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การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร
ผศ.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย1
การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนั้นประชากรและประเทศจะตอง
พัฒนาใหทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดการศึกษาในทุกระดับไดนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามา
แกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (วรวิทย นิเทศศิลป. 2543:1) รวมทั้งการนําเอาบทบาทของ
คอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการศึ ก ษาและรั ฐ บาลได กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนในหลั ก เกณฑ ก ารดํ า เนิ น การจั ด หา
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในหนวยงานและสถาบันการศึกษาของรัฐ (ถนอมพร ตันพิพัฒน. 2539:1)
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพคือ สื่อการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอนมีสวนชวยทําใหประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี สื่อจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัยกับเหตุการณ สิ่งแวดลอมของสังคมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาและกํ า หนดไว ว า ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ด า นผู ผ ลิ ต และผู ใ ช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาเพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต ทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการสรางสื่อและการใชสื่อมีหลายวิธีและหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการสรางสื่อการ
เรียนการสอนที่นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอรมาใชงาน การใชสื่อที่นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอร
มาใชงานนั้นเปนการประยุกตการใชคอมพิวเตอรกับการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นและ
นําไปใชกับคอมพิวเตอรนี้ เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ ซีเอไอ (CAI : Computer-Assisted
Instruction) (Burke. 1982:1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้นําไปใชกับคอมพิวเตอรเปนตัวกลางแทนสิ่งพิมพ
หรือสื่อประเภทอื่น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับไดวาเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง แต
คอมพิวเตอรจะสามารถทํางานไดยอมขึ้นอยูกับผูเขียนโปรแกรมวาไดเขียนลําดับการควบคุมการทํางานไว
อยางไร (ชูศรี ยินดีตระกูล. 2530:3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมไดเปนเพียงการเรียนโดยการรับรูจาก
1

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 2(4) : July – December 2010

45

ผูสอนเหมือนการเรียนทั่วไป เพราะผูเรียนจะแสวงหาความรูดวยตนเอง เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ถูกสรางขึ้นไมมีผูสอนที่ใหความรูเหมือนกับการศึกษาในหองและที่สําคัญบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถสรางสถานการณเหมือนจริงได จึงเปนเครื่องมือที่นําไปใชในกระบวนการเรียนรูไดดี ทั้งนี้การที่ผูเรียน
มีความสามารถในการเรียนรู จะทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่มีคุณสมบัติสําคัญหลายประการที่เหมาะจะเปนสื่อหลักที่ใชในการศึกษาไร
พรมแดน กลาวคือสามารถใชเปนสื่อประสมควบคูกับสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นเพื่อประโยชนในการเรียนรูและ
เพื่อใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถตอบสนองตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง(Child Center)โดยผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง สวนผูสอนเปนเพียงผูใหคําแนะนํา
แกปญหากระตุนใหผูเรียนทํากิจกรรมและสรุปบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํามาใชในการ
สอนเสริม การสอนแทนในกรณีที่ผูสอนไมอยู ขาดแคลนผูสอน การเรียนนอกเวลาหรือการทบทวนเนื้อหาที่
ผูเรียนเรียนผานมาแลวในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549โดยเฉพาะในสายอาชีพที่
เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสนั้น มีการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลวนแตตองเรียนในเรื่อง
การใชเครื่องมือวัด เชน วิชาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 วิชาทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส 1
วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เปนตน เพราะการใชงานเครื่องมือวัดนั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพทางชาง เชน ชางไฟฟา ชางซอมโทรทัศน ชางเทคนิคในสถานประกอบการสําหรับชางแลว
เครื่องมือวัดมีความสําคัญในการวิเคราะหการทํางานของวงจรและระบบ เพื่อใหทราบถึงปริมาณหรือคาตางๆที่
เกิดขึ้น มนุษยเปนผูประดิษฐและคิดคนเครื่องมือวัดขึ้นมาเพื่อเปนสื่อแทนมนุษย เนื่องจากไมสามารถทราบคา
เหลานั้นเพียงประสาทสัมผัสเพียงอยางเดียว แมวามนุษยจะมีขีดความสามารถสูงแตมีขอบเขตจํากัดทางดานการ
วัด มนุษยมีขีดจํากัดในการรับรูและบอกปริมาณทางไฟฟาที่มองไมเห็น ดังนั้นมนุษยจึงตองอาศัยตัวกลาง
ถายทอดสิ่งที่ตองการจะใหรูเขามาอยูในรูปที่มนุษยสามารถรับรูได (เอก ไชยสวัสดิ์. 2534:1)จึงจําเปนตองอาศัย
ปรากฏการณทางกายภาพ เพื่อเปลี่ยนปริมาณเหลานั้นใหเปนปริมาณที่เราสามารถรับทราบไดโดยประสาท
สัมผัส (อาภรณ เกงผล และโอซามุ นิชิโนะ. 2537:1) เชน ปริมาณไฟฟากระแสตรงโดยการใชเครื่องวัดไฟฟา
กระแสตรง (Direct Current Ammeter) ปริมาณของแรงดันไฟฟากระแสสลับโดยการใชเครื่องวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ (Alternative Current Voltmeter) เปนตน มัลติมิเตอร (Multimeter) หรือเรียกยอวา VOM (Volt
Ohm − Milliamp meter) เปนเครื่องมือสําหรับชางทุกๆคนและเปนอุปกรณชนิดแรกที่ชางจะตองเรียนรู (สญชัย
อึ้งสมรรถโกษา และยุทธพงศ ฉัตรกุลกวิน. 2546:426) มัลติมิเตอรที่ใชกันทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ อนาลอก
มัลติมิเตอร (Analog Multimeter) และดิจิตอล มัลติมิเตอร (Digital Multimeter) โดยอนาลอก มัลติมิเตอร
โดยทั่วไปจะเรียกวามัลติมิเตอรแบบเข็ม เปนเครื่องมือวัดทางไฟฟาที่ใชหลักการอยางเดียวกับเครื่องวัดชนิด
ขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coil) สรางขึ้นเพื่อใหความสะดวกในการใชงานและเปนเครื่องมือวัดปริมาณทาง
ไฟฟาหลายประเภทรวมอยูในเครื่องเดียวกัน โดยทั่วไปแลวมัลติมิเตอรสามารถใชวัดปริมาณตางๆ เชน ความ
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ตางศักยกระแสตรง (DC voltage) ความตางศักยกระแสสลับ (AC voltage) ปริมาณกระแสตรง (DC current)
ความตานทานไฟฟา(Electrical resistance) นอกจากนี้มัลติมิเตอรยังมีความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา เชน การตรวจสอบอุปกรณในการสรางโครงงาน การซอมโทรทัศน การซอมวิทยุ
รวมทั้งการซอมเครื่องใชทั้งไฟฟาและดานอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การตรวจสอบอุปกรณจึงเปนงานหนึ่งที่ชาง
อิเล็กทรอนิกสทุกคนตองศึกษาใหเกิดความรู ความชํานาญ เพื่อสามารถบอกไดวาอุปกรณใดชํารุดหรือเสียหาย
แตเนื่องจากมัลติมิเตอรเปนเครื่องมือวัดที่มีความซับซอนเกี่ยวกับการใชงาน ตองใชเวลาในการศึกษาการใช
งานและยากตอการจดจํา ผูเรียนจํานวนไมนอยไมสามารถใชงานมัลติมิเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ปญหาในการศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร กลาวคือ นอกจากจะรับฟงคําบรรยายและทํา
แบบทดสอบจากผูสอนที่แนะนําเพียงอยางเดียวโดยผูเรียนไมมีโอกาสที่จะทบทวนเนื้อหาที่ยังไมเขาใจเมื่อ
ผูสอนๆผานไปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนทําความเขาใจไดดวยตัวเองและยังสามารถชวย
ใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาตางๆ ดวยตนเองอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

สมมติฐานการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีประสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑ 80/80

ความสําคัญของการวิจัย
1.ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง
การใชงานมัลติมิเตอร ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในบทเรียน
2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่นตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เนื้อหาวิชาที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและ
การใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร แบงเปนหัวขอดังนี้
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2.1 ความรูทั่วไปของมัลติมิเตอร
2.2 การใชงานมัลติมิเตอรวัดอุปกรณอิเล็กกทรอนิกส
3. การวิจัยครั้งนี้ทําการวิจัยในภาคเรียนที่ 1/2552
4. ตัวแปรที่ทําการวิจัย
4.1 ตัวแปรอิสระไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
และการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร
4.2 ตัวแปรตามไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 65581601 เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร ไมต่ํากวาเกณฑ 80/80

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร

ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การสร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนจะต อ งผ า นกระบวนการพั ฒ นาเพื่ อ ให ไ ด บ ทเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับผูเรียน โดยกระบวนการพัฒนาดังกลาว อาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มากมายเพื่อนําไปสูการสรางบทเรียนใหมีคุณภาพ ไดแก
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร
1.1 ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตรมาจากคําในภาษาอังกฤษวา Curriculum มาจากคําในภาษาละตินวา Currere แปลวา
ทางวิ่งหรือลูที่นักวิ่งวิ่งเขาสูเสนชัย (Das.R.C. et al NCERT. 1984 :4) นักการศึกษาใหความหมายไวดังนี้
หลักสูตร คือ ประสบการณที่จัดใหผูเรียน เพื่อใหมีพัฒนาการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
(ธํารง บัวศรี. 2545 : 4)
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณท่ีผูเรียนไดรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให
ผูเรียนมีพัฒนาการทั้งในดานรางกาย สังคม ปญญาและจิตใจ (Crow and A.W.Crow. 1962 : 250)
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1.2 องคประกอบของหลักสูตร
ความหมายของหลักสูตรนอกจากจะชี้ใหเห็นวามีสาระสําคัญอะไรและความหมายอยางไร
แลว ยังชี้ใหเห็นวาจะตองมีองคประกอบที่สําคัญและจําเปนอยางไร เห็นไดวาในแบบหรือแปลนบานหรือพิมพ
เขียวบาน จะมีองคประกอบที่สําคัญ เชน ฐาน ราก เสา พื้น ฝา เพดาน เปนตน องคประกอบที่สําคัญของ
หลักสูตรมีดังนี้ (ธํารง บัวศรี. 2545 : 8)
1.2.1 เป า ประสงค แ ละนโยบายทางการศึ ก ษา หมายถึ ง สิ่ ง ที่ รั ฐ ต อ งการตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
1.2.2 จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนหลังจากเรียนจบ
ในหลักสูตรนี้ไปแลว
1.2.3 รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา
หรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ
1.2.4 จุดประสงคของวิชา หมายถึง ผลที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูหลังจากที่ไดเรียนวิชานั้น
1.2.5 เนื้อหา หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถที่ตองการให
มีรวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ
1.2.6 จุดประสงคของการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและ
ความสามารถหลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว
1.2.7 ยุทธศาสตรการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมี
หลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู
1.2.8 การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนและหลักสูตร
1.2.9 วัสดุและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารสิ่งตีพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน
เปนตน และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่นๆ ที่ชวยสงเสริม
คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน
1.3 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2549 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2549 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวาผูที่จะเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมวิชา คือ
สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายชางอุตสาหกรรมหรือสายวิทยาศาสตร หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสหรือไฟฟา มีจุดประสงคเฉพาะ ดังนี้
1.3.1 เพื่อใหไดเรียนรูเทคโนโลยีดานวิชาการทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอที่ จะประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.3.2 เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ตั ว และติ ด ตามในด า นความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและสามารถนํามาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อใหมีพื้นฐานความรูทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอที่จะศึกษาวิชาการนี้ตอไป
1.3.4 เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ตั ว และติ ด ตามในด า นความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและสามารถนํามาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนตลอดหลักสูตร สําหรับภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษาภาคการศึกษาละ
ไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอนใหมีระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวน
เทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติ ผูศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ป ตองมีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา 14 ภาค
การศึกษาและไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
1.4 ความหมายของการวิเคราะหหลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตร คือ การศึกษารายละเอียดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีระบบหลักเกณฑดวย
ความระมัดระวัง มีเหตุผลและมีเทคนิค ใหความสนใจตอรายละเอียดโดยวางแผนอยางเปนระบบที่ชัดเจน
พยายามรวมรวมขอมูลใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดกอนการตัดสินใจ มีวิธีการใชเกณฑหรือกรอบของการ
วิเคราะหเขามาจําแนก สิ่งที่เราตองการศึกษาวิเคราะหใหชัดเจนขึ้นตอการตรวจสอบสิ่งตางๆอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ ซึ่งสามารถทําไดในระดับกลุมยอยตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เกณฑที่เรานํามาใชเพื่อจําแนก อาจจะเปน
เกณฑตามธรรมชาติ เชน เพศ น้ําหนัก ความสูง เปนตน สวนเกณฑที่ไดจากแนวคิด กฎ ทฤษฎี หลักการ ซึ่งเปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เชน ความรู ความสามารถ สติปญญาและบุคลิกภาพ เปนตน (วิชัย วงศใหญ. 2537 : 219)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
หลักการและเหตุผลของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่นําไปสูการจัดการเรียนการ
สอน (ชัยยงค พรหมวงค สมเชาว เนตรประเสริฐ และสุดา สินสุกุล. 2520 : 140-143) ประกอบดวย
2.1.1 ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยคํานึงถึงความตองการ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนเปนสําคัญ โดยเอกัคตาบุคคลมีความแตกตางกันหลายดาน กลาวคือ ความสามารถ สติปญญา ความ
สนใจ รางกาย อารมณ สังคมและอื่นๆ การยึดหลักความแตกตางเหลานี้มาใชในกระบวนการการเรียนรูทําได
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล
หรือการศึกษาตามเอกัตภาพ การศึกษาโดยเสรีหรือการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งลวนเปดโอกาสใหผู เรียนมีอิสระใน
การเรียนตามสติปญญา ความสามารถ ความสนใจ โดยครูแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม
2.1.2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปจากเดิมที่เคยยึดผูสอนเปนแหลง
ความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนดวยการใชแหลงความรูจากสื่อการสอนแบบตางๆ กัน
แทนซึ่งประกอบดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการ การนําสื่อการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงเนื้อหาและประสบการณ
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ตามหนวยการสอนของวิชาตางๆ ซึ่งนิยมจัดอยูในรูปของชุดการเรียนการสอน โดยวิธีนี้ผูสอนจะเปนผูถายทอด
ความรูเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมดหรือผูเรียนจะตองทําการศึกษาเองจากการสอนโดยผูสอนเปนผูชี้ทาง
2.1.3 การใชโสตทัศนูปกรณที่เปนวัสดุอุปกรณและกระบวนการ ไดแก การทดลอง การสาธิต
และกิจกรรมตางๆเปนการเปลี่ยนบทบาทของสื่อที่เคยใหครูเปนผูใชในการสอนมาเปนการผลิตสื่อที่ทําให
ผูเรียนสามารถทดลองใชใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง
2.1.4 ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับสิ่งแวดลอมเปนการ
คํานึงถึงกระบวนการกลุมและแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร นําไปไวในรูปของชุดการสอน
2.1.5 การจัดสภาพแวดลอมกับการเรียนรู โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนการจัดการ
สอนแบบโปรแกรม หมายถึงระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง ทําให
ทราบวาการตัดสินใจหรือทํางานของตนถูกหรือผิด มีการเสริมแรงบวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจเมื่อทําถูกหรือ
คิดถูกและคอยๆ เรียนรูไปทีละขั้นตามความรูความสามารถของตนเองโดยไมมีใครบังคับ
2.2 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อหลัก
2.2.1 การสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อหลัก (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543 :
53) มีวัตถุประสงคจะมุงเนนการสอนแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดของนักจิตวิทยาเชิงทดลองในกลุมมนุษยนิยมที่เนนความเปนกันเองระหวางผูสอน ผูเรียนและไม
เครงเครียด เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค ใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่
สนใจและใชเวลาเรียนเต็มที่ เนนกิจกรรมแบบความรวมมือกันของกลุมมากกวาแบบแขงขันใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเจตคติและพัฒนาความรู
2.2.2 การสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อหลัก (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543:
54-57) มีวิธีที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสภาวการณในการสอน โดยวิเคราะหเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชา
หรือวัตถุประสงค ตอจากนั้นจึงทําการวิเคราะหในรายละเอียดที่แบงเปน 2 ดาน คือ การวิเคราะหผูเรียนและการ
วิเคราะหเนื้อหา
2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก
2.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนเครื่องมือที่จะตองผานกระบวนการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด เพื่อที่จะรับประกันวาสามารถนําไปใชไดแลวชวยใหผูเรียนไดรับความรูและ
พัฒนาความสามารถตรงตามวัตถุประสงคของการสอน
2.3.2 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่จะตองผานการทดสอบหาคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามเกณฑมาตรฐาน โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษาหรือ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3.3 แบบประเมินพฤติกรรมเชิงความรู แบงออกเปน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ใชสําหรับประเมิน
กอนสิ้นสุดการเรียนกับฉบับที่ใชประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียน แบบประเมินทั้งสองแบบนี้ เปนเครื่องมือที่
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สรางขึ้นใหครอบคลุมวัตถุประสงคและผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง ตลอดจนการทดลองใชเพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น อํานาจจําแนกและความยากงาย ใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกอนจะนํามาใชเปนแบบประเมิน
พฤติกรรมเชิงความรูสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3.4 แบบวัดพฤติกรรมเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับตรวจสอบพฤติกรรมดานเจตคติที่ผูเรียนมี
ตอเนื้อหาหรือความคาดหวังที่ผูเรียนตั้งไว วาตนจะไดรับความรูหรือมีพัฒนาการอยางไรเมื่อใชบทเรียนเรื่อง
นั้น แบบวัดพฤติกรรมที่ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพแลวสามารถนําไปใชประเมินความพรอมกอนเรียน
แทนการใชวิธีทดสอบกอนบทเรียนได เพราะคะแนนที่ไดจากการทําขอสอบกอนการเรียนไมใชตัวชี้วัดระดับ
ความรูหรือเจตคติของผูเรียนที่มีตอเรื่องที่จะเรียนไดและคะแนนดังกลาวไมใชเกณฑที่จะบงบอกความพรอมที่
จะเรียนหรือการมีความรูในเรื่องที่จะเรียนตามหลักการทางจิตวิทยาการศึกษาในกลุมมนุษยนิยมและกลุมปฏิบัติ
นิ ย ม เนื่อ งจากคะแนนสวนต า งจากการทดสอบกอ นเรียนกั บ คะแนนหลังจากการเรียนจะมีค วามหมายที่
แตกตางกัน
2.3.5 แบบปฏิบัติกิจกรรมเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดลองหรือฝกปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน การจัดใหมีแบบฝกปฏิบัติในบทเรียนจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะบางอยาง
หรือใชทดสอบความเขาใจของผูเรียนได ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามใชความสามารถของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น ตองวิเคราะหใหไดเกณฑที่สามารถวัดพฤติกรรมเชิงความรูของผูเรียนอยางนอยในระดับที่ยอมรับได
3. สื่อการสอน
3.1 ประเภทของสื่อ นักการศึกษาแบงประเภทของสื่อโดยใชหลักเกณฑตางๆเปนหลัก (กฤษมันต
วัฒนาณรงค. 2536 : 57-59) เชน ลักษณะการใชงาน ลักษณะทางกายภาพและลักษณะของการเรียนรูของมนุษย
ในรูปของกรวยประสบการณ ซึ่งเปนผลงานการศึกษาของเอ็ดการ เดล (Edgar Dale) นอกจากนี้ยังจําแนกตาม
แหลงที่มาของความรู การแบงตามลักษณะการใชงาน ไดแก ประเภทใชเครื่องฉาย เชน เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องฉายภาพโปรงใส เครื่องฉายสไลด เครื่อ งฉายภาพโทรทัศ น ประเภทไมใชเครื่องฉาย เชน ภาพนิ่ง
แผนภูมิ แผนภาพ หุนจําลอง ของจริงและประเภทเครื่องเสียง เชน เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ แผนเสียงและเทป
เสียง การแบงตามลักษณะทางกายภาพและลักษณะของการเรียนรูของมนุษยในรูปของกรวยประสบการณ ซึ่ง
เอ็ดการ เดล จําแนกไว 11 ขั้น สามารถแบงได 3 ประเภท คือ
3.1.1 สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่บรรจุสารหรือความรูอยูในตัว แบงยอยเปน 2 ประเภท
คือ สื่อวัสดุที่ตองใชกับอุปกรณอื่นจึงสามารถถายทอดสารหรือความรูใหผูเรียนได เชน แผนเสียง ฟลม
ภาพยนตรและสื่อวัสดุที่ไมตองรวมใชกับอุปกรณอื่น สามารถถายทอดหรือใหความรูแกผูเรียนได เชน แผนภูมิ
หุนจําลอง เปนตน
3.1.2 สื่อประเภทอุปกรณ เปนสิ่งที่เปนตัวผานใหสารหรือความรู ความรูที่อยูทั้งภายในวัสดุ
และอยูในรูปของจริงหรือสถานการณจริงไดถายทอดออกมาใหผูเรียนไดเรียนรู
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3.1.3 สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ เปนสื่อในลักษณะนามธรรมเปนแนวคิดหรือกระบวนการ
จัดระบบเงื่อนไขหรือสถานการณในการเรียนรูซึ่งอาจจะรวมหรือไมรวมเอาสื่อวัสดุหรืออุปกรณมาประกอบ
ชวยใหกระบวนการดําเนินไปได
3.2 การจําแนกสื่อตามทรัพยากรการเรียนรู สามารถแบงไดเปน 6 แบบ ไดแก
3.2.1 คน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ เริ่มตั้งแตครูและบุคลากรในสถานศึกษาจนถึงบุคคล
ในสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ
3.2.2 วัสดุ ทั้งที่บรรจุเนื้อหาวิชาการและเพื่อการบันเทิง สามารถนํามาเปนแหลงวิชาการได
3.2.3 อาคารสถานที่ อาจเปนในรูปของสนามกีฬา ตัวอาคาร หองประชุมและสถานที่สาธารณะ
ตางๆที่สามารถนํามาใชประโยชนทางการศึกษา
3.2.4 เครื่องมือและเครื่องใช นอกจากเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณแลวเครื่องใชสํานักงาน
และงานอุตสาหกรรมหรือกอสราง เริ่มตั้งแตเครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร จนถึงฆอน ไขควงและตะปู
สามารถสรางประสบการณในการเรียนรูไดทั้งสิ้น
3.2.5 กิ จ กรรมอาจจะเป น การจั ด ขึ้ น ร ว มกั บ แหล ง วิ ช าการอื่ น ๆหรื อ วิ ธี ก ารเรี ย นที่ มี วั ต ถุ
ประสงคเฉพาะ ไดแก การสอนแบบโปรแกรม ทัศนศึกษา การเลนเกมส เปนตน
3.2.6 ธรรมชาติ สิ่งที่มีอยูและเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของสถานการณ วัตถุและลักษณะทาง
ภูมิศาสตรเปนแหลงความรูที่สามารถนํามาใชเปนสื่อการสอนได
3.3 ประโยชนของสื่อในทางการศึกษา การใชสื่อการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนดวยเหตุผล 6 ประการ คือ
3.3.1 สื่อการสอนจะกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน
3.3.2 สื่อการสอนทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น
3.3.3 สื่อการสอนสามารถเอาชนะเวลา สถานที่และระยะทางได
3.3.4 สื่อการสอนสามารถยอขนาดวัตถุที่ใหญเกินกวาของจริงๆ มาประกอบการสอนได
3.3.5 สื่อการสอนทําใหนกั เรียนจดจําสิ่งที่ควรจดจําไวไดนานมาก
3.3.6 สื่อการสอนมีสวนเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียนอยางยิ่ง
3.4 การเลือกสื่อการศึกษา สื่อจะใหประโยชนอยางมากถามีการใชอยางถูกตองเหมาะสมกับเนื้อหา
ของวิชา เวลาและสถานที่ในการเลือกสื่อมาใชในการเรียนการสอนนั้น ผูสอนตองพิจารณาสิ่งตางๆ ดังนี้
3.4.1 จุดมุงหมายของการเรียนการสอน ซึ่งแยกออกเปนจุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมาย
เฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3.4.2 วิธีสอน สื่อจะนําไปใชในขั้นใดของการสอน เชน ขั้นนําสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอน
และกิจกรรม ขั้นสรุปบทเรียนหรือขั้นสรางเสริมประสบการณเพิ่มเติมนอก เหนือจากจุดมุงหมาย
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3.4.3 ธรรมชาติของสื่อ สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก ไดแก ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละชนิด
แตละประเภทจะใหระดับขั้นของความสมจริงในดานรูปธรรมแตกตางกัน เหมาะสมกับสถานที่ใชสื่อตางกัน
3.4.4 ฝายชวยเหลือและสงเสริมการใชสื่อ การใชสื่อประเภทวัสดุและสื่อประเภทอุปกรณนั้น
มีสิ่งที่ควรคํานึงคือ การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาการใชทั้งในดานเทคนิคการทํางานของสื่อและเทคนิคการใชให
เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนฝายชวยเหลือและสงเสริมการใชสื่อถาขาดฝายชวยเหลือและ
สงเสริมการใชสื่อแลวโอกาสในการใชสื่อประเภทวัสดุและสื่อประเภทอุปกรณอาจมีอุปสรรค
3.5. สื่อประสม (Multimedia) สื่อประสมเปนการใชสื่อหลายชนิดในการสอนหรือการนําเสนอ
สารต อ ผู เ รี ย นหรื อ ผู รั บ สื่ อ ประสมในความหมายเดิ ม หมายถึ ง การใช สื่ อ ที่ มี อ ยู ใ นลํ า ดั บ ขั้ น ของกรวย
ประสบการณหรือสื่อแบบดั้งเดิมตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อประสมในปจจุบัน
เปนผลมาจากการรวมเทคโนโลยีตางๆ เชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี ดานการจัดระบบขอ มูล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร สื่อประสมเปนสื่อสมัยใหมที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง สื่อ
ประสมไดใชคอมพิวเตอรนําขอความ ภาพและเสียงในรูปแบบตางๆ ซึ่งถูกบันทึกไวในรูปของขอมูลแสดงผล
แลวแปลงกลับเปนขอความ ภาพและเสียงทางจอภาพและลําโพงผสมกัน รวมทั้งการควบคุมการแสดงผลของ
สื่อเหลานั้นโดยโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร ทําใหสื่อเหลานั้นมีลักษณะพิเศษขึ้น
4. ความรู เ กี่ ย วกั บ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เป น ผลผลิ ต ของการพั ฒ นาอุ ป กรณ ด า น
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถนํามาใชงานตามวัตถุประสงคของผูใชดวยคําสั่งที่สรางขึ้น นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน
อุปกรณชนิดหนึ่งที่ใชในการสอนไดดวย ความสามารถของคอมพิวเตอรยังเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและ
โตตอบกับผูเรียนไดดวย (กฤษมันต วัฒนาณรงค. 2536 : 136)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสอน ใหความสําคัญที่ตัว
ผูเรียน นิยมใชกันในประเทศสหรัฐอเมริกา (พิทักษ ศีลรัตนา. 2531 : 37-41)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทั่วไปจะเรียกวา “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ
“บทเรียนซีเอไอ” มีความหมายวาเปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวย
ถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน ปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียกคอมพิวเตอรชนิดนี้วา “บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน” บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรในการ
นําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตางๆที่ทําการบันทึกไว (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543:10)
คอมพิวเตอรที่นํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนสามารถติดตามและควบคุมกระบวนการเรียน
การสอนและการพัฒนาไปสูความสําเร็จของผูเรียนแตละคน(กฤษมันต วัฒนาณรงค.2536:139)โดยคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2542 : 8) เรียกวา4I คือ1) ตองมีเนื้อหา
สาระสําคัญ (Information) 2) ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Individualized) 3) ตองมีการโตตอบ
ระหวางผูใชกับบทเรียนได (Interactive) และ 4) ตองใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรูปแบบหนึ่งของบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม โดย
ใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนตัวแทนสิ่งพิมพหรือสื่อประเภทอื่นนั่นคือ บทเรียนมีหลักการเดียวกับบทเรียน
โปรแกรม แตคอมพิวเตอรชวยสอนมีศักยภาพเหนือกวาบทเรียนโปรแกรมแบบอื่น เพราะแกไขขอบกพรองของ
โปรแกรมได เชน ความเร็วในการนําเสนอ การซอนคําถาม การเสริมแรง เปนตน (มะลิ จุลวงษ. 2535 : 26-27)
4.1 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (บูรณะ สมชัย. 2538 : 28-32) สามารถจําแนกได 7
ประเภทดังนี้
4.1.1 แบบฝกทักษะและแบบฝกหัด เปนลักษณะบทเรียนโปรแกรมที่สามารถเลือกบทเรียนที่จะ
เรียนไดตามระดับความสามารถของผูเรียน มีแบบฝกหัดใหทําเพื่อทดสอบระดับความรูและสามารถทบทวน
บทเรียนไดเมื่อยังไมเขาใจหรือมีความรูไมเพียงพอ
4.1.2 แบบเจรจา เปนลักษณะพูดคุยได โตตอบได ใชในการเรียนดานภาษาหรือกับนักเรียน
ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนตน เปนตน
4.1.3 แบบจําลองสถานการณ ใชกับการเรียนที่เรียนกับของจริงไดยากหรือเสี่ยงอันตราย เชน
จําลองการเรียนการบิน การเดินทางในอวกาศ เปนตน
4.1.4 เกมส เปนการเรียนรูจากเกมสที่จัดทําดวยคอมพิวเตอร เชน เกมสตอภาพ เกมสตอคําศัพท
เกมสทางคณิตศาสตร เปนตน
4.1.5 การแกปญหาตางๆ เปนการเรียนที่ใหคอมพิวเตอรสุมขอมูลมาแลวใหนักเรียนวิเคราะห
หรือแกปญหา เชน วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร เปนตน
4.1.6 การคนพบสิ่งใหมๆ เปนการจัดสถานการณขึ้นแลวใหนักเรียนคนหาขอเท็จจริง เชน
ผสมพยัญชนะหรือคําศัพท โดยคอมพิวเตอรจะบอกความหมายคําตรงขาม คําใกลเคียง เปนตน
4.1.7 การทดสอบ เปนการทดสอบความรูและความสามารถของผูเรียนโดยคอมพิวเตอรจะจัด
ขอสอบใหและทําการประมวลผลทันที เชน การทดสอบพื้นฐานความรู การทดสอบไอคิว (I.Q.) เปนตน
4.2 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรูปแบบพื้นฐานที่สามารถแบงไดดังนี้
4.2.1 บทเรียนโปรแกรมเชิงเสน ประกอบดวย กรอบ ซึ่งแบงเปนหนวยเล็กๆ จากงายไปหายาก
ผูเรียนทุกคนจะไดเห็นขอความเดียวกัน ตามลําดับเหมือนกันและตอบคําถามเดียวกัน
4.2.2 บทเรียนโปรแกรมแบบกระโดด มีลักษณะคลายกับบทเรียนโปรแกรมเชิงเสน แตกตาง
ตรงที่เมื่อผูเรียนถูกทดสอบแลว ถาตอบถูกโปรแกรมจะขามกรอบบางกรอบไป แตถาตอบผิดก็จะไมมีการขาม
4.2.3 บทเรียนแบบสาขา เปนบทเรียนชนิดที่คํานึงถึงความแตกตางและความคิดของแตละคน
เปนสําคัญ โดยใหมีการทดสอบผูเรียนอยูเสมอเพื่อที่จะไดนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหแลวเลือกบทเรียนให
เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน การจัดกรอบของบทเรียนจะตองมีการกําหนดความเชื่อมโยงระหวางกรอบอยาง
เหมาะสมและเปนขายงานตามความสามารถของการเรียนรู
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4.2.4 บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาวงจรยอนกลับ มีลักษณะเปนบวงแตกสาขามาจากกรอบยืน
เมื่อศึกษากรอบสาขาแลวจะวนกลับสูกรอบยืนเดิม แลวจึงเรียนกรอบยืนตอไป จํานวนสาขาในบวงจะมีตั้งแต
2 สาขาขึ้นไป
4.2.5 บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาวงจรเดินหนา เปนบทเรียนโปรแกรมเดินหนาที่ผูเรียนจะ
เรียนในกรอบที่ 1 แลวตอบคําถาม ถาผานก็สามารถไปเรียนในกรอบที่ 2 ได แตถาตอบผิดก็ตองไปเรียนกรอบ
สาขาที่ 2 ใหผานในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ
4.2.6 บทเรียนโปรแกรมแบบสาขากระโดดขามไปกลับ การแตกสาขาในลักษณะกระโดดขาม
ไปกลับเปนการแตกสาขาทับกรอบยืนหลายๆกรอบ เมื่อเขาใจกรอบเริ่มตนแลวถาไมสามารถเรียนตอไดก็
จําเปนตองถอยกลับมาเรียนกรอบที่ 1 อีกครั้ง เพื่อเสริมความรู ทําเชนนี้ไปจนจบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใ ชเพื่อ ดําเนิ นการวิจัย ประกอบดวย บทเรีย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอนและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและ
การใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีขั้นตอนการจัดทําดังตอไปนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีรายละเอียดการสรางดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พุทธศักราช 2549 เพื่อ ทําความเขาใจวัตถุ
ประสงค ของ วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1
1.2 วิเคราะหเนื้อหา กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม หัวขอเรื่องที่ใชสอนและจัดทําแผนการ
สอน โดยเลือกเนื้อหาเรื่องการใชงานมัลติมิเตอร เนื่องจากเปนเนื้อหาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามา
เขียนเปนบทเรียนแบบสาขา จัดทําเปนบทอธิบายเปนกรอบ พรอมกับขอความ รูปภาพคําบรรยายของเนื้อหา
ทั้งหมด
1.3 นําเนื้อหาของวิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงาน
มัลติมิเตอร แยกแยะเปนหนวยยอยและออกแบบที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ
ตรวจสอบแกไขปรับปรุง
1.4 สรางภาพกราฟกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเนื้อหาบทเรียนที่ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจแกไข แลวสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขอีกครั้งและนําไป
ทดลองกับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ที่ยังไมเคยเรียนวิชานี้มากอน จํานวน 1 คน เพื่อ
สังเกตและบันทึกขอบกพรองและนํามาแกไขปรับปรุง
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1.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ที่ไมเคยเรียนวิชานี้มากอนและไมใชกลุมประชากร จํานวน 5 คน โดย
สังเกตและบันทึกขอบกพรองอยางใกลชิด เพื่อนํามาปรับปรุง
1.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แกไข ทําสําเนาลงในแผนซีดีรอม (CD-ROM) และนําไป
ทดลองกับกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือ
วัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร
การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสราง
ตามลําดับดังนี้
2.1 ศึกษาเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อทําความเขาใจเรื่องวัตถุประสงค เนื้อหา
วิธีการสอน การวัดและประเมินผล วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2549
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบเลือกตอบใหครอบคลุมวัตถุประสงค
ชนิด 4 ตัวเลือก มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว ใชทดสอบหลังจากผูเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจนครบทุกเรื่องแลว
2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวนํามาแกไข 2.4
นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ แ ก ไ ขแล ว ทดลองกั บ นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ที่ผานการเรียนวิชานี้มาแลว จํานวน 40 คน
2.4 นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปน
รายขอ โดยกําหนดคาความยากงาย P = 0.20 – 0.80 และกําหนดคาอํานาจจําแนก r = 0 .20 ขึ้นไป
2.5 คัดเลือกขอสอบจากทั้งหมดเหลือ 3 ขอที่ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ขอสอบมีความยากงาย (p) ระหวาง 0.25 – 0.70 และคาอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต ระหวาง 0.20 – 0.60 ขึ้นไปเปน
ขอวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
2.6 นําแบบทดสอบที่ไดไปทดลองกับนักศึกษาที่เคยเรียนมา จํานวน 20 คน เพื่อวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน ไดคาความเชื่อมั่น 0.53 – 0.56

สรุปผลการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง
การใชงานมัลติมิเตอร ที่ไดทําการทดลองและนําไปใช สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับจุดประสงค
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การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับจุดประสงคที่สรางขึ้น พบวาแบบทดสอบทุกขอสามารถ
นําไปใชได คือ มีคาความตรงของเนื้อหาเฉลี่ยจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวา 0.50 ขึ้นไป
2. การวิเคราะหระดับความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดทดลองกับนักศึกษาจํานวน 20 คน ผลการวิเคราะหหาระดับความยากงายอยูระหวาง 0.25
– 0.70 และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยู
ระหวาง 0.20 – 0.60
3. การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีคาอยูระหวาง 0.53 - 0.56
ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
4. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางแบบทดสอบกอนเรียน (20 ขอ)
และแบบทดสอบหลังเรียน (20 ขอ) มีคาเทากับ 90.11/92.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ดังนั้น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงาน
มัลติมิเตอร ที่สรางขึ้นและทําการทดลองหาประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย รอยละ 91.17 จัดเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

อภิปรายผล
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใช
งานมัลติมิเตอร ที่ไดทําการทดลองและนําไปใช ทําใหไดขอมูลตางๆสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ปรากฏวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค วิชา
65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีคาความตรงของเนื้อหา
ระหวางคือ 0.80-1.00 สอดคลองกับบุญชม ศรีสะอาด (2543 : 109) ที่กลาววา เกณฑของคาความตรงตาม
เนื้อหาที่สามารถนําไปใชได คือ คาเฉลี่ยความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวา 0.50 ขึ้นไป และขอคําถามที่ดีควรมี
คาความตรงเนื้อหาใกล 1 ดังนั้น ขอสอบที่ไดจากการวิเคราะหสามารถนําไปใชไดทุกขอ
2. การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับจุดประสงค ผูวิจัยไดทดลองกับนักศึกษาจํานวน 20 คน ซึ่งผลการวิเคราะหหาระดับ
ความยากงายของแบบทดสอบ เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร อยูที่ 0.25 – 0.70 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
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อยูที่ 0.20 – 0.60 ซึ่งคาระดับความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบดังกลาวสอดคลองกับวิเชียร
เกตุสิงห (2530 : 97 – 104 ) ที่กลาววาแบบทดสอบที่ดีควรมีคาระดับความยากงายพอเหมาะ คือ ดัชนีความยาก
ที่ยอมรับกันระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบ มีคาตั้งแต 0.20 – 1.00 ซึ่งคาระดับความ
ยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร อยูในเกณฑที่กําหนด
ทําใหสามารถนําแบบทดสอบไปใชในการทดสอบได
3. การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีคาความเชื่อมั่น 0.53 - 0.56 ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นที่อยูในเกณฑพอใช สามารถนําไปใชทดลองกับ
นักเรียนได ซึ่งคาความเชื่อมั่นดังกลาวสอดคลองกับกานดา นาคะเวช (2542 : 68) ที่กลาววาดัชนีคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบจะมีคาอยูระหวาง 0– 1 ถาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใกล 1 แสดงวาแบบทดสอบ
มีคาความเชื่อมั่นสูง
4. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใช
งานมัลติมิเตอร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 คือ 90.11/93.30 และเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สอดคลองกับผลการวิจัยของปณต จตุพศ (2545 : 93) ที่สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
เครื่องมืองานชางพื้นฐาน วิชา ง 013 งานชางพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 88.46/86.36
ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
และการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเปนบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
สูงขึ้น และชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรพิจารณาในเรื่องอายุหรือวัยของผูเรียน
2. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรออกแบบใหมีภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดงขั้นตอน
ในการทํางาน
3. เนื้อหาที่บรรจุในบทเรียนไมควรมากเกินไป
4. ควรใชการแสดงเปนรูปภาพประกอบ เพื่อลดขอความในบทเรียน
5. ภาพหรือรูปภาพเคลื่อนไหวที่บรรจุในบทเรียน ไมควรมีขนาดหรือความจุมากเกินไป เพราะจะใช
เวลาในการเรียกรูปภาพนั้นนานเกินไป
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