทเรียนนั้นได้
มีความรู้และทกัษะตลอดจนทศันคติท่ีผูส้อนไดต้ั้งไว ้และผูเ้รียนสามารถประเมินผลดว้ยตนเองวา่
บรรลุจุดประสงคใ์นแต่ละขอ้หรือไม่ 
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  2. บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน การสร้างบทเรียนจะตอ้งค านึงถึง
ผูเ้รียนเป็นส าคญัวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานอยูใ่นระดบัใด ไม่ควรท่ีจะยากหรือง่าย
จนเกินไป 
  3. บทเรียนท่ีดีควรมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด เพราะการเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีประสิทธิภาพมากกวา่การเรียนจากหนงัสือ เพราะส่ือสารกบัผูเ้รียน     
ได ้2 ทาง  
  4. บทเรียนท่ีดีควรมีลกัษณะเป็นการสอนรายบุคคล ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนใน
หวัขอ้ท่ีตนเองมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะเรียน และสามารถท่ีจะขา้มบทเรียนท่ีตนเองเขา้ใจแลว้
ได ้แต่ถา้เรียนบทท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจก็สามารถเรียนซ่อมเสริมจากขอ้แนะน าของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนได ้
  5. บทเรียนท่ีดีควรค านึงถึงความสนใจของผูเ้รียน ควรมีลกัษณะเร้าความสนใจผูเ้รียน
ไดต้ลอดเวลา เพราะจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนอยูเ่สมอ 
  6. บทเรียนท่ีดีควรสร้างความรู้สึกในทางบวกกบัผูเ้รียน ควรท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลินเกิดก าลงัใจและควรหลีกเล่ียงการลงโทษ 
  7. ควรจดัท าบทเรียนใหส้ามารถแสดงผลยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รียนใหม้าก ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การแสดงผลยอ้นกลบัทางบวกซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนชอบ และไม่เบ่ือหน่าย 
  8. บทเรียนท่ีดีควรเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอน บทเรียนควร
ปรับเปล่ียนใหง่้ายต่อกลุ่มผูเ้รียนเหมาะกบัการจดัตารางเรียน สถานท่ีตั้งเคร่ืองมีความเหมาะสม 
ควรค านึงถึงการใส่เสียงระดบัเสียงหรือดนตรีประกอบ ควรใหเ้ป็นท่ีดึงดูดใจของผูเ้รียนดว้ย 
  9. บทเรียนท่ีดีควรมีวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม                    
ควรหลีกเล่ียงค าถามท่ีง่ายและตรงเกินไป ควรหลีกเล่ียงค าหรือขอ้ความในค าถามท่ีไร้ความหมาย
การเฉลยค าตอบควรใหช้ดัเจนไม่คลุมเครือ และไม่เกิดการสับสน  
  10. บทเรียนควรใชก้บัคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนอยา่งชาญ
ฉลาด ไม่ควรเสนอบทเรียนในรูปอกัษรอยา่งเดียวหรือเร่ืองราวท่ีพิมพเ์ป็นอกัษรโดยตลอด ควรใช้
สมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเตม็ท่ีเช่น การเสนอดว้ยภาพเคล่ือนไหวผสมตวัอกัษรหรือ
ใหมี้เสียงหรือแสดงเน้นท่ีส าคญัหรือวลีต่าง  ๆ เพื่อขยายความคิดของผูเ้รียนใหก้วา้งไกลมากข้ึน    
ผูท่ี้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรตระหนกัในสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี       
อยูต่ลอด ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ดว้ย เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงความสูญเสียบางส่ิงบางอยา่งของ
สมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไป เช่น ภาพเคล่ือนไหวปรากฏชา้เกินไป การแบ่งส่วนยอ่ย ๆ  
ของโปรแกรมมีขนาดใหญ่เกินไปท าใหไ้ม่สะดวกต่อการใช ้
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  11. บทเรียนท่ีดีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการออกแบบการสอนคลา้ย ๆ กบัการผลิตส่ือ
ชนิดอ่ืน ๆ การออกแบบบทเรียนท่ีดียอ่มจะสามารถเร้าความสนใจจากผูเ้รียนไดม้าก การออกแบบ
บทเรียนยอ่มประกอบไปดว้ยการตั้งวตัถุประสงคข์องบทเรียน การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนของ      
การสอน การส ารวจทกัษะท่ีจ าเป็นต่อผูเ้รียน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้จึงควรจดัล าดบั
ขั้นตอนการสอนใหดี้ มีการวดัผล และการแสดงผลยอ้นกลบัใหผู้เ้รียนไดท้ราบ มีแบบฝึกหดั
พอเพียงและใหมี้การประเมินผลขั้นสุดทา้ย เป็นตน้ 
  12. บทเรียนท่ีดีควรประเมินผลทุกแง่ทุกมุม เช่นการประเมินคุณภาพของผูเ้รียน
ประสิทธิภาพของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็นและตรงกบัทศันคติของผูเ้รียน เป็นตน้ 
 จากขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีกล่าวมา สามารถสรุปไดคื้อ      
ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีการวางแผนท่ีรัดกุมทุกขั้นตอน และด าเนินการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการสร้าง รวมทั้งไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น นอกจากน้ี
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัตอ้งอาศยัทกัษะและความรู้ดา้นต่าง ๆ เช่น ทฤษฎี
หลกัการสอน การถ่ายทอดความรู้และจิตวทิยาผสมผสานกนั เพื่อใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งตรงประเด็น ตรงวตัถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

บทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 1. การออกแบบพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based instruction) เป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปในกระบวนการจดัการเรียนการสอนวา่ องคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารเรียนรู้ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ ส่ือการเรียนการสอน (Instructional media) เน่ืองจากส่ือการเรียนการสอนเป็นตวักลาง
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดยเฉพาะในปัจจุบนัน้ีไดมี้การประยกุต์
ส่ือรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) ส่ือแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive media) เป็นตน้ 
ส่ือเหล่าน้ีจะถูกรังสรรคข้ึ์นโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม ซ่ึงวงการศึกษาในปัจจุบนัมีการต่ืนตวั
อยา่งมากเก่ียวกบัการพฒันาและการใชง้านของบทเรียนดงักล่าว เน่ืองจากทุกฝ่ายไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
และประโยชน์ของการใชถ่้ายทอดองคค์วามรู้ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ     ดงัจะเห็นไดจ้าก
สถานศึกษาหลายแห่งไดริ้เร่ิมโครงการพฒันาบทเรียนเหล่าน้ีข้ึน เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนลกัษณะต่าง ๆ  
ทั้งการสอนเสริมในกรณีท่ีผูเ้รียนขาดเรียน เรียนไม่ทนัเพื่อน หรือใชส้อนแทนผูส้อนในกรณีท่ีเน้ือหา
สลบัซบัซอ้น ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นแนวความคิดท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาวะของโลกท่ีเปล่ียนไปในยคุ
สารสนเทศเช่นปัจจุบนั 
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 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยพฒันาการความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีไม่หยดุน่ิง ไดส่้งผลต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบนั ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากระบบท่ีใชง้านโดยล าพงั (Standalone 
based system) ไปเป็นระบบท่ีใชง้านผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Net Based System) เน่ืองจากอตัราการ
ขยายตวัของการใชง้านทางดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีจ านวนมากข้ึนทุกขณะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงประมาณการณ์ไวว้า่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตปัจจุบนัทัว่โลกมีเกินกวา่ 500 ลา้นคน พฒันาการของ
บทเรียนจึงปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอและการจดัการรูปแบบใหม่ไปเป็นบทเรียนท่ีน าเสนอบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านของกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผูใ้ชบ้ทเรียน ซ่ึงไดแ้ก่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่ายนัน่เอง ทั้งน้ีบทเรียนทั้งสอง
ประเภทลว้นมาจากแนวความคิดเดียวกนั แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่ายเป็นการประยกุตใ์ช้
งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชเ้วบ็บราวเซอร์เสนอแนะจดัการบทเรียน รวมทั้งมีระบบสนบัสนุนการ
เรียนการสอนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 2. ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร์บนระบบเครือข่าย (Web based 
instruction,Web based training : WBI/WBT) 
 ภทัธิรา  มากทรัพย ์(2555 : 11) ไดใ้หค้วามหมายบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวา่ 

 หมายถึง การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีมี     
การออกแบบอยา่งเป็นระบบ  โดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของเวลิด์ไวดเ์วบ็มาเป็นส่ือกลางใน
การถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  ในการจดัการเรียน
การสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น อาจจดัการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือน ามาใชเ้พียง
ส่วนใดส่วนใดส่วนหน่ึงของกระบวนการก็ได ้ การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็น
วธีิการเรียนแบบใหม่ท่ีช่วยพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้และช่วยขจดัปัญหาอุปสรรคของการเรียนใน
เร่ืองของเวลาและสถานท่ี  เพราะในการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลา  ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนในห้องเรียนเท่านั้น  ขอเพียงผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงกบั
อินเทอร์เน็ตได ้ ผูเ้รียนก็สามารถเรียนได ้ โดยในการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผูเ้รียนและ
ผูส้อนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงถึงกนั  

 กิดานนัท ์ มลิทอง (2543 : 10 ) ใหค้วามหมายวา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการใชเ้วบ็ในการ
เรียนการสอนโดยอาจใชเ้วบ็เพื่อน าเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวชิาทั้งหมดตามหลกัสูตร หรือ
ใชเ้พียงการน าเสนอขอ้มูลบางอยา่งเพื่อประกอบการสอนได ้รวมทั้งใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะต่าง ๆ  ของ
การส่ือสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโตต้อบกนัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และการพูดคุย
สดดว้ยขอ้ความและเสียงมาใชป้ระกอบดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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 ใจทิพย ์  ณ สงขลา (2547 : 10 -11) กล่าววา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็วา่หมายถึง การใช้
คุณสมบติัของไฮเปอร์มีเดียและคอมพิวเตอร์ เครือข่ายเวิร์ลไวดเ์วบ็ ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้โดยไม่ตอ้ง
จ ากดัวา่ผูเ้รียนตอ้งมาอยูพ่ร้อมกนัในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนในเวลาท่ีแต่ละคน
สะดวก สามารถแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัไดท้นัที สามารถน าเสนอเผยแพร่แก่ผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา 
สามารถใหก้ารโตต้อบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและโปรแกรมการเรียน สามารถเก็บขอ้มูลและผลการเรียน 
 มณีรัตน์  ศรีวานา (2554: ออนไลน์) กล่าววา่ การสอนผา่นเวบ็ การเรียนการสอนผา่น
เวบ็ การสอนบนเครือข่ายหรืออาจมีช่ืออ่ืนแลว้แต่จะเรียกกนั (ในเวบ็ไซตน้ี์จะเรียกวา่ บทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) แต่ก็มีความหมายเดียวกนั คือ การสอนโดยใชเ้วบ็เป็นส่ือ โดยอาจบรรจุ
เน้ือหาวชิาทั้งหมดบนเวบ็หรือวชิาท่ีใชเ้วบ็เสริมการเรียนรู้ หรือใชท้รัพยากรบนเวบ็มาใชใ้น       
การเรียน ลกัษณะของการเรียนรู้นั้น ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาใดก็ได ้จากสถานท่ีใดก็ได ้ข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของผูเ้รียน เพียงแต่ผูเ้รียนนั้นตอ้งสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตเพื่อเขา้ไปศึกษา
และผูเ้รียนก็สามารถติดต่อส่ือสาร สนทนา อภิปรายซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน
ดว้ยกนั  ผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง  ๆ  
 บุปผชาติ   ทฬัหิกรณ์ (2544 : 141) กล่าววา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็ เป็นการเช่ือมต่อเขา้กบั
อินเทอร์เน็ต อาศยัการเช่ือมต่อเขา้กบับริษทัหรือองคก์รท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่อท่ีนิยม
ในปัจจุบนัอาจผา่นทางระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินหรือระบบอินทราเน็ตขององคก์รซ่ึงต่อเขา้กบัผูใ้หบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต อาศยัอุปกรณ์โมเด็มและสายโทรศพัทค์วามเร็วในการส่งถ่ายขอ้มูล มกัจะถูกจ ากดัตรงส่วน     
ท่ีมีความเร็วในการส่งถ่ายชา้ท่ีสุด  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนท่ีขอ้จ ากดัของความเร็วของอุปกรณ์โมเด็ม         
การเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตสามารถใชก้บัโปรแกรมท่ีใหบ้ริการมากมาย เช่น บริการเวลิดไ์วดเ์วบ็ 
(World Wide Web) บริการเกณฑว์ธีิถ่ายโอนแฟ้ม หรือบริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โปรแกรมท่ีนิยมใช้
มากในปัจจุบนั คือ โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ เช่น โปรแกรม Internet explorer 
 คาน (Khan. 1997: 6) กล่าววา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็หมายถึง โปรแกรมไฮเปอร์
มีเดียท่ีช่วยในการสอน โดยการใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต 
(WWW) มาสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ใน     
ทุกทาง 
 พาร์สัน (Parson. 1997: 51) กล่าววา่ เป็นการสอนท่ีน าเอาส่ิงท่ีตอ้งการส่งใหบ้างส่วน
หรือทั้งหมดโดยอาศยัเวบ็ โดยเวบ็ช่วยสอนสามารถกระท าไดห้ลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
ขอบเขตท่ีเช่ือมโยงถึงกนั ทั้งการเช่ือมต่อบทเรียน วสัดุช่วยการเรียนรู้ และการศึกษาทางไกล 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอ
ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใชเ้วบ็บราวเซอร์เป็นตวัจดัการ จึงมีความแตกต่างกบับทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนธรรมดาอยูบ่า้งในส่วนของการใชง้านไดแ้ก่ ส่วนของระบบติดต่อกบัผูใ้ช ้(Used interfacing system) 
ระบบการน าเสนอบทเรียน (Delivery system) ระบบการสืบท่องขอ้มูล (Navigation system) และระบบการ
จดัการบทเรียน (Computer managed system) เป็นตน้ เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย 
น าเสนอผา่นเวบ็บราวเซอร์ซ่ึงใชห้ลกัการน าเสนอแบบไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) ท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล     
เป็นเฟรม ๆ  โดยแบ่งออกเป็นเฟรมหลกัหรือเรียกวา่ โหนดหลกั (Main node) และโหนดยอ่  (Sub node) 
รวมทั้งมีการเช่ือมโยงแต่ละโหนดซ่ึงกนัและกนัท่ีเรียกวา่ไฮเปอร์ลิงค ์(Hyperlink) ส าหรับส่วนท่ีไม่แตกต่าง
กนัระหวา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายก็คือ 
หลกัการน าเสนอองคค์วามรู้ ท่ียดึหลกัการและประสบการณ์การเรียนรู้เช่นเดียวกนัทุกประการ เน่ืองจาก
เป้าหมายของบทเรียนทั้งสองประเภทก็เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนจากท่ีท าไม่ไดห้รือท่ีไม่รู้     
ไปเป็นการท่ีท าไดห้รือรู้ 
 3. ประเภทของการสอนผ่านเวบ็ 
 พาร์สัน (Parson.1997 : 76) ไดแ้บ่งประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ออกเป็น 3 
ลกัษณะดงัน้ี  
  1. เวบ็ช่วยสอนแบบรายวชิาอยา่งเดียว (Stand - alone courses) เป็นรายวชิาท่ีมี 
เคร่ืองมือและแหล่งท่ีเขา้ไปถึงและเขา้หาไดโ้ดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งมากท่ีสุด ถา้ไม่มี      
การส่ือสารก็สามารถท่ีจะไปผา่นระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารได ้ลกัษณะของเวบ็ช่วยสอนแบบน้ีมี
ลกัษณะเป็นแบบวทิยาเขตมีนกัศึกษาจ านวนมากท่ีเขา้มาใชจ้ริง แต่จะมีการส่งขอ้มูลจากรายวชิา
ทางไกล  
  2. เวบ็ช่วยสอนแบบเวบ็สนบัสนุนรายวชิา (Web supported courses) เป็นรายวชิา 
ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหวา่งครูกบันกัเรียนและมีแหล่งใชม้าก เช่น การก าหนด
งานท่ีใหท้  าบนเวบ็ การก าหนดใหอ่้าน การส่ือสารผา่นระบบคอมพิวเตอร์ หรือการมีเวบ็ท่ีสามารถ
ช้ีต าแหน่งของแหล่งบนพื้นท่ีของเวบ็ไซตโ์ดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว ้ 
  3. เวบ็ช่วยสอนแบบศูนยก์ารศึกษา (Web pedagogical resources) เป็นชนิดของ 
เวบ็ไซตท่ี์มีวตัถุดิบเคร่ืองมือ ซ่ึงสามารถรวบรวมรายวชิาขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนัหรือเป็นแหล่ง
สนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงผูท่ี้เขา้มาใชก้็จะมีส่ือใหบ้ริการอยา่งรูปแบบอยา่งเช่น          
เป็นขอ้ความ เป็นภาพกราฟิก การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการท าภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ เป็นตน้ 
 เจมส์ (James. 1997: Online) สามารถแบ่งประเภทของการสอนผา่นเวบ็ได ้3 ลกัษณะ
ใหญ่  ๆ ดงัน้ี  
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  1. โครงสร้างแบบผสมผสาน (Eclectic structures) ลกัษณะของโครงสร้างเวบ็ไซต์
แบบน้ี เป็นแหล่งของเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการคน้หาไม่มีการก าหนดขนาด รูปแบบ ไม่มีโครงสร้างท่ี
ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัเวบ็ ลกัษณะของเวบ็ไซตแ์บบน้ีจะมีแต่การใหใ้ชเ้คร่ืองมือในการสืบคน้
หรือเพื่อบางส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาตามท่ีก าหนดหรือโดยผูเ้ขียนเวบ็ไซตต์อ้งการ โครงสร้างแบบน้ีจะ
เป็นแบบเปิดใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้มาคน้ควา้ในเน้ือหาในบริบท โดยไม่มีโครงสร้างขอ้มูลเฉพาะใหไ้ด้
เลือก แต่โครงสร้างแบบน้ีจะมีปัญหากบัผูเ้รียนเพราะผูเ้รียนอาจจะไม่สนใจขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง 
โดยไม่ก าหนดแนวทางในการสืบคน้  
  2. โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedia structures) ถา้เราควบคุมโครงสร้าง 
ของเวบ็ท่ีเราสร้างข้ึนเองได ้เราก็จะใชโ้ครงสร้างขอ้มูลในแบบตน้ไมใ้นการเขา้สู่ขอ้มูล ซ่ึง
เหมือนกบัหนงัสือท่ีมีเน้ือหาและมีการจดัเป็นบทเป็นตอน ซ่ึงจะก าหนดใหผู้เ้รียนหรือผูใ้ชไ้ดผ้า่น
เขา้ไปหาขอ้มูลหรือเคร่ืองมือท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของเวบ็หรืออยูภ่ายในและนอกเวบ็ เวบ็ไซตจ์ านวนมาก  
มีโครงสร้างในลกัษณะดงักล่าวน้ี โดยเฉพาะเวบ็ไซตท์างการศึกษาท่ีไม่ไดก้  าหนดทางการคา้องคก์ร 
ซ่ึงอาจจะตอ้งมีลกัษณะท่ีดูมีมากกวา่น้ี แต่ในเวบ็ไซตท์างการศึกษาตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน กลวธีิดา้นโครงสร้างจึงมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
  3. โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic structures) มีรูปแบบโครงสร้าง 
หลายอยา่งในการน ามาสอนตามตอ้งการ ทั้งหมดเป็นท่ีรู้จกัดีในบทบาทของการออกแบบทาง
การศึกษาส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเคร่ืองมือมลัติมีเดีย ซ่ึงความจริงมีหลกัการแตกต่างกนั
ระหวา่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัเวบ็ช่วยสอนนั้นคือ ความสามารถของ HTML ในการท่ีจะจดัท า
ในแบบไฮเปอร์เทก็ซ์กบัการเขา้ถึงขอ้มูลหนา้จอโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 4. องค์ประกอบของบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 ใจทิพย ์ณ สงขลา (2547: 10 -17) กล่าววา่ การเรียนการสอนบนเวบ็ เป็นการผสมผสาน
กนัระหวา่งเทคโนโลยปัีจจุบนักบัการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยี
ปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และ
แกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จ ากดัทางดา้นสถานท่ีและเวลา 
 การจดัการสอนบนเวบ็ 
  1)  การจดัการสอนบนเวบ็โดยท่ีไม่ตอ้งมีการเขา้ชั้นเรียน 
  2)  การสอนบนเวบ็เป็นส่วนใหญ่ในขณะท่ีมีการนดัหมายเขา้ชั้นเรียนบา้ง 
  3)  การจดัการสอนบนเวบ็เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติก็ได ้
 การเรียนการสอนบนเวบ็เป็นการใช้องคป์ระกอบทางเทคโนโลยีหลกั 2 ส่วน คือ ไฮเปอร์มีเดีย
และคุณสมบติัคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
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 ภทัธิรา มากทรัพย ์(2555: ออนไลน์) กล่าววา่ ในการจดัท าบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้น  มีองคป์ระกอบในการจดัท าบทเรียน ดงัน้ี 
  1. องคป์ระกอบของหนา้เวบ็ประกอบดว้ย ขอ้ความ  พื้นหลงั  และภาพ  ขอ้ความท่ีใช้
ในบทเรียนตอ้งเลือกขนาดใหเ้หมาะสม โดยขอ้ความส่วนท่ีเป็นหวัขอ้หลกัตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่
ขอ้ความท่ีเป็นหวัขอ้ยอ่ย  สีขอ้ความท่ีใชต้อ้งไม่กลมกลืนกบัสีพื้นหลงั พื้นหลงัท่ีใชไ้มค่วรมี
ลวดลาย เพราะจะท าใหเ้ป็นท่ีสนใจมากกวา่ตวัหนงัสือซ่ึงเป็นเน้ือหา  สีพื้นหลงัท่ีใชไ้ม่ควรใชสี้เขม้
เกินไป ควรใชสี้อ่อน ๆ ท่ีดูแลว้สบายตา  ภาพท่ีใชมี้หลายชนิดทั้งภาพท่ีเป็นภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว  การใชภ้าพในบทเรียนจะช่วยดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนแต่ไม่ควร
ใชภ้าพเคล่ือนไหวในหนา้ของเน้ือหา เพราะจะท าใหผู้เ้รียนสนใจแต่ภาพไม่สนใจเน้ือหาใน
บทเรียน 
  2. องคป์ระกอบเวบ็เพจประกอบดว้ย โฮมเพจ  คือ หนา้แรกของเวบ็ไซตเ์ป็นหนา้            
ท่ีบอกใหท้ราบถึงหวัขอ้เร่ืองของบทเรียน เวบ็เพจแนะน า คือเวบ็เพจท่ีแนะน าวธีิการใชบ้ทเรียน 
และรายละเอียดของเน้ือหาท่ีเรียน เวบ็เพจแสดงเน้ือหา  คือ เวบ็เพจท่ีแสดงเน้ือหาของแต่ละ
บทเรียนโดยจะมีค าอธิบาย เก่ียวกบัหน่วยการเรียน วธีิการเรียน วตัถุประสงค ์ และเน้ือหาของ
บทเรียนแต่ละบทเรียน เวบ็เพจแสดงแบบฝึกหดั  คือ  เวบ็เพจแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน รวมถึงเวบ็เพจเฉลยค าตอบของบทเรียน เวบ็เพจสนทนา  คือ เวบ็เพจท่ีใชแ้สดงความคิดเห็น
หรือใชส้นทนาแลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนหรือผูเ้รียนกบัผูส้อน เวบ็เพจแสดง
ประวติั  คือ เวบ็เพจแสดงขอ้มูลส่วนตวัผูส้อน เวบ็เพจแบบประเมิน  คือ เวบ็เพจท่ีแสดงแบบ
ประเมินเพื่อใหผู้เ้รียนประเมินผลการสอน เวบ็เพจประกาศข่าว  คือ  เวบ็เพจท่ีผูส้อนใชใ้นการ
ประกาศขอ้ความต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนก็ได ้เวบ็เพจค าถาม
ค าตอบ  คือ  เวบ็เพจท่ีแสดงค าถามและค าตอบท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวชิา  โปรแกรมการเรียน  และเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 องคป์ระกอบของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็เพจควรมีการ
ออกแบบใหมี้องคป์ระกอบต่าง ๆ ใหค้รบถว้น  ซ่ึงในการออกแบบควรค านึงถึงองคป์ระกอบการ
ออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลกัษณะของการสนบัสนุนการเรียนการสอนเพื่อจะ
ไดบ้ทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพและมีความสวยงามมากข้ึน 
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 5. การออกแบบบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi and Bermudez. 1996: 5 ) เสนอกระบวนการในการ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไว ้5 ขั้นตอน คือ 1.วเิคราะห์ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 2.ออกแบบการเรียนการสอน 3.พฒันาเวบ็เพจโดยใชแ้ผนโครงเร่ือง (Storyboard) ช่วยใน
การสร้างและก าหนดโครงสร้างของขอ้มูล 4.น าเวบ็ไปใชใ้นการเรียนการสอน 5.ประเมินผลการ  
ใชง้าน  
 อาแวนิติส (Arvanitis. 1997: Online) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ในการสร้างเวบ็ไซตน์ั้นควร
จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 1.ก าหนดวตัถุประสงค ์โดยพิจารณาวา่เป้าหมายของการสร้าง
เวบ็ไซตน้ี์เพื่ออะไร 2.ศึกษาคุณลกัษณะของผูท่ี้จะเขา้มาใชว้า่ กลุ่มเป้าหมายใดท่ีผูส้ร้างตอ้งการ
ส่ือสารขอ้มูลอะไรท่ีพวกเขาตอ้งการ โดยขั้นตอนน้ีควรจะปฏิบติัควบคู่ไปกบัขั้นตอนท่ีหน่ึง 3.วาง
ลกัษณะโครงสร้างของเวบ็ 4.ก าหนดรายละเอียดใหก้บัโครงสร้าง ซ่ึงพิจารณาจากวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวโ้ดยตั้งเกณฑใ์นการใช ้เช่น ผูใ้ชค้วรจะท าอะไรบา้ง จ านวนหนา้ควรมีเท่าใด มีการเช่ือมโยงมาก
นอ้ยเพียงไร 5.หลงัจากนั้นจึงท าการสร้างเวบ็แลว้น าไปทดลอง เพื่อหาขอ้ผดิพลาดและท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข แลว้จึงค่อยน าเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอนสุดทา้ย  
 เพอร์นิสิ และคาสาติ (Pernici and Casati, 1997: 246) ไดแ้ยกยอ่ยกระบวนการออกเป็น  
4 ขั้นตอน คือ 1.การวเิคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการออกแบบ ซ่ึงประกอบดว้ยการตั้ง
วตัถุประสงค ์การก าหนดผูเ้รียน และส่ิงท่ีจ  าเป็นในดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 2.ผูส้อนตอ้ง
ก าหนดแนวทางในการสร้างเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีจะใช ้กิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตอนการเรียนการ
สอน 3.เป็นการออกแบบในแนวกวา้ง (Design in the large) โดยผูส้อนจะตอ้งวางแผนลกัษณะ   
การเขา้สู่เน้ือหา (Navigation) ซ่ึงรวมถึงการก าหนดรายการต่าง ๆ (Menus) และการเรียงล าดบัของ
ขอ้มูล 4.เป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมี
ในแต่ละหนา้  
 ควนิแลน (Quinlan, 1997: 15) เสนอวธีิด าเนินการ 5 ขั้นตอนเพื่อการออกแบบและ
พฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 1.ท าการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน 
รวมทั้งจุดแขง็และจุดอ่อนของผูเ้รียน 2.การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกิจกรรม                 
3.ควรเลือกเน้ือหาท่ีจะใชน้ าเสนอพร้อมกบัหางานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยสนบัสนุนเน้ือหา    
4.การวางโครงสร้างและจดัเรียงล าดบัขอ้มูล รวมทั้งก าหนดสารบญั เคร่ืองมือ การเขา้สู่เน้ือหา 
(Navigational Aids) โครงร่างหนา้จอและกราฟิกประกอบ 5.ด าเนินการสร้างเวบ็ไซตโ์ดยอาศยั 
แผนโครงเร่ือง 
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 6. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง ความสามารถของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงคถึ์งระดบัเกณฑ์ท่ีคาดหวงัไว ้ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ก่อนท่ีจะน าไปสอนควรน าบทเรียนไปทดลองใช ้ (Try-out) ตามขั้นตอนท่ีก าหนด แลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ด้
มาตรฐานเสียก่อน เพื่อจะไดท้ราบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น มีคุณภาพเพียงใด
มีส่ิงใดท่ียงับกพร่องอยู ่โดยการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งจากประชากรท่ีจะใชจ้ริง (ปิยะธิดา  คุณะดิลก, 2542 : 42) 
  6.1 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีผูผ้ลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะพึงพอใจมาก หากบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
ถึงระดบันั้นแลว้  แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุดนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน
ผูเ้รียนสามารถน าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคถึ์งเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงอยูใ่นระดบั 80 % ข้ึนไป   
โดยคิดจากค่าเฉล่ียอตัราส่วนของคะแนนแบบฝึกหดั (Ea ) กบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนของคะแนน
แบบทดสอบ (Eb ) โดยน ามาค านวณเป็นเปอร์เซ็นตต์ามสูตร  KW-CAI (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ 2538: 
11-14) 
  6.2 วธีิการค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
ตามเกณฑก์ารประเมิน E-CAI  ใชส้ถิติ  ดงัน้ี 
   6.2.1 ค่าเฉล่ียร้อยละ (Percentage) 
   6.2.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
   6.2.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-CAI) 
 การหาประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-CAI)  มีหน่วย
เป็นเปอร์เซ็นต ์มีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
   95-100  มีประสิทธิภาพมาก 
   91-94   มีประสิทธิภาพดี 
   80-90   มีประสิทธิภาพพอใช ้
   ต ่ากวา่  80  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนนบัวา่มีความส าคญั  เพราะเป็นหลกัประกนัคุณภาพของบทเรียนท่ี
สร้างข้ึน  และสามารถน าไปใชแ้ทนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน จึงสามารถสรุป
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ วา่หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต ในการสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคถึ์งระดบัเกณฑ ์   
ท่ีคาดหวงัไว ้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก่อนท่ีจะน าไปสอนควรน าไป
ทดลองใช ้(Try-out) ตามขั้นตอนท่ีก าหนดแลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดม้าตรฐานก่อน เพื่อจะไดท้ราบวา่
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีส่ิงใดท่ียงับกพร่องอยู ่โดยการน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีจะใชจ้ริง  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.  ความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ค าวา่ “การเรียนรู้ดว้ยตนเอง” เป็นค าท่ีใชแ้ทนค าในภาษาองักฤษซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นอยูด่ว้ยกนั
หลายค า ซ่ึงค าท่ีมกัจะพบเห็นอยา่งแพร่หลายในบทความวารสารรวมทั้งหนงัสือและต าราทาง
วชิาการไดแ้ก่ Self-access learning, Independent learning, Autonomous learning, Self-directed 
learning, Self study, Self- instructed learning ซ่ึงค าเหล่าน้ีลว้นส่ือความถึงค าวา่ “การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง” และไดมี้ผูใ้หค้  าจ  ากดัความของ “การเรียนรู้ดว้ยตนเอง” ไวด้งัน้ี 
 เบนสัน และโวลเลอร์ (Benson & Voller. 1997 : 2) ไดใ้หข้อ้สังเกตถึงค าวา่ “การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง” วา่ไดน้ ามาใชใ้นรูปแบบดงัต่อไปน้ีคือ สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองทั้งหมด ทกัษะท่ีใชใ้น
การเรียนและการน าไปใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองการท่ีผูเ้รียนไม่สามารถแสดงออกใหเ้ห็นถึงความสามารถ
ท่ีตนมีอยูใ่นการเรียนในห้องเรียนปกติ การฝึกและพฒันาในเร่ืองความรับผดิชอบของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียน
การใชสิ้ทธิของผูเ้รียนท่ีจะพิจารณาตดัสินใจแนวทางในการเรียนของตน 
 เจฟฟรีส์ (Jeffries. 1990 : 17) ใหค้  าจ  ากดัความวา่ “การเรียนรู้ดว้ยตนเอง” คือ การเรียนซ่ึงผูเ้รียน
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไม่วา่จะเป็นกลุ่มหรือเพียงคนเดียว ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้น้ีอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของ
วชิาท่ีเรียนโดยปราศจากการเขา้มาควบคุมโดยตรงจากครู การเรียนแบบน้ีท าใหผู้เ้รียนตอ้งใชค้วาม
รับผดิชอบอยา่งมากต่อส่ิงท่ีเรียน วธีิการเรียนและเวลาในการเรียน ซ่ึงจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินตนเองไดอี้กดว้ย ดงันั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะมีประโยชน์อยา่งมากถา้ไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนท่ีเพียงพอ จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นแนวคิดหน่ึงใน
การเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคญัและใชค้วามเป็นตวัของตวัเองในการตดัสินใจในส่ิงท่ีตนอยาก
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจความสามารถและความถนดัของตนอยา่งมีเหตุผล เลือกวธีิการและแนวทาง
ท่ีจะท าใหก้ารเรียนของตนบรรลุผลตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้รวมถึงสามารถท่ีจะประเมินตนเองไดโ้ดยเนน้
ใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบท่ีจะควบคุมดูแลการเรียนของตนเอง เพื่อใหบ้รรลุถึงความตอ้งการและเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ท่ีไดต้ั้งไว ้
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 2. ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสเลือกวิธีการในการไดรั้บความรู้ซ่ึง
ผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ มีความตอ้งการท่ีจะปรับระดบัความรู้ความสามารถของตนใหเ้ป็นไป    
ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยมีการก าหนดระยะเวลา สถานท่ี วธีิการและเทคนิคท่ีจะน าใชใ้น  
การเรียน ทั้งน้ีการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนก็ต่อเม่ือผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน นึกถึงความรับผิดชอบในการเรียนของตนและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในส่ิงท่ีส่งผลต่อ
การเรียน เพราะการท่ีผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้อยา่งมีจุดหมายและมี
แรงกระตุน้มากข้ึน อีกทั้งมีแนวโนม้ท่ีจะฝึกฝนและใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีเรียนไดดี้กวา่ผูเ้รียนท่ีมีแค่
เพียงความรับผดิชอบเพียงอยา่งเดียว ความรับผดิชอบของผูเ้รียนวา่เป็นอีกปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงความรับผิดชอบท่ีกล่าวถึงน้ีมีอยู ่2 ลกัษณะดว้ยกนั ดงัน้ี (จริยา  เหนียวเฉลย, 2546 : 39) 
  1. ความรับผดิชอบแบบคงท่ี (Static) คือ การท่ีผูเ้รียนก าหนดรูปแบบวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
หรือโดยการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน และด าเนินการใหบ้รรลุผลตามรูปแบบท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยไม่เปล่ียน
รูปแบบและวธีิการท่ีไดก้ าหนดไว ้
  2. ความรับผดิชอบแบบไม่คงท่ี (Dynamic) จะมีความยดืหยุน่มากกวา่เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถ
น าเอาความรับผิดชอบท่ีมีต่อการเรียนมาใช ้เพื่อการพฒันาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงวธีิการเรียนรู้ของตน 
ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งยดึแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวใ้นคร้ังแรก จะเห็นไดว้า่ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีแสดงออกมา
ในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้  ผูเ้รียนจะสามารถพฒันาคุณค่าทศันคติ ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อส่ิงท่ีตน
ตดัสินใจ รวมถึงการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนของตน การสร้างโอกาสและประสบการณ์ท่ี
เสริมสร้างใหเ้กิดแรงจูงใจ ความใฝ่รู้ ความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมทั้งความคิดท่ีมีต่อตนเองในแง่บวกใหก้บั
ผูเ้รียนนั้นจะเป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเขา้ใจของผูเ้รียนในเร่ืองของความสนใจและการเห็นคุณค่าของการเรียนของตนเองดว้ย นอกจากน้ี    
การเรียนรู้ดว้ยตนเองยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างจุดมุ่งหมายใหก้บัตนเอง โดยอาศยัความเขา้ใจท่ีวา่ท าไม
ความรู้นั้นจึงเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ ความสนใจ และความจ าเป็นของตนและเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งไร 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นแนวทางของกระบวนการทางการศึกษาท่ียงัไม่ใช่มาตรฐานท่ีสมบูรณ์แบบ           
การเรียนในลกัษณะน้ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างและมีความหลากหลายส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเน้ือหาวชิาและความสนใจรวมถึงความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีต่อวชิานั้น ๆ  สภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษาท่ีมีการยอมรับในการเปล่ียนแปลง มีการผอ่นปรนมีความเสมอภาคและเปิดกวา้งส าหรับ
ความตอ้งการของผูเ้รียนนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกทางหน่ึง (Gardner 
&Miller. 1999 : 92 -93) 
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 3. ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 
  3.1 จุดประสงคข์องการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีดงัน้ี 
   3.1.1  อาจก าหนดไวห้รือเปิดกวา้ง 
   3.1.2  เป็นจุดประสงคเ์ฉพาะหรือครอบคลุมเน้ือหาโดยทัว่ไป 
   3.1.3  ก าหนดข้ึนโดยครูผูเ้รียนหรือทั้งสองฝ่าย 
  3.2 ผลท่ีไดรั้บจากการเรียนมีดงัน้ี 
   3.2.1  ความอดทนและความกระตือรือร้นสามารถยดืหยุน่ได ้
   3.2.2  ผลท่ีเกิดข้ึนใหเ้ห็นตอ้งใชร้ะยะเวลาจึงจะปรากฏใหเ้ห็น 
  3.3 ระยะเวลาในการเรียน 
  ไม่จ  ากดัเวลาในการเรียน สามารถเร่ิมตั้งแต่โดยไม่ตอ้งใช้เวลาเลยจนถึงการใชเ้วลา
ตลอดชีวติ 
  3.4 ความกระตือรือร้นในการเรียน 
  อาจจะถูกควบคุมโดยครูผูส้อนหรือตวัผูเ้รียนเอง ข้ึนอยูก่บัระดบัความสามารถในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
  3.5 การแสดงผล 
  การเรียนรู้ดว้ยตนเองไม่ใช่เพียงแค่เน้ือหาวิชาท่ีผูเ้รียนจะได้รับเท่านั้น แต่รวมถึงรูปแบบ             
ต่าง ๆ  ของการไดรั้บขอ้มูลนั้น ๆ  ดว้ย จึงเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ไดท่ี้จะแยกเพียงแค่ส่วนหน่ึงส่วนใด
ออกมา เพื่อแสดงผลใหเ้ห็นถึงผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 
 การ์ดเนอร์และมิลเลอร์ (Gardner & Miller. 1999 :  24 -25) ใหข้อ้สรุปวา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จดัเป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนท่ีมีความน่าเช่ือถือ และน ามาใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง     
จากการท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบประโยชน์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และจากการพินิจพิเคราะห์ของครูในการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ในกรณีท่ีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองถูกจดัใหมี้ข้ึนอยา่งเป็นระบบและมีหลกัเกณฑ ์ก็จะเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้อยา่งมากและ
หลากหลาย และยงัช่วยลดการส้ินเปลืองเวลาส าหรับชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนเป็นจ านวนมาก ในการควบคุม
คุณภาพสามารถท าไดโ้ดยการใหค้  าปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมและขอ้มูล
ยอ้นกลบัท่ีไดจ้ากผูเ้รียน ส่ิงท่ีมีผลมาจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้นจะตอ้งมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานเช่น 
ประเภทของกิจกรรมส่ือและแหล่งขอ้มูลท่ีผูเ้รียนใชผ้ลท่ีไดรั้บจากการเรียน ซ่ึงถึงแมว้า่จะไม่สามารถ
แสดงผลใหเ้ห็นไดโ้ดยตรงถึงความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานในการประเมินผลเพื่อพิจารณาตดัสินการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนในภายหลงั การเรียนรู้ดว้ย



53 
 

ตนเอง สามารถส่งผลใหผู้เ้รียนมีความเป็นอิสระในการเรียน การเรียนรู้ดว้ยตนเองอาจใชไ้ดผ้ลดีกบัทกัษะ
หน่ึงมากกวา่อีกทกัษะหน่ึง ซ่ึงเหตุการณ์ในลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนดว้ย
เช่นกนั โดยมีสาเหตุส าคญัคือความแตกต่างกนัในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน       
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเหมาะสมกบัผูเ้รียนในทุกระดบัและทุกวยั และท่ีส าคญัการเรียนรู้ดว้ยตนเองไม่ไดล้ด
บทบาทและหนา้ท่ีของครู ในทางตรงกนัขา้มกลบัช่วยสร้างบทบาทใหม่ท่ีส าคญัท่ีครูตอ้งน ามาปรับเปล่ียน
และครูยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการเรียนรู้เช่นเดิม 
 4.  ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 จากการศึกษาคน้ควา้มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเองไวห้ลาย
แนวความคิด ดงัน้ี 
 ชลิยา   ลิมปิยากร  (2540 : 49) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนดว้ยตนเองไวว้า่ การเรียนดว้ยตนเอง 
หมายถึง วธีิการเรียนชนิดหน่ึงท่ีมีโครงสร้างมีระบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได ้การเรียน
แบบน้ีผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานท่ีเรียน ระยะเวลาในการเรียนแต่ละบท แต่จะตอ้งอยู่
จ  ากดัภายใตโ้ครงสร้างของบทเรียนนั้น ๆ  เพราะในแต่ละบทเรียนจะมีวธีิเรียนช้ีแนะไวใ้นคู่มือ 
 วไิล องคธ์นะสุข (2543 : 80) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเองไวว้า่ การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนหรือเรียนตาม
ความสามารถความสนใจของตนเอง โดยค านึงถึงหลกัของความแตกต่างระหวา่งบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ ความ
แตกต่างในดา้นความสามารถทางสติปัญญา ความตอ้งการ ความสนใจดา้นร่างกาย อารมณ์ และสังคม         
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการประยกุตร่์วมกนัระหวา่งเทคนิคและส่ือการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
 หนูม่วน ร่มแกว้ (2545 : 42) ใหค้วามหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเองไวว้า่ เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนซ่ึงจดัข้ึนโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ ตลอดจนวธีิการบรรลุถึง
วตัถุประสงคด์ว้ยตนเอง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ครูจะเป็นผูแ้นะน าและ
จดัเตรียมอุปกรณ์ตลอดจนสถานท่ีใหศึ้กษาคน้ควา้ การท่ีนกัเรียนไดเ้รียนและท างานท่ีใจรักก่อใหเ้กิดแรง
กระตุน้ในการเรียน นกัเรียนจะค่อย ๆ  พฒันาและปรับปรุงแกไ้ขตนเองจนสามารถศึกษาคน้ควา้และเรียน
ดว้ยตนเองไดใ้นท่ีสุด 
 เจฟฟรีส์ (Jeffries. 1990 : 80) ไดนิ้ยามการเรียนรู้ดว้ยตนเองไวว้า่ เป็นการเปล่ียนแปลงสมรรถภาพ
หรือความสามารถของมนุษย ์ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมบางประการท่ีแสดงออก การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากการท่ีมนุษยไ์ดรั้บประสบการณ์จากสภาพการณ์เรียนรู้ในระยะเวลาหน่ึง จะเห็นไดว้า่การเรียนรู้ดว้ย 
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ตนเองมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนและการจดัการศึกษา ดงันั้นเม่ือน ามาใชร่้วมกบัเทคโนโลยี
การศึกษา จะท าใหส้ภาพการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์และสนบัสนุนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมหรือลงมือปฏิบติั มีการตอบสนองหรือขอ้มูลยอ้นกลบัในการ
เรียนอยา่งฉบัพลนั มีการเสริมแรงเป็นระยะท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์มีพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตามความสนใจและวฒิุภาวะของตนเอง 
 5.  ลกัษณะและประเภทของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบทเรียนท่ีใชเ้รียนดว้ยตนเอง จึงควรพิจารณา
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงนกัการศึกษาไดน้ าหลกัจิตวทิยามาใช ้โดยค านึงถึงความตอ้งการความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั เอกตับุคคลมีความแตกต่างกนัหลายดา้นกล่าวคือ ความสามารถ
สติปัญญา ความตอ้งการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และความแตกต่างระหวา่งบุคคลดา้นอ่ืน ๆ   
 ไพโรจน์ เบาใจ (2543 : 79) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองในรูปแบบของบทเรียนโมดูล
(Instructional Module) มีลกัษณะดงัน้ี 
  1. ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเอง นัน่คือสามารถเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยมี
ครูเป็นผูค้อยดูแลใหค้  าปรึกษาเท่านั้น 
  2. วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนควรจะจดัใหมี้ลกัษณะท่ีดี เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนไดด้ว้ย
ความเขา้ใจและเกิดความรู้ตามล าดบัไม่สับสน และจะไดเ้ป็นการเพิ่มพูนความรู้ทีละนอ้ย ๆ  ตามขั้นตอน 
  3. จูงใจผูเ้รียนในทุก ๆ  กิจกรรมการเรียน ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนสนใจเรียนดว้ยความอยากรู้    
อยากเห็น ซ่ึงจะเป็นผลใหก้ารเรียนนั้นมีความหมายมากข้ึนส าหรับเขา 
  4.  ภาษาท่ีใชช้ดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสมกบัระดบัความรู้และระดบัชั้นของผูเ้รียน 
  5. เน้ือหามีความถูกตอ้งค าอธิบายชดัเจน ซ่ึงจะเป็นการท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจไม่ไขวเ้ขว 
  6. ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการหลายดา้นในเน้ือหาบทเรียนบางเร่ืองบางตอนหรือบางบท อาจจะมี
ความจ าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนไดมี้การพฒันาการดา้นเจตคติ มีความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าดว้ยนอกเหนือจาก
ความรู้และทกัษะ 
 หนูม่วน  ร่มแกว้ (2545 : 68) ไดส้รุปวธีิการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ของนกัเรียนตาม         
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไว ้ดงัน้ี 
  1. จดัแผนการเรียนให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถและความสนใจของนักเรียน เช่น                    
จดัขั้นเร่งรัดส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง มีต าราท่ีใชด้ว้ยตนเอง จดัสอนซ่อมเสริม 
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                         2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อสนองความต้องการของผู ้เรียน เช่น                           
การมอบหมายงานตามระดบัความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
  3. ใชส่ื้อการสอนใหเ้หมาะสมตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
  4. การประเมินผลควรก าหนดใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาและนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เบนสัน และโวลเลอร์ (Benson & Voller. 1997 : 87) ได้แบ่งประเภทของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
  1. แผนการเรียนอิสระ (Independent study plan) เป็นการเรียนท่ีครูกบันกัเรียนตกลงกนัในเร่ือง
ของจุดมุ่งหมายของการเรียน แลว้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดว้ยตนเอง 
  2. ศึกษาด้วยการควบคุมตนเอง (Self - directed study) จะมีการตกลงในจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ก าหนดเอาไว ้แต่วธีิการศึกษานั้นเป็นเร่ืองของนกัเรียน ครูอาจแนะน าการอ่านและจดัเตรียมวสัดุไวใ้หแ้ลว้ 
  3. โปรแกรมผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner - centered programs) เป็นโปรแกรมท่ีจดัข้ึนกวา้ง  ๆ
แลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกเรียนโดยมีวชิาหลกั วชิาเสริม และวชิาเลือก 
  4. เรียนตามความเร็วของตน (Self - pacing) เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนตามอตัราความเร็วหรือ
ความสามารถของตนเอง มีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว ้ตลอดจนเกณฑ์ต่าง ๆ  ไวทุ้กคนเหมือนกนั ต่างกนัท่ี
เวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
  5. การเรียนการสอนท่ีผู ้เรียนก าหนดเอง (Student - determined instruction) นักเรียนเลือก
จุดมุ่งหมายก าหนดเอาเองทดสอบเอง มีเสรีท่ีจะท าจุดมุ่งหมายใดก็ได ้
 6. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ชลิยา ลิมปิยากร (2540 : 47) เสนอเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 
  1. สัญญาการเรียน (Learning contract) เป็นส่ิงท่ีก าหนดข้ึนระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเป็นการ
สอนแบบรายบุคคล เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบมีระเบียบวนิยัในตนเองเป็นตวัของตวัเองใหม้ากโดยให้
ส ารวจและคน้หาความสนใจท่ีแทจ้ริงของตนเอง แลว้ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ “สัญญาการเรียน” 
จะช่วยใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากข้ึนเพราะไดเ้ปิดเผยและพึ่งพาตนเองไดม้ากท่ีสุด 
  2. การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน (Peer learning group) ส่ิงท่ีจะไดจ้ากการเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน  คือ
ประสบการณ์ท่ีต่างคนต่างน ามาแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนเองอาจช่วยช้ีน าเพื่อนได ้และในทาง
ตรงกนัขา้มประสบการณ์ความคิดเห็นระหวา่งครูผูส้อนหรือผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียนในกลุ่มดว้ย 
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  3. ทศันะเก่ียวกบัเวลา (Time commitment) การก าหนดระยะเวลาตายตวักบักิจกรรมต่าง ๆ       
จะช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงคุณค่าของเวลาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และการน าไปใชไ้ดท้นัทีในชีวติประจ าวนั 
  4. ประโยชน์ของการเรียนรู้ (Perceived benefits) ผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ยตนเองไดดี้มากข้ึน       
หากการเรียนรู้เป็นการแกปั้ญหามิใช่การจดจ าเน้ือหาการจดัโปรแกรมการเรียน จึงจ าเป็นตอ้งสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนเป็นการใหค้วามรู้ทกัษะท่ีจ าเป็น และทนัต่อเหตุการณ์สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่
  5. ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Preparation of self – directed learning) ผูเ้รียนตอ้งมี   
การสมคัรใจเตม็ใจท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง เพราะการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นเร่ืองจิตใตส้ านึกของผูเ้รียน เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีภายในของผูเ้รียนมากกวา่การจดัการภายนอก 
 7.  ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 จริยา เหนียวเฉลย (2546 : 78) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองไวห้ลายประการดงัน้ี 
  1. หลกัสูตรหรือรายวชิาถูกจดัไวอ้ยา่งมีระบบ 
  2. ระบบการวดัผลประกอบดว้ย เคร่ืองวดัระดบัความรู้ท่ีจะเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
  3.  เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งกวา้งขวางตามบุคลิกภาพของผูเ้รียน 
  4.  กระบวนการสอนเหมาะสมกบับุคลากรในหน่วยงาน 
 หนูม่วน ร่มแกว้ (2545 : 42) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนดว้ยตนเองไว ้ดงัน้ี 
  1. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง 
  2. เป็นการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  3. นกัเรียนมีอิสระมากกวา่การสอนแบบปกติ 
  4. เป็นการจูงใจนกัเรียน และนกัเรียนจะชอบบรรยากาศในโรงเรียนมากข้ึน 
  5. ครูมีเวลาท่ีจะท างานกบันกัเรียนเป็นรายบุคคลเม่ือนกัเรียนตอ้งการ 
 

ความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็น หรือทศันคติ ทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ ความเช่ือท่ีไดพ้บเห็น ไดมี้ส่วนร่วม นกัการศึกษาทัว่ไปมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 
และไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ และวธีิการสร้างความพึงพอใจในการเรียนไว ้ดงัน้ี 
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 1.  ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นลกัษณะทางจิตใจของมนุษย ์จะเก่ียวขอ้งกบัการท างาน การเรียนโดยสัมพนัธ์
กบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา อนัไดแ้ก่ อิทธิบาท 4 ในขอ้ ฉนัทะ คือ ความพอใจ รักใคร่ในส่ิงท่ีท า    
นกัการศึกษาทัว่ ๆ  ไปไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั และไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไว ้ ดงัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 793) พึงพอใจ (ว) หมายถึง รัก ชอบใจ 
 มอร์ส (Morse.1955 : 27) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถ
ผอ่นคลายความเครียดของผูท่ี้ท  างานใหล้ดนอ้ยลง ถา้เกิดความเครียดมากจะท าใหเ้กิดความไม่พอใจในงาน 
ท่ีท า 
 วอลเลอร์สเตน (Wallestien. 1971 : 256) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึน เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นกระบวนการทางจิตท่ีไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แต่
สังเกตไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์ 
 กู๊ด (Good. 1973 : 7)ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ 
ท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 
 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่าความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีท่ีเกิดจากการไดรั้บรู้ สัมผสักบัส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีพอใจ ส่ิงท่ีส าเร็จไดรั้บการ
ยกยอ่งหรือช่ืนชมจากการเรียนหรือการท างาน 
 2.  วธีิการสร้างความพงึพอใจในการเรียน 
 การสร้างความพึงพอใจของนกัเรียนใหมี้ต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึน ตอ้งมีองคป์ระกอบ
และกระบวนการจดัการเรียนรู้ อนัประกอบดว้ย คุณสมบติัของครู วธีิสอน กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลของครู จึงจะประสบความส าเร็จ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
รัก ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
 ไวทเ์ฮด (Whitehead. 1967 : 1-14) กล่าวถึง ขั้นตอนของการศึกษาท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจวา่  มี  3 
ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความพึงพอใจ คือ ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนรับส่ิงใหม่ ๆ  มีความต่ืนเตน้ พอใจในการไดพ้บ
และเก็บส่ิงใหม่ ๆ  2) การท าความกระจ่าง คือ ขั้นตอนท่ีมีการจดัระบบระเบียบ ใหค้  าจ  ากดัความ มีการ
ก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 3) การน าไปใช ้คือ ขั้นตอนท่ีน าส่ิงใหม่ท่ีไดม้าไปจดัส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีจะพบต่อไป เกิด
ความต่ืนเตน้ท่ีจะน าไปจดัส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีเขา้มา ซ่ึงไวทเ์ฮด กล่าววา่ ขั้นตอนของการสร้างความพึงพอใจท าให้
เกิดผลดีสูงสุด คือ ความรู้ท่ีให้พลงัความคิดริเร่ิม หากขาดการสร้างความพึงพอใจ ผลเสียหายสูงสุด คือ 
ความรังเกียจไม่ยอมรับความคิดนั้น และน าไปสู่การไร้ความรู้ ดงันั้นการพฒันาคุณลกัษณะใด ๆ  ตามวถีิ
ธรรมชาติควรตอ้งสร้างกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และในการสร้างพลงัความคิดตอ้งเร่ิมสร้างสภาพ 
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จิตใจท่ีมีความพึงพอใจในขณะท ากิจกรรม การใหเ้สรีภาพจะท าใหเ้กิดความคิดท่ีมีพลงัและความคิดริเร่ิม
ใหม่ ๆ  วธีิการใหเ้สรีภาพก าหนดขอบเขตไดย้าก แต่ท าไดโ้ดยการใหน้กัเรียนมีโอกาสเลือกและตดัสินใจ
ดว้ยตนเองเพื่อตนเอง หรือเป็นการควบคุมท่ีผูถู้กคุมไม่รู้สึกตวั                 
 มาสโลว ์(Maslow.1970 : 69-80) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการวา่ มนุษยเ์รามีความ
ตอ้งการอยูเ่สมอ ธรรมชาติของมนุษยน์ั้น เม่ือความตอ้งการอยา่งหน่ึงไดรั้บการตอบสนองหรือพึงพอใจ
อยา่งหน่ึงแลว้ ก็จะมีความตอ้งการอยา่งอ่ืนเขา้มาแทนท่ี ความตอ้งการของคนเรานั้นอาจจะซ ้ าซอ้นกนั คือ 
ความตอ้งการอยา่งหน่ึงยงัไม่หมดไป ความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงก็อาจเกิดข้ึนได ้ลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์
คือ การท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีปรารถนา นัน่คือ เม่ือใดมีความปรารถนาเกิดข้ึน ก็จะมีแรงขบั 
และการกระท าท่ีจะถูกปลุกเร้าแลว้ก็เกิดความพึงพอใจข้ึน 
 มาสโลวมี์ความเช่ือวา่ การท่ีคนเราจะพฒันาให้ตนเองไดบ้รรลุถึงศกัยภาพแห่งตนไดน้ั้น จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการในระดบัตน้เสียก่อน ซ่ึงตราบใดท่ีความตอ้งการใน
ระดบัตน้นั้นยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง การท่ีจะบรรลุศกัยภาพแห่งตน ก็ยอ่มจะเป็นไปไม่ได ้ มาสโลวไ์ด้
เสนอแนวคิดของการจดัล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
  1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการอาหาร น ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และเพศ 
  2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and security needs) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการในส่ิงท่ีท าใหรู้้สึกมัน่คง คาดการณ์ได ้และมีขั้นตอนท่ีแน่นอน เม่ือใดท่ีเด็กรู้สึกวา่ไม่ปลอดภยั 
หรือไม่แน่ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน จะเกิดความกลวั และถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ  เขาจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีขาดความ
มัน่คงทางจิตใจ ไม่สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3. ความตอ้งการความรักและความเป็นพวกเดียวกนั (Love and belongingness needs) ไดแ้ก่ 
ตอ้งการความรัก ความอบอุ่น การไดรั้บการยอมรับ และการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
  4. ความตอ้งการการรู้จกัคุณค่าตนเอง (Needs for self esteem) ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยอมรับ
นบัถือจากคนอ่ืน ตอ้งการให้ผูอ่ื้นช่ืนชม และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
  5. ความตอ้งการการบรรลุถึงศกัยภาพแห่งตน (Need for self actualization) เป็นความตอ้งการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย ์ไดแ้ก่ความตอ้งการประสบผลส าเร็จในทุกอยา่งตามความคาดหวงั เพื่อพฒันาตนใหดี้
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มีความเป็นตวัของตวัเอง และมีอารมณ์ขนัในระดบัท่ีสูง 
 เผชิญ กิจระการ (2544 : 44-62) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดของแฮทฟิลด์และฮิวส์แมนท่ีไดท้  าการพฒันา
แนวคิดของนกัวจิยัต่าง ๆ  มาเป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ องคป์ระกอบท่ีส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในปัจจุบนัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 
  1. ตวัแปรท่ี 1 องคป์ระกอบเก่ียวกบังานท่ีท าในปัจจุบนั แบ่งเป็น 
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   1.1 ความต่ืนเตน้และความน่าเบ่ือ 
   1.2 ความสนุกสนานและความไม่สนุกสนาน 
   1.3 ความโล่งและความสลวั 
   1.4 ความทา้ทายและไม่ทา้ทาย 
   1.5 มีความพอใจและไม่พอใจ 
  2. ตวัแปรท่ี 2 องคป์ระกอบทางดา้นค่าจา้ง ประกอบดว้ย 
   2.1 ถือวา่เป็นรางวลัและไม่เป็นรางวลั 
   2.2 มากและนอ้ย 
   2.3 ยติุธรรมและไม่ยติุธรรม 
   2.4 เป็นทางบวกและเป็นทางลบ 
  3. ตวัแปรท่ี 3 องคป์ระกอบทางดา้นการเล่ือนต าแหน่ง 
   3.1 ยติุธรรมและไม่ยติุธรรม 
   3.2 เช่ือถือไดแ้ละเช่ือถือไม่ได ้
   3.3 เป็นเชิงบวกและเป็นเชิงลบ 
   3.4 เป็นเหตุผลและไม่เป็นเหตุผล 
  4. ตวัแปรท่ี 4 องคป์ระกอบทางดา้นผูนิ้เทศและผูบ้งัคบับญัชา 
   4.1 อยูใ่กลแ้ละอยูไ่กล 
   4.2 ยติุธรรมแบบจริงใจและยติุธรรมแบบไม่จริงใจ 
   4.3 เป็นมิตรและค่อนขา้งไม่เป็นมิตร 
   4.4 เหมาะสมทางคุณสมบติัและไม่เหมาะสมทางคุณสมบติั 
  5. ตวัแปรท่ี 5 องคป์ระกอบทางดา้นเพื่อนร่วมงาน 
   5.1 เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   5.2 จงรักภกัดีต่อสถานท่ีท างานและไม่จงรักภกัดีต่อสถานท่ีท างานและเพื่อนร่วมงาน 
   5.3 สนุกสนานร่าเริงและดูไม่มีชีวติชีวา 
   5.4 ดูน่าสนใจเอาจริงเอาจงัและดูเหน่ือยง่าย 
 สุรางค ์โคว้ตระกูล (2548 : 54) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการเรียน และผลการเรียนจะมี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติันั้น ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของชีวติ
มากนอ้ยเพียงใด นัน่คือส่ิงท่ีครูผูส้อนจะค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ  ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการ
เรียนใหก้บัผูเ้รียน 
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 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ  เก่ียวกบัวิธีการสร้างความพึงพอใจ สรุปไดว้่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีปรารถนาของมนุษย ์ท าใหผู้เ้รียน
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ ถา้ผูเ้รียนไดรั้บส่ิงใหม่ ๆ ไม่ซ ้ าซาก จะเกิด
ความต่ืนเตน้ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และกระตือรือร้นต่อการเรียน ดงันั้นครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึง
องคป์ระกอบต่าง  ๆในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีไดเ้รียน
มาแลว้ในแต่ละเน้ือหา ซ่ึงนกัการศึกษาไดเ้สนอหลกัการ แนวคิด และวธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2540 : 9) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน          
เป็นพฤติกรรมท่ีพฒันางอกงามข้ึนจากการฝึกอบรมสั่งสอนโดยตรง ประกอบดว้ยความรู้ ความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ และการประเมินค่า 
 เยาวดี วบูิลยศ์รี (2540 : 28) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากการเรียนการสอน            
ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก ค่านิยมต่าง ๆ   
 วาณี ภูเสตว ์(2542 : 9) ใหค้วามหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่ เป็นผลส าเร็จในเชิง
วชิาการท่ีเด็กสามารถจดจ าเน้ือหาเร่ืองราวต่าง ๆ  ไดม้ากนอ้ยเพียงใด น าความรู้ไปใชถู้กตอ้งหรือไม่       
และรวมถึงสมรรถภาพทางสติปัญญาตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง สมรรถภาพทางสมองของแต่ละบุคคล
ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  ซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และส่งผลต่ออนาคต นอกจากน้ียงั
ท าใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นความรู้ ทกัษะ ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ   
 2.  ความหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 124) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในส่วนท่ีเป็นมโนมติทั้งหลายในเน้ือหา แบบทดสอบ
เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิ จะเป็นแบบทดสอบท่ีแสดงใหเ้ห็นความสามารถของนกัเรียน 
 เพญ็ศรี ทิพยสุ์วรรณกุล (2545 : 193-195) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง              
ชุดค าถามท่ีมุ่งวดัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนวา่ นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพทางสมอง    
ดา้นต่าง ๆ  ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด   
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 สมนึก ภทัทิยธานี (2546  : 146-147) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวว้า่  เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบหรือ
ปฏิบติัจริง 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ผลท่ีเกิดจากการ
อบรม สั่งสอน การคน้ควา้ ประสบการณ์ต่าง ๆ  หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถ
ทางดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 
 3. ประเภทของแบบทดสอบ 
 บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ ์(2544 : 28-51) ไดแ้บ่งแบบทดสอบท่ีใชใ้นหอ้งเรียนเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ประเภทท่ี 1  แบบทดสอบอตันยั (Subjective test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดปัญหาหรือ
ค าถามให ้และใหผู้ต้อบแสดงความรู้ ความเขา้ใจ และความคิด ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให ้ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบชนิดความเรียง และแบบทดสอบชนิดใหค้  าตอบค าถามสั้น ๆ   
  ประเภทท่ี 2 แบบทดสอบแบบปรนยั (Objective test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีค าตอบไวแ้ลว้
ผูส้อบจะตอ้งตดัสินใจเลือกขอ้ท่ีตอ้งการ หรือพิจารณาขอ้ความท่ีใหไ้วว้า่ถูกหรือผิด ซ่ึงแบบทดสอบชนิดน้ี
แบ่งออกเป็น แบบถูก-ผดิ แบบจบัคู่ แบบจดัล าดบั แบบเลือกตอบ 
 แบบทดสอบแบบปรนยัมีหลายชนิดแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
  1. แบบทดสอบแบบถูกผดิ (True-false items) แบบทดสอบแบบถูกผดิเป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 2 ตวัเลือก โดยมีขอ้ความใหผู้เ้ลือกตอบวา่ ถูกหรือผิด จริงหรือไม่จริง เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
บางกรณีใหพ้ิจารณาวา่ ขอ้ความนั้นถูกหรือผดิ และแกข้อ้ความท่ีผดิใหถู้ก 
  2. แบบทดสอบแบบเติมค าหรือตอบสั้น ๆ  (Completion or short-answer items) แบบทดสอบ
แบบเติมค าหรือค าตอบสั้น ๆ  เป็นแบบทดสอบท่ีให้เขียนค าตอบสั้น ๆ  หรือใหเ้ติมความในช่องวา่งให้
สมบูรณ์ แบบทดสอบชนิดน้ีจดัอยูใ่นประเภท “Supply type  item” คือ  แบบทดสอบท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบหา
ค าตอบเอง  ดงัน้ี   
   2.1 แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matching) แบบทดสอบแบบจบัคู่ประกอบดว้ย ขอ้ความเรียง
กนัเป็นแถว โดยปกติจะใหข้อ้ความทางซา้ยมือเป็นค าถาม (Premise) ขอ้ความทางขวามือเป็นค าตอบ 
(Response) ผูส้อบจะตอ้งเลือกขอ้ความทางขวามือมาใส่ไวห้นา้ขอ้ความทางซา้ยมือท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
   2.2 แบบทดสอบแบบจดัล าดบั (Rearrangement) แบบทดสอบจดัล าดบัเป็นแบบทดสอบท่ี
มกัจะถามถึงขั้นตอนหรือล าดบัของวธีิพิสูจน์ หรือการคิดแกไ้ขโจทยปั์ญหาวา่ จะตอ้งท าอะไรก่อนหลงั 
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   2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบเป็น
แบบทดสอบท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในขอ้สอบมาตรฐาน และขอ้สอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง แบบทดสอบแบบ
ชนิดน้ีประกอบดว้ยส่วนใหญ่ ๆ  2 ส่วน ดงัน้ี 
    ส่วนท่ี  1 เป็นตวัค าถามน า  มีหนา้ท่ีเสนอปัญหาและวางกรอบแห่งปัญหา 
    ส่วนท่ี  2  เป็นตวัเลือกหรือตวัเลือกตอบ ตวัเลือกน้ีแยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
     1. เป็นตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบ 
     2. ตวัเลือกท่ีไม่ใช่ค าตอบ 
  ขอ้ดีของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีดงัน้ี 
   1. สามารถวดัผลิตผลของการเรียนรู้ไดห้ลายดา้น ตั้งแต่พฤติกรรมพุทธิพิสัยขั้นตน้ไป
จนกระทัง่พุทธิพิสัยขั้นสูง 
   2. เป็นแบบทดสอบท่ีมีโอกาสเดาถูกไดน้อ้ย เป็นผลใหข้อ้สอบมีความตรง  (Validity)      
สูงกวา่แบบถูก-ผดิ 
   3. เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัพฤติกรรมไดห้ลายดา้น ท าให้ขอ้สอบมีความตรง คือ 
สามารถวดัในส่ิงท่ีเราตอ้งการวดัได ้
   4. เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถออกใหง่้ายหรือยากก็ได ้จึงสามารถใชท้ดสอบกบัผูเ้รียน   
ไดทุ้กระดบัชั้น 
   5. แบบทดสอบน้ีเหมาะสมท่ีจะใชเ้พื่อวเิคราะห์แบบทดสอบ (Item analysis) สามารถ
วเิคราะห์หาความยากง่ายของแบบทดสอบ หาประสิทธิภาพตวัลวง หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ     
ผลจากการวเิคราะห์จะท าใหป้รับปรุงแบบทดสอบใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
   6. มีความเท่ียงธรรมและเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน 
   7. แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบดีกวา่แบบเติมค า ในแง่ท่ีท าใหปั้ญหาเร่ืองความก ากวม
หมดไปได ้ เพราะมีค าตอบให้เลือก 
   8. สามารถใชแ้ผนผงั รูปภาพ กราฟ เป็นตวัปัญหาไดเ้ลย 
   9. ผูอ้อกขอ้สอบไม่ตอ้งกงัวลลกัษณะท่ีเป็นเอกพนัธ์ (homogeneous) ของเน้ือหาเหมือน
แบบทดสอบแบบจบัคู่  เพราะแบบทดสอบแบบเลือกตอบสามารถออกใหข้อ้ความส้ินสุดในตวัเอง               
ในแบบทดสอบแต่ละขอ้ 
   10. เน่ืองจากแบบทดสอบน้ีมีตวัลวง จึงท าใหส้ามารถวนิิจฉยัไดว้า่ นกัเรียนมีความ
บกพร่องหรือไม่เขา้ใจในวชิาท่ีเรียนอยา่งไรบา้ง 
  ขอ้จ ากดัของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  มีดงัน้ี 
   1. สร้างค าถามท่ีชดัเจนเป็นปรนยั ตรงประเด็น หรือมีประเด็นเดียวไดย้าก 
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   2. สร้างค าถามท่ีวดัความคิดระดบัสูงและทกัษะกระบวนการไดย้าก ส่วนใหญ่วดัผลการ
เรียนรู้ในระดบัความรู้ ความจ า และความเขา้ใจ และวดัไดเ้พียงดา้นใดดา้นหน่ึง 
 
 4.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สุมาลี จนัทร์ชะลอ (2542 : 50) กล่าววา่ การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมี้
คุณภาพนั้น ผูส้อนตอ้งเขา้ใจทั้งเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์จะวดั ตอ้งรู้ถึงกระบวนการในการคิด ปฏิบติังาน
ของนกัเรียน รู้ลกัษณะเด่นและขอ้บกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิดเพื่อจ าน าไปใชใ้หเ้หมาะสม และควร
พิจารณาแนวทางต่อไปน้ี 
  1. แบบทดสอบท่ีใชป้ระเมินวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการสอนท่ีสามารถสอบวดัไดโ้ดยใช้
แบบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียน 
  2. แบบทดสอบสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์เป็น
กระบวนการส าคญัท่ีเนน้ในหลกัสูตร 
  3.  แบบทดสอบสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงคใ์นการวดั เช่น วดัประเมินความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลหรือวดัเพื่อแยกแยะผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ 
  4. แบบทดสอบควรมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูอ่้าน และมีความยาว            
ท่ีพอเหมาะ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 29) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบวา่ มีขั้นตอนท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวดัผล สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้               
ท่ีคาดหวงั  และมโนทศัน์ของแต่ละเร่ือง 
  2. ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ท่ีตอ้งการวดั 
  3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอยา่งหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  4.  ก าหนดจ านวนขอ้สอบ การกระจายของเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการทดสอบและเวลาท่ีใช้
ทดสอบ 
  5. สร้างแบบทดสอบตามคุณลกัษณะท่ีก าหนด โดยค านึงถึงเทคนิคของการสร้างแบบทดสอบ
และความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
  6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ บางแบบอาจตอ้งตรวจสอบ
ความเป็นปรนยัดว้ย 
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 กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน
เพื่อวดัผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน โดยปกติมกัเนน้ผลทางดา้นวชิาการ การวดัผลอาจท าไดห้ลายวธีิ 
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัมีหลายแบบ และจุดประสงคท่ี์จะน ามาวดัมีหลายดา้น ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละ
สาระการเรียนรู้ 
 5.  คุณลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ี 
 แบบทดสอบท่ีดีมีคุณลกัษณะดงัน้ี (นิศารัตน์ ศิลปะเดช, 2542 : 140 -143) 
  1. มีความตรง เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถน าไปวดัในส่ิงท่ีเราต้องการวดัได้อย่างถูกต้อง
ครบถว้น ตรงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
  2. มีความเช่ือมัน่ เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถใหผ้ลการวดัไดค้งท่ี ไม่วา่จะน าแบบทดสอบนั้น
ไปวดัก่ีคร้ัง 
  3. มีความเป็นปรนยั  เป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามชดัเจน เฉพาะเจาะจง เม่ือนกัเรียนอ่านค าถาม
จะเขา้ใจตรงกนัวา่ โจทยก์ าหนดอะไรมาให ้และถามอะไร การตรวจใหค้ะแนนและการแปลความหมาย      
ของคะแนนชดัเจน โดยผูต้รวจทุกคนสามารถตรวจใหค้ะแนนตรงกนั แปลความหมายของคะแนนตรงกนั 
  4. การถามลึก เป็นการถามถึงพฤติกรรมขั้นสูงกวา่ความรู้ ความจ า ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ 
การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
  5. ความยติุธรรม ค าถามของแบบทดสอบไม่ช้ีแนะใหน้กัเรียนฉลาดใชไ้หวพริบในการเดาได้
ถูกตอ้ง และตอ้งไม่เป็นขอ้สอบล าเอียงต่อกลุ่มนกัเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 
  6. อ  านาจจ าแนก แบบทดสอบสามารถแยกไดว้า่ใครเก่ง ใครอ่อน โดยสามารถจ าแนกนกัเรียน
เป็นประเภท ไดทุ้กระดบัอยา่งละเอียด 
  7. ความยากง่ายพอเหมาะ แบบทดสอบตอ้งไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบ
แต่ละขอ้ควรมีความยากง่าย เฉล่ียแลว้จะมีนกัเรียนประมาณ 50 % ตอบไดถู้กตอ้งและอีก 50%  
ตอบผดิหรือตอบไม่ได ้
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชแ้บบทดสอบแบบเลือกตอบ น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เน่ืองจาก
แบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัผลผลิตของการเรียนรู้ไดห้ลายดา้น และสามารถ
วเิคราะห์ความยากง่าย หาค่าอ านาจจ าแนก แบบทดสอบมีความเท่ียงธรรม และเป็นปรนยัในการตรวจ            
ใหค้ะแนน 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูศึ้กษาไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุป ดงัน้ี 
 งานวจัิยในประเทศ 
 งานวจิยัในประเทศเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี 
 พรทิพย ์ อินโท (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาการจดัการส่ือส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีพฒันาข้ึนตามเกณฑ ์85/85 กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาใน
คร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 2 ส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ภาคเรียน  
ท่ี 3 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 48 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยผูเ้ช่ียวชาญ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาการ
จดัการส่ือส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรการสารสนเทศ ระดบัปริญญาตรี มีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบั         
ดีมาก และดา้นส่ือมลัติมีเดียอยูใ่นระดบัดี และมีประสิทธิภาพ 87.80 / 86.30  
 เดชพล  ใจปันทา (2550: 100 -101) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบการเรียนรู้รายวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ืองหินและแร่ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบร่วมมือท่ีมีขนาดกลุ่มต่างกนั พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองหินและแร่                  
มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.26/80.02 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้คือ 60/60 มีดชันี
ประสิทธิผลเท่ากบั 0.67 แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร้อยละ 67 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือท่ี
มีขนาดกลุ่มต่างกนัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกนั มีความคงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่าง
กนั และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือท่ีมีขนาด
กลุ่มต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือขนาดกลุ่ม 3 คนพึงพอใจสูง
กวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือท่ีมีขนาดกลุ่ม 5 คนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ส่วนค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของกลุ่มอ่ืนไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 มาโนช  คงนะ (2550 : 111) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ชีววิทยา เร่ืองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย ์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนพนมทวน
พิทยาคม พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.89 / 76.78 สูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไวคื้อ 75/75 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน



66 
 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า t-test ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 17.198 และความพึงพอใจของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก 
 ลลิตา  อุ่นทอง (2550 : 64 -69) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง ค าบาลีสันสกฤต ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมกบัการสอนแบบปกติ ส าหรับนกัเรียน             
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง      
ค  าบาลีสันสกฤตหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค าบาลีสันสกฤต หลงัการทดลอง
สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กม               
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ค าบาลีสันสกฤต สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ภูวดล   ภูดิน (2551: 64) ท าการวจิยัเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วชิาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานส าหรับงานเทคโนโลย ีส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เก็บขอ้มูลจากการทดลองโดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใชเ้พื่อหา
ประสิทธิภาพโดยใชเ้วลาในการทดลองวนัละ 1 เร่ือง แบ่งการทดลองเป็น 3 คร้ัง นกัศึกษาจะตอ้งศึกษา
บทเรียนและท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนใหค้รบทั้ง 3 เร่ือง กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี
ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยผูส้อนสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้     
ผา่นทางเคร่ืองมือท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน และด าเนินการทดลองเก็บขอ้มูลจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 ปารณีย ์ โชติมัน่เศรษฐ ์(2551: 60 - 61) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนวชิาภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์
วทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์88.67/94.50 สูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
 ณฐัพล  ธรรมสัตย ์(2552: 84-85) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วชิาชีวติกบัสุนทรียะ เร่ือง วงดนตรีสากล ตามหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไประดบัปริญญาตรี     
ในมหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี พบวา่ 1) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.66/84.70 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว ้80/80 2) ดชันีประสิทธิผลจาการเรียนมีค่าเท่ากบั 0.6713 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มข้ึนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 
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 มนตรี  แรงจดังาน (2552: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนทางดาราศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3          
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนอยา่ง   
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาง    
ดาราศาสตร์ เพื่อเสริมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
ดาราศาสตร์และอวกาศ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จนัจิรา  เลิศศรีบณัฑิต (2553: ง)ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาพระพุทธศาสนา เร่ือง มารยาทชาวพุทธและการปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์ส าหรับนกัเรียน         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการสอนปกติ โรงเรียนสิริรัตนาธร 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาพระพุทธศาสนา เร่ือง มารยาทชาวพุทธ
และการปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์มีประสิทธิภาพ 81.66/82.33 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเรียนจากการสอนปกติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน
จากการสอนปกติ  
 พิมณิชา  พรหมมานต (2553: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสภูมิ พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีค่าเท่ากบั 80.33/83.67 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.15 
 ภทัราภรณ์  สืบจากอินทร์ (2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง สร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพินทร์พิทยา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย มีค่า 80.25/80.67 ซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่   
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 รัชฎาภรณ์  ทิพยก์าญจนรัตน์ (2554: ง) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ค าและการสร้างค า ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าและการสร้างค า ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.12 / 83.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าและการสร้างค า ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าและ     
การสร้างค า ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก 
 เกรียงศกัด์ิ  รอดเล็ก (2555: ง) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เสภาเร่ือง ขนุชา้งขนุแผน ตอนขุนชา้งถวาย
ฎีกา พบวา่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสภาเร่ือง ขนุชา้งขนุแผน ตอน    
ขนุชา้งถวายฎีกา มีค่าเท่ากบั 80.00/83.33 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
 ปิยวชั  สีกนัหา (2557: ง) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง  
ค  ายมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ 1) ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค ายมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย เท่ากบั 81.15/85.10       
2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 อะบูลมั (Abuloum. 1998: Abstract) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชเ้วิร์ลไวดเ์วบ็ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อศึกษาวา่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียน 
กบัผูส้อนหรือไม่ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน 115 คน ผูส้อน 2 คน โดยออนไลน์การสอนท่ีhttp://unl. edu. 
tcweb/Course/359Site/359Page.html ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต     
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน การออกแบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นส าคญั เช่น วธีิการใชท่ี้ง่าย ความดึงดูดใจ จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนประสบความส าเร็จ
และกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่พึงพอใจจาการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตคือ เวลาในการตอบสนองของระบบ 
 กาตนั (Gaton. 1999: 98) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบั ผลของอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน โดยการฝึกหดัใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในการส่งงานในระดบัอุดมศึกษา 
ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยนีอกจากจะสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ  ใหก้บัการเรียนแบบปกติแลว้ ยงัเป็นการขยาย
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ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป นัน่คือ อินเทอร์เน็ตท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางใน
มหาวทิยาลยัในระดบัชาติ การวิจยัน้ีใชเ้วลาศึกษาขอ้มูล 2 ภาคเรียนของการศึกษาทางไกล ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติท่ีมีต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา 2 กลุ่ม พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุ่มท่ีเรียนผา่นทางไกลกบักลุ่มท่ีเรียนแบบปกติไม่แตกต่างกนั แต่เจตคติของนกัเรียนกลุ่มทดลองนั้น
เป็นไปในทางท่ีดีเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และยงักล่าวเพิ่มเติมถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเรียน      
การสอนวา่ ผูเ้รียนเป็นผูฝึ้กปฏิบติั ในขณะท่ีผูส้อนท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนผูแ้นะน าท่ีคอยเตรียมทรัพยากร    
ต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ผา่นเครือข่าย 
 ซู (Su. 1999: Abstract) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ในไตห้วนั พบวา่ การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีผลในทางท่ีดีต่อเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ และพบวา่ นกัเรียนชายมีเจตคติ
ในทางท่ีดีต่อการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกวา่นกัเรียนหญิง  
 ทราน (Tran. 2001: 4194-A) ไดศึ้กษาเร่ือง การเรียนรู้เก่ียวกบัตารางการคูณส าหรับเด็ก 
ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการคิด พบวา่ ผูว้จิยัไดน้ าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการแกปั้ญหาในการคิด 
ช่วยเช่ือมโยงเน้ือหากบัเขา้กบัคอมพิวเตอร์ มีการแสดงการปรับปรุงสถิติในเร่ือง การคูณ และผล
การประเมินการส ารวจการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนเช่ือมโยงกบัวชิาคณิตศาสตร์มีประโยชน์แก่
ผูเ้รียน และใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้มากข้ึน 
 เอสกานาซิ (Eskanazi. 2001: 62-76)ไดศึ้กษาเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนการออก
เสียงภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรม FLUENCY ซ่ึงมหาวทิยาลยั Camegie Mellon university สร้างข้ึน
โดยสามารถวเิคราะห์เสียงพูดผูเ้รียนดว้ยภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง และภาษาต่างประเทศกบั
เสียงของเจา้ของภาษา ผลการทดลองปรากฏวา่ โปรแกรมสามารถท าใหผู้เ้รียนมีการพฒันา         
การออกเสียงส าเนียงของภาษาต่างประเทศไดดี้ข้ึน  
 ดนั (Dunn. 2002: Abstract)ไดศึ้กษาเร่ือง การส ารวจผลกระทบของการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาการอ่านกบัการสอนปกติท่ีมีต่อนกัเรียนซ่ึงเขา้เรียนใหม่ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษา พบวา่ นกัเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนจากแบบทดสอบแบบหลงั
การทดลองเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาการอ่านหนงัสือการ
จดัการเรียนการสอนอีกวธีิหน่ึง สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่าน จากการวดัดว้ย
ขอ้สอบมาตรฐาน 
 สมิธ (Smith. 2005: Online)ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและ
จงัหวะในการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการสอน 
ท่ีไม่ก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มควบคุม (ไม่ไดรั้บการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน) กบักลุ่มทดลอง
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ไดรั้บทดลองโดยใชซ้อฟแวร์คอมพิวเตอร์แบบ Music Acc 2 ในระหวา่งการทดลอง พบวา่ นกัเรียน
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนหลงัทดลองสูงกวา่คะแนนก่อนการทดลอง แต่นกัเรียนทั้ง
2 กลุ่ม มีคะแนนในหอ้งเรียนไม่แตกต่างกนั นกัเรียนท่ีมีรูปแบบการคิดพึ่งตนเองมีคะแนนมากกวา่
นกัเรียนท่ีมีรูปแบบการคิดพึ่งคนอ่ืน 
 เมน์โบรคเคอร์ (Menebroker. 2005: 1136) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาเพื่อทดสอบพื้นฐาน
ดา้นการใชไ้วยากรณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมเพื่อท าการศึกษากบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 30 คน ผลจากการศึกษาพบวา่ คะแนนก่อนเรียนและคะแนน
หลงัเรียนดา้นการใชป้รับปรุงใหดี้ข้ึน  
 จากท่ีไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีท่ีมีการเช่ือมต่อเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงการจดัการเรียนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วย

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ในดา้นของบทเรียนมีความน่าสนใจและทา้ทายความสามารถ                         

มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนตลอดเวลา ดงันั้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท า

ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน การเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ยงัตอบสนองความตอ้งการของการเรียนรายบุคคลได ้ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long 

Learning) ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ผูศึ้กษาจึงไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง 

ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์
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