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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. หลักสู ตรโรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
5. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6. ความพึงพอใจ
7. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรแกนกลางที่มี
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็ นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพใน
การแข่งขันและร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตอ้ งการให้
สถานศึกษาได้สร้างหลักสู ตรของสถานศึกษาขึ้นใช้เอง แต่ตอ้ งเป็ นไปตามกาหนดในหลักการและ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนเก่ง ดี มีความสุ ข
บนพื้นฐานของความเป็ นไทย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 4-25)
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1. หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1.1 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ เป็ นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
1.2 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
1.3 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
1.4 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลา และ
การจัดการเรี ยนรู ้
1.5 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.6 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
2. จุดมุ่งหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญามีความสุ ข
และมีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกาหนดจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 มีความรู ้อนั เป็ นสากล และมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ
2.3 มีสุขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี และรักการออกกาลังกาย
2.4 มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ ใน
วิถีชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
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2.5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่ งที่ดีงามให้กบั สังคม และอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุ ข
3. สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดนั้น จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
3.1 ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ความเข้าใจความรู ้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี สื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
3.2 ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้าง
ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทางานและ
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมและการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
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4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี้
4.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
4.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต
4.3 มีวนิ ยั
4.4 ใฝ่ เรี ยนรู ้
4.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง
4.6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
4.7 รักความเป็ นไทย
4.8 มีจิตสาธารณะ
5. มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และพหุ
ปั ญญา หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ดังนี้ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้และปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่
ต้องการให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้จะสะท้อนให้ทราบว่า
ต้องการอะไร ต้องสอนอย่างไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการ
ตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้และปฏิบตั ิได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
ระดับชั้น ซึ่ งจะสะท้อนถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็ นรู ปธรรม
นาไปใช้ในการกาหนดเนื้ อหา จัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาคัญ
สาหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน
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6.1 ตัวชี้ วดั ชั้นปี เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละชั้นปี ในระดับการศึกษา ภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3)
6.2 ตัวชี้ วดั ช่วงชั้น เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6)
7. สาระการเรียนรู้
ก าหนดสาระการเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ตร ซึ่ งประกอบด้ ว ยองค์ ค วามรู ้ ทัก ษะหรื อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะหรื อค่านิยม คุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน 8 กลุ่ม ดังนี้
7.1 ภาษาไทย
7.2 คณิ ตศาสตร์
7.3 วิทยาศาสตร์
7.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.5 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
7.6 ศิลปะ
7.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.8 ภาษาต่างประเทศ
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้าน เพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริ มสร้างให้เป็ น
ผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม
สามารถจัดการตนเองได้ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนแบ่งเป็ น
3 ลักษณะดังนี้
8.1 กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์
สิ่ งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรี ยนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 กิจกรรมนักเรี ยน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ า
ผูต้ ามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั นกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน กิจกรรมนักเรี ยน ประกอบด้วย
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8.2.1 กิ จกรรม ลู กเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหาร เป็ นต้น
8.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
8.3 กิ จกรรมเพื่ อสั ง คมและสาธารณประโยชน์ เป็ นกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ผู ้เ รี ย น
บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุ มชน และท้องถิ่ นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัค ร
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ
9. ระดับการศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็ นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิด
พื้นฐานการติดต่อสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็ นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเน้นจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3) เป็ นช่วงสุ ดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่ งเสริ มการพัฒนา
บุคลิกภาพส่ วนตน มีทกั ษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกั ษะในการ
ดาเนินชี วติ มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย ตลอดจนใช้
เป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการ
เพิ่มพูนความรู ้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทกั ษะในการใช้วทิ ยาการและเทคโนโลยี ทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสู ง สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็ นผูน้ า และผูใ้ ห้บริ การ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ
10. การจัดเวลาเรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยนพื้นฐาน
สาหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม และกิจกรรม พัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริ บทของสถานศึกษาและสภาพ
ผูเ้ รี ยน ดังนี้
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10.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นรายปี โดยมี
เวลาเรี ยนวันละไม่เกิน 5 ชัว่ โมง
10.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นรายภาค
มีเวลาเรี ยนวันละไม่เกิน 6 ชัว่ โมงคิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่ โมง
ต่อภาคเรี ยน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต
10.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ น
รายภาค มีเวลาเรี ยนวันละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงคิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นหน่วยกิต
ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต
11. กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจการดารงชีวิตของมนุษย์ท้ งั ในฐานะปั จเจกบุคคลและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็ นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม โดยได้กาหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไป
ปฏิบตั ิในการพัฒนาตนเอง และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทาความดี มีค่านิ ยมที่ดีงาม
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รวมทั้งบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะ
และความสาคัญการเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ หน้าที่
เสรี ภาพการดาเนิ นชีวติ อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
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สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
การบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
และการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลก
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่ง
ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่ องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
12. คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
มีความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับตนเองและผูท้ ี่อยูร่ อบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ที่อยูอ่ าศัย และเชื่ อมโยงประสบการณ์ไปสู่ โลกกว้าง
มีทกั ษะกระบวนการ และมีขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการพัฒนาให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็ นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ การอยูร่ ่ วมกันและการทางานกับผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของห้องเรี ยน และได้
ฝึ กหัดในการตัดสิ นใจ
มีความรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยนและชุ มชน ในลักษณะการ
บูรณาการ ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปั จจุบนั และอดีต มีความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐกิจ ได้ขอ้ คิด
เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค รู ้จกั การออมขั้นต้น และ
วิธีการเศรษฐกิจพอเพียง
รู ้และเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป
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จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีความรู ้เรื่ องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์
ลักษณะทางกายภาพ สังคมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพ
เศรษฐกิจโดยเน้นความเป็ นประเทศไทย
มีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่ วมในศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนา
มากยิง่ ขึ้น
ปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง มากยิง่ ขึ้น
สามารถเปรี ยบเทียบเรื่ องราวของจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่ การทา
ความเข้าใจในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดาเนินชีวติ การจัดระเบียบทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ ปัจจุบนั
จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่ องการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด
และขยายประสบการณ์ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก
ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริ กา ยุโรป อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ ในด้านศาสนา
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รู ้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนามาใช้เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและวางแผนการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
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เป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
รวมทั้งมีศกั ยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสู งตามความประสงค์ได้
มีความรู ้เรื่ องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็ นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทย ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
มีนิสัยที่ดีในการบริ โภค เลือกและตัดสิ นใจบริ โภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตสานึก
และมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ประเพณี วฒั นธรรมไทย และสิ่ งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่ งที่ดีงามให้กบั สังคม
มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง ชี้นาตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต
13. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากใช้
เป็ นทิศทางในการจัดทาหลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานแล้ว ยังใช้เป็ นกรอบในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยน
มีพฒั นาการ มีความสามารถและมีความสาเร็ จทางการเรี ยนในระดับใด เพื่อนาผลมาใช้ใน
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งสถานศึกษาจะต้องมีผล
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทั้งในระดับชั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ รวมทั้งรับการประเมิน
จากภายนอกด้วยเนื่องจากการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มุ่งพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้ ทักษะกระบวนการคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มุ่งให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ิ แสวงหาความรู ้มีการทาโครงการ โครงงาน เป็ นผูผ้ ลิตผลงาน รวมทั้งมีการทางาน
กลุ่ม และการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วย ดังนั้นการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริ ง (Authentic assessment) อันเป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เอื้อ
ต่อการค้นหาความสามารถที่แท้จริ งของนักเรี ยน รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยน อันเป็ นแนวทางที่พฒั นานักเรี ยนได้เต็มศักยภาพเพื่อบรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ที่กาหนด การวัดและประเมินจึงต้องใช้วธิ ี การที่หลากหลายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการประเมินผลจากสภาพจริ งและจะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู ้ทกั ษะ
ความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยนการร่ วมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรื อแฟ้มสะสมงาน
สะท้อน การสั่งสมการเรี ยนของนักเรี ยนมาอย่างต่อเนื่อง การวัดและประเมินผลจะต้องกระทาใน
หลายบริ บท อันได้แก่ครู ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน นักเรี ยนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน รวมทั้ง

24
ผูป้ กครองจะมีส่วนร่ วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็นในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริ งของนักเรี ยน ต้องใช้วิธีการและเครื่ องมือที่
หลากหลาย ดังนี้
13.1 การทดสอบ เป็ นการประเมิ นเพื่อตรวจสอบความรู ้ ความคิดความก้าวหน้าใน
สาระการเรี ยนรู ้ มีเครื่ องมือวัดหลายแบบ เช่น แบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบบรรยายความ แบบเติม
คาสั้น ๆ แบบถูกผิด แบบจับคู่ เป็ นต้น
13.2 การสังเกต เป็ นการประเมินพฤติกรรม อารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรี ยน
ความสัมพันธ์ในระหว่างทางานกลุ่ม ความร่ วมมือในการทางาน การวางแผน ความอดทน วิธีการ
แก้ปัญหา ความคล่องแคล่วในการทางานการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการเรี ยน
การสอนและการทากิจกรรมต่าง ๆ ผูส้ อนสามารถใช้การสังเกตได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีการสังเกต
อย่างเป็ นทางการ โดยกาหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกต หรื อการสังเกตอย่างไม่เป็ นทางการ
ซึ่ งเป็ นการสังเกตโดยทัว่ ไปไม่เฉพาะเจาะจงโดยผูส้ อนจัดทาเครื่ องมือประกอบการสังเกต โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่ งที่สังเกต กาหนดเกณฑ์และร่ องรอยที่จะใช้เป็ นแนวทางในการสังเกต
ด้วย แล้วจัดทาเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบประมาณค่า (Rating scale) เป็ นต้น
13.3 การสัมภาษณ์ เป็ นการสนทนาซักถามพูดคุย เพื่อค้นหาข้อมูลที่ไม่อาจพบเห็น
อย่างชัดเจนในสิ่ งที่นกั เรี ยนประพฤติปฏิบตั ิในการทางานโครงการ โครงงาน การทางานกลุ่ม
กิจวัตรประจาวันผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์อาจเป็ นตัวนักเรี ยนเอง เพื่อนร่ วมงานรวมทั้งผูป้ กครอง
นักเรี ยนด้วย การสัมภาษณ์อาจทาอย่างเป็ นทางการ โดยกาหนดวัน เวลาและเรื่ องที่สัมภาษณ์อย่าง
แน่นอน และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นการพูดคุยไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่ งจะทาให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีและได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง โดยผูส้ อนตั้งข้อคาถามไว้
ล่วงหน้า เพื่อได้พูดคุยได้ตรงประเด็น เช่น ทาไมจึงเลือกทางานเรื่ องนี้ มีวธิ ี การดาเนิ นงานอย่างไร
ได้คุณค่าอะไรจากการทางานนี้ มีความรู ้สึกอย่างไรในการทางานนี้ ผลงานมีจุดเด่นจุดด้อย
อะไรบ้าง ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร เป็ นต้น
13.4 การประเมินภาคปฏิบตั ิ เป็ นการประเมินการกระทา การปฏิบตั ิงานเพื่อประเมิน
การสร้างผลงานชิ้นงานให้สาเร็ จ การสาธิ ต การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถของนักเรี ยน
ให้ปรากฏในงานที่ตนสร้างขึ้น การประเมินภาคปฏิบตั ิ จะต้องจัดทาเครื่ องมือประกอบการประเมิน
ด้วย เช่น Scoring rubric, Rating scale และ Checklist เป็ นต้น
13.5 Scoring rubric เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นที่จะประเมินเพื่อ
อธิบายลักษณะของคุณภาพงานหรื อการกระทาเป็ นระดับคุณภาพ หรื อประมาณ หรื อระดับ
ความสามารถเพื่อเป็ นแนวทางในการประเมิน และเป็ นข้อมูลสาคัญแก่ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง
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หรื อผูส้ นใจอื่น ๆ ได้ทราบว่านักเรี ยนรู ้อะไรทาได้มากเพียงใด มีคุณภาพผลงานเป็ นอย่างไร
โดยผูป้ ระเมินให้คะแนนเป็ นภาพรวม หรื อจาแนกองค์ประกอบก็ได้
13.6 การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment) เป็ นการประเมิน
ความสามารถในการผลิตผลงาน การบูรณาการความรู ้ รวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงาน
การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน รวมทั้งการประเมินผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
จะประเมินการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ หลักฐานแสดงความรู ้ความสามารถในผลงานอันแสดง
ถึงความสัมฤทธิ์ ผล ศักยภาพของนักเรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้น้ นั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มศักยภาพการเป็ นพลเมืองดี โดยหลอมรวม
วิทยาการแขนงต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีชีวติ สมบูรณ์ เน้นความสัมพันธ์ดา้ นจิตใจ
ร่ างกาย ปั ญญา และสังคม สามารถพึ่งตนเองในด้านการคิด การปฏิบตั ิ และการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ทางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมได้ใช้ความรู ้
มาสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ
สรุ ป กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีเหตุผลด้วยกุศลจิต คิดสร้างสรรค์ มุ่งมัน่ ใน
คุณธรรม นาความรู ้เพื่อการดารงชีวติ ที่มีความสุ ข ดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ น 5 สาระได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชี วติ ในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ และเป็ นหลักสู ตรที่กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพผูเ้ รี ยนซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จบชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 นอกจากนี้ ได้จดั การเรี ยนรู ้ท้ งั แบบบูรณาการและ
แบบแยกรายวิชาโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง และให้ผเู ้ รี ยนใช้วธิ ี การ
สื บเสาะจัดการกับการเรี ยนรู ้ของตนเอง เน้นการปฏิบตั ิโดยจัดกิจกรรมที่เป็ นจริ ง รวมทั้งวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และมีการวัดผลประเมินผลเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระ
การเรี ยนรู ้ โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน และการร่ วมกิจกรรม ใช้วธิ ี การและ
เครื่ องมือที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินภาคปฏิบตั ิ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน โดยครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน เพื่อนนักเรี ยน และผูป้ กครองเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การประเมินและแสดงความคิดเห็น
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ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

หลักสู ตรโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”ได้จดั ทาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั ชั้นปี คาอธิ บายรายวิชากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และตัวชี้วดั ชั้นปี สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิ การเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ดังนี้ (โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”, 2560 : 29-30)
1. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้ นปี
หลักสู ตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ได้กาหนดมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ชั้นปี ดังนี้
ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อ
กันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ม. 2/1 ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ม. 2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริ กา
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
ม. 2/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็ นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ม. 2/2 ระบุแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และแอฟริ กา
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ม. 2/3 สารวจ อภิปรายประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดขึ้นในทวีปยุโรป
และแอฟริ กา
ม. 2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริ กา
2. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการจัดทาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้จดั ทาคาอธิ บายรายวิชากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ ไว้ดงั นี้
ศึกษาเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ลกั ษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป แอฟริ กา ประชากร
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมโดยใช้วธิ ี การสื บค้น สารวจ เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์
อธิ บาย ฝึ กปฏิบตั ิ โดยเน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ อันจะนาไปสู่ การใช้และการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” ได้กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”

ที่
1
2
3
4
5
6

ภาคเรียนที่ 1
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้
เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ทวีปแอฟริ กา
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริ ยธรรม
หลักธรรมนาชัย
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริ ยธรรม
หน้าที่ชาวพุทธ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริ ยธรรม
รวมภาคเรี ยนที่ 1

เวลา/ชั่วโมง
5
11
18
6
10
10
60
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ภาคเรียนที่ 2
ที่
7
8

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสิ นค้าและ
บริ การในชุมชน
9 การพึ่งพา ความร่ วมมือและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย
10 พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
11
12
13
14

สาระการเรี ยนรู้
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

เวลา/ชั่วโมง
10
10

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

10

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
กฎหมายกับการดาเนินชี วติ ประจาวัน
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
ระบอบการปกครองไทย
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
สถาบันทางสังคม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
รวมภาคเรี ยนที่ 2

6
6
6
6
6
60

จากหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ว่ า หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นแกลง
“วิทยสถาวร”ได้กาหนดหน่ วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 14 หน่วยใน 4 สาระการเรี ยนรู ้ สาหรับสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 3
กาหนดเวลาเรี ยนไว้ 18 ชัว่ โมง
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1. ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จากบทความของนักวิชาการและนักวิจยั ได้กล่าวถึงความหมายและลักษณะของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ดังนี้
จริ ยาพร ต๊ะโพธิ์ (2545 : 6) ได้กล่าวถึงบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึงการนาเอาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็ นสื่ อในการสอนเสริ มซึ่ งเขียนโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยใช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอสื่ อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิ ก แผนภูมิกราฟ วีดีทศั น์
ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหา บทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาเนื้ อหาวิชาด้วย
ตนเองจากคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยที่คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถช่วยสอนเนื้ อหา ทดสอบความรู ้
ทบทวนบทเรี ยน ให้การเสริ มแรงและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมตามที่ผอู ้ อกแบบโปรแกรมบทเรี ยน
ได้กาหนดไว้
ณัฐริ ยา นวลแบน, ศิริชยั ยิง่ สัมพันธ์เจริ ญ (2547 : 6) กล่าวว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนใน
อเมริ กา CMI (Computer managed instruction) หมายถึงการสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการให้
ส่ วนในยุโรปใช้คาแตกต่างจากอเมริ กาคือ CBE (Computer based education) หมายถึงการศึกษาโดยการอาศัย
ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก สาหรับในประเทศไทยนั้นใช้คาว่าบทเรี ยน CAI (Computer Assisted Instruction)
ตรงตัว
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 223) ให้ความหมายว่า วิธีการเรี ยนการสอนที่ใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ งออกแบบไว้เพื่อนาเสนอข้อมูลบทเรี ยนแทนผูค้ รู ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ และผูเ้ รี ยนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
นพมาศ ธรรมประสิ ทธิ์ (2552: 20) ให้ความหมายว่า การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ น
สื่ อ โดยยึดหลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ซึ่ งครู เป็ นผูอ้ อกแบบโปรแกรมหรื อจัด
สิ่ งแวดล้อมในการเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของการนาเสนอเนื้ อหา
การทบทวน การทาแบบฝึ กหัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอน
รจิตรา จิตอารี ย ์ (2553: 19) ให้ความหมายว่า เป็ นบทเรี ยนที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่นามาใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเนื้อหา
บทเรี ยนนั้น ๆ ตามความสามารถของตนเอง เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน
ปิ ยวัช สี กนั หา (2557: 64) ให้ความหมายว่า การนาคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องช่วยสอน
โดยคอมพิวเตอร์ จะถูกบรรจุคาสอน เนื้ อหาต่าง ๆ และแบบฝึ กหัดลงไป นักเรี ยนสามารถศึกษา
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และทบทวนเนื้อหาบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเองเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองศักยภาพและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
วาสนา โมกขพันธุ์ (2552: 30) ให้ความหมายว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นการ
นาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยการบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อนามาพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนที่แตกต่างไปจากการเรี ยนการสอน
แบบเดิม ซึ่ งภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นประกอบไปด้วย เนื้อหารายวิชา แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ และแบบประเมินผลที่มีท้ งั เป็ นตัวหนังสื อ ภาพกราฟิ ก โดยจัดไว้เป็ นลาดับขั้นตอน
ตามความเหมาะสม ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อหาบทเรี ยนและฝึ กทักษะได้ดว้ ยตนเอง เป็ นการ
เรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนได้
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึงการนา
บทเรี ยนที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ มาสร้างเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อในการนาเสนอเนื้ อหา โดยมีเป้ าหมายสาคัญ คือการเป็ นบทเรี ยนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนาเสนอในรู ปตัวหนังสื อ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งและเสี ยง ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะทราบผลจากการทา
กิจกรรมทันที และได้รับประสบการณ์แห่งความสาเร็ จ
2. องค์ ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จากความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่กล่าวมาข้างต้น นักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้หลากหลาย ดังนี้
วุฒิชยั ประสารสอย (2546 : 19) กล่าวว่า มีนกั การศึกษาได้พยายามอธิบายองค์ของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประกอบตามวัตถุประสงค์ของการนาเอาบทเรี ยนไปใช้สอนโดยสรุ ป ดังนี้
1. การเรี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างระบบปฏิสัมพันธ์ให้ผเู ้ รี ยน
ติดตามหรื อค้นหาความรู ้ในโปรแกรมการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้และประสบความสาเร็ จด้วยตนเอง
โดยยึดหลักที่สาคัญคือบทเรี ยนมีความง่ายและสะดวกที่จะใช้ ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ที่ถูกต้องแม่นยารวดเร็ ว
และครบถ้วนโดยที่คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นเป็ นการช่วยครู สอนหรื อใช้สอนแทนครู ซ่ ึ งจะบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใดนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั โครงสร้างของเนื้ อหา เทคนิคการนาเสนอบทเรี ยน กลยุทธ์การถ่ายโยง
ความรู ้ตลอดจนแบบแผนการวัดและประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพด้วย
2. การออกแบบบทเรี ยนก่อนการเรี ยนการสอน ผูส้ อนจะออกแบบการสอนและพัฒนาสื่ อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการแสวงหาความรู ้เพื่อให้การใช้สื่อ
เป็ นไปตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
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3. ผูเ้ รี ยนโต้ตอบกับบทเรี ยนผ่านคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีการโต้ตอบ
กับบทเรี ยนอย่างต่อเนื่องตลอดบทเรี ยน ดังนั้นผูอ้ อกแบบโปรแกรมบทเรี ยน จึงต้องเลือกวิธีการนาเสนอที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรี ยนรู ้และสร้างปฏิสัมพันธ์ ในบทเรี ยนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
4. หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลได้แก่ ความแตกต่างด้านความรู ้สึกนึกคิด อารมณ์ของ
บุคคลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดีจึงควรมีความยืดหยุน่ ให้มากพอที่ผเู ้ รี ยน
จะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนด้วยตนเองรวมทั้งสามารถให้ผเู ้ รี ยนเลือกรู ปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้
ประภาพรรณ วงศ์เส็ง (2550: 56-57) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มีดงั นี้
1. ข้อความ (Text) อาจเป็ นตัวอักษร ตัวเลข หรื อเครื่ องหมายวรรคตอนที่มีหลายแบบ
มีแตกต่างกันทั้งตัวพิมพ์ (Font) ขนาด (Size) สี (Color) รู ปแบบของตัวอักษรแต่ละแบบสามารถ
ส่ งเสริ มหรื อเป็ นข้อจากัดในการแสดงข้อความได้ การเสนอเนื้อหาจึงไม่สามารถยึดติดรู ปแบบของ
ตัวอักษรใด ๆ
2. ภาพนิ่ง (Still picture) หมายถึง ภาพถ่ายและภาพลายเส้น ภาพนิ่งอาจมีสีขาวดา
หรื อสี อื่น ๆ อาจเป็ นภาพสองมิติ สามมิติ ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
จุดประสงค์ของภาพในการสื่ อสารเรี ยนรู ้
3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation picture) ช่วยเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องของการ
เคลื่อนไหวที่อธิบายระบบการเคลื่อนไหว
4. เสี ยง (Sound) เสี ยงที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ มี 3 ชนิดคือ เสี ยงพูด เสี ยงดนตรี
และเสี ยงประกอบ
5. การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ (Interactive link) คือ การรับรู ้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเป็ นตัวอักษร
โดยใช้โปรแกรมเชื่อมโยงที่เรี ยกว่า Hypermedia ส่ วนโปรแกรมที่เชื่อมโยงเรี ยกว่า Hyper graphic
จะให้ขอ้ มูลอธิ บายเพิ่มเติมด้วยภาพ
ชาญณรงค์ พวงผกา (2555: 48 - 49) กล่าวว่า องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1. การเรี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างปฏิสัมพันธ์
ให้กบั ผูเ้ รี ยนติดตามหรื อค้นหาความรู ้ในบทเรี ยน และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้และประสบผลสาเร็ จ
ด้วยวิธีการของตนเอง โดยยึดหลักที่สาคัญคือบทเรี ยนจะต้องมีความง่ายและความสะดวกที่จะใช้
ความสวยงาม ดูดี และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้อย่างที่ถูกต้อง
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2. การออกแบบบทเรี ยนก่อนการเรี ยนการสอน ปั จจุบนั นี้ อตั ราส่ วนความรับผิดชอบ
ของผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยนมีมากขึ้น ดังนั้นการสอนจึงต้องเน้นการประยุกต์เอาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาใช้ให้มากขึ้น โดยผูส้ อนจะออกแบบการสอนจะออกแบบตามวัตถุประสงค์ของเนื้ อหารายวิชา
3. ผูเ้ รี ยนโต้ตอบกับบทเรี ยนผ่านคอมพิวเตอร์ ได้แก่การให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั
คอมพิวเตอร์ หรื อการโต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับโปรแกรมบทเรี ยนอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาทั้ง
บทเรี ยน ดังนั้นผูอ้ อกแบบโปรแกรมบทเรี ยนจะต้องเข้าใจวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ และควรจะต้อง
เตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. หลักความแตกต่างระหว่างบุ คคล ได้แก่ ความแตกต่างในด้านความคิ ด อารมณ์
และความรู ้สึกภายในของบุคคลที่แตกต่างกันไป บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดีจะต้องมีลกั ษณะ
ยืดหยุน่ มากพอที่ผเู ้ รี ยนจะมีอิสระในการควบคุมบทเรี ยนของตนเอง
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ
องค์ประกอบด้านคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบด้านโปรแกรม และตัวผูเ้ รี ยนรู ้ ซึ่งผูศ้ ึกษาคิดว่าควรพิจารณาที่
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของครู และนักเรี ยนด้วย ควรออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ของครู และนักเรี ยน จึงน่าจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2552 : 167) ได้แบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ ดังนี้
1. การสอนแบบเฉพาะรายตัว มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมบทเรี ยนที่เลียนแบบการสอนของ
ผูส้ อน มีการแนะนาการเรี ยน มีคาอธิ บายเนื้อหาทฤษฎี เมื่อศึกษาจบแล้วมีคาถามเป็ นการทดสอบความรู ้
ความเข้าใจ มีการแสดงผลป้ อนกลับ มีการชมเชยถ้าทาถูกต้อง มีการเตือนถ้าทาผิด หรื ออาจสัง่ ให้กลับไป
อ่านใหม่ นอกจากนี้ยงั สามารถบันทึกผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผสู ้ อนประเมินความรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. การสร้างสถานการณ์จาลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะจาลองสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่
ใกล้เคียงกับชีวติ จริ ง ผูเ้ รี ยนสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อโต้ตอบได้หลายวิธี เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเลือก
วิธีน้ นั ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพพจน์ บทเรี ยนจะแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ทาให้เห็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน เช่นปรากฏที่เกิดขึ้นในการทดลองทางเคมี การทดลอง
ทางชีววิทยา ลักษณะการเดินทางของแสง เป็ นต้น
3. การแก้ไขปั ญหาโจทย์ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ โปรแกรมจะกาหนดโจทย์
ปั ญหาต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการคิด โดยนาเอากฎเกณฑ์ ทฤษฎี สู ตรต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนอาจต้อง
ทดเลขในกระดาษคาตอบก่อนที่จะเลือกข้อมูลที่ถูกต้องได้ และถ้าเป็ นการคานวณที่สลับซับซ้อน ผูเ้ รี ยน
จะต้องมีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ อย่างดีจึงจะช่วยแก้ปัญหาได้

33
4. บทสนทนาเป็ นโปรแกรมการโต้ตอบพูดคุยระหว่างบุคคลกับผูเ้ รี ยนด้วยตัวอักษรหรื อบน
จอภาพคอมพิวเตอร์ แทนการใช้เสี ยง ผูส้ อนจะตั้งปั ญหาถามผูเ้ รี ยน และให้ผเู ้ รี ยนโต้ตอบ เช่นบทเรี ยน
ภาษาไทย อาจให้ผเู ้ รี ยนค้นหาว่าคาไหนหายไป ให้ผเู ้ รี ยนหามาใส่ ให้ถูกต้อง
5. การสาธิ ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถสาธิ ตเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์
จริ ง ซึ่ งบางครั้งเหตุการณ์น้ นั ๆ เป็ นเหตุการณ์ไกลตัวผูเ้ รี ยนไม่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจาวัน เช่น
วงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะจักรวาล คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถจะสาธิ ตได้ชดั เจน มีสีสัน
น่าสนใจและมีความสวยงาม มีการใส่ เสี ยงให้ตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่ งน่าสนใจกว่าการสาธิ ตด้วยวิธีอื่น
6. การเล่นเกม โปรแกรมประเภทนี้จะเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนมาก ผูเ้ ล่นสามารถเลือกเล่นคน
เดียว หรื อเล่นหลายคนก็ได้ มีการแข่งขัน มีการให้คะแนน มีการประกาศผลแพ้ชนะ และมีการเสริ มแรงการ
ทดสอบ
7. การทดสอบ เป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน ผูท้ าโปรแกรมต้องคานึ งถึ งหลักในการทา
ข้อสอบ ความเที่ยงตรงของข้อสอบ มีการตรวจให้คะแนน และผูส้ อนอาจใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสร้างคลัง
ข้อสอบได้
วุฒิชยั ประสารสอย (2543: 19-23) ได้แบ่งประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ไว้ดงั นี้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการสอนเนื้ อหา (Tutorial) เป็ นบทเรี ยนทาง
คอมพิวเตอร์ ที่นาเสนอเนื้อหาความรู ้เป็ นเนื้ อหาย่อย ๆ แก่ผเู ้ รี ยนในรู ปแบบของข้อความ ภาพ เสี ยง
หรื อทุกรู ปแบบรวมกันแล้วให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถาม เมื่อผูเ้ รี ยนให้คาตอบแล้ว คาตอบนั้นจะได้รับการ
วิเคราะห์เพื่อให้ขอ้ มูลป้อนกลับทันที แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนตอบคาถามนั้นซ้ าและยังผิดอีก ก็จะมีการให้
เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผูเ้ รี ยนจะตอบถูก แล้วจึงให้ตดั สิ นใจว่าจะยังคงเรี ยนเนื้ อหาในบทนั้น
อีกหรื อจะเรี ยนในบทใหม่ต่อไป อย่างไรก็ตามผูเ้ รี ยนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสิ นใจว่าจะทา
แบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัดหรื อไม่/อย่างไร หรื อจะเลือกเรี ยนเนื้อหาส่ วนไหนเรี ยงลาดับใน
รู ปแบบใด เพราะการเรี ยนโดยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นผูเ้ รี ยนจะสามารถควบคุมการเรี ยนของตน
ได้ตามความต้องการของตนเอง
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการฝึ กหัด (Drill and Practice) เป็ นบทเรี ยน
ทางคอมพิวเตอร์ ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกและทาแบบฝึ กหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะใน
เนื้อหาที่ได้เรี ยนไปแล้วหรื อความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนขาดความต่อเนื่องในเนื้อหาและเรี ยนไม่ทนั จนสามารถ
เข้าใจเนื้ อหาของบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น บทเรี ยนประเภทนี้ จะไม่มีการเสนอเนื้อหา แต่จะมีคาถาม หรื อ
แบบฝึ กหัดให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทา และจะมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เช่น มีคาเฉลย หรื อคาอธิ บายเพิม่ เติม
หรื อประเมินผลการเรี ยนทันที ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กหัดได้ดว้ ยตนเองจนเป็ นที่พอใจ
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3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการจาลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ น
การสร้างโปรแกรมบทเรี ยนที่เป็ นการจาลองเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนโดยการจาลองสถานการณ์
ที่เหมือนจริ งขึ้น และบังคับให้ผเู ้ รี ยนต้องตัดสิ นใจแก้ปัญหา (Problem- Solving) ในตัวบทเรี ยนจะมี
คาแนะนาเพื่อนช่วยในการตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยน และแสดงผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจนั้น ๆ ข้อดีของ
การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการจาลองสถานการณ์คือ การลดค่าใช้จ่ายและการลด
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง
4. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมการสอน (Instructional Game) มี
ลักษณะเป็ นเกมที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานท้าทาย และสามารถกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิด
ความอยากเรี ยนรู ้ได้โดยง่าย นอกจากนี้การใช้เกมยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึน
เนื่องจากมีภาพ แสง สี เสี ยง และกราฟฟิ กที่การเคลื่อนไหวได้ จึงทาให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัวอยูเ่ สมอ
รู ปแบบโปรแกรมบทเรี ยนของเกมการสอนคล้ายคลึงโปรแกรมบทเรี ยนสถานการณ์จาลอง
แต่แตกต่างกันโดยการเพิม่ บทบาทของผูเ้ รี ยนเข้าไปด้วย
5. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภททดสอบ (Test) มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทดสอบความรู ้ของตนเอง หรื อผูส้ อนอาจใช้เป็ นแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนก็ได้ ข้อดีของการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการทดสอบคือ การที่ผเู ้ รี ยน
ได้รับผลป้อนกลับโดยทันทีทนั ใด
6. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทค้นพบ (Discovery) การค้นพบเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนให้มากที่สุด โดยการเสนอปั ญหาให้ผเู ้ รี ยน
แก้ไขด้วยการลองผิดลองถูก หรื อโดยวิธีการจัดระบบเข้ามาช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะให้ขอ้ มูล
แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อช่วยในการค้นพบนั้นจนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปที่ดีที่สุด
7. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการแก้ปัญหา (Problem – Solving) เป็ นการ
ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการคิดการตัดสิ นใจโดยมีการกาหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาไปตามเกณฑ์น้ นั
โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ด คือ โปรแกรมที่ผเู ้ รี ยนเขียนเอง และโปรแกรมที่มี
ผูเ้ ขียนไว้แล้วเพื่อช่วยผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหา ถ้าเป็ นโปรแกรมที่ผเู ้ รี ยนเขียนเองผูเ้ รี ยนจะเป็ นผู ้
กาหนดปั ญหาและเขียนโปรแกรมสาหรับแก้ปัญหานั้น โดยที่คอมพิวเตอร์ จะช่วยในการคิดคานวณ
และหาคาตอบที่ถูกต้องให้ แต่ถา้ เป็ นการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมที่มีผเู ้ ขียนไว้แล้ว คอมพิวเตอร์
จะทาการคานวณในขณะที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั การกับปั ญหาเหล่านั้นเอง
สุ รียพ์ ร ชุมแสง (2559 : ออนไลน์)ได้แบ่งประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ไว้ดงั นี้
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1. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทสอนเนื้อหารายละเอียด (Tutorial instruction) นับว่า
เป็ นบทเรี ยนขั้นพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่เสนอบทเรี ยนในรู ปแบบบทเรี ยนที่
สามารถใช้สอนได้ทุกสาขาวิชา มีการนาเสนอเนื้ อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งที่เหมาะสม
เป็ นโปรแกรมที่ทาการพัฒนาในลักษณะบทเรี ยนซึ่งประกอบด้วยบทนา คาอธิบาย ทฤษฎี กฎเกณฑ์
เมื่อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาแล้วจะมีแบบทดสอบ หรื อแบบฝึ กหัด เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยน มีการแสดงผลย้อนกลับ สามารถย้อนกลับไปบทเรี ยนเดิมหรื อข้ามบทเรี ยนที่รู้แล้ว นอกจาก
นี้ยงั สามารถบันทึกการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผสู ้ อนมีขอ้ มูลในการเสริ มความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
บางคน
2. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการฝึ กทักษะ (Drill and practice) เป็ นโปรแกรม
ที่ครู ผสู ้ อนใช้สอนเสริ มเมื่อได้สอนบทเรี ยนบางอย่างไปแล้ว และให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับหรื อให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดจนเข้าใจในเนื้อหาในบทเรี ยน
นั้น ๆ ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนไม่ทนั เพื่อนในห้องเรี ยน สามารถทาความเข้าใจบทเรี ยนแต่ละ
บทได้ดว้ ยตนเอง บทเรี ยนประเภทนี้ประกอบด้วยคาถามคาตอบที่จะให้นกั เรี ยนฝึ กและปฏิบตั ิ
อาจจะต้องใช้จิตวิทยาเพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนอยากทาและตื่นเต้นกับการทาแบบฝึ กหัดนั้น ๆ เช่น คาพูด
โต้ตอบ รู ปภาพเคลื่อนไหว เสี ยงต่าง ๆ
3. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการจาลองสถานการณ์ (simulation) เป็ นบทเรี ยน
ทางคอมพิวเตอร์ที่นาเสนอในรู ปแบบของการจาลองสถานการณ์ที่เหมือนจริ งโดยมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ อยูใ่ นโปรแกรมและผูเ้ รี ยนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อจัดกระทาได้
มีการโต้ตอบ มีตวั แปร หรื อทางเลือกหลาย ๆ ทาง ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยบทเรี ยน
จะมีคาแนะนาเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของนักเรี ยน และแสดงผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกเหล่านั้น
4. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา (Education game) เป็ นเกม
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งที่จูงใจผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุก
สนานเพลิดเพลินจนลืมไปว่ากาลังเรี ยนอยู่ ช่วยเพิม่ บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้ดียงิ่ ขึ้น โปรแกรม
ประเภทนี้ เป็ นแบบพิเศษของแบบจาลองสถานการณ์ โดยเหตุการณ์ที่มีการแข่งขันซึ่ งสามารถที่จะ
เล่นได้ โดยนักเรี ยนคนเดียวหรื อหลายคน มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะ
5. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็ นโปรแกรม
ที่เน้นให้ฝึกคิด การตัดสิ นใจ โดยมีการกาหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาไปตามเกณฑ์ มีการ
ให้คะแนนหรื อน้ าหนักกับเกณฑ์แต่ละข้อ
6. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (Testing) เป็ นการใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบทดสอบ การตรวจให้คะแนน การคานวณผลสอบ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ผล
ป้อนกลับทันที ซึ่งเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน โดยผูท้ าต้องคานึงถึงหลักการต่าง ๆ คือ การ
สร้างข้อสอบ การจัดการข้อสอบ การตรวจให้คะแนน การวิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นรายข้อ การสร้าง
คลังข้อสอบ และการจัดให้ผสู ้ อบสุ่ มเลือกข้อสอบได้เอง
7. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการสนทนา (Dialogue) เป็ นการเลียนแบบการสอน
ในห้องเรี ยน คือ เน้นการพูดคุยระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน แต่แทนที่เสี ยงด้วยตัวอักษรบนจอภาพ
แล้วมีการสอนด้วยการตั้งคาถาม ลักษณะในการใช้แบบสอบถามก็เป็ นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง
8. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการไต่ถาม (Inquiry) เป็ นการพัฒนาโปรแกรมที่
สามารถใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด หรื อข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในแบบให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเหล่านี้ซ่ ึ งมีแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ สามารถแสดงผลได้ทนั ทีเมื่อผูเ้ รี ยนต้องการ
ด้วยระบบง่าย ๆ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถทาแค่เพียงกดหมายเลขของผูเ้ รี ยน คอมพิวเตอร์ ก็จะแสดงข้อมูล
ที่เป็ นคาตอบที่ผเู ้ รี ยนต้องการ
9. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทแบบค้นพบ (Discovery) ผูเ้ รี ยนทาการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยผูส้ อนเพียงแค่นาโปแกรมการเรี ยนมาให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ทาการศึกษา แล้วผูเ้ รี ยนจะเป็ น
ผูส้ ั่งให้คอมพิวเตอร์ ทางานด้วยตนเอง ไม่มีคาตอบที่แน่นอนล่วงหน้า เช่น การสอน
ภาษาคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนเลือกใช้คาสั่งที่เรี ยนผ่านไปแล้ว มาสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทางานตามความต้องการ
10. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทแบบรวมวิธีการต่าง ๆ (Combination) รวบรวม
วิธีการสอนหลายแบบเข้าด้วยกัน ซึ่ งเป็ นไปตามธรรมชาติของการเรี ยนการสอนซึ่ งความต้องการ
วิธีการสอนหลายแบบความต้องการนี้ ต้องมาจากการกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน
ผูเ้ รี ยน และองค์ประกอบหรื อภารกิจต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหนึ่ง ๆ อาจมีท้ งั
ลักษณะที่เป็ นการสอนเกมเพื่อการสอน การไต่ถามให้ขอ้ มูล รวมทั้งประสบการณ์ทางการแก้ปัญหา
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มี 7 ประเภท คือ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์แบบการสอนรายตัว บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบจาลองสถานการณ์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบ
ฝึ กทักษะ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบการค้นพบ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบสาธิต บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบ
เกมการศึกษา และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบการทดสอบ
4. ข้ อดีและข้ อจากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการนามาเพื่อเป็ นสื่ อในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการศึกษาด้วยตนเองผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในปั จจุบนั จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและนาไปใช้เป็ น
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ผูช้ ่วยในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ก็เช่นเดียวกับ
สื่ อประเภทอื่น ๆ ที่ยอ่ มมีท้ งั ข้อดี และข้อจากัดในการใช้เพื่อการเรี ยนรู ้ ซึ่งสามารถสรุ ปได้หลายประการ
อรธิ ชา สว่างศรี (2552: 45 - 46)ได้กล่าวว่า ข้อดีและข้อจากัดของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนได้ดงั นี้
1. ราคาอุปกรณ์ที่ใช้ค่อนข้างสู ง เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เครื่ องมีจากัด
ไม่เพียงพอต่อจานวนของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนต้องมีพ้นื ฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ พอสมควร จึงจะสามารถทาให้การ
เรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์บรรลุไปได้ดว้ ยดี
3. เกี่ยวกับแสงของจอภาพทาให้มีประสิ ทธิ ภาพทางสายตาของนักเรี ยนที่ไม่ชินกับ
การมองจอภาพนาน ๆ อาจทาให้มีอาการเบลอ
4. คุณสมบัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่ทนั สมัยหรื อไม่ครบองค์ประกอบ เช่น จอภาพ
ขาวดา ไม่มีการ์ ดเสี ยง ไม่มีเครื่ องCD-ROM หรื อเป็ นรุ่ นเก่า ไม่สามารถใช้กบั บทเรี ยนที่สร้างขึ้นได้
ในยุคปัจจุบนั
5. ผูส้ อนไม่มีความสามารถในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพได้
6. ความแตกต่างและปั ญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ Software ทาให้ไม่สามารถใช้กบั
บทเรี ยนที่จะสอนได้
7. การใช้สภาพแวดล้อมการทางานบนวินโดวส์ เสี ยงและภาพจะถูกเก็บไว้ในรู ปของ
File การกาหนดเส้นทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
8. บทเรี ยนมีขนาดใหญ่ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ File เช่น ไวรัส แรงดันไฟฟ้า
หน่วยความจาน้อย ทาให้เกิดปั ญหาได้
9. การออกแบบโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น ยังพัฒนาไป
ได้ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในวงการด้านอื่น ๆ และยังไม่มีการนาไปใช้
อย่างแพร่ หลาย
10. เนื้อหาไม่ตรงกับสาระวิชาหรื อหลักสู ตร
กิดานันท์ มลิทอง (2548: 237-238) ได้จาแนกข้อดีและข้อจากัดของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ออกได้ดงั นี้
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ข้ อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1. คอมพิวเตอร์ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยน เนื่องจากการเรี ยน
ด้วยคอมพิวเตอร์ น้ นั เป็ นประสบการณ์ที่แปลกและใหม่
2. การใช้สี ภาพลายเส้นที่แลดูคล้ายเคลื่อนไหว ตลอดจนเสี ยงดนตรี จะเป็ นการเพิม่
ความเหมือนจริ งและเร้าใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความอยากเรี ยนรู ้ ทาแบบฝึ กหัด หรื อทากิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านี้ เป็ นต้น
3. ความสามารถของหน่วยความจาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบันทึกคะแนน
และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไว้เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรี ยนขั้นต่อไปได้
4. ความสามารถในการเก็บข้อมูลของเครื่ อง ทาให้สามารถนามาใช้ในลักษณะของ
การศึกษารายบุคคลได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถกาหนดบทเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยนแต่ละคน และแสดงผล
ความก้าวหน้าให้เห็นได้ทนั ที
5. ลักษณะของโปรแกรมบทเรี ยนที่ให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นการช่วยให้
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้า สามารถเรี ยนไปตามความสามารถของตนโดยไม่ตอ้ งอายผูอ้ ื่น และไม่ตอ้ งอาย
เครื่ องเมื่อตอบคาถามผิด
6. เป็ นการช่วยขยายขีดความสามารถของผูส้ อนในการควบคุมผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากสามารถบรรลุขอ้ มูลได้ง่ายและสะดวกในการนามาใช้
ข้ อเสี ยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
การนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แม้จะมีประโยชน์มาก อย่างไรก็ยอ่ มมีขอ้ เสี ย ดังนี้
1. การพัฒนาสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสู งพอสมควร ทั้งในด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
2. ต้องอาศัยความคิดจากผูช้ านาญการ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวนมากในการระดม
ความคิด
3. ใช้เวลาในการพัฒนานาน
4. การออกแบบสื่ อ กระทาได้ยาก และซับซ้อน
ข้ อจากัดของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1. ถึงแม้วา่ ขณะนี้ราคาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะ
ลดลงมากแล้วก็ตาม แต่การที่จะนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในวงการศึกษาในบางสถานที่น้ นั จาเป็ นต้องมี
การพิจารณากันอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุม้ กับค่าใช้จ่ายตลอดจนการดูแลรักษาด้วย
2. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนนั้นนับว่ายังมี
น้อย เมื่อเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในวงการด้านอื่น ๆ ทาให้โปรแกรมบทเรี ยนการ
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สอนใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีจานวนและขอบเขตจากัดที่จะนามาใช้เรี ยนในวิชาต่าง ๆ
3. ในขณะนี้ยงั ขาดอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน เพื่อให้สามารใช้ได้
กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่างระบบกันเป็ นต้นว่า ซอฟต์แวร์ ที่ผลิตขึ้นมาใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบของไอบีเอ็มไม่สามารถใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบของแม็กคินทอชได้
4. การที่จะให้ผสู ้ อนเป็ นผูอ้ อกแบบโปรแกรมบทเรี ยนเองนั้น นับว่าเป็ นงานที่ตอ้ ง
อาศัยเวลา สติปัญญา และความสามารถเป็ นอย่างยิง่ ทาให้เป็ นการเพิ่มภาระของผูส้ อนให้มีมาก
ยิง่ ขึ้น
5. เนื่องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เป็ นการวางโปรแกรมบทเรี ยนไว้ล่วงหน้า จึงมีลาดับ
ขั้นตอนในการสอนทุกอย่างตามที่วางไว้ ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจึงไม่สามารถช่วยใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนได้
6. ผูเ้ รี ยนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่ อาจจะไม่ชอบโปรแกรมที่
เรี ยนตามขั้นตอน ทาให้เป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ได้
กล่าวโดยสรุ ป บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีท้ งั ข้อดีและข้อจากัด ข้อดีของคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนนั้นมีอยูม่ ากมาย ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ตามความ
ช้าเร็ วของตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้ อน พร้อมกับเพิ่มความสนใจและเสริ มแรงให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วย
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง ซึ่ งทาให้ดูเหมือนจริ ง ส่ วนข้อจากัดคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์
จึงทาให้ไม่สามารถสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5. ประโยชน์ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จากการที่มีการนาเอาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาใช้ในการจัดการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับใน
วงการศึกษา เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนหลายประการ ดังคากล่าวของนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ดงั นี้
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 12) ได้สรุ ปประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ดังนี้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะช่วยให้นกั เรี ยนที่เรี ยนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรี ยน
ในการฝึ กฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู ้ เพื่อที่จะปรับปรุ งการเรี ยนของตนให้ทนั ผูอ้ ื่นเรี ยนได้
2. นักเรี ยนสามารถนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปใช้ในการเรี ยนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ซ่ ึ ง
นักเรี ยนสะดวก
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักการออกแบบ
สามารถจูงใจนักเรี ยนให้เกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนและสนุ กสนานไปกับการเรี ยน
วชิระ วิชชุวรนันท์ (2544 : 5) ได้สรุ ปประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ดังนี้
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1. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ตามความสามารถ ความสนใจ และไม่จากัดเรื่ องเวลา
2. ไม่เบื่อหน่ายจากการเรี ยน บทเรี ยนสามารถนาเสนอได้ท้ งั ข้อความ ภาพ สี สัน และเสี ยง
มีความน่าสนใจ
3. ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินผลความก้าวหน้าได้โดยอัตโนมัติ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว
5. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่างมีเหตุผล จากการที่ตอ้ งคอยแก้ปัญหาตลอดเวลา
6. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง เพราะบทเรี ยนบังคับให้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ก่อนจึงจะ
ผ่านบทเรี ยนนั้นได้ และไม่สามารถแอบดูคาตอบได้ก่อน
7. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามลาดับความยากง่าย ทาให้เข้าใจชัดเจน
8. ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยน ซึ่ งเกิดจากมีโอกาสประสบความสาเร็ จใน
การเรี ยนสู ง
9. ผูส้ อนใช้เวลาสอนด้วยตนเองน้อยลง มีเวลาเหลือไปศึกษาและพัฒนาการเรี ยนการสอน
มากขึ้น
10. ช่วยพัฒนางานทางวิชาการอันจะสามารถช่วยให้คาแนะนาในด้านการออกแบบบทเรี ยน
ประกอบด้วยการออกแบบหน้าจอ กรอบ สี สัน ตัวอักษร รู ปทรง
11. ผูส้ อนทราบความสามารถของผูเ้ รี ยนได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถสรุ ปประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กล่าวคือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน ช่วยเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน เนื่ องจากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เป็ น
ประสบการณ์ที่แปลกและใหม่ ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ตามความสามารถ ความสนใจ และไม่จากัดเรื่ องเวลา
และไม่เบื่อหน่ายจากการเรี ยน บทเรี ยนสามารถนาเสนอได้ท้ งั ข้อความ ภาพ สี สัน และเสี ยงมีความน่าสนใจ
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามความสะดวกของตนเอง นอกจากนี้ช่วยให้ครู สามารถ
ติดตามผลการเรี ยนและความก้าวหน้าของนักเรี ยนได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ครู มีเวลาสอนเนื้อหาหรื อเพิ่ม
จุดประสงค์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
6. การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 71-74) ได้กล่าวถึงข้อคานึงในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และลักษณะของการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ดีไว้ 12 ประการ ดังนี้
1. สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ของการสอนเพื่อที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนจากบทเรี ยนนั้นได้
มีความรู ้และทักษะตลอดจนทัศนคติที่ผสู ้ อนได้ต้ งั ไว้ และผูเ้ รี ยนสามารถประเมินผลด้วยตนเองว่า
บรรลุจุดประสงค์ในแต่ละข้อหรื อไม่
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2. บทเรี ยนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รี ยน การสร้างบทเรี ยนจะต้องคานึงถึง
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถพื้นฐานอยูใ่ นระดับใด ไม่ควรที่จะยากหรื อง่าย
จนเกินไป
3. บทเรี ยนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด เพราะการเรี ยนจาก
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนควรมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการเรี ยนจากหนังสื อ เพราะสื่ อสารกับผูเ้ รี ยน
ได้ 2 ทาง
4. บทเรี ยนที่ดีควรมีลกั ษณะเป็ นการสอนรายบุคคล ผูเ้ รี ยนสามารถที่จะเลือกเรี ยนใน
หัวข้อที่ตนเองมีความสนใจและต้องการที่จะเรี ยน และสามารถที่จะข้ามบทเรี ยนที่ตนเองเข้าใจแล้ว
ได้ แต่ถา้ เรี ยนบทที่ตนเองยังไม่เข้าใจก็สามารถเรี ยนซ่อมเสริ มจากข้อแนะนาของคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนได้
5. บทเรี ยนที่ดีควรคานึงถึงความสนใจของผูเ้ รี ยน ควรมีลกั ษณะเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
ได้ตลอดเวลา เพราะจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนอยูเ่ สมอ
6. บทเรี ยนที่ดีควรสร้างความรู ้สึกในทางบวกกับผูเ้ รี ยน ควรทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความรู ้สึกเพลิดเพลินเกิดกาลังใจและควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ
7. ควรจัดทาบทเรี ยนให้สามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผูเ้ รี ยนให้มาก ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การแสดงผลย้อนกลับทางบวกซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนชอบ และไม่เบื่อหน่าย
8. บทเรี ยนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนการสอน บทเรี ยนควร
ปรับเปลี่ยนให้ง่ายต่อกลุ่มผูเ้ รี ยนเหมาะกับการจัดตารางเรี ยน สถานที่ต้ งั เครื่ องมีความเหมาะสม
ควรคานึงถึงการใส่ เสี ยงระดับเสี ยงหรื อดนตรี ประกอบ ควรให้เป็ นที่ดึงดูดใจของผูเ้ รี ยนด้วย
9. บทเรี ยนที่ดีควรมีวธิ ี การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
ควรหลีกเลี่ยงคาถามที่ง่ายและตรงเกินไป ควรหลีกเลี่ยงคาหรื อข้อความในคาถามที่ไร้ความหมาย
การเฉลยคาตอบควรให้ชดั เจนไม่คลุมเครื อ และไม่เกิดการสับสน
10. บทเรี ยนควรใช้กบั คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นแหล่งทรัพยากรทางการเรี ยนอย่างชาญ
ฉลาด ไม่ควรเสนอบทเรี ยนในรู ปอักษรอย่างเดียวหรื อเรื่ องราวที่พิมพ์เป็ นอักษรโดยตลอด ควรใช้
สมรรถนะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างเต็มที่เช่น การเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวผสมตัวอักษรหรื อ
ให้มีเสี ยงหรื อแสดงเน้นที่สาคัญหรื อวลีต่าง ๆ เพื่อขยายความคิดของผูเ้ รี ยนให้กว้างไกลมากขึ้น
ผูท้ ี่สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนควรตระหนักในสมรรถนะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มี
อยูต่ ลอด ข้อจากัดต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ดว้ ย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสู ญเสี ยบางสิ่ งบางอย่างของ
สมรรถนะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไป เช่น ภาพเคลื่อนไหวปรากฏช้าเกินไป การแบ่งส่ วนย่อย ๆ
ของโปรแกรมมีขนาดใหญ่เกินไปทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้
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11. บทเรี ยนที่ดีตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของการออกแบบการสอนคล้าย ๆ กับการผลิตสื่ อ
ชนิดอื่น ๆ การออกแบบบทเรี ยนที่ดียอ่ มจะสามารถเร้าความสนใจจากผูเ้ รี ยนได้มาก การออกแบบ
บทเรี ยนย่อมประกอบไปด้วยการตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน การจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนของ
การสอน การสารวจทักษะที่จาเป็ นต่อผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ จึงควรจัดลาดับ
ขั้นตอนการสอนให้ดี มีการวัดผล และการแสดงผลย้อนกลับให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ มีแบบฝึ กหัด
พอเพียงและให้มีการประเมินผลขั้นสุ ดท้าย เป็ นต้น
12. บทเรี ยนที่ดีควรประเมินผลทุกแง่ทุกมุม เช่นการประเมินคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน ความสวยงาม ความตรงประเด็นและตรงกับทัศนคติของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
จากขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่กล่าวมา สามารถสรุ ปได้คือ
ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนควรมีการวางแผนที่รัดกุมทุกขั้นตอน และดาเนินการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการสร้าง รวมทั้งได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้
การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังต้องอาศัยทักษะและความรู ้ดา้ นต่าง ๆ เช่น ทฤษฎี
หลักการสอน การถ่ายทอดความรู ้และจิตวิทยาผสมผสานกัน เพื่อให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สามารถถ่ายทอดความรู ้สู่ผเู ้ รี ยนได้อย่างตรงประเด็น ตรงวัตถุประสงค์ และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
1. การออกแบบพัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Web based instruction) เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไปในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนว่า องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้การเรี ยนรู ้สาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ได้แก่ สื่ อการเรี ยนการสอน (Instructional media) เนื่องจากสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นตัวกลาง
ที่มีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผูส้ อนไปสู่ ผเู ้ รี ยน โดยเฉพาะในปั จจุบนั นี้ได้มีการประยุกต์
สื่ อรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) สื่ อแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive media) เป็ นต้น
สื่ อเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ข้ ึนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยฝึ กอบรม ซึ่ งวงการศึกษาในปั จจุบนั มีการตื่นตัว
อย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้งานของบทเรี ยนดังกล่าว เนื่องจากทุกฝ่ ายได้ตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการใช้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังจะเห็นได้จาก
สถานศึกษาหลายแห่งได้ริเริ่ มโครงการพัฒนาบทเรี ยนเหล่านี้ ข้ ึน เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนลักษณะต่าง ๆ
ทั้งการสอนเสริ มในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนขาดเรี ยน เรี ยนไม่ทนั เพื่อน หรื อใช้สอนแทนผูส้ อนในกรณี ที่เนื้อหา
สลับซับซ้อน ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นแนวความคิดที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไปในยุค
สารสนเทศเช่นปั จจุบนั
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อย่างไรก็ตาม ด้วยพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ได้ส่งผลต่อการใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบที่ใช้งานโดยลาพัง (Standalone
based system) ไปเป็ นระบบที่ใช้งานผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Net Based System) เนื่องจากอัตราการ
ขยายตัวของการใช้งานทางด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีจานวนมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งประมาณการณ์ไว้วา่ ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตปั จจุบนั ทัว่ โลกมีเกินกว่า 500 ล้านคน พัฒนาการของ
บทเรี ยนจึงปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอและการจัดการรู ปแบบใหม่ไปเป็ นบทเรี ยนที่นาเสนอบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของกลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มผูใ้ ช้บทเรี ยน ซึ่ งได้แก่
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายนัน่ เอง ทั้งนี้บทเรี ยนทั้งสอง
ประเภทล้วนมาจากแนวความคิดเดียวกัน แต่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายเป็ นการประยุกต์ใช้
งานบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้เว็บบราวเซอร์ เสนอแนะจัดการบทเรี ยน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่ าย (Web based
instruction,Web based training : WBI/WBT)
ภัทธิรา มากทรัพย์ (2555 : 11) ได้ให้ความหมายบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตว่า
หมายถึง การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยมีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนที่มี
การออกแบบอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์เว็บมาเป็ นสื่ อกลางใน
การถ่ายทอด เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ ในการจัดการเรี ยน
การสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้น อาจจัดการเรี ยนการสอนทั้งกระบวนการหรื อนามาใช้เพียง
ส่ วนใดส่ วนใดส่ วนหนึ่งของกระบวนการก็ได้ การเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตถือเป็ น
วิธีการเรี ยนแบบใหม่ที่ช่วยพัฒนาให้เกิดการเรี ยนรู ้และช่วยขจัดปั ญหาอุปสรรคของการเรี ยนใน
เรื่ องของเวลาและสถานที่ เพราะในการเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้นผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ทุก
ที่ทุกเวลา ผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องเรี ยนในห้องเรี ยนเท่านั้น ขอเพียงผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงกับ
อินเทอร์ เน็ตได้ ผูเ้ รี ยนก็สามารถเรี ยนได้ โดยในการเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงถึงกัน
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 10 ) ให้ความหมายว่า การเรี ยนการสอนผ่านเว็บเป็ นการใช้เว็บในการ
เรี ยนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อนาเสนอบทเรี ยนในลักษณะสื่ อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสู ตร หรื อ
ใช้เพียงการนาเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
การสื่ อสารที่มีอยูใ่ นระบบอินเทอร์ เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ และการพูดคุย
สดด้วยข้อความและเสี ยงมาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
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ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547 : 10 -11) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนผ่านเว็บว่าหมายถึง การใช้
คุณสมบัติของไฮเปอร์ มีเดียและคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายเวิร์ลไวด์เว็บ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ ง
จากัดว่าผูเ้ รี ยนต้องมาอยูพ่ ร้อมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง การเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นในเวลาที่แต่ละคน
สะดวก สามารถแก้ไขปรับปรุ งบทเรี ยนให้ทนั สมัยได้ทนั ที สามารถนาเสนอเผยแพร่ แก่ผเู ้ รี ยนได้ตลอดเวลา
สามารถให้การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและโปรแกรมการเรี ยน สามารถเก็บข้อมูลและผลการเรี ยน
มณี รัตน์ ศรี วานา (2554: ออนไลน์) กล่าวว่า การสอนผ่านเว็บ การเรี ยนการสอนผ่าน
เว็บ การสอนบนเครื อข่ายหรื ออาจมีชื่ออื่นแล้วแต่จะเรี ยกกัน (ในเว็บไซต์น้ ี จะเรี ยกว่า บทเรี ยนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต) แต่ก็มีความหมายเดียวกัน คือ การสอนโดยใช้เว็บเป็ นสื่ อ โดยอาจบรรจุ
เนื้อหาวิชาทั้งหมดบนเว็บหรื อวิชาที่ใช้เว็บเสริ มการเรี ยนรู ้ หรื อใช้ทรัพยากรบนเว็บมาใช้ใน
การเรี ยน ลักษณะของการเรี ยนรู ้น้ นั ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลาใดก็ได้ จากสถานที่ใดก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั
ความพร้อมของผูเ้ รี ยน เพียงแต่ผเู ้ รี ยนนั้นต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์ เน็ตเพื่อเข้าไปศึกษา
และผูเ้ รี ยนก็สามารถติดต่อสื่ อสาร สนทนา อภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน
ด้วยกัน ผูส้ อนหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2544 : 141) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ เป็ นการเชื่ อมต่อเข้ากับ
อินเทอร์ เน็ต อาศัยการเชื่อมต่อเข้ากับบริ ษทั หรื อองค์กรที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต การเชื่ อมต่อที่นิยม
ในปั จจุบนั อาจผ่านทางระบบเครื อข่ายท้องถิ่นหรื อระบบอินทราเน็ตขององค์กรซึ่ งต่อเข้ากับผูใ้ ห้บริ การ
อินเทอร์ เน็ต อาศัยอุปกรณ์โมเด็มและสายโทรศัพท์ความเร็ วในการส่ งถ่ายข้อมูล มักจะถูกจากัดตรงส่ วน
ที่มีความเร็ วในการส่ งถ่ายช้าที่สุด ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ขอ้ จากัดของความเร็ วของอุปกรณ์โมเด็ม
การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์ เน็ตสามารถใช้กบั โปรแกรมที่ให้บริ การมากมาย เช่น บริ การเวิลด์ไวด์เว็บ
(World Wide Web) บริ การเกณฑ์วธิ ี ถ่ายโอนแฟ้ม หรื อบริ การไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมที่นิยมใช้
มากในปัจจุบนั คือ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น โปรแกรม Internet explorer
คาน (Khan. 1997: 6) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนผ่านเว็บหมายถึง โปรแกรมไฮเปอร์
มีเดียที่ช่วยในการสอน โดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์ เน็ต
(WWW) มาสร้างให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ใน
ทุกทาง
พาร์สัน (Parson. 1997: 51) กล่าวว่า เป็ นการสอนที่นาเอาสิ่ งที่ตอ้ งการส่ งให้บางส่ วน
หรื อทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บช่วยสอนสามารถกระทาได้หลากหลายรู ปแบบและหลากหลาย
ขอบเขตที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งการเชื่อมต่อบทเรี ยน วัสดุช่วยการเรี ยนรู ้ และการศึกษาทางไกล
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่าย เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่นาเสนอ
ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บบราวเซอร์ เป็ นตัวจัดการ จึงมีความแตกต่างกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนธรรมดาอยูบ่ า้ งในส่ วนของการใช้งานได้แก่ ส่ วนของระบบติดต่อกับผูใ้ ช้ (Used interfacing system)
ระบบการนาเสนอบทเรี ยน (Delivery system) ระบบการสื บท่องข้อมูล (Navigation system) และระบบการ
จัดการบทเรี ยน (Computer managed system) เป็ นต้น เนื่ องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่าย
นาเสนอผ่านเว็บบราวเซอร์ ซ่ ึ งใช้หลักการนาเสนอแบบไฮเปอร์ เท็กซ์ (Hypertext) ที่ประกอบด้วยข้อมูล
เป็ นเฟรม ๆ โดยแบ่งออกเป็ นเฟรมหลักหรื อเรี ยกว่า โหนดหลัก (Main node) และโหนดย่อ (Sub node)
รวมทั้งมีการเชื่อมโยงแต่ละโหนดซึ่ งกันและกันที่เรี ยกว่าไฮเปอร์ ลิงค์ (Hyperlink) สาหรับส่ วนที่ไม่แตกต่าง
กันระหว่างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนระบบเครื อข่ายก็คือ
หลักการนาเสนอองค์ความรู ้ ที่ยดึ หลักการและประสบการณ์การเรี ยนรู ้เช่นเดียวกันทุกประการ เนื่ องจาก
เป้ าหมายของบทเรี ยนทั้งสองประเภทก็เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนจากที่ทาไม่ได้หรื อที่ไม่รู้
ไปเป็ นการที่ทาได้หรื อรู ้
3. ประเภทของการสอนผ่านเว็บ
พาร์สัน (Parson.1997 : 76) ได้แบ่งประเภทของการเรี ยนการสอนผ่านเว็บออกเป็ น 3
ลักษณะดังนี้
1. เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand - alone courses) เป็ นรายวิชาที่มี
เครื่ องมือและแหล่งที่เข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตอย่างมากที่สุด ถ้าไม่มี
การสื่ อสารก็สามารถที่จะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสารได้ ลักษณะของเว็บช่วยสอนแบบนี้มี
ลักษณะเป็ นแบบวิทยาเขตมีนกั ศึกษาจานวนมากที่เข้ามาใช้จริ ง แต่จะมีการส่ งข้อมูลจากรายวิชา
ทางไกล
2. เว็บช่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web supported courses) เป็ นรายวิชา
ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมที่มีการพบปะระหว่างครู กบั นักเรี ยนและมีแหล่งใช้มาก เช่น การกาหนด
งานที่ให้ทาบนเว็บ การกาหนดให้อ่าน การสื่ อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรื อการมีเว็บที่สามารถ
ชี้ตาแหน่งของแหล่งบนพื้นที่ของเว็บไซต์โดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้
3. เว็บช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (Web pedagogical resources) เป็ นชนิดของ
เว็บไซต์ที่มีวตั ถุดิบเครื่ องมือ ซึ่ งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เข้าไว้ดว้ ยกันหรื อเป็ นแหล่ง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่ งผูท้ ี่เข้ามาใช้ก็จะมีสื่อให้บริ การอย่างรู ปแบบอย่างเช่น
เป็ นข้อความ เป็ นภาพกราฟิ ก การสื่ อสารระหว่างบุคคล และการทาภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็ นต้น
เจมส์ (James. 1997: Online) สามารถแบ่งประเภทของการสอนผ่านเว็บได้ 3 ลักษณะ
ใหญ่ ๆ ดังนี้
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1. โครงสร้างแบบผสมผสาน (Eclectic structures) ลักษณะของโครงสร้างเว็บไซต์
แบบนี้ เป็ นแหล่งของเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาไม่มีการกาหนดขนาด รู ปแบบ ไม่มีโครงสร้างที่
ผูเ้ รี ยนต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั เว็บ ลักษณะของเว็บไซต์แบบนี้จะมีแต่การให้ใช้เครื่ องมือในการสื บค้น
หรื อเพื่อบางสิ่ งที่ตอ้ งการค้นหาตามที่กาหนดหรื อโดยผูเ้ ขียนเว็บไซต์ตอ้ งการ โครงสร้างแบบนี้จะ
เป็ นแบบเปิ ดให้ผเู ้ รี ยนได้เข้ามาค้นคว้าในเนื้ อหาในบริ บท โดยไม่มีโครงสร้างข้อมูลเฉพาะให้ได้
เลือก แต่โครงสร้างแบบนี้ จะมีปัญหากับผูเ้ รี ยนเพราะผูเ้ รี ยนอาจจะไม่สนใจข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
โดยไม่กาหนดแนวทางในการสื บค้น
2. โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedia structures) ถ้าเราควบคุมโครงสร้าง
ของเว็บที่เราสร้างขึ้นเองได้ เราก็จะใช้โครงสร้างข้อมูลในแบบต้นไม้ในการเข้าสู่ ขอ้ มูล ซึ่ ง
เหมือนกับหนังสื อที่มีเนื้อหาและมีการจัดเป็ นบทเป็ นตอน ซึ่ งจะกาหนดให้ผเู ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้ได้ผา่ น
เข้าไปหาข้อมูลหรื อเครื่ องมือที่อยูใ่ นพื้นที่ของเว็บหรื ออยูภ่ ายในและนอกเว็บ เว็บไซต์จานวนมาก
มีโครงสร้างในลักษณะดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ทางการศึกษาที่ไม่ได้กาหนดทางการค้าองค์กร
ซึ่ งอาจจะต้องมีลกั ษณะที่ดูมีมากกว่านี้ แต่ในเว็บไซต์ทางการศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน กลวิธีดา้ นโครงสร้างจึงมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. โครงสร้างแบบการเรี ยนการสอน (Pedagogic structures) มีรูปแบบโครงสร้าง
หลายอย่างในการนามาสอนตามต้องการ ทั้งหมดเป็ นที่รู้จกั ดีในบทบาทของการออกแบบทาง
การศึกษาสาหรับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหรื อเครื่ องมือมัลติมีเดีย ซึ่ งความจริ งมีหลักการแตกต่างกัน
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับเว็บช่วยสอนนั้นคือ ความสามารถของ HTML ในการที่จะจัดทา
ในแบบไฮเปอร์ เท็กซ์กบั การเข้าถึงข้อมูลหน้าจอโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
4. องค์ ประกอบของบทเรียนผ่านระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547: 10 -17) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนบนเว็บ เป็ นการผสมผสาน
กันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบนั กับการเรี ยนการสอน เป็ นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี
ปั จจุบนั กับกระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนรู ้และ
แก้ปัญหาในเรื่ องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลา
การจัดการสอนบนเว็บ
1) การจัดการสอนบนเว็บโดยที่ไม่ตอ้ งมีการเข้าชั้นเรี ยน
2) การสอนบนเว็บเป็ นส่ วนใหญ่ในขณะที่มีการนัดหมายเข้าชั้นเรี ยนบ้าง
3) การจัดการสอนบนเว็บเพื่อเสริ มการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนปกติก็ได้
การเรี ยนการสอนบนเว็บเป็ นการใช้องค์ประกอบทางเทคโนโลยีหลัก 2 ส่ วน คือ ไฮเปอร์ มีเดีย
และคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

47
ภัทธิรา มากทรัพย์ (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า ในการจัดทาบทเรี ยนบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตนั้น มีองค์ประกอบในการจัดทาบทเรี ยน ดังนี้
1. องค์ประกอบของหน้าเว็บประกอบด้วย ข้อความ พื้นหลัง และภาพ ข้อความที่ใช้
ในบทเรี ยนต้องเลือกขนาดให้เหมาะสม โดยข้อความส่ วนที่เป็ นหัวข้อหลักต้องมีขนาดใหญ่กว่า
ข้อความที่เป็ นหัวข้อย่อย สี ขอ้ ความที่ใช้ตอ้ งไม่กลมกลืนกับสี พ้นื หลัง พื้นหลังที่ใช้ไม่ควรมี
ลวดลาย เพราะจะทาให้เป็ นที่สนใจมากกว่าตัวหนังสื อซึ่ งเป็ นเนื้ อหา สี พ้นื หลังที่ใช้ไม่ควรใช้สีเข้ม
เกินไป ควรใช้สีอ่อน ๆ ที่ดูแล้วสบายตา ภาพที่ใช้มีหลายชนิดทั้งภาพที่เป็ นภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว การใช้ภาพในบทเรี ยนจะช่วยดึงดูดให้ผูเ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยนมากขึ้นแต่ไม่ควร
ใช้ภาพเคลื่อนไหวในหน้าของเนื้อหา เพราะจะทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจแต่ภาพไม่สนใจเนื้ อหาใน
บทเรี ยน
2. องค์ประกอบเว็บเพจประกอบด้วย โฮมเพจ คือ หน้าแรกของเว็บไซต์เป็ นหน้า
ที่บอกให้ทราบถึงหัวข้อเรื่ องของบทเรี ยน เว็บเพจแนะนา คือเว็บเพจที่แนะนาวิธีการใช้บทเรี ยน
และรายละเอียดของเนื้อหาที่เรี ยน เว็บเพจแสดงเนื้อหา คือ เว็บเพจที่แสดงเนื้อหาของแต่ละ
บทเรี ยนโดยจะมีคาอธิ บาย เกี่ยวกับหน่วยการเรี ยน วิธีการเรี ยน วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของ
บทเรี ยนแต่ละบทเรี ยน เว็บเพจแสดงแบบฝึ กหัด คือ เว็บเพจแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน รวมถึงเว็บเพจเฉลยคาตอบของบทเรี ยน เว็บเพจสนทนา คือ เว็บเพจที่ใช้แสดงความคิดเห็น
หรื อใช้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน เว็บเพจแสดง
ประวัติ คือ เว็บเพจแสดงข้อมูลส่ วนตัวผูส้ อน เว็บเพจแบบประเมิน คือ เว็บเพจที่แสดงแบบ
ประเมินเพื่อให้ผเู ้ รี ยนประเมินผลการสอน เว็บเพจประกาศข่าว คือ เว็บเพจที่ผสู ้ อนใช้ในการ
ประกาศข้อความต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะเกี่ยวข้องหรื อไม่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนก็ได้ เว็บเพจคาถาม
คาตอบ คือ เว็บเพจที่แสดงคาถามและคาตอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา โปรแกรมการเรี ยน และเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบของเว็บเพจควรมีการ
ออกแบบให้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งในการออกแบบควรคานึงถึงองค์ประกอบการ
ออกแบบบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในลักษณะของการสนับสนุนการเรี ยนการสอนเพื่อจะ
ได้บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีคุณภาพและมีความสวยงามมากขึ้น
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5. การออกแบบบทเรียนผ่านระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi and Bermudez. 1996: 5 ) เสนอกระบวนการในการ
ออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1.วิเคราะห์ทรัพยากรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 2.ออกแบบการเรี ยนการสอน 3.พัฒนาเว็บเพจโดยใช้แผนโครงเรื่ อง (Storyboard) ช่วยใน
การสร้างและกาหนดโครงสร้างของข้อมูล 4.นาเว็บไปใช้ในการเรี ยนการสอน 5.ประเมินผลการ
ใช้งาน
อาแวนิติส (Arvanitis. 1997: Online) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ในการสร้างเว็บไซต์น้ นั ควร
จะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.กาหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้ าหมายของการสร้าง
เว็บไซต์น้ ีเพื่ออะไร 2.ศึกษาคุณลักษณะของผูท้ ี่จะเข้ามาใช้วา่ กลุ่มเป้ าหมายใดที่ผสู ้ ร้างต้องการ
สื่ อสารข้อมูลอะไรที่พวกเขาต้องการ โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบตั ิควบคู่ไปกับขั้นตอนที่หนึ่ง 3.วาง
ลักษณะโครงสร้างของเว็บ 4.กาหนดรายละเอียดให้กบั โครงสร้าง ซึ่ งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ต้ งั
ไว้โดยตั้งเกณฑ์ในการใช้ เช่น ผูใ้ ช้ควรจะทาอะไรบ้าง จานวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชื่อมโยงมาก
น้อยเพียงไร 5.หลังจากนั้นจึงทาการสร้างเว็บแล้วนาไปทดลอง เพื่อหาข้อผิดพลาดและทาการ
ปรับปรุ งแก้ไข แล้วจึงค่อยนาเข้าสู่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
เพอร์ นิสิ และคาสาติ (Pernici and Casati, 1997: 246) ได้แยกย่อยกระบวนการออกเป็ น
4 ขั้นตอน คือ 1.การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการออกแบบ ซึ่ งประกอบด้วยการตั้ง
วัตถุประสงค์ การกาหนดผูเ้ รี ยน และสิ่ งที่จาเป็ นในด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 2.ผูส้ อนต้อง
กาหนดแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้ อหาที่จะใช้ กิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตอนการเรี ยนการ
สอน 3.เป็ นการออกแบบในแนวกว้าง (Design in the large) โดยผูส้ อนจะต้องวางแผนลักษณะ
การเข้าสู่ เนื้ อหา (Navigation) ซึ่ งรวมถึงการกาหนดรายการต่าง ๆ (Menus) และการเรี ยงลาดับของ
ข้อมูล 4.เป็ นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่มี
ในแต่ละหน้า
ควินแลน (Quinlan, 1997: 15) เสนอวิธีดาเนินการ 5 ขั้นตอนเพื่อการออกแบบและ
พัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเว็บที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ 1.ทาการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้ รี ยน 2.การกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม
3.ควรเลือกเนื้ อหาที่จะใช้นาเสนอพร้อมกับหางานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนเนื้ อหา
4.การวางโครงสร้างและจัดเรี ยงลาดับข้อมูล รวมทั้งกาหนดสารบัญ เครื่ องมือ การเข้าสู่ เนื้อหา
(Navigational Aids) โครงร่ างหน้าจอและกราฟิ กประกอบ 5.ดาเนินการสร้างเว็บไซต์โดยอาศัย
แผนโครงเรื่ อง
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6. การหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หมายถึง ความสามารถของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในการสร้างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ก่อนที่จะนาไปสอนควรนาบทเรี ยนไปทดลองใช้ (Try-out) ตามขั้นตอนที่กาหนด แล้วปรับปรุ งแก้ไขให้ได้
มาตรฐานเสี ยก่อน เพื่อจะได้ทราบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้น มีคุณภาพเพียงใด
มีสิ่งใดที่ยงั บกพร่ องอยู่ โดยการนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่จะใช้จริ ง (ปิ ยะธิ ดา คุณะดิลก, 2542 : 42)
6.1 การกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นระดับที่ผผู ้ ลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะพึงพอใจมาก หากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีประสิ ทธิภาพ
ถึงระดับนั้นแล้ว แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตชุดนั้นมีคุณค่าที่จะนาไปสอน
ผูเ้ รี ยนสามารถนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ถึงเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งอยูใ่ นระดับ 80 % ขึ้นไป
โดยคิดจากค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนของคะแนนแบบฝึ กหัด ( Ea ) กับค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนของคะแนน
แบบทดสอบ ( Eb ) โดยนามาคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ตามสู ตร KW-CAI (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2538:
11-14)
6.2 วิธีการคานวณหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ตามเกณฑ์การประเมิน E-CAI ใช้สถิติ ดังนี้
6.2.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)
6.2.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
6.2.3 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-CAI)
การหาประสิ ทธิภาพรวมของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-CAI) มีหน่วย
เป็ นเปอร์ เซ็นต์ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
95-100
มีประสิ ทธิภาพมาก
91-94
มีประสิ ทธิภาพดี
80-90
มีประสิ ทธิภาพพอใช้
ต่ากว่า 80
ต้องปรับปรุ งแก้ไข
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนนับว่ามีความสาคัญ เพราะเป็ นหลักประกันคุณภาพของบทเรี ยนที่
สร้างขึ้น และสามารถนาไปใช้แทนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงสามารถสรุ ป
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ว่าหมายถึง ความสามารถของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
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อินเทอร์ เน็ต ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์
ที่คาดหวังไว้ ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ก่อนที่จะนาไปสอนควรนาไป
ทดลองใช้ (Try-out) ตามขั้นตอนที่กาหนดแล้วปรับปรุ งแก้ไขให้ได้มาตรฐานก่อน เพื่อจะได้ทราบว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ยงั บกพร่ องอยู่ โดยการนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่จะใช้จริ ง

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง
1. ความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
คาว่า “การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง” เป็ นคาที่ใช้แทนคาในภาษาอังกฤษซึ่ งปรากฏให้เห็นอยูด่ ว้ ยกัน
หลายคา ซึ่ งคาที่มกั จะพบเห็นอย่างแพร่ หลายในบทความวารสารรวมทั้งหนังสื อและตาราทาง
วิชาการได้แก่ Self-access learning, Independent learning, Autonomous learning, Self-directed
learning, Self study, Self- instructed learning ซึ่ งคาเหล่านี้ลว้ นสื่ อความถึงคาว่า “การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง” และได้มีผใู ้ ห้คาจากัดความของ “การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง” ไว้ดงั นี้
เบนสัน และโวลเลอร์ (Benson & Voller. 1997 : 2) ได้ให้ขอ้ สังเกตถึงคาว่า “การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง” ว่าได้นามาใช้ในรู ปแบบดังต่อไปนี้คือ สถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองทั้งหมด ทักษะที่ใช้ใน
การเรี ยนและการนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองการที่ผเู ้ รี ยนไม่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถ
ที่ตนมีอยูใ่ นการเรี ยนในห้องเรี ยนปกติ การฝึ กและพัฒนาในเรื่ องความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน
การใช้สิทธิของผูเ้ รี ยนที่จะพิจารณาตัดสิ นใจแนวทางในการเรี ยนของตน
เจฟฟรี ส์ (Jeffries. 1990 : 17) ให้คาจากัดความว่า “การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง” คือ การเรี ยนซึ่งผูเ้ รี ยน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มหรื อเพียงคนเดียว ซึ่ งการศึกษาค้นคว้านี้ อาจจะเป็ นส่ วนหนึ่งของ
วิชาที่เรี ยนโดยปราศจากการเข้ามาควบคุมโดยตรงจากครู การเรี ยนแบบนี้ทาให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ความ
รับผิดชอบอย่างมากต่อสิ่ งที่เรี ยน วิธีการเรี ยนและเวลาในการเรี ยน ซึ่ งจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การประเมินตนเองได้อีกด้วย ดังนั้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะมีประโยชน์อย่างมากถ้าได้รับการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนที่เพียงพอ จากคาจากัดความดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นแนวคิดหนึ่งใน
การเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญและใช้ความเป็ นตัวของตัวเองในการตัดสิ นใจในสิ่ งที่ตนอยาก
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตามความสนใจความสามารถและความถนัดของตนอย่างมีเหตุผล เลือกวิธีการและแนวทาง
ที่จะทาให้การเรี ยนของตนบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ รวมถึงสามารถที่จะประเมินตนเองได้โดยเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบที่จะควบคุมดูแลการเรี ยนของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการและเป้าหมาย
ของการเรี ยนรู ้ที่ได้ต้ งั ไว้
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2. ความสาคัญของการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือกวิธีการในการได้รับความรู ้ซ่ ึง
ผูเ้ รี ยนได้แสดงให้เห็นว่า มีความต้องการที่จะปรับระดับความรู ้ความสามารถของตนให้เป็ นไป
ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีการกาหนดระยะเวลา สถานที่ วิธีการและเทคนิคที่จะนาใช้ใน
การเรี ยน ทั้งนี้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยน นึกถึงความรับผิดชอบในการเรี ยนของตนและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในสิ่ งที่ส่งผลต่อ
การเรี ยน เพราะการที่ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นจะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้อย่างมีจุดหมายและมี
แรงกระตุน้ มากขึ้น อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะฝึ กฝนและใช้ประโยชน์จากสิ่ งที่เรี ยนได้ดีกว่าผูเ้ รี ยนที่มีแค่
เพียงความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว ความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นอีกปั จจัยที่จาเป็ นสาหรับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ งความรับผิดชอบที่กล่าวถึงนี้มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้ (จริ ยา เหนียวเฉลย, 2546 : 39)
1. ความรับผิดชอบแบบคงที่ (Static) คือ การที่ผเู ้ รี ยนกาหนดรู ปแบบวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
หรื อโดยการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น และดาเนิ นการให้บรรลุผลตามรู ปแบบที่ได้กาหนดไว้ โดยไม่เปลี่ยน
รู ปแบบและวิธีการที่ได้กาหนดไว้
2. ความรับผิดชอบแบบไม่คงที่ (Dynamic) จะมีความยืดหยุน่ มากกว่าเนื่องจากผูเ้ รี ยนสามารถ
นาเอาความรับผิดชอบที่มีต่อการเรี ยนมาใช้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการเรี ยนรู ้ของตน
ไม่จาเป็ นที่จะต้องยึดแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในครั้งแรก จะเห็นได้วา่ ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่แสดงออกมา
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ รี ยนจะสามารถพัฒนาคุณค่าทัศนคติ ความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นต่อสิ่ งที่ตน
ตัดสิ นใจ รวมถึงการดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนของตน การสร้างโอกาสและประสบการณ์ที่
เสริ มสร้างให้เกิดแรงจูงใจ ความใฝ่ รู ้ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง รวมทั้งความคิดที่มีต่อตนเองในแง่บวกให้กบั
ผูเ้ รี ยนนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องของความสนใจและการเห็นคุณค่าของการเรี ยนของตนเองด้วย นอกจากนี้
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างจุดมุ่งหมายให้กบั ตนเอง โดยอาศัยความเข้าใจที่วา่ ทาไม
ความรู ้น้ นั จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ความสนใจ และความจาเป็ นของตนและเกี่ยวข้องได้อย่างไร
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นแนวทางของกระบวนการทางการศึกษาที่ยงั ไม่ใช่มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ
การเรี ยนในลักษณะนี้มีรูปแบบที่แตกต่างและมีความหลากหลายสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เนื้อหาวิชาและความสนใจรวมถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนที่มีต่อวิชานั้น ๆ สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาที่มีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง มีการผ่อนปรนมีความเสมอภาคและเปิ ดกว้างสาหรับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยนนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอีกทางหนึ่ง (Gardner
&Miller. 1999 : 92 -93)
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3. ลักษณะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นรู ปแบบการเรี ยนแบบหนึ่งที่มีลกั ษณะที่สาคัญดังนี้
3.1 จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีดงั นี้
3.1.1 อาจกาหนดไว้หรื อเปิ ดกว้าง
3.1.2 เป็ นจุดประสงค์เฉพาะหรื อครอบคลุมเนื้อหาโดยทัว่ ไป
3.1.3 กาหนดขึ้นโดยครู ผเู ้ รี ยนหรื อทั้งสองฝ่ าย
3.2 ผลที่ได้รับจากการเรี ยนมีดงั นี้
3.2.1 ความอดทนและความกระตือรื อร้นสามารถยืดหยุน่ ได้
3.2.2 ผลที่เกิดขึ้นให้เห็นต้องใช้ระยะเวลาจึงจะปรากฏให้เห็น
3.3 ระยะเวลาในการเรี ยน
ไม่จากัดเวลาในการเรี ยน สามารถเริ่ มตั้งแต่โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาเลยจนถึ งการใช้เวลา
ตลอดชีวติ
3.4 ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
อาจจะถูกควบคุมโดยครู ผสู ้ อนหรื อตัวผูเ้ รี ยนเอง ขึ้นอยูก่ บั ระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
3.5 การแสดงผล
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองไม่ใช่ เพียงแค่เนื้ อหาวิชาที่ผูเ้ รี ยนจะได้รับเท่านั้น แต่รวมถึ งรู ปแบบ
ต่าง ๆ ของการได้รับข้อมูลนั้น ๆ ด้วย จึงเป็ นการยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ที่จะแยกเพียงแค่ส่วนหนึ่ งส่ วนใด
ออกมา เพื่อแสดงผลให้เห็นถึงผลการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
การ์ดเนอร์และมิลเลอร์ (Gardner & Miller. 1999 : 24 -25) ให้ขอ้ สรุ ปว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จัดเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนที่มีความน่าเชื่ อถือ และนามาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง
จากการที่ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และจากการพินิจพิเคราะห์ของครู ในการเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง ในกรณี ที่การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองถูกจัดให้มีข้ ึนอย่างเป็ นระบบและมีหลักเกณฑ์ ก็จะเป็ นการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างมากและ
หลากหลาย และยังช่วยลดการสิ้ นเปลืองเวลาสาหรับชั้นเรี ยนที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นจานวนมาก ในการควบคุม
คุณภาพสามารถทาได้โดยการให้คาปรึ กษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมและข้อมูล
ย้อนกลับที่ได้จากผูเ้ รี ยน สิ่ งที่มีผลมาจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้นจะต้องมีการบันทึกไว้เป็ นหลักฐานเช่น
ประเภทของกิจกรรมสื่ อและแหล่งข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนใช้ผลที่ได้รับจากการเรี ยน ซึ่ งถึงแม้วา่ จะไม่สามารถ
แสดงผลให้เห็นได้โดยตรงถึงความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง แต่ขอ้ มูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็ น
หลักฐานในการประเมินผลเพื่อพิจารณาตัดสิ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในภายหลัง การเรี ยนรู ้ดว้ ย
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ตนเอง สามารถส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความเป็ นอิสระในการเรี ยน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอาจใช้ได้ผลดีกบั ทักษะ
หนึ่งมากกว่าอีกทักษะหนึ่ง ซึ่ งเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนด้วย
เช่นกัน โดยมีสาเหตุสาคัญคือความแตกต่างกันในการตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในทุกระดับและทุกวัย และที่สาคัญการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไม่ได้ลด
บทบาทและหน้าที่ของครู ในทางตรงกันข้ามกลับช่วยสร้างบทบาทใหม่ที่สาคัญที่ครู ตอ้ งนามาปรับเปลี่ยน
และครู ยงั เป็ นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการเรี ยนรู ้เช่นเดิม
4. ความหมายของการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
จากการศึกษาค้นคว้ามีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไว้หลาย
แนวความคิด ดังนี้
ชลิยา ลิมปิ ยากร (2540 : 49) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนด้วยตนเองไว้วา่ การเรี ยนด้วยตนเอง
หมายถึง วิธีการเรี ยนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างมีระบบที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ การเรี ยน
แบบนี้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการเลือกเรี ยนตามเวลา สถานที่เรี ยน ระยะเวลาในการเรี ยนแต่ละบท แต่จะต้องอยู่
จากัดภายใต้โครงสร้างของบทเรี ยนนั้น ๆ เพราะในแต่ละบทเรี ยนจะมีวธิ ี เรี ยนชี้แนะไว้ในคู่มือ
วิไล องค์ธนะสุ ข (2543 : 80) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไว้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนการสอน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนหรื อเรี ยนตาม
ความสามารถความสนใจของตนเอง โดยคานึงถึงหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่ งได้แก่ ความ
แตกต่างในด้านความสามารถทางสติปัญญา ความต้องการ ความสนใจด้านร่ างกาย อารมณ์ และสังคม
โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการประยุกต์ร่วมกันระหว่างเทคนิ คและสื่ อการสอนให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
หนูม่วน ร่ มแก้ว (2545 : 42) ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไว้วา่ เป็ นกิจกรรมการเรี ยน
การสอนซึ่ งจัดขึ้นโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ตลอดจนวิธีการบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ดว้ ยตนเอง กิจกรรมที่จดั ขึ้นมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ครู จะเป็ นผูแ้ นะนาและ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ตลอดจนสถานที่ให้ศึกษาค้นคว้า การที่นกั เรี ยนได้เรี ยนและทางานที่ใจรักก่อให้เกิดแรง
กระตุน้ ในการเรี ยน นักเรี ยนจะค่อย ๆ พัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขตนเองจนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรี ยน
ด้วยตนเองได้ในที่สุด
เจฟฟรี ส์ (Jeffries. 1990 : 80) ได้นิยามการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไว้วา่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ
หรื อความสามารถของมนุษย์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมบางประการที่แสดงออก การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์จากสภาพการณ์เรี ยนรู ้ในระยะเวลาหนึ่ง จะเห็นได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
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ตนเองมีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนและการจัดการศึกษา ดังนั้นเมื่อนามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
การศึกษา จะทาให้สภาพการเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ และสนับสนุนการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมหรื อลงมือปฏิบตั ิ มีการตอบสนองหรื อข้อมูลย้อนกลับในการ
เรี ยนอย่างฉับพลัน มีการเสริ มแรงเป็ นระยะทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์มีพฒั นาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ตามความสนใจและวุฒิภาวะของตนเอง
5. ลักษณะและประเภทของการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ซ่ ึงมีลกั ษณะเป็ นบทเรี ยนที่ใช้เรี ยนด้วยตนเอง จึงควรพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักการศึกษาได้นาหลักจิตวิทยามาใช้ โดยคานึงถึงความต้องการความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เอกัตบุคคลมีความแตกต่างกันหลายด้านกล่าวคือ ความสามารถ
สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านอื่น ๆ
ไพโรจน์ เบาใจ (2543 : 79) ได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในรู ปแบบของบทเรี ยนโมดูล
(Instructional Module) มีลกั ษณะดังนี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเอง นัน่ คือสามารถเรี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดว้ ยตนเอง โดยมี
ครู เป็ นผูค้ อยดูแลให้คาปรึ กษาเท่านั้น
2. วัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนควรจะจัดให้มีลกั ษณะที่ดี เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ย
ความเข้าใจและเกิดความรู ้ตามลาดับไม่สับสน และจะได้เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ทีละน้อย ๆ ตามขั้นตอน
3. จูงใจผูเ้ รี ยนในทุก ๆ กิจกรรมการเรี ยน ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจเรี ยนด้วยความอยากรู ้
อยากเห็น ซึ่ งจะเป็ นผลให้การเรี ยนนั้นมีความหมายมากขึ้นสาหรับเขา
4. ภาษาที่ใช้ชดั เจนถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความรู ้และระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
5. เนื้อหามีความถูกต้องคาอธิ บายชัดเจน ซึ่ งจะเป็ นการทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจไม่ไขว้เขว
6. ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการหลายด้านในเนื้ อหาบทเรี ยนบางเรื่ องบางตอนหรื อบางบท อาจจะมี
ความจาเป็ นต้องให้ผเู ้ รี ยนได้มีการพัฒนาการด้านเจตคติ มีความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าด้วยนอกเหนือจาก
ความรู ้และทักษะ
หนูม่วน ร่ มแก้ว (2545 : 68) ได้สรุ ปวิธีการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลไว้ ดังนี้
1. จัดแผนการเรี ยนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของนักเรี ยน เช่ น
จัดขั้นเร่ งรัดสาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง มีตาราที่ใช้ดว้ ยตนเอง จัดสอนซ่อมเสริ ม
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2. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนเพื่ อสนองความต้องการของผู ้เรี ยน เช่ น
การมอบหมายงานตามระดับความสามารถหรื อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3. ใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมตามระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
4. การประเมินผลควรกาหนดให้เหมาะสมกับรายวิชาและนักเรี ยนที่เกี่ยวข้อง
เบนสัน และโวลเลอร์ (Benson & Voller. 1997 : 87) ได้แบ่ งประเภทของการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
ออกเป็ น 5 ประเภทดังนี้
1. แผนการเรี ยนอิสระ (Independent study plan) เป็ นการเรี ยนที่ครู กบั นักเรี ยนตกลงกันในเรื่ อง
ของจุดมุ่งหมายของการเรี ยน แล้วให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าให้บรรลุจุดมุ่งหมายด้วยตนเอง
2. ศึ กษาด้วยการควบคุ มตนเอง (Self - directed study) จะมี การตกลงในจุ ดมุ่ งหมายเฉพาะ
กาหนดเอาไว้ แต่วธิ ี การศึกษานั้นเป็ นเรื่ องของนักเรี ยน ครู อาจแนะนาการอ่านและจัดเตรี ยมวัสดุไว้ให้แล้ว
3. โปรแกรมผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner - centered programs) เป็ นโปรแกรมที่จดั ขึ้นกว้าง ๆ
แล้วเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนโดยมีวชิ าหลัก วิชาเสริ ม และวิชาเลือก
4. เรี ยนตามความเร็ วของตน (Self - pacing) เป็ นการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนตามอัตราความเร็ วหรื อ
ความสามารถของตนเอง มีการกาหนดจุดมุ่งหมายไว้ ตลอดจนเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ทุกคนเหมือนกัน ต่างกันที่
เวลาที่ใช้ในการเรี ยน
5. การเรี ยนการสอนที่ ผู ้เรี ยนก าหนดเอง (Student - determined instruction) นักเรี ยนเลื อก
จุดมุ่งหมายกาหนดเอาเองทดสอบเอง มีเสรี ที่จะทาจุดมุ่งหมายใดก็ได้
6. การส่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนมีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
ชลิยา ลิมปิ ยากร (2540 : 47) เสนอเกี่ยวกับเครื่ องมือที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองด้วยวิธีการต่อไปนี้
1. สัญญาการเรี ยน (Learning contract) เป็ นสิ่ งที่กาหนดขึ้นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเป็ นการ
สอนแบบรายบุคคล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยั ในตนเองเป็ นตัวของตัวเองให้มากโดยให้
สารวจและค้นหาความสนใจที่แท้จริ งของตนเอง แล้วให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ “สัญญาการเรี ยน”
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้มากขึ้นเพราะได้เปิ ดเผยและพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด
2. การเรี ยนรู ้จากกลุ่มเพื่อน (Peer learning group) สิ่ งที่จะได้จากการเรี ยนรู ้จากกลุ่มเพื่อน คือ
ประสบการณ์ที่ต่างคนต่างนามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองอาจช่วยชี้นาเพื่อนได้ และในทาง
ตรงกันข้ามประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างครู ผสู ้ อนหรื อผูอ้ านวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มด้วย
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3. ทัศนะเกี่ยวกับเวลา (Time commitment) การกาหนดระยะเวลาตายตัวกับกิจกรรมต่าง ๆ
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงคุณค่าของเวลาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และการนาไปใช้ได้ทนั ทีในชีวติ ประจาวัน
4. ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ (Perceived benefits) ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ดีมากขึ้น
หากการเรี ยนรู ้เป็ นการแก้ปัญหามิใช่การจดจาเนื้อหาการจัดโปรแกรมการเรี ยน จึงจาเป็ นต้องสนองความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นการให้ความรู ้ทกั ษะที่จาเป็ น และทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็ นอยู่
5. ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Preparation of self – directed learning) ผูเ้ รี ยนต้องมี
การสมัครใจเต็มใจที่จะเรี ยนด้วยตนเอง เพราะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นเรื่ องจิตใต้สานึกของผูเ้ รี ยน เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ภายในของผูเ้ รี ยนมากกว่าการจัดการภายนอก
7. ประโยชน์ ของการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
จริ ยา เหนียวเฉลย (2546 : 78) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนการสอนแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองไว้หลายประการดังนี้
1. หลักสู ตรหรื อรายวิชาถูกจัดไว้อย่างมีระบบ
2. ระบบการวัดผลประกอบด้วย เครื่ องวัดระดับความรู ้ที่จะเรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
3. เอื้อประโยชน์ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างกว้างขวางตามบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยน
4. กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรในหน่วยงาน
หนูม่วน ร่ มแก้ว (2545 : 42) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนด้วยตนเองไว้ ดังนี้
1. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตามความสามารถของตนเอง
2. เป็ นการคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. นักเรี ยนมีอิสระมากกว่าการสอนแบบปกติ
4. เป็ นการจูงใจนักเรี ยน และนักเรี ยนจะชอบบรรยากาศในโรงเรี ยนมากขึ้น
5. ครู มีเวลาที่จะทางานกับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเมื่อนักเรี ยนต้องการ

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก หรื อความคิดเห็น หรื อทัศนคติ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่ งเป็ นผล
มาจากประสบการณ์ ความเชื่ อที่ได้พบเห็น ได้มีส่วนร่ วม นักการศึกษาทัว่ ไปมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
และได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ และวิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรี ยนไว้ ดังนี้
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1. ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับการทางาน การเรี ยนโดยสัมพันธ์
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ อิทธิ บาท 4 ในข้อ ฉันทะ คือ ความพอใจ รักใคร่ ในสิ่ งที่ทา
นักการศึกษาทัว่ ๆ ไปได้มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 793) พึงพอใจ (ว) หมายถึง รัก ชอบใจ
มอร์ส (Morse.1955 : 27) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สามารถ
ผ่อนคลายความเครี ยดของผูท้ ี่ทางานให้ลดน้อยลง ถ้าเกิดความเครี ยดมากจะทาให้เกิดความไม่พอใจในงาน
ที่ทา
วอลเลอร์สเตน (Wallestien. 1971 : 256) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่
เกิดขึ้น เมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย เป็ นกระบวนการทางจิตที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน แต่
สังเกตได้จากการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์
กู๊ด (Good. 1973 : 7)ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรื อระดับความพึงพอใจ
ที่เป็ นผลมาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ สรุ ปความหมายของความพึงพอใจได้ ว่ า ความ
พึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่ดีที่เกิดจากการได้รับรู ้ สัมผัสกับสิ่ งที่ชอบ สิ่ งที่พอใจ สิ่ งที่สาเร็ จได้รับการ
ยกย่องหรื อชื่ นชมจากการเรี ยนหรื อการทางาน
2. วิธีการสร้ างความพึงพอใจในการเรียน
การสร้างความพึงพอใจของนักเรี ยนให้มีต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ขึ้น ต้องมีองค์ประกอบ
และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อันประกอบด้วย คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผลของครู จึงจะประสบความสาเร็ จ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
รัก ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
ไวท์เฮด (Whitehead. 1967 : 1-14) กล่าวถึง ขั้นตอนของการศึกษาที่นาไปสู่ ความพึงพอใจว่า มี 3
ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความพึงพอใจ คือ ขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนรับสิ่ งใหม่ ๆ มีความตื่นเต้น พอใจในการได้พบ
และเก็บสิ่ งใหม่ ๆ 2) การทาความกระจ่าง คือ ขั้นตอนที่มีการจัดระบบระเบียบ ให้คาจากัดความ มีการ
กาหนดขอบเขตที่ชดั เจน 3) การนาไปใช้ คือ ขั้นตอนที่นาสิ่ งใหม่ที่ได้มาไปจัดสิ่ งใหม่ ๆ ที่จะพบต่อไป เกิด
ความตื่นเต้นที่จะนาไปจัดสิ่ งใหม่ ๆ ที่เข้ามา ซึ่ งไวท์เฮด กล่าวว่า ขั้นตอนของการสร้างความพึงพอใจทาให้
เกิดผลดีสูงสุ ด คือ ความรู ้ที่ให้พลังความคิดริ เริ่ ม หากขาดการสร้างความพึงพอใจ ผลเสี ยหายสู งสุ ด คือ
ความรังเกียจไม่ยอมรับความคิดนั้น และนาไปสู่ การไร้ความรู ้ ดังนั้นการพัฒนาคุณลักษณะใด ๆ ตามวิถี
ธรรมชาติควรต้องสร้างกิจกรรมที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ และในการสร้างพลังความคิดต้องเริ่ มสร้างสภาพ
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จิตใจที่มีความพึงพอใจในขณะทากิจกรรม การให้เสรี ภาพจะทาให้เกิดความคิดที่มีพลังและความคิดริ เริ่ ม
ใหม่ ๆ วิธีการให้เสรี ภาพกาหนดขอบเขตได้ยาก แต่ทาได้โดยการให้นกั เรี ยนมีโอกาสเลือกและตัดสิ นใจ
ด้วยตนเองเพื่อตนเอง หรื อเป็ นการควบคุมที่ผถู ้ ูกคุมไม่รู้สึกตัว
มาสโลว์ (Maslow.1970 : 69-80) ได้อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการว่า มนุษย์เรามีความ
ต้องการอยูเ่ สมอ ธรรมชาติของมนุษย์น้ นั เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองหรื อพึงพอใจ
อย่างหนึ่งแล้ว ก็จะมีความต้องการอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ ความต้องการของคนเรานั้นอาจจะซ้ าซ้อนกัน คือ
ความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่หมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็อาจเกิดขึ้นได้ ลักษณะเฉพาะของมนุษย์
คือ การทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาในสิ่ งที่ปรารถนา นัน่ คือ เมื่อใดมีความปรารถนาเกิดขึ้น ก็จะมีแรงขับ
และการกระทาที่จะถูกปลุกเร้าแล้วก็เกิดความพึงพอใจขึ้น
มาสโลว์มีความเชื่อว่า การที่คนเราจะพัฒนาให้ตนเองได้บรรลุถึงศักยภาพแห่งตนได้น้ นั จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องสามารถสนองตอบต่อความต้องการในระดับต้นเสี ยก่อน ซึ่ งตราบใดที่ความต้องการใน
ระดับต้นนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง การที่จะบรรลุศกั ยภาพแห่งตน ก็ยอ่ มจะเป็ นไปไม่ได้ มาสโลว์ได้
เสนอแนวคิดของการจัดลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็ น 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้ า เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัยและความมัน่ คง (Safety and security needs) ได้แก่ ความ
ต้องการในสิ่ งที่ทาให้รู้สึกมัน่ คง คาดการณ์ได้ และมีข้ นั ตอนที่แน่นอน เมื่อใดที่เด็กรู ้สึกว่าไม่ปลอดภัย
หรื อไม่แน่ใจในสิ่ งที่เกิดขึ้น จะเกิดความกลัว และถ้าสิ่ งนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ เขาจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ขาดความ
มัน่ คงทางจิตใจ ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
3. ความต้องการความรักและความเป็ นพวกเดียวกัน (Love and belongingness needs) ได้แก่
ต้องการความรัก ความอบอุ่น การได้รับการยอมรับ และการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
4. ความต้องการการรู ้จกั คุณค่าตนเอง (Needs for self esteem) ได้แก่ ความต้องการการยอมรับ
นับถือจากคนอื่น ต้องการให้ผอู ้ ื่นชื่นชม และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
5. ความต้องการการบรรลุถึงศักยภาพแห่งตน (Need for self actualization) เป็ นความต้องการ
ขั้นสู งสุ ดของมนุษย์ ได้แก่ความต้องการประสบผลสาเร็ จในทุกอย่างตามความคาดหวัง เพื่อพัฒนาตนให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ มีความเป็ นตัวของตัวเอง และมีอารมณ์ขนั ในระดับที่สูง
เผชิญ กิจระการ (2544 : 44-62) ได้กล่าวถึง แนวคิดของแฮทฟิ ลด์และฮิวส์แมนที่ได้ทาการพัฒนา
แนวคิดของนักวิจยั ต่าง ๆ มาเป็ นเครื่ องมือวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจ ซึ่ งเป็ นที่นิยมแพร่ หลายในปั จจุบนั ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้
1. ตัวแปรที่ 1 องค์ประกอบเกี่ยวกับงานที่ทาในปั จจุบนั แบ่งเป็ น
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1.1 ความตื่นเต้นและความน่าเบื่อ
1.2 ความสนุกสนานและความไม่สนุกสนาน
1.3 ความโล่งและความสลัว
1.4 ความท้าทายและไม่ทา้ ทาย
1.5 มีความพอใจและไม่พอใจ
2. ตัวแปรที่ 2 องค์ประกอบทางด้านค่าจ้าง ประกอบด้วย
2.1 ถือว่าเป็ นรางวัลและไม่เป็ นรางวัล
2.2 มากและน้อย
2.3 ยุติธรรมและไม่ยตุ ิธรรม
2.4 เป็ นทางบวกและเป็ นทางลบ
3. ตัวแปรที่ 3 องค์ประกอบทางด้านการเลื่อนตาแหน่ง
3.1 ยุติธรรมและไม่ยตุ ิธรรม
3.2 เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้
3.3 เป็ นเชิงบวกและเป็ นเชิงลบ
3.4 เป็ นเหตุผลและไม่เป็ นเหตุผล
4. ตัวแปรที่ 4 องค์ประกอบทางด้านผูน้ ิเทศและผูบ้ งั คับบัญชา
4.1 อยูใ่ กล้และอยูไ่ กล
4.2 ยุติธรรมแบบจริ งใจและยุติธรรมแบบไม่จริ งใจ
4.3 เป็ นมิตรและค่อนข้างไม่เป็ นมิตร
4.4 เหมาะสมทางคุณสมบัติและไม่เหมาะสมทางคุณสมบัติ
5. ตัวแปรที่ 5 องค์ประกอบทางด้านเพื่อนร่ วมงาน
5.1 เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5.2 จงรักภักดีต่อสถานที่ทางานและไม่จงรักภักดีต่อสถานที่ทางานและเพื่อนร่ วมงาน
5.3 สนุกสนานร่ าเริ งและดูไม่มีชีวติ ชีวา
5.4 ดูน่าสนใจเอาจริ งเอาจังและดูเหนื่อยง่าย
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2548 : 54) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรี ยน และผลการเรี ยนจะมี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิน้ นั ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้เกิดความสมบูรณ์ของชี วติ
มากน้อยเพียงใด นัน่ คือสิ่ งที่ครู ผสู ้ อนจะคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริ มสร้างความพึงพอใจในการ
เรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน
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จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ ยวกับวิธีการสร้ างความพึงพอใจ สรุ ปได้ว่า ความพึง
พอใจเป็ นความรู ้สึกทางบวกที่เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่ปรารถนาของมนุษย์ ทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ ถ้าผูเ้ รี ยนได้รับสิ่ งใหม่ ๆ ไม่ซ้ าซาก จะเกิ ด
ความตื่ นเต้น ส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจ และกระตื อรื อร้ นต่อการเรี ยน ดังนั้นครู ผูส้ อนจะต้องคานึ งถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการวัดความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนที่ได้เรี ยน
มาแล้วในแต่ละเนื้อหา ซึ่ งนักการศึกษาได้เสนอหลักการ แนวคิด และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 9) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หมายถึง พฤติกรรมหรื อความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรี ยนการสอน
เป็ นพฤติกรรมที่พฒั นางอกงามขึ้นจากการฝึ กอบรมสั่งสอนโดยตรง ประกอบด้วยความรู ้ ความจา
ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่า
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540 : 28) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน
ซึ่ งประกอบด้วย ความสามารถทางสมอง ความรู ้ ทักษะ ความรู ้สึก ค่านิยมต่าง ๆ
วาณี ภูเสตว์ (2542 : 9) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า เป็ นผลสาเร็ จในเชิง
วิชาการที่เด็กสามารถจดจาเนื้อหาเรื่ องราวต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด นาความรู ้ไปใช้ถูกต้องหรื อไม่
และรวมถึงสมรรถภาพทางสติปัญญาตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่กาหนดไว้
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง สมรรถภาพทางสมองของแต่ละบุคคล
ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ซึ่ งได้จากการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และส่ งผลต่ออนาคต นอกจากนี้ยงั
ทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู ้ ทักษะ ค่านิยม และคุณธรรมจริ ยธรรมต่าง ๆ
2. ความหมายของแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
บุญชม ศรี สะอาด (2553 : 124) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนในส่ วนที่เป็ นมโนมติท้ งั หลายในเนื้อหา แบบทดสอบ
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ จะเป็ นแบบทดสอบที่แสดงให้เห็นความสามารถของนักเรี ยน
เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล (2545 : 193-195) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ชุดคาถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนว่า นักเรี ยนมีความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมอง
ด้านต่าง ๆ ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด
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สมนึก ภัททิยธานี (2546 : 146-147) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ไว้วา่ เป็ นแบบทดสอบที่วดั ความรู ้ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็ นข้อคาถามให้นกั เรี ยนตอบหรื อ
ปฏิบตั ิจริ ง
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหมายถึง ผลที่เกิดจากการ
อบรม สั่งสอน การค้นคว้า ประสบการณ์ต่าง ๆ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
3. ประเภทของแบบทดสอบ
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2544 : 28-51) ได้แบ่งแบบทดสอบที่ใช้ในห้องเรี ยนเป็ น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective test) เป็ นแบบทดสอบที่กาหนดปั ญหาหรื อ
คาถามให้ และให้ผตู ้ อบแสดงความรู ้ ความเข้าใจ และความคิด ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ ได้แก่
แบบทดสอบชนิดความเรี ยง และแบบทดสอบชนิดให้คาตอบคาถามสั้น ๆ
ประเภทที่ 2 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective test) เป็ นแบบทดสอบที่มีคาตอบไว้แล้ว
ผูส้ อบจะต้องตัดสิ นใจเลือกข้อที่ตอ้ งการ หรื อพิจารณาข้อความที่ให้ไว้วา่ ถูกหรื อผิด ซึ่ งแบบทดสอบชนิดนี้
แบ่งออกเป็ น แบบถูก-ผิด แบบจับคู่ แบบจัดลาดับ แบบเลือกตอบ
แบบทดสอบแบบปรนัยมีหลายชนิดแบ่งออกได้ ดังนี้
1. แบบทดสอบแบบถูกผิด (True-false items) แบบทดสอบแบบถูกผิดเป็ นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก โดยมีขอ้ ความให้ผเู ้ ลือกตอบว่า ถูกหรื อผิด จริ งหรื อไม่จริ ง เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
บางกรณี ให้พิจารณาว่า ข้อความนั้นถูกหรื อผิด และแก้ขอ้ ความที่ผดิ ให้ถูก
2. แบบทดสอบแบบเติมคาหรื อตอบสั้น ๆ (Completion or short-answer items) แบบทดสอบ
แบบเติมคาหรื อคาตอบสั้น ๆ เป็ นแบบทดสอบที่ให้เขียนคาตอบสั้น ๆ หรื อให้เติมความในช่องว่างให้
สมบูรณ์ แบบทดสอบชนิดนี้ จดั อยูใ่ นประเภท “Supply type item” คือ แบบทดสอบที่ตอ้ งการให้ผตู ้ อบหา
คาตอบเอง ดังนี้
2.1 แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching) แบบทดสอบแบบจับคู่ประกอบด้วย ข้อความเรี ยง
กันเป็ นแถว โดยปกติจะให้ขอ้ ความทางซ้ายมือเป็ นคาถาม (Premise) ข้อความทางขวามือเป็ นคาตอบ
(Response) ผูส้ อบจะต้องเลือกข้อความทางขวามือมาใส่ ไว้หน้าข้อความทางซ้ายมือที่มีความสอดคล้องกัน
2.2 แบบทดสอบแบบจัดลาดับ (Rearrangement) แบบทดสอบจัดลาดับเป็ นแบบทดสอบที่
มักจะถามถึงขั้นตอนหรื อลาดับของวิธีพิสูจน์ หรื อการคิดแก้ไขโจทย์ปัญหาว่า จะต้องทาอะไรก่อนหลัง
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2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบทดสอบแบบเลือกคาตอบเป็ น
แบบทดสอบที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางในข้อสอบมาตรฐาน และข้อสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง แบบทดสอบแบบ
ชนิดนี้ประกอบด้วยส่ วนใหญ่ ๆ 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นตัวคาถามนา มีหน้าที่เสนอปั ญหาและวางกรอบแห่งปั ญหา
ส่ วนที่ 2 เป็ นตัวเลือกหรื อตัวเลือกตอบ ตัวเลือกนี้ แยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. เป็ นตัวเลือกที่เป็ นคาตอบ
2. ตัวเลือกที่ไม่ใช่คาตอบ
ข้อดีของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีดงั นี้
1. สามารถวัดผลิตผลของการเรี ยนรู ้ได้หลายด้าน ตั้งแต่พฤติกรรมพุทธิ พิสัยขั้นต้นไป
จนกระทัง่ พุทธิ พิสัยขั้นสู ง
2. เป็ นแบบทดสอบที่มีโอกาสเดาถูกได้นอ้ ย เป็ นผลให้ขอ้ สอบมีความตรง (Validity)
สู งกว่าแบบถูก-ผิด
3. เป็ นแบบทดสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมได้หลายด้าน ทาให้ขอ้ สอบมีความตรง คือ
สามารถวัดในสิ่ งที่เราต้องการวัดได้
4. เป็ นแบบทดสอบที่สามารถออกให้ง่ายหรื อยากก็ได้ จึงสามารถใช้ทดสอบกับผูเ้ รี ยน
ได้ทุกระดับชั้น
5. แบบทดสอบนี้ เหมาะสมที่จะใช้เพื่อวิเคราะห์แบบทดสอบ (Item analysis) สามารถ
วิเคราะห์หาความยากง่ายของแบบทดสอบ หาประสิ ทธิ ภาพตัวลวง หาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
ผลจากการวิเคราะห์จะทาให้ปรับปรุ งแบบทดสอบให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
6. มีความเที่ยงธรรมและเป็ นปรนัยในการตรวจให้คะแนน
7. แบบทดสอบแบบเลือกคาตอบดีกว่าแบบเติมคา ในแง่ที่ทาให้ปัญหาเรื่ องความกากวม
หมดไปได้ เพราะมีคาตอบให้เลือก
8. สามารถใช้แผนผัง รู ปภาพ กราฟ เป็ นตัวปั ญหาได้เลย
9. ผูอ้ อกข้อสอบไม่ตอ้ งกังวลลักษณะที่เป็ นเอกพันธ์ (homogeneous) ของเนื้ อหาเหมือน
แบบทดสอบแบบจับคู่ เพราะแบบทดสอบแบบเลือกตอบสามารถออกให้ขอ้ ความสิ้ นสุ ดในตัวเอง
ในแบบทดสอบแต่ละข้อ
10. เนื่องจากแบบทดสอบนี้มีตวั ลวง จึงทาให้สามารถวินิจฉัยได้วา่ นักเรี ยนมีความ
บกพร่ องหรื อไม่เข้าใจในวิชาที่เรี ยนอย่างไรบ้าง
ข้อจากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีดงั นี้
1. สร้างคาถามที่ชดั เจนเป็ นปรนัย ตรงประเด็น หรื อมีประเด็นเดียวได้ยาก
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2. สร้างคาถามที่วดั ความคิดระดับสู งและทักษะกระบวนการได้ยาก ส่ วนใหญ่วดั ผลการ
เรี ยนรู ้ในระดับความรู ้ ความจา และความเข้าใจ และวัดได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง
4. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
สุ มาลี จันทร์ชะลอ (2542 : 50) กล่าวว่า การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้มี
คุณภาพนั้น ผูส้ อนต้องเข้าใจทั้งเนื้อหาและจุดประสงค์ที่จะวัด ต้องรู ้ถึงกระบวนการในการคิด ปฏิบตั ิงาน
ของนักเรี ยน รู ้ลกั ษณะเด่นและข้อบกพร่ องของข้อสอบแต่ละชนิดเพื่อจานาไปใช้ให้เหมาะสม และควร
พิจารณาแนวทางต่อไปนี้
1. แบบทดสอบที่ใช้ประเมินวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการสอนที่สามารถสอบวัดได้โดยใช้
แบบทดสอบที่เป็ นข้อเขียน
2. แบบทดสอบสะท้อนให้เห็นทั้งจุดประสงค์ที่เป็ นเนื้ อหาและจุดประสงค์ที่เป็ น
กระบวนการสาคัญที่เน้นในหลักสู ตร
3. แบบทดสอบสะท้อนให้เห็นทั้งจุดประสงค์ในการวัด เช่น วัดประเมินความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลหรื อวัดเพื่อแยกแยะผูท้ ี่ได้เรี ยนรู ้
4. แบบทดสอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ้ ่าน และมีความยาว
ที่พอเหมาะ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 29) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบว่า มีข้ นั ตอนที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวัดผล สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวัง และมโนทัศน์ของแต่ละเรื่ อง
2. กาหนดสาระการเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ที่ตอ้ งการวัด
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
4. กาหนดจานวนข้อสอบ การกระจายของเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการทดสอบและเวลาที่ใช้
ทดสอบ
5. สร้างแบบทดสอบตามคุณลักษณะที่กาหนด โดยคานึงถึงเทคนิคของการสร้างแบบทดสอบ
และความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
6. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ บางแบบอาจต้องตรวจสอบ
ความเป็ นปรนัยด้วย
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กล่าวโดยสรุ ป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นแบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้น
เพื่อวัดผลที่เกิดจากการเรี ยนการสอน โดยปกติมกั เน้นผลทางด้านวิชาการ การวัดผลอาจทาได้หลายวิธี
เครื่ องมือที่ใช้วดั มีหลายแบบ และจุดประสงค์ที่จะนามาวัดมีหลายด้าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของแต่ละ
สาระการเรี ยนรู ้
5. คุณลักษณะของแบบทดสอบทีด่ ี
แบบทดสอบที่ดีมีคุณลักษณะดังนี้ (นิศารัตน์ ศิลปะเดช, 2542 : 140 -143)
1. มี ความตรง เป็ นแบบทดสอบที่ สามารถนาไปวัดในสิ่ งที่ เราต้องการวัดได้อย่างถู กต้อง
ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
2. มีความเชื่อมัน่ เป็ นแบบทดสอบที่สามารถให้ผลการวัดได้คงที่ ไม่วา่ จะนาแบบทดสอบนั้น
ไปวัดกี่ครั้ง
3. มีความเป็ นปรนัย เป็ นแบบทดสอบที่มีคาถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง เมื่อนักเรี ยนอ่านคาถาม
จะเข้าใจตรงกันว่า โจทย์กาหนดอะไรมาให้ และถามอะไร การตรวจให้คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนนชัดเจน โดยผูต้ รวจทุกคนสามารถตรวจให้คะแนนตรงกัน แปลความหมายของคะแนนตรงกัน
4. การถามลึก เป็ นการถามถึงพฤติกรรมขั้นสู งกว่าความรู ้ ความจา ได้แก่ ความเข้าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
5. ความยุติธรรม คาถามของแบบทดสอบไม่ช้ ีแนะให้นกั เรี ยนฉลาดใช้ไหวพริ บในการเดาได้
ถูกต้อง และต้องไม่เป็ นข้อสอบลาเอียงต่อกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
6. อานาจจาแนก แบบทดสอบสามารถแยกได้วา่ ใครเก่ง ใครอ่อน โดยสามารถจาแนกนักเรี ยน
เป็ นประเภท ได้ทุกระดับอย่างละเอียด
7. ความยากง่ายพอเหมาะ แบบทดสอบต้องไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ข้อสอบ
แต่ละข้อควรมีความยากง่าย เฉลี่ยแล้วจะมีนกั เรี ยนประมาณ 50 % ตอบได้ถูกต้องและอีก 50%
ตอบผิดหรื อตอบไม่ได้
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เลือกใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ นามาสร้างเป็ นแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เนื่องจาก
แบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็ นแบบทดสอบที่สามารถวัดผลผลิตของการเรี ยนรู ้ได้หลายด้าน และสามารถ
วิเคราะห์ความยากง่าย หาค่าอานาจจาแนก แบบทดสอบมีความเที่ยงธรรม และเป็ นปรนัยในการตรวจ
ให้คะแนน
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ป ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ในประเทศเกี่ยวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีดงั นี้
พรทิพย์ อินโท (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาการจัดการสื่ อสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่พฒั นาขึ้นตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาใน
ครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี ที่ 2 สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาคเรี ยน
ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 จานวน 48 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองคือ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบประเมิน
คุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาการ
จัดการสื่ อสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรการสารสนเทศ ระดับปริ ญญาตรี มีคุณภาพด้านเนื้ อหาอยูใ่ นระดับ
ดีมาก และด้านสื่ อมัลติมีเดียอยูใ่ นระดับดี และมีประสิ ทธิ ภาพ 87.80 / 86.30
เดชพล ใจปันทา (2550: 100 -101) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ องหิ นและแร่ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แบบร่ วมมือที่มีขนาดกลุ่มต่างกัน พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องหิ นและแร่
มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 80.26/80.02 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 60/60 มีดชั นี
ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.67 แสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นหลังจากเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนร้อยละ 67 นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระหว่างกลุ่มที่เรี ยนแบบร่ วมมือที่
มีขนาดกลุ่มต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกัน มีความคงทนในการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่าง
กัน และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระหว่างกลุ่มที่เรี ยนแบบร่ วมมือที่มีขนาด
กลุ่มต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่เรี ยนแบบร่ วมมือขนาดกลุ่ม 3 คนพึงพอใจสู ง
กว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบร่ วมมือที่มีขนาดกลุ่ม 5 คนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ส่ วนค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของกลุ่มอื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
มาโนช คงนะ (2550 : 111) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชา
ชี ววิทยา เรื่ องระบบหมุนเวียนโลหิ ตของมนุ ษย์ สาหรับนั กเรี ยนช่ วงชั้นที่ 4 โรงเรี ยนพนมทวน
พิทยาคม พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.89 / 76.78 สู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ กาหนดไว้คือ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า t-test ที่ได้มีค่าเท่ากับ 17.198 และความพึงพอใจของ
นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 อยูใ่ นระดับมาก
ลลิตา อุ่นทอง (2550 : 64 -69) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง คาบาลีสันสกฤต ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
คาบาลีสันสกฤตหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง คาบาลีสันสกฤต หลังการทดลอง
สู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง คาบาลีสันสกฤต สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภูวดล ภูดิน (2551: 64) ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต วิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ นั พื้นฐานสาหรับงานเทคโนโลยี สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เก็บข้อมูลจากการทดลองโดยนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่ปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิ ทธิภาพโดยใช้เวลาในการทดลองวันละ 1 เรื่ อง แบ่งการทดลองเป็ น 3 ครั้ง นักศึกษาจะต้องศึกษา
บทเรี ยนและทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนให้ครบทั้ง 3 เรื่ อง กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาในครั้งนี้
ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย โดยผูส้ อนสามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้
ผ่านทางเครื่ องมือที่ผศู ้ ึกษาได้สร้างขึ้น และดาเนินการทดลองเก็บข้อมูลจนมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
ปารณี ย ์ โชติมนั่ เศรษฐ์ (2551: 60 - 61) ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่ อง ไตรภูมิพระร่ วง สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรี ยนปริ นส์รอแยลส์
วิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 88.67/94.50 สู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้
ณัฐพล ธรรมสัตย์ (2552: 84-85) ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
วิชาชีวติ กับสุ นทรี ยะ เรื่ อง วงดนตรี สากล ตามหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไประดับปริ ญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า 1) มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 89.66/84.70 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ 80/80 2) ดัชนีประสิ ทธิ ผลจาการเรี ยนมีค่าเท่ากับ 0.6713 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเพิ่มขึ้นก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
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มนตรี แรงจัดงาน (2552: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทางดาราศาสตร์ เพื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทาง
ดาราศาสตร์ เพื่อเสริ มการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
ดาราศาสตร์ และอวกาศ สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จันจิรา เลิศศรี บณั ฑิต (2553: ง)ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง มารยาทชาวพุทธและการปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับการสอนปกติ โรงเรี ยนสิ ริรัตนาธร
กรุ งเทพมหานคร พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง มารยาทชาวพุทธ
และการปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์ มีประสิ ทธิภาพ 81.66/82.33 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่เรี ยนจากการสอนปกติแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรี ยนที่เรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยน
จากการสอนปกติ
พิมณิ ชา พรหมมานต (2553: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ องไตรภูมิพระร่ วง ตอนมนุสภูมิ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน มีค่าเท่ากับ 80.33/83.67 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.15
ภัทราภรณ์ สื บจากอินทร์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง สร้างคาในภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
เทพินทร์ พิทยา อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง การสร้างคาในภาษาไทย มีค่า 80.25/80.67 ซึ่ งถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ (2554: ง) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง คาและการสร้างคา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุราชประสิ ทธิ์
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คาและการสร้างคา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.12 / 83.22 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คาและการสร้างคา สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คาและ
การสร้างคา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับมาก
เกรี ยงศักดิ์ รอดเล็ก (2555: ง) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เสภาเรื่ อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวาย
ฎีกา พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เสภาเรื่ อง ขุนช้างขุนแผน ตอน
ขุนช้างถวายฎีกา มีค่าเท่ากับ 80.00/83.33 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77
ปิ ยวัช สี กนั หา (2557: ง) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ อง
คายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย เท่ากับ 81.15/85.10
2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
งานวิจัยต่ างประเทศ
อะบูลมั (Abuloum. 1998: Abstract) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้เวิร์ลไวด์เว็บ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อศึกษาว่าเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อนหรื อไม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ รี ยน 115 คน ผูส้ อน 2 คน โดยออนไลน์การสอนที่http://unl. edu.
tcweb/Course/359Site/359Page.html ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน การออกแบบการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสาคัญ เช่น วิธีการใช้ที่ง่าย ความดึงดูดใจ จะช่วยให้การเรี ยนการสอนประสบความสาเร็ จ
และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนไม่พึงพอใจจาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตคือ เวลาในการตอบสนองของระบบ
กาตัน (Gaton. 1999: 98) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ ผลของอินเทอร์ เน็ต เพื่อการเรี ยนการสอนในการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยการฝึ กหัดให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตในการส่ งงานในระดับอุดมศึกษา
ซึ่ งการใช้เทคโนโลยีนอกจากจะสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ให้กบั การเรี ยนแบบปกติแล้ว ยังเป็ นการขยาย
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ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป นัน่ คือ อินเทอร์ เน็ตที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางใน
มหาวิทยาลัยในระดับชาติ การวิจยั นี้ใช้เวลาศึกษาข้อมูล 2 ภาคเรี ยนของการศึกษาทางไกล ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและเจตคติที่มีต่อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา 2 กลุ่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของกลุ่มที่เรี ยนผ่านทางไกลกับกลุ่มที่เรี ยนแบบปกติไม่แตกต่างกัน แต่เจตคติของนักเรี ยนกลุ่มทดลองนั้น
เป็ นไปในทางที่ดีเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการใช้อินเทอร์ เน็ตในการเรี ยน
การสอนว่า ผูเ้ รี ยนเป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิ ในขณะที่ผสู ้ อนทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนผูแ้ นะนาที่คอยเตรี ยมทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่าย
ซู (Su. 1999: Abstract) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ในไต้หวัน พบว่า การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต มีผลในทางที่ดีต่อเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ และพบว่า นักเรี ยนชายมีเจตคติ
ในทางที่ดีต่อการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมากกว่านักเรี ยนหญิง
ทราน (Tran. 2001: 4194-A) ได้ศึกษาเรื่ อง การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตารางการคูณสาหรับเด็ก
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการคิด พบว่า ผูว้ จิ ยั ได้นาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาใช้ในการแก้ปัญหาในการคิด
ช่วยเชื่อมโยงเนื้ อหากับเข้ากับคอมพิวเตอร์ มีการแสดงการปรับปรุ งสถิติในเรื่ อง การคูณ และผล
การประเมินการสารวจการนาคอมพิวเตอร์ มาช่วยสอนเชื่ อมโยงกับวิชาคณิ ตศาสตร์ มีประโยชน์แก่
ผูเ้ รี ยน และให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้มากขึ้น
เอสกานาซิ (Eskanazi. 2001: 62-76)ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการออก
เสี ยงภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FLUENCY ซึ่งมหาวิทยาลัย Camegie Mellon university สร้างขึ้น
โดยสามารถวิเคราะห์เสี ยงพูดผูเ้ รี ยนด้วยภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง และภาษาต่างประเทศกับ
เสี ยงของเจ้าของภาษา ผลการทดลองปรากฏว่า โปรแกรมสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนา
การออกเสี ยงสาเนียงของภาษาต่างประเทศได้ดีข้ ึน
ดัน (Dunn. 2002: Abstract)ได้ศึกษาเรื่ อง การสารวจผลกระทบของการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาการอ่านกับการสอนปกติที่มีต่อนักเรี ยนซึ่ งเข้าเรี ยนใหม่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา พบว่า นักเรี ยนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนจากแบบทดสอบแบบหลัง
การทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาการอ่านหนังสื อการ
จัดการเรี ยนการสอนอีกวิธีหนึ่ง สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการอ่าน จากการวัดด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน
สมิธ (Smith. 2005: Online)ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านและ
จังหวะในการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับการสอน
ที่ไม่กาหนดให้เป็ นกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน) กับกลุ่มทดลอง
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ได้รับทดลองโดยใช้ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์แบบ Music Acc 2 ในระหว่างการทดลอง พบว่า นักเรี ยน
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนหลังทดลองสู งกว่าคะแนนก่อนการทดลอง แต่นกั เรี ยนทั้ง
2 กลุ่ม มีคะแนนในห้องเรี ยนไม่แตกต่างกัน นักเรี ยนที่มีรูปแบบการคิดพึ่งตนเองมีคะแนนมากกว่า
นักเรี ยนที่มีรูปแบบการคิดพึ่งคนอื่น
เมน์โบรคเคอร์ (Menebroker. 2005: 1136) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาเพื่อทดสอบพื้นฐาน
ด้านการใช้ไวยากรณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมเพื่อทาการศึกษากับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ผลจากการศึกษาพบว่า คะแนนก่อนเรี ยนและคะแนน
หลังเรี ยนด้านการใช้ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
จากที่ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้วา่ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ที่มีการเชื่ อมต่อเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ซึ่งการจัดการเรี ยนในรู ปแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ผา่ นทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะช่วย
อานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยน ในด้านของบทเรี ยนมีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะทา
ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้น การเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ยังตอบสนองความต้องการของการเรี ยนรายบุคคลได้ ทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ (Life Long
Learning) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ผูศ้ ึกษาจึงได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง
ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80

