
แบบเสนอโครงงาน 
รายวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษญย์กบัคอมพิวเตอร ์

___________________________________________________________________ 
 
ชื่อโครงงาน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(หรือสื่อการเรียนการสอน) วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 
 
ผู้เสนอโครงงาน 

1. นาย .................... 
2. นางสาว...................... 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน สามารถสื่อสารในด้านเนื้อหาต่าง 
ๆ ที่เป็นการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียง รวมทั้งลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ท าให้สื่อ
เทคโนโลยี ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดี คุณค่าของ
เทคโนโลยีอยู่ที่การใช้  ซึ่งครูจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้จูงใจผู้เรียน ใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอ่อนหรือ
ใช้ปรับแต่งสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน หรือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด
ความช านาญ 

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการรวมเอกสารนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ข้อความ  และ
ข้อมูลไว้ด้วยกันนี้ ท าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ  ได้ครบถ้วน ซึ่งในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบต่าง ๆ  นั้น มีเปูาหมายส าคัญก็คือ 

การได้มาซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  และกระตุ้นผู้เรียนให้
เกิดความตอ้งการที่เรียนรู้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัวซึ่ง
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งการได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) อย่าง
สม่ าเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษากลางที่ส าคัญที่ประชาคมโลกใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน                
นักการศึกษาของไทยซึ่งมองเห็นความส าคัญและคุณประโยชน์ของภาษาอังกฤษในการบรรจุภาษาอังกฤษเข้าไว้ใน
หลักสูตรของการศึกษามาโดยตลอด และจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้  ทั้งนี้ระดับประถมศึกษาเป็นระดับแรกที่ผู้เรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและจัดเป็นการเรียน
การสอนในขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช้ทักษะทั้งสี่ได้ใน
ระดับต้น  ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟัง – พูดก่อนในระยะเริ่มเรียน  และต่อมาจึงเริ่มฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนตามล าดับ  เมื่อผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในทักษะทั้งสี่ดังกล่าวแล้ว  การจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการบูร
ณาการทุกทักษะเข้าด้วยกัน  



สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในปัจจุบัน พบว่ารูปแบบวิธีสอนของครูใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย  โดยลักษณะการสอนยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง และการสอนของครูไม่มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม  ผู้เรียนเป็น
ผู้รับฟังค าบรรยายจากครู  จึงท าให้นักเรียนเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่รู้จัก
การท างานร่วมกันเป็นหมู่ ไม่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สื่อการสอนของครูไม่น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจ
เรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร  ดังนั้นครูต้องปรับปรุงสมรรถภาพในด้านการใช้สื่อการสอน  รวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนต้องให้น่าสนใจ จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้  การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเกิดความล้มเหลว จึงท าให้มีผู้ศึกษาค้นคว้าหารูปแบบ  วิธีการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอนรวมทั้งการใช้สื่อการสอนที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้จัดท า จึงมีแนวคิดที่จะ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่มีในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น  และเพ่ิมทักษะ
ทางด้าน ภาษาอังกฤษ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 
 
ขอบเขตของโครงงาน 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.1   เนื้อหาของบทเรียนประกอบไปด้วย เนื้อหาใน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of 

speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ( อย่างน้อย 5 บท) 
หน่วยที่ 1 เรื่อง noun 
หน่วยที่ 2 เรื่อง pronoun  
หน่วยที่ 3 เรื่อง Verb  
หน่วยที่ 4 เรื่อง Preposition 

                         หน่วยที่ 5 เรื่อง Conjunction 
1.2 แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้จัดท าโครงงาน

สร้างขึ้นในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบสุ่ม ประกอบด้วย 
1.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนของ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก  

จ านวน 20 ข้อ  
1.2.2  แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน  4 ตัวเลือก           

จ านวน 20 ข้อ   
 



2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียน

..................    จ านวน 120 คน  
2.2   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียน

...........................  จ านวน 30 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
3.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

3.1   ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 

3.2   ตัวแปรตาม ความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ท าการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 

2. ได้ทราบความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 

 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียน...........................  
จ านวน 30 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจะ (Purposive sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 2.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.1 ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 

parts of speech ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
 3.2 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผล โดยสถิติทีใช้ในการทดลอง ได้แก่  
 3.2.1 สถิติที่ใช้วัดและประเมินผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 
 3.2.1.1  การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
 3.2.1.2 หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  

3.2.2 สถิติพื้นฐาน 
3.2.2.1   ค่าร้อยละ (Percentage)  



3.2.2.2   ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
3.2.2.3  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

 
  แผนการด าเนินงานตลอดโครงงาน  
 

ระยะเวลา/แผนการด าเนินงาน 2559 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
ด าเนินการทดลอง     
วิเคราะห์ข้อมูล     
สรุปผลและจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์     
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
      1. แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) 
ไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญ (2537) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ บทเรียนโปรแกรมส าหรับการเรียน
การสอน มักบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับที่ครูจะสอน แต่แทนที่ครูจะเป็นผู้เสนอเนื้อหาด้วยตนเอง ครูก็บรรจุเนื้อหา
เหล่านั้นไว้ในโปรแกรม และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ทักษิณา สวนานนท์ (2530) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงการน าคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การเรียนการสอน การทบทวน การท าแบบฝึกหัด หรือการวัดผล โดยมีการโต้ตอบกันตลอดเวลาระหว่างผู้เรียน
กับคอมพิวเตอร์ 
 กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI หมายถึง บทเรียนที่ได้จัด
กระท าไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้กับคอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการสอนกับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ (Interactive) โดยตรงตามความสามารถ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อ ในการเรียนการ
สอนที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาค าตอบและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากบทเรียนที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์จะน าเสนอบทเรียนที่เตรียมไว้แล้วอย่างเป็นระบบ โดยตรงไป
ยังผู้เรียน ผ่านทางจอภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ ได้โดยใช้แปูนพิมพ์ และเมาส์ ซึ่งท าให้
เกิดการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล 
 1.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งการแบ่งรูปแบบหรือประเภทของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสรุปแล้วมี 5 รูปแบบด้วยกันดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2552) 



 1.2.1  การสอน (Tutorial) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้ จะเป็นการสอนสิ่งใหม่
ให้แก่นักเรียน คอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนครูผู้สอนนักเรียนเป็นรายบุคคล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะต้อง
ด าเนินตามขั้นตอน วิธีการสอนหน่วยหนึ่งๆ เหมือนกับครูสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนใหญ่จะใช้
ลักษณะนี้ เพราะจะใช้กับวิชาใดก็ได้จะสอนอะไรก็ได้เช่นกันขั้นตอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะ
ของการสอนนั้นมีโครงร่างและข้ันตอนดังนี้ 
  

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทการสอน (Tutorial) 
 

1.2.2  ฝึกหัดปฏิบัติ (Drill and Practice) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือฝึกหัด และปฏิบัติ
นั้น จะใช้หลังจากได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้ว อาจจะเรียนจากการสอน หรืออาจจะเรียนจากเอกสาร หนังสือหรือสิ่งอ่ืนๆ 
ก็ได้ การฝึกหัดและปฏิบัตินี้ ใช้ได้กับเกือบทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เพียงแต่สอนเลขคณิตกับค าศัพท์ ซึ่งบทเรียนจ านวน
มากที่ท าในสองวิชานี้ และยังใช้ฝึกหัดวิชาอ่ืนๆ ได้ เช่นภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขั้นตอน
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกหัดและปฏิบัติ มีโครงสร้างและข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2  โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทฝึกหัดและแบบฝึกหัด 
 
 1.2.3  สถานการณ์จ าลอง (Simulation) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอน โดยการใช้
สถานการณ์จ าลองเป็นการเลียนแบบ จ าลองสถานการณ์ ขบวนการที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  Static 
Simulation เป็นการเสนอสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้แก่นักเรียนดู และฟัง ไมต้องท าอะไรเช่น
สถานการณ์จ าลองเกิดน้ าขึ้นน้ าลง การท างานของกระบอกสูบในเครื่องยนต์เป็นต้น โปรแกรมเช่นนี้ จะเป็นการให้
ดูการท างาน หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ถ้านักเรียนสามารถจัดข้อมูลในสภาพการณ์นั้นได้ เช่น สามารถ
ปรับอากาศและน้ ามันตั้งจังหวะ การจุดระเบิดและอ่ืนๆ สถานการณ์จ าลองการท างานของกระบอกสูบใน
เครื่องยนต์นี้จะกลายเป็นInteraction Simulation คือเป็นสถานการณ์จ าลองที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนในการ



ตัดสินใจ ในสภาพการณ์นั้นด้วย ซึ่งรูปแบบนี้เป็นสถานการณ์จ าลองที่มีประสิทธิภาพ และจะเป็นการสอนนักเรียน
ในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วย 
ขันตอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้สถานการณ์จ าลอง มีโครงสร้างและข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทการสอน (Tutorial) 
 

 1.2.4  แบบเกมส์ (Games) เกมส์คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เกมส์เพื่อการ
สอน และเกมส์ที่ไม่ใช่เพื่อการสอน หรือเป็นเกมส์บันเทิง มีโครงสร้างและขั้นตอนของโปรแกรม ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างและขั้นตอนของบทเรียนประเภทเกมส์ 

 
 1.2.5  ทดสอบ (Test) การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการทดสอบ หรือประเมินผลนักเรียน ท าได้ 2 
วิธี คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างข้อสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานทดสอบ
หรือในการจัดสอบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างข้อสอบ โดยทั่วไปมักจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเชื่อมค าถามและค าตอบ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บในลักษณะเป็นคลังข้อสอบได้
ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานทดสอบ ครูสามารถเลือกหรือสุ่มข้อสอบที่ต้องการออกมาใช้เป็น
แบบทดสอบได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานทดสอบ มีโครงสร้างและข้ันตอนดังนี้ 
 



 
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างและขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานทดสอบ 
 
 1.3  ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2552) 
 1.3.1  บทน าเรื่อง (Title) ส่วนนี้เป็นส่วนแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ 
สร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนติดตามบทเรียน ตามหลักการของ Robert Gagne ได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนนี้
จะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟิก ข้อความ สีและเสียง 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจแก่ผู้เรียนโดยการน าเสนอสื่อต่าง ๆ ในเวลาสั้น ๆกะทัดรัดและตรงจุด 
 1.3.2  ค าชี้แจงบทเรียน (Instruction) ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้บทเรียนและการ
ควบคุมการท างานของบทเรียน เช่น การใช้แปูนพิมพ์ การใช้เมาส์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้
บทเรียน โดยไม่เกิดความเสียหายต่อบทเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอบทเรียน 
 1.3.3  วัตถุประสงค์บทเรียน (Objective) ส่วนนี้จะอธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความคาดหวัง
ของบทเรียน รวมทั้งทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดท้ายที่ผู้เรียนจะแสดงออกเมื่อสิ้นสุดบทเรียนแล้ว โดยระบุเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจ านวนข้อของวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับปริมาณของเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 
 1.3.4  รายการให้เลือก (Main Menu) เป็นส่วนที่แสดงหัวข้อย่อยของบทเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ใน
บทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามล าดับก่อนหลังหรือตามความสนใจของผู้เรียน 
 1.3.5  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เป็นส่วนประเมินความรู้ความสามารถขั้นต้นของ
ผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอหรือไม่หรืออยู่ในระดับใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ
บทเรียนว่าจะน าผลการทดสอบไปใช้อย่างไรหรือไม่ เช่น จัดล าดับการเข้าสู่บทเรียน หรือผู้ที่ได้คะแนน
แบบทดสอบค่อนข้างดี อาจข้ามบทเรียนไปเรียนในเนื้อหาที่ยากขึ้น หรือผู้ 
ที่ได้คะแนนทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เรียนหรือต้องเรียนตั้งแต่ต้นบทเรียนก็ได้ซึ่งการ 
ออกแบบทดสอบก่อนเรียนนั้นอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบบทเรียนและลักษณะเนื้อหาวิชา 
 1.3.6  เนื้อหาบทเรียน (Information) เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของบทเรียนโดยน าเสนอเนื้อหา
ใหม่แก่ผู้เรียนตามหลักการน าเสนอเนื้อหาใหม่ของ Robert Gagne ได้เสนอแนะว่าควรใช้วิธีการน าเสนอด้วย
ภาพประกอบข้อความ โดยใช้ค าถามสร้างสรรค์บทเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ที่บทเรียนก าหนดไว้ส่วนประกอบของเนื้อหาบทเรียนจ าแนกออกได้ 3 ส่วน ดังนี้ 
  1)  เนื้อหาใหม่ (New Information) 
  2)  เฟรมช่วยเหลือ (Help Frame) 
  3) สื่อประกอบ (Performance Aids) 
  ในส่วนเนื้อหาใหม่ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน าเสนอเป็นเฟรมๆ  



ด้วยข้อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแทนค าพูด หรือค าอธิบายให้มากที่สุด นอกจากนี้การน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
ต้องยึดหลักการเรียนรู้รายบุคคล ได้แก่ การตรวจปรับเนื้อหา (Feedback) การเสริมแรง(Reinforcement) และ
การสรุปเนื้อหา (Summary) 
 1.3.7  แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ส่วนนี้มีไว้เพ่ือตรวจวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากท่ีได้ศึกษาเนื้อหาผ่านไปแล้ว ว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
เพียงใด ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อาจจะออกแบบบทเรียนให้กลับไปเรียนซ้ าในส่วนที่ท าแบบทดสอบไม่
ผ่าน หรือกลับไปสู่รายการให้เลือกใหม่นอกจากนี้ยังใช้เพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียนตามหลักสถิติการศึกษาที่
นิยมหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนการทดสอบระหว่างเรียนและ
ผลการทดสอบหลังเรียนจบบทเรียนของผู้เรียน ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีจึงควรมีแบบทดสอบหลัง
เรียน 
 1.3.8  บทสรุปและการน าไปใช้งาน (Summary and Application) ส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้าย
ของบทเรียนเพ่ือสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่ผ่านมาในบทเรียน เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ๆ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้ว เพ่ือ
ผู้เรียนสามารถท่ีจะน าไปใช้งานหรือศึกษาต่อไปในบทเรียนถัดไปหรือน าไปใช้ 
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 1.4  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 หลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆได้แก่ วัตถุประสงค์ของบทเรียน เนื้อหาบทเรียนสื่อการเรียน 
กิจกรรมการเรียน แบบทดสอบแบบฝึกหัด ส่วนของการจัดการบทเรียนและส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็จะน ามา
ออกแบบเป็นตัวบทเรียน(Courseware) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะน ามาเป็นบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) 
ผังล าดับขั้นตอนการด าเนินการของบทเรียนและกลยุทธ์ในด้านการเรียนการสอน ซึ่งขั้นตอนการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2552) 

1.4.1  การออกแบบหน้าจอ (Screen Design) ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึง 
เป็นอันดับแรก เนื่องจากหน้าจอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้เรียนโดยตรงและ
ตลอดเวลาที่ผู้เรียนนั่งเรียนอยู่หน้าจอภาพ ดังนั้น การออกแบบหน้าจอจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อผู้เรียน ได้แก่ ความละเอียดในการแสดงผลของจอภาพ               การเลือกใช้สีพ้ืนหลัง สีและ
ขนาดของตัวอักษร วิธีการปฏิสัมพันธ์ ความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงความรวดเร็วในการน าเสนอภาพ เป็นต้น 
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะต้องพิจารณามีดังนี้ 

1) ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution)  
 เป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งของการออกแบบหน้าจอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนที่จะต้องก าหนดก่อนส่วนอ่ืน ๆซึ่งความละเอียดของการแสดงผล จะมีความสัมพันธ์กับความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้น าเสนอบทเรียน ถ้าก าหนดการแสดงผลภาพไว้ที่ระดับสีต่ า ก็จะท าให้บทเรียนไม่น่าสนใจ
หรือถ้าก าหนดความละเอียดไว้ที่ระดับสูงเกินไป ก็จะมีผลต่อขนาดความจุของตัวบทเรียนเมื่อน าไปบันทึกลงบน
แผ่นซีดีรอม 1 แผ่น และการประมวลผลภาพที่มีความละเอียดสูง เครื่องจะใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น ท า
ให้ภาพเกิดการกระตุกได้ ดังนั้น จึงควรก าหนดไว้ที่ระดับปานกลาง เช่น SVGAที่ 800 x 600 พิกเซล ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความละเอียดในการแสดงผลสูง จึงอาจก าหนดไว้ที่ระดับ 1,024 x 768 พิกเซล ก็
ได ้



2) ส่วนของการแสดงผลบทเรียน (Instructional Display) 
  Roderics, Sims แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ได้ยกค ากล่าวของ Heines 
เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอในส่วนของการแสดงผลบทเรียนไว้ว่า ในหน้าจอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ได้แก่ 
  2.1)  ส่วนของทิศทางบทเรียน (Orientation) ได้แก่การน าเสนอชื่อเรื่อง 
หมายเลขเฟรม 
  2.2)  ส่วนของผู้เรียนที่จะต้องเรียน (Directions) ได้แก่ ตัวเนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรมการเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  2.2.1) เนื้อที่แสดงภาพกราฟิก (Graphic Area) ปกติจะอยู่ทางซ้ายมือ
ของจอภาพหรือจัดไว้ตรงกลางโดยมีข้อความล้อมรอบหรือส่วนล่างของภาพ 
  2.2.2) เนื้อท่ีแสดงข้อความ (Text Area) ปกติจะอยู่ทางขวา 
มือของจอภาพ 
  3)  ส่วนของการโต้ตอบจากผู้เรียน (Student Response)ได้แก่ ค าตอบจากผู้เรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
  4) ส่วนของการปูอนกลับและแสดงข้อผิดพลาดจากบทเรียน(Feedback and Error 
Message) ได้แก่ ข้อความที่แสดงการตรวจปรับจากบทเรียน รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการใช้บทเรียน 
  5)  ส่วนของทางเลือกผู้เรียน (Student Options) ได้แก่ ส่วนของการควบคุมบทเรียน
รวมทั้งค าแนะน าต่าง ๆ ในการใช้บทเรียน ส่วนของการควบคุมบทเรียนของผู้เรียน (Student Control) เป็นส่วน
ของการควบคุม การน าเสนอบทเรียนโดยผู้เรียน ซึ่งต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเนื้อหากับการออกแบบ
หน้าจอ โดยทั่วไปการควบคุมการน าเสนอบทเรียน 
สามารถจ าแนกได ้3 แบบหลัก ๆ ดังนี้ 
  5.1) การใช้รายการให้เลือก (Menu) 
  5.2)  การใช้วิธีแสดงเนื้อหาตามล าดับ (Display Sequencing) 
  5.3) การใช้วัตถุ (Object) 

1.4.2  มาตรฐาน (Standards) มาตรฐานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความส าคัญไม่
น้อยกว่าส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งจะส่งผลถึงระดับคุณภาพของตัวบทเรียน ดังนั้น การออกแบบบทเรียนจึงต้องค านึงถึง
มาตรฐาน ทุก ๆ ส่วน นับตั้งแต่การออกแบบหน้าจอ การออกแบบเท็มเพลทการเลือกใช้สี การเลือกรูปแบบ
ตัวอักษรและการเลือกใช้สีพ้ืนหลัง เป็นต้น 

1) ในการเลือกใช้สีเพ่ือให้เป็นมาตรฐานนั้น Nigel Harrison ได้ให้หลักการกว้าง ๆ 
เกี่ยวกับ การเลือกใช้สี ดังนี้ 

 1.1)  ใช้สีสื่อความหมายเดียวกันตลอด ไม่เปลี่ยนแปลง 
 1.2)  ใช้สีพ้ืนหลังโทนอ่อน เช่น สีขาว สีเทาอ่อน สีฟูาอ่อน 
 1.3)  ใช้สีที่ตัดกันระหว่างพ้ืนฉากหลังกับตัวหนังสือ 
 1.4)  ไม่ควรใช้สีเกิน 4 สีในแต่ละหน้าจอ ยกเว้นการน าเสนอภาพกราฟิก 
 1.5)  ไม่ควรใช้สีร้อน เพราะอาจจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อสายตาเมื่อดูไป

นาน ๆ 



  1.6)  หลีกเลี่ยงการใช้สีที่สว่างมากเกินไป เช่น สีสะท้อนแสง 
 2) ส าหรับมาตรฐานส่วนอื่น ๆ ได้แก่ 
  2.1)  มาตรฐานของการออกแบบหน้าจอ (Screen Design)  บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น CAI/CBT, WBI/WBT หรือ e-Learning ก็ตาม ประกอบด้วย
หน้าจอเป็นจ านวนมาก ได้แก่ หน้าจอน าเสนอชื่อเรื่องบทเรียน หน้าจอรายการให้เลื อกหน้าจอน าเสนอเนื้อหา 
หน้าจอค าถาม หน้าจอกราฟิก หน้าจอส่วนช่วยเหลือหน้าจอให้ข้อมูลย้อนกลับ หน้าจอสรุปบทเรียน และหน้าจอ
ส่วนอื่น ๆ ผู้ออกแบบจะต้องก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งบทเรียน โดยออกแบบให้มีความสอดคล้อง
และกลมกลืนกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยขณะใช้บทเรียน 

  2.2)  มาตรฐานของการเชื่อมโยงกับผู้เรียน (User Interface)      การเชื่อมโยง
กับผู้เรียน ได้แก่การใช้เมาส์ การลากเมาส์ การใช้สัญลักษณ์รูป การใช้แปูนพิมพ์ การใช้ 
รายการให้เลือก หรือการปฏิสัมพันธ์ลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งเรียกรวมกันว่า เป็น WIMP (Windows, Icon, 
Mouse and Pull-down Menu) เป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน จะต้องก าหนดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันตลอดท้ังบทเรียน แม้ว่าบางส่วนของบทเรียนจะสามารถก าหนดการ 
เชื่อมโยงได้หลายวิธี เช่น แบบทดสอบ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกตอบ 
แบบเติมค า แบบจับคู่ หรือแบบถูกผิด ก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในการเชื่อมโยงกับผู้เรียน เช่น สัญลักษณ์รูปที่
ใช้ปุุมควบคุมส าหรับการปฏิสัมพันธ์เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมโยง หรือส่วน อ่ืน ๆ ที่ออกแบบส าหรับการเชื่อมโยงกับ
ผู้เรียน รวมถึงส่วนส าหรับควบคุมทางเลือกของบทเรียนได้แก่ Next, Back, Quit, Exit, Help หรือปุุมอ่ืน ๆเป็น
ต้น ควรจะใช้เหมือนกันตลอดทั้งบทเรียนนอกจากนี้ต าแหน่งการจัดวางปุุม ก็ต้องอยู่ในต าแหน่งเดียวกันด้วย 

  2.3)  มาตรฐานงานเอกสาร (Documentat ion)  เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งงานเอกสารต่าง ๆ ได้แก่คู่มือการใช้งานค าแนะน าใน
การติดตั้ง และคู่มือการบ ารุงรักษา ควรยึดถือมาตรฐานของงานเอกสารที่มีข้อตกลงกันก่อนด้วย นอกจาก
ส่วนประกอบเนื้อหาที่ครอบคลุมตามลักษณะของงานเอกสารนั้น ๆแล้ว ยังต้องค านึงถึงรูปแบบการจัดการเอกสาร
ที่ดี มีความสะดวกต่อการค้นคว้าและใช้งานง่ายด้วย 

1.4.3  การปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) การปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการน าเสนอ
เนื้อหาบทเรียนโดยตรง ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อส่วนนี้ ได้แก่ผู้เรียน บทเรียนและคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมในขณะที่เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเมาส์เพ่ือเลือกรายการ หรือคลิกเมาส์เพ่ือศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ 
ภายในบทเรียนแม้กระทั่งผู้เรียนตอบค าถามบทเรียนแล้วได้รับการตรวจปรับค าตอบจากบทเรียน ก็ถือว่าเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วย ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นตลอด เวลาที่ผู้เรียนได้เริ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแบ่งออกได้ 3 แนวทางหลัก ๆ 
ดังนี้ 

1) การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ (Computer Generated Interactions) 
เป็นส่วนที่เกิดจากประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถของระบบนิพนธ์บทเรียนที่ใช้ในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันระบบนิพนธ์บทเรียนจะสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ที่
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างปุุมเพ่ือใช้เมาส์คลิก การสร้างปุุม เพ่ือใช้เมาส์ลากผ่านหรือการก าหนด
พ้ืนที่วัตถุส าหรับคลิกเมาส์รวมถึงการปูอนข้อความ ตัวเลขและตัวอักษร ดังนั้น ในการออกแบบบทเรียนแต่ละ



บทเรียนควรสร้างสรรค์ให้มีกิจกรรมในการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่หลากหลาย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบบทเรียน เพ่ือ
เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลดความน่าเบื่อหน่ายของผู้เรียน 

 2) การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากผู้เรียนเริ่ม(Learner Initiated Interactions) เป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการร้องขอของผู้เรียน เช่น ค าถามของผู้เรียนเพ่ือให้บทเรียนแสดงรายละเอียดเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่บทเรียนสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาบทเรียนได้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งการออกแบบบทเรียนจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างละเอียด หลังจากนั้นจึง
ท าการสังเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเพ่ือบันทึกไว้ในฐานข้อมูล บทเรียนประเภทนี้จึงมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือให้
บทเรียนสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

 3) ทางเลือกเพ่ือช่วยเหลือ (Help Options) เป็นการปฏิสัมพันธ์อีกลักษณะหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการออกแบบบทเรียนไม่น้อยกว่าส่วนอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนที่ประสบปัญหาระหว่างที่
ศึกษาบทเรียน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาเพียงล าพังคนเดียว ดังนั้น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกเรื่องจะต้องออกแบบส่วนนี้ไว้ด้วย โดยปกติมักจะใช้การปฏิสัมพันธ์โดยวิธีการ
คลิกเมาส์ที่ปุุม Help 

1.4.4  การออกแบบข้อค าถาม (Design of Question) ข้อค าถามท่ีใช้ในบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนที่ผ่าน 
การหาคุณภาพแล้ว จากนั้นจะเป็นการออกแบบข้อค าถาม รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่หน้าจอให้สอดคล้องกับชนิดของ
ข้อค าถามท่ีใช้ แม้ว่าแบบทดสอบ ที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่จะเป็นแบบเลือกตอบก็ตาม แต่ก็
มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบางประเภทที่เลือกใช้แบบทดสอบชนิด          อ่ืน ๆ เช่น แบบจับคู่ แบบถูก-ผิด 
โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กเล็ก จะใช้แบบทดสอบหลายชนิดผสมกัน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการท าแบบทดสอบ 
 1.4.5  การตรวจปรับ (Feedback) เพ่ือตรวจสอบและปรับให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
ในเนื้อหาตลอดบทเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ยังช่วยย้ าความเข้าใจในเนื้อหาเพ่ิมความสนใจ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) เพ่ือตรวจสอบและปรับความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาบทเรียน 
2) เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ติดตามบทเรียน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนิน

บทเรียน 
3) เพ่ือส่งเสริมการเรียนด้วยความเข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมใน

บทเรียนมากข้ึน 
4) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ได้ศึกษามาแล้ว 

1.4.6  กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) เป็นการพิจารณาว่าเนื้อหาแต่ละส่วน ควรจะ
น าเสนอกิจกรรมอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนอย่างตั้งใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทเรียน ดังนั้น ลักษณะของกิจกรรมในระหว่างการเรียนรู้ที่ดี มีดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดบทเรียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ความเข้าใจ แทนที่จะใช้ความจ าเพียงอย่างเดียว 
  2) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทเรียน 
  3) เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ตลอดเวลาที่ศึกษาบทเรียน 



  4) เหมาะสมกับระยะเวลา ไม่มากและสั้นเกินไป 
  5) แสดงขั้นตอนการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
  6) สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และประหยัดแต่ได้ผลคุ้มค่า 
  1.4.7  การเลือกใช้สื่อ (Media Selection) สื่อ มีความส าคัญต่อการน าเสนอเนื้อหา เนื่องจาก
มีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้สื่อจะต้องพิจารณาทั้งด้านเนื้อหาและระดับความรู้ของผู้เรียน 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบนิพนธ์บทเรียนที่ใช้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย การเลือกใช้สื่อ
จะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินไปตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ออกแบบบทเรียนจะต้องพิจารณาถึง
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด ให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียนได้มากที่สุด 

1.4.8  การสรุปเนื้อหา (Review) เป็นการรวบรวมแนวความคิดหรือใจความส าคัญ 
ของเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้ที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้ว และน าไปศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปหรือน าไป
ประยุกต์ใช้งานต่อไป ส่วนใหญ่จะสรุปไว้ท้ายบทเรียนก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งหลักส าคัญในการสรุป
เนื้อหามีดังนี ้

1) เป็นข้อความที่จับใจความส าคัญ ที่แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่ผ่านมาแล้ว 
  2) เน้นเฉพาะส่วนที่ส าคัญมาก ๆ เช่น ตีกรอบ ใช้สีเน้น 
  3) ท าการสรุปทุกครั้งเมื่อจบสิ้นการให้เนื้อหาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ 
  4) การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปเนื้อหาจะท าให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
 1.4.9  การเลือกวิธีการน าส่งบทเรียน (Delivery Selection) เป็น วิธีการน าบทเรียนที่พัฒนา
เสร็จแล้ว ส่งไปยังผู้เรียนเพ่ือให้ศึกษาบทเรียนตามแผน การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการน าส่งบทเรียน 
จ าแนกออกได้หลายวิธี ดังนี้ 
  1) แบบผู้สอนเป็นผู้น า (Instructor-Led) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นเพ่ือใช้
ในการเรียนรู้แบบผู้สอนเป็นผู้น า คือ บทเรียนที่ใช้สอนเสริมในชั้นเรียน เพื่อใช้ประกอบการบรรยายหรือการสาธิต 
การอภิปรายกลุ่ม และการท างานกลุ่ม เป็นต้น 
  2) แบบออกอากาศระยะไกล (Distance Broadcast) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
ลักษณะนี้จะใช้ดาวเทียม โทรทัศน์ หรือโทรศัพท์ เป็นช่องทางในการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน ซึ่งเน้นการเรียน
การสอนด้วยตนเองเป็นหลัก 
  3)  แบบใช้กับคอมพิวเตอร์ (Computer-Based) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ได้แก่ 
CAI, CAL, CAE, CBT และ CBI เป็นต้น วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือใช้ฝึกอบรมใน
สถานประกอบการ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นหลัก 
  4)  แบบใช้กับเว็บ (Web-Based) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้แก่ WBI, WBT, NBI, 
NBT, IBT และ e-Learning เป็นต้น วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนเช่นเดียวกับแบบใช้กับคอมพิวเตอร์ 
  5)  แบบใช้กับเครือข่ายไร้สาย (Wireless-Based) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้แก่ 
m-Learning, m-Books เป็นต้น ซึ่งส่งผ่านบทเรียนโดยอาศัยเครือข่ายไร้สายไปยังโทรศัพท์ มือถือหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผู้เรียน ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นหลัก 



 1.4.10  การออกแบบโครงสร้างบทเรียน (Lesson Structure) การออกแบบโครงสร้างบทเรียน 
ถ้ายึดตามขั้นตอนการเรียนรู้ MIAP ได้แก่ ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นน าข้อมูลมาใช้ และขั้นส าเร็จผล 
แสดงว่าบทเรียนก็จะมีขั้นตอนการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนในแต่ละหัวเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบขึ้นมา
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นหลักโดยอาศัยพ้ืนฐานของบทเรียนส าเร็จรูป จึงจะต้อ งมี
ส่วนประกอบต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งส่วนต่าง ๆ ที่ต้อง
เพ่ิมเติมเข้าไปในโครงสร้างบทเรียน มีดังนี ้

1)  ค าชี้แจงบทเรียน (Instruction) 
2)  วัตถุประสงค์ของบทเรียน (Objective) 
3)  แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pretest) 
4)  แบบทดสอบหลังบทเรียน (Posttest) 
5)  ส่วนอื่น ๆ เช่น สรุป แหล่งอ้างอิง สื่อเพ่ิมเติม และแนวทางการใช้งาน เป็นต้น 

 1.4.11  ล าดับการเรียนการสอน เป็นการจัดล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ การออกแบบในขั้นนี้จะต้องยึดกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนแบบ 
MIAP ได้แก่ ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นน าข้อมูลมาใช้ และข้ันประเมินผลส าเร็จ 
 1.4.12  บทด าเนินเรื่อง (Storyboards) และผังงานบทเรียน (Flowchart) บทด าเนินเรื่อง 
(Storyboards) หมายถึง เรื่องราวของบทเรียนประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของบทเรียน โดยร่างเป็นเฟรมย่อย ๆ ตั้งแต่เฟรมแรกซึ่งเป็นบทน าเรื่องจนถึงเฟรมสุดท้าย บทด าเนินเรื่อง
ประกอบด้วยข้อความ ภาพ ค าถาม-ค าตอบ รวมทั้งรายละเอียด อ่ืน ๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ ซึ่งส่วนประกอบ
ของบทด าเนินเรื่อง 
 1.4.13  การจัดการบทเรียน (Management) จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  1)  การบริหารบทเรียน (Administration) การบริหารบทเรียนเกี่ยวข้องกับส่วนต่าง 
ๆ ดังนี้ 
   1.1)  การลงทะเบียนเรียนและการพิสูจน์สิทธิ์ เพ่ือรองรับการลง ทะเบียนเรียน
และการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเข้าใช้บทเรียนอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการออกแบบการจัดการแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวของผู้เรียน 
   1.2)  การจัดตารางเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาบทเรียนตามความต้องการ
ตามท่ีก าหนด 
   1.3)  การติดตามผู้เรียน ลักษณะเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์อีกประการหนึ่งคือ
สามารถออกแบบโปรแกรมบริหารบทเรียนให้ติดตามผู้เรียน(Tracking) ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนถึงสิ้นสุดการเรียน 
เพ่ือติดตามและรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นระยะ ๆ 
   1.4)  การพ้ืนคืนหน้าจอ บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดีควรจะมีระบบการบริหาร
บทเรียนที่สามารถฟ้ืนคืนหน้าจอได้ หลังจากที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนภายใต้ชื่อเดิม ระบบฟ้ืนคืนหน้าจอ 
จะต้องน าเสนอบทเรียนที่ผู้เรียนศึกษาค้างไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาพร้อมรายงานผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน
ของเดิมท่ีค้างไว้อยู่ 
   1.5)  การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
บนเว็บนอกจากจะสามารถเรียนได้หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันแล้ว ยังจะต้องออกแบบการบริหารบทเรียนให้



สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนจากชุมชนแต่ละแห่งจะต้องสามารถปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้าง ไกลขึ้นใช้แทนจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของบทเรียนใช้แทนเฟรมน าเสนอเนื้อหาหรือ
ข้อค าถามของบทเรียนใช้แทนการตัดสินใจหรือการเลือกบทเรียนใช้แทนจุดต่อหรือจุดเชื่อม 
   1.6)  การบริหารธนาคารข้อสอบ แบบทดสอบหรือข้อสอบที่ใช้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นแบบธนาคารข้อสอบและใช้วิธีการสุ่มแบบทดสอบ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการวัด
และประเมินผล 
   1.7)  การรายงานผลการเรียนและการออกใบรับรองเป็นส่วนของการออกแบบ
ระบบการรายงานผลการเรียนของผู้เรียน โดยแสดงผลในรูปของสถิติเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือ
เปรียบเทียบกับผู้ เรียนอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถน าผลการเรียนไปออกใบรับรองผลทางการเรียนหรือ
ประกาศนียบัตรได ้
 2)  การเก็บคะแนน (Scoring) ระดับคะแนนของผู้เรียนที่ท าได้มีความส าคัญต่อ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จของผู้เรียนแล้ว ผลคะแนนที่ผู้เรียนท าได้ยังเป็นตัว ก าหนด
คุณภาพของบทเรียนด้วย ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จึงใช้
ค่าระดับคะแนนที่ผู้เรียนท าได้จากแบบทดสอบระหว่างบทเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน เป็นตัวก าหนด
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3)  การวิเคราะห์และสถิติ (Analysis and Statistics) เป็นการจัดการในส่วนของผล
ของการประเมินบทเรียนที่ได้ในรูปของสถิติเพ่ือรายงานให้ผู้เรียนทราบถึงความส าเร็จทางการเรียน ถ้าเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ระดับเด็กเล็ก จะนิยมใช้กราฟิกแทนตัวเลข 

1.4.14  การจัดท าเอกสารและการยอมรับ (Documentation and Acceptance) เป็นการ
ออกแบบในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งนอกเหนือจากคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการบ ารุงรักษาบทเรียน ยัง
มีเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งรับรองกระบวนการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนเพ่ือให้เกิดการยอมรับว่า 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนได้ด าเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เอกสารประกอบการน าเสนอบทเรียน มีดังนี้ 

 1)  แนวทางการออกแบบตัวบทเรียน (Courseware Design) 
 2)  การจ าแนกบทเรียนออกเป็นโมดูล (Module Design) 
 3)  รายละเอียดของบทเรียน (Lesson Script) ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา และกลยุทธ์

การด าเนินการเรียนการสอน 
 4)  บทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และผังงานบทเรียน (Lesson -Flowchart) 
 5)  เกณฑ์การพัฒนาบทเรียน (Development Standards) 
 6)  ข้อความระบุความต้องการการจัดการ (Management -Requirements) 
 7)  โครงร่างของโครงการ (Project Proposal) ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝุาย ถ้า

เป็นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีบุคลากรเก่ียวข้องในกระบวนการออกแบบและพัฒนาเป็นจ านวนมาก   
1.5  ข้อดีและข้อจ ากัดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.5.1  ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2552) 



 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลสรุปจากการวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติหรือเปรียบเทียบกับการเรียนการ
สอนแบบอ่ืน ๆ 

 2)  เวลาเรียนของผู้เรียนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน 
โดยเฉพาะผู้เรียนที่เก่ง จะไม่เสียเวลาคอยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 3)  ความสนใจของผู้ เรียนสูงขึ้น เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยเฉพาะผู้เรียนที่ค่อนข้างช้า จะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าผลสัมฤทธิ์จากวิธีการเรียนแบบปกติ 

 4)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างแท้จริง โดยมีการโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนกับบทเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่น ๆ 

 5)  ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมบทเรียนด้วยตนเอง ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การจัดการบทเรียน เลือกกิจกรรมที่ตนเองถนัด จนถึงการประเมินผลการ
เรียนด้วยตนเอง 

 6)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน าเสนอเนื้อหาได้รวดเร็ว ฉับไวการย้อนกลับหรือ
ข้ามบทเรียนไปยังเนื้อหาถัดไปได้สะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว สามารถน าเสนอภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 
3 มิติ ภาพโครงร่างซับซ้อนและเสียง ประกอบบทเรียนได้ สามารถน าติดตัวไปเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ และเวลา
ใดก็ได้ รวมทั้งสามารถเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

 7)  การได้น าค าตอบของผู้เรียนมาใช้ในการวิจัย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ปรับปรุงและแก้ไขบทเรียนในภายหลัง เพ่ือให้เป็นบทเรียนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ที่แท้จริง 

1.5.2  ข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดังนี้ 
 1)  เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร ์
 2) ต้องจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญหลายด้านร่วมระดมความคิด เพ่ือออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งด้านหลักสูตรและด้านการเรียนการสอนด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 3)  ใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรวมทั้งเวลาส าหรับ
การทดสอบประเมินผลคุณภาพบทเรียน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข 

 4) ยากในการออกแบบบทเรียนให้ได้คุณภาพดี เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนั้นจะต้องออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความถนัดแตกต่างกัน 

 5)  เป็นบทเรียนที่ถูกออกแบบไว้ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน จึงมีขั้นตอนการเรียนรู้
ตามแผนการสอนที่วางไว้ทุกประการ เมื่อน าไปใช้จึงไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลันในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนได้ 

 6)  ไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะที่เรียนได้ ปัญหา
ทางด้านเทคนิคการใช้งานอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรมีความรู้ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาบ้าง 



 7)  ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นและปฏิกิริยาที่มีต่อกันในทางสังคมลดน้อยลง 
จึงอาจท าให้เห็นความส าคัญของผู้สอนน้อยลงไปด้วย 

 8)  ผู้เรียนระดับผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีโปรแกรมการ
เรียนเป็นขั้นตอนท าให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ได้มากกว่าผู้เรียนระดับเด็ก 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง parts of speech 
              (หาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง parts of speech ที่จะน ามาใช้ในบทเรียน) 

หน่วยที่ 1 เรื่อง noun 
หน่วยที่ 2 เรื่อง pronoun  
หน่วยที่ 3 เรื่อง Verb  
หน่วยที่ 4 เรื่อง Preposition 

                         หน่วยที่ 5 เรื่อง Conjunction 
 
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Adobe Captivate 8.0 
                 Adobe Captivate 8.0 คืออะไร 
  ลักษณะส าคัญของโปรแกรม 
   เครื่องมือและวิธีการใช้งาน 
  อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                            

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เฉลิมชัย ตาระกา (2551) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหา

โดยน าเสนอในรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลของวิจัยพบว่าบทเรียนดังกล่าว มีประสิทธิภาพ 86.12/80.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลทางการ
เรียนของผู้เรียน หลังเรียนบทเรียนสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 43.16 % สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 10 % ซึ่งจากการวิจัยสรุปได้ว่า
บทเรียนสามารถนาไปใช้งานในการเรียนการสอนได้ 
 จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ (2553) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แบบการทดลองเสมือน 2 มิติวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็น ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 
3 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 83.80/81.07 
และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบการทดลองเสมือน 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถ
แก้ไขและลดปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจเนื้อหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 จรินทร อุ่มไกร (2553) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้
การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 93.70/89.22 และ2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน



คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

วรพรต ชะสนรัมย์ (2557) ได้ท าการ พัฒนาบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ด้าน ความคิดและภาษาอังกฤษ ผลการศึกษา พบว่า บทเรียนเกม คอมพิวเตอร์ 2 มิติสามารถเล่นเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรูที่ แปลกใหม่น่าสนใจ 

เอมอร บวรรัมย์ (2557)ได้ท าการพัฒนา บทเรียนเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ เล่นเกมคอมพิวเตอร์
มีดวามพึงพอใจในระดับที่พอใจมาก และ บทเรียนเกมคอมพิวเตอร์สามารถเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้' 
ด้านภาษาอังกฤษ และสรางความน่าสนใจและช่วยกระตุ้น ผู้เรียนให้เกิดความตองการในการเรียนรู้'มาก
ยิ่งขึ้น 
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