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The purpose of this research was to develop and measure the efficiency of a Computer Assisted
Instruction for Teaching Thai Language on “Classifiers” for Non-Native Speakers of Thai, to compare the
learners’ ability before and after using it, and to study learners’ attitudes towards the program.
The sample consisted of ten non-native speakers of Thai, who learn Thai at the beginner level. They
were required to learn Thai classifier lessons independently for two weeks.
The instruments used for gathering data were 1) the CAI lessons on Classifiers lessons 2) an
achievement test, used as a pretest and posttest, and 3) a questionnaire on learners’ opinions towards the CAI
program.
Percentages were used to measure the efficiency of the CAI program. The paired t-test was used to
assess the learners’ achievement. Moreover, the means and standard deviations of questionnaire items were
used to evaluate the learners’ attitudes towards the programs.
The finding of the study can be summarized as follows:
1. The efficiency of the CAI program was 76.67/78.33 which indicated a good level.
2. On average, the learners’ achievement learning classifiers after using the program was
significantly higher than before using the program.
3. Generally, the learners’ had good attitudes towards the program.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาเปนเรื่องที่สาคั
ํ ญของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อกลางหรือเปนเครื่องมือของการ
รับรูท าความเข
ํ
าใจของทุกคนในโลก การพัฒนาความสามารถทางภาษาใหเกิดกับมนุษยไมวาจะ
เปนภาษาของชาติ ภาษาทองถิ่น และภาษาตางประเทศตางก็มีความสําคัญทั้งสิ้น โดยเฉพาะใน
ปจจุบนั ประเทศตาง ๆ ใหความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนอันมาก ทั้งนี้เนื่อง
จากความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดทั้งความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอสื่อสาร จึงมีความจําเปนตองใชภาษาตางประเทศ เปนสื่อกลางในการติดตอ
สื่อสารดานตาง ๆ ดังที่ วรนุช ตันสกุล (2536 : 6) กลาววา ในโลกปจจุบันชุมชนใดที่มีภาษาใช
มากกวาหนึง่ ภาษาจะมีหนทางอยูรอดมากกวา
เพราะภาษาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนนั้นๆ
รวบรวมเปนกลุมกอนได ชวยใหมีการเคลื่อนไหวทางสังคมไดมากขึ้นและรูปแบบวัฒนธรรมที่
ตางกันก็ยงั ทําใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน ทั้งยังเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจมากมาย การดําเนิน
เศรษฐกิจแบบโดดเดี่ยวก็จะหมดไปดวย
ภาษาไทยเปนภาษาหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีผูนิยมเรียนมากภาษาหนึ่ง
เนือ่ งจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหมีชาวตางประเทศจํานวนมากทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออกที่เขามาทําการคากับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมาในฐานะนักศึกษา นักทอง
เทีย่ ว อาสาสมัครตาง ๆ ทําใหมีผูเรียนภาษาไทยทั้งในตางประเทศและบางสวนไดเดินทางมาเริ่ม
เรียนใหมหรือเรียนเพิ่มเติมในประเทศไทยเปนจํานวนมากในโครงการแลกเปลี่ยน โครงการรวม
มือตาง ๆ หรือการเดินทางมาทองเที่ยวระยะสั้น ที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
(สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 2541:2) ดังนัน้ การคิดคนวิธีการสอนเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ
ของชาวตางประเทศที่ตองการเรียนภาษาไทยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับครูผูสอนภาษาไทยให
กับชาวตางประเทศ
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสภาพการเรียนการสอนภาษาในปจจุบันโดยเฉพาะการเรียน
ภาษาทีส่ องหรือภาษาตางประเทศในปจจุบันมีปญหาอยูหลายดาน จึงทําใหเราตองคิดคนหาวิธีการ
เรียนภาษาใหดีขึ้น ดังที่ สงบ ลักษณะ (1998 : 1) กลาวถึงปญหาการสอนภาษาที่ไมไดผลมีหลาย
ประเด็นที่ทาให
ํ ตองคิดคนวิธีการเรียนที่ดีขึ้น ดังนี้
1. เรียนภาษาตางประเทศหลายปแตยังใชภาษาไมไดดีทั้งการรับรูและการแสดงออก
2. การพัฒนาทางภาษามองขามวิธีการธรรมชาติไป เชน ไมไดพัฒนาตามลําดับของ

2

ทักษะที่ควรจะเปน คือ ฟง-พูด กอนแลวจึง อาน-เขียน
3. เนนการฝกซํา้ ๆ ในคํา ประโยค ไวยากรณที่ไมมีความหมาย ทําใหไมจูงใจ นาเบื่อ
และไมเกิดการเรียนรูเพื่อนําไปใชในสถานการณใหม ๆ
4. ไมไดพัฒนากระบวนการเรียนรูทางภาษาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
5. หองปฏิบัติการทางภาษาลมเหลว ถาเนนใหเด็กพูดตามสิ่งที่ไดฟง ทําใหขาดความ
สามารถในการฟงแลวเขาใจ ขาดความสามารถในการจดบันทึกในสิ่งที่ไดฟง
6. ซอฟทแวรทางการศึกษาที่พัฒนาโดยนักโปรแกรมเมอรมีจุดออนที่ไมมีกระบวนการ
เรียนรูท ี่เหมาะสม มักใชโปรแกรมแบบเสนตรง กําหนดใหเรียนรูบางสิ่งในชวงเวลาหนึ่ง แลวผาน
ไปเรียนสิง่ ใหมตอไป ทําใหไมเกิดการเรียนรูแบบหมุนเวียนใชความรูเดิมในแงมุมที่สูงขึ้น (Spiral)
7. คอมพิวเตอรชวยสอนทั่วไปไมมีคุณคา เพราะไปทําหนาที่ซํ้ากับหนังสือโดยการนํา
ขอความมาใหอานมากไป ใชภาพไมมีความเหมาะสม ใชการฝกหัดซํ้าซากที่ไมมีความหมาย
8. ครูทสี่ อนภาษามักแกไขมากเกินพอดีในขอผิดพลาดบกพรองทางภาษาที่เด็กแสดง
ออก ทั้งๆ ที่ควรดูเฉพาะเปาหมายการเรียนรูเฉพาะสิ่งที่ตรงกับระดับของเด็ก
จากปญหาดังกลาวนักการศึกษาตางก็หาวิธีการที่จะแกปญหาในการเรียนการสอนภาษา
อยูห ลายทาง โดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI = Computer Assisted Instruction) เพราะ
ในยุคปจจุบันมีการติดตอสื่อสารกันสะดวกรวดเร็วขึ้น ทําใหผูเรียนมีโอกาสที่จะสัมผัสขอมูลทาง
ภาษาทีห่ ลากหลายเปนลักษณะของภาษาที่ใชจริงในการสื่อสาร ครูสอนภาษาจึงมีโอกาสที่ดีที่จะ
นําขอมูลเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนกับผูเรียน
โดยการจัดกิจกรรมเสริมบทเรียนดวย
คอมพิวเตอรเพราะคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได โดยไมจากั
ํ ดเวลาและสถานที่ ดังที่ กาญจนา ปราบพาล (2541 : 1) กลาววา ครูสอน
ภาษาจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการถายทอดความรูเนื้อหาทางภาษาเพียงอยางเดียว มาเปนผูจัด
กิจกรรมโดยนําขอมูลทางภาษามาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปลี่ยนจากเนนครูมาเนนที่ผูเรียนวา
จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไดอยางไร ตรงกับที่ Goodwy, Clark และ Adams
(1997, อางถึงใน กาญจนา ปราบพาล 2541 : 3) ไดทํานายวา “ครูสอนภาษาในอนาคตจะใช
คอมพิวเตอรในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา เพราะจะชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
และความสามารถในการสื่อสารกับประชาคมโลก” ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมี
คุณสมบัตหิ ลายอยางที่นักการศึกษาหลายทานยอมรับวามีประโยชนตอการเรียนการสอนดังนี้
ผาน บาลโพธิ์ (2534 : 1) กลาววา “คอมพิวเตอรเปนสื่อที่เปดโอกาสใหผูใชมี
ปฏิสัมพันธ หรือมีการติดตอโตตอบกับเครื่องไดอยางดีเยี่ยม”
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 42-43) กลาววา ในโลกปจจุบันนี้สื่อคอมพิวเตอรดู
เหมือนวาจะไดเปรียบสื่ออื่น ๆ อยูมาก เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาไป
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อย า งต อ เนื่ อ งและรวดเร็ว มากจึงมีก ารนํ าคอมพิว เตอรมาใชใ นการศึก ษาโดยเฉพาะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักการศึกษาในปจจุบันวา สามารถชวยในการเรียนการ
สอนใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการนําคอมพิวเตอรมาใชชวย
สอนวิชาตาง ๆ ในปจจุบันมากขึ้น
สุพัฒน สุกมลสันต (2541 : 1) กลาววา โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการ
สอนใหมทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะดีหลายอยาง เชน ใหขอมูลยอนกลับที่ฉับไว ผูเรียนสามารถ
เรียนไดตามความสามารถของแตละบุคคล เปนผูสอนสวนตัวที่ชาญฉลาด ปลดปลอยผูเรียนใหเปน
อิสระจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่มีระเบียบกฎเกณฑเขมงวดและเปนตัวกระตุนใหผู
เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น
อุมาภรณ สังขมาน (2541 : 1) กลาววา ผูเรียนสามารถเรียนไดโดยลําพังสามารถกําหนด
ระยะเวลาเรียนไดตามความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเรียนเฉพาะบาง
หัวขอที่ตนสนใจได สามารถเริ่มเรียนหรือหยุดเรียนไดทุกเวลา และสามารถเรียนบทเรียนซํ้า ๆ
เทาทีต่ นตองการได นอกจากนั้นความรวดเร็ว เสียงและภาพที่มีสีสันและการเคลื่อนไหวของภาพ
ยังทําใหบทเรียนเราใจ นาสนใจ ซึ่งจะทําใหเกิดแรงเสริมแกผูเรียน อีกทั้งยังประหยัดเวลา คาใชจาย
และยังสามารถแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรไดอีกดวย
เมอริท (Merritt 1982 : 34A) กลาววา จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวย
งานดานการเรียนการสอนนั้น สวนใหญมีผลในทางที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู
เรียนใหสงู ขึ้น นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชคอมพิวเตอรชวยประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย
และเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล
คูลิค (Kulik 1983 : 19-21) กลาววา “คอมพิวเตอรจะชวยใหนักเรียนมีความฉลาด
เฉลียวมากขึ้น ชวยใหผูสอนไมตองทํางานหนัก ไมตองทํางานซํ้าซากจําเจ การประเมินผลเที่ยง
ตรง และคอมพิวเตอรจะเปนแหลงเก็บขอมูลอันมหาศาล”
จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ใหผู
เรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล อีกทั้งเปนการ
ลดภาระงานสอนของครูไดอีกทางหนึ่งดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาควรนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อ
ในการเรียนการสอนภาษา เพราะ คุณสมบัติของคอมพิวเตอรที่มีหลากหลายสามารถสรางแรงจูง
ใจในการเรียนใหนักเรียน รวมทั้งมัลติมีเดีย ที่อยูในรูปวีดีโอภาพและเสียงจะชวยใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูทั้งจากการไดเห็นและไดยินในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีการสอนแบบเดิมจะจัดใหไมได ผู
เรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตัวเองมากขึ้น รวมทั้งฝกใหตนเองเปนคนมีระเบียบวินัย ครูจะลดบท
บาทลงและใหการชวยเหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น คือคอยชี้แนะกลวิธีในการเรียน ผูเรียนสามารถใช
คอมพิวเตอรมาชวยเหลือในการเรียน และนําขอมูลที่ไดไปชวยกันสรุปแนวคิดของตัวเองไดงายขึ้น
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และขอดีที่สาคั
ํ ญอีกอยางหนึ่งของคอมพิวเตอรคือ เปนสื่อจริง นักเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับคน
อืน่ ๆ ไดรอบโลกโดยผานทาง internet ดังนัน้ คอมพิวเตอรจึงมีสวนชวยเหลือในการจัดสิ่งแวดลอม
ในการเรียนรูภาษามากขึ้น (Galavis 1998 : 27) จะเห็นไดวาในปจจุบัน คอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประโยชนมากในการศึกษาภาษาโดยเฉพาะภาษาที่สอง เพราะเปนเรื่องที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การศึกษาภาษาในยุคโลกาภิวัตน
ปจจุบนั การสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศมีอยูทั่วไป ทั้งในรูปแบบโรงเรียน
สอนภาษาและการสอนแบบสวนตัว และมีชาวตางประเทศจํานวนมากที่เรียนแลวตองการที่ฝกหรือ
เรียนรูเ พิ่มเติมจากโรงเรียนที่สอนภาษาไทย เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถใหกับตนเอง โดย
ตองการทีจ่ ะทราบคําศัพทในภาษาไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะคํานามและคําลักษณนาม เพื่อที่จะได
สามารถสือ่ สารกับเจาของภาษาไดดียิ่งขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดคนหาวิธีการที่จะสรางสื่อการสอน
ภาษาไทยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการ
สอน เพราะคอมพิวเตอรมีความสะดวกและทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของแตละ
บุคคลได ทั้งนี้เพราะผูเรียนภาษาไทยที่เปนชาวตางประเทศ มีความแตกตางกันทั้งดานอายุ เพศ
การศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการคิดคนวิธีการสอนจะตองมีความเหมาะสมกับผูเรียน
จากทีผ่ วู จิ ยั เคยฝกการใชภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ พบวาปญหาในการเรียนการ
สอนภาษาไทยของชาวตางประเทศที่เรียนภาษาไทยคือ ปญหาเรื่องคําและการใชคํา โดยเฉพาะคํา
ลักษณนามในภาษาไทย ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก และคํานามแตละคําจะใชคําลักษณนามที่แตกตาง
กันออกไป อาจทําใหชาวตางประเทศเกิดความสับสน ยากตอการทําความเขาใจและจดจําได ดังที่
วีระชัย เศรษฐพันธ (Werachai Setthapun 1992 : 59) กลาววา ลักษณนามที่ปรากฏในภาษาไทย
อาจทําใหชาวตางประเทศที่เรียนภาษาไทยเกิดความสับสัน และไมเขาใจ ทั้งนี้เนื่องจากคําลักษณ
นามของไทยเปนคําที่แสดงถึงปริมาณ ขนาด รูปราง และชนิดของสิ่งที่กลาวถึง ซึ่งแตกตางจาก
ภาษาอื่น ๆความเห็นนี้สอดคลองกับ วิทยา นาทอง ที่กลาววา ลักษณนาม (Classifiers)ในภาษา
ไทยจะปรากฏคูกับคํานามนั้นๆ อาจจะเรียกตามรูปราง ขนาด ลักษณะ ของสิ่งของหรือคนๆ นั้น
หรือเรียกตามภาชนะ หรือใชคําตามตัวเดิม คําลักษณนามเหลานี้ จะนําไปใชเทียบกับคํานามใน
ตางประเทศไมไดเลย กลาวคือแทบจะไมสามารถใชปนกันได ในภาษาอังกฤษคําลักษณนาม จะมี
ก็ตอเมื่อคํานามนั้น ๆ ไมสามารถนับจํานวนได (uncountable nouns)
จะเห็นวาคําลักษณนามในภาษาไทยใชแตกตางจากภาษาตางประเทศ จึงทําใหเปน
ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งที่ชาวตางประเทศที่เรียนภาษาไทยจําเปนตองเรียนรู และจากการสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจัยเรื่องนี้จาก โทนี่ ดิลเลอร (Diller 2000) ซึง่ เปนอาจารยผูสอนภาษา
ไทยอยูในมหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (Australia National University ANU) ทานเห็นดวย
กับการทีจ่ ะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาว
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ตางประเทศ เนื่องจาก “การใชรูปภาพจะชวยไดมากในการการสอนเรื่องลักษณนาม เพราะนัก
เรียนที่เปนชาวตางประเทศจะเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบอนุมานวิธี (deductive) โดยการเรียน
ลักษณนามจากโปรแกรมคอมพิวเตอรนักเรียนสามารถคลิกหรือทําแถบสีในประโยคที่มีรูปภาพ
เชน คลิกไปที่รูปมะมวง 3 ผล คอมพิวเตอรก็จะใหเสียงมีมะมวง 3 ผล”
จากทีผ่ วู จิ ยั สํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏวายังไมมีการ
ทําวิจยั เกีย่ วกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาว
ตางประเทศ ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวานาจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง คําลักษณนาม สําหรับใช
สอนชาวตางประเทศที่กําลังเรียนภาษาไทย โดยการพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
คําลักษณนาม เพื่อใหเปนบทเรียนสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศที่มีความรูเกี่ยวกับภาษาไทยอยู
ในระดับเริ่มตน (Beginner) และตองการที่จะศึกษาเรื่องคําลักษณนามในภาษาไทย เพื่อเพิ่มพูน
ความรูภ าษาไทยใหมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับคนไทยไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอนเรื่องคําลักษณนามนี้ถือเปนแนวทางหนึ่งที่จะเผยแพรภาษาไทยซึ่งเปนภาษา
ประจําชาติ ใหเปนที่นิยมใชของชาวตางประเทศเพื่อพัฒนาภาษาไทยสูความเปนภาษาสากลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนวิชาภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําลักษณนามของชาวตางประเทศ
ระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษา
ไทยใหกับชาวตางประเทศ
3. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องคําลักษณนาม
ปญหาในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาว
ตางประเทศมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 หรือไม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคําลักษณนามของชาวตางประเทศที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนหรือไม
3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยางไรตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องคําลักษณนาม
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สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตาง
ประเทศมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชาวตางประเทศของชาวตางประเทศที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม
ขอตกลงเบื้องตน
ชาวตางประเทศที่ผูวิจัยคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จะตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่ง
ใชเปนสื่อกลางในการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรได และเปนผูที่มีความรูภาษาไทยอยูในระดับ
เริ่มตน (Beginner)
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง เปนชาวตางประเทศที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย และมีความรูภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน (Beginner) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
และสมัครใจมาเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับ
ชาวตางประเทศ พัฒนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชื่อ Authorware 5
3. เนื้อหาที่นามาสร
ํ
างเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับ
สอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ เปนคําลักษณนาม ที่จาเป
ํ นสําหรับชาวตางประเทศที่เริ่มเรียน
ภาษาไทย
นิยามศัพทเฉพาะ
1. คําลักษณนาม หมายถึง คําลักษณนามที่ใชในชีวิตประจําวัน แบงเปน
1.1 คําลักษณนามใชบอกชนิดของคํานาม (Classifier as the type of nouns) ไดแก
คน คัน คู เครื่อง ตัว เลม รูป องค ผล ฟอง ใบ และหลัง
1.2 คําลักษณนามใชตามลักษณะบรรจุภัณฑ (Classifier as the containers)ไดแก
กระปอง กลอง ขวด แกว ถวย และซอง
1.3 คําลักษณนามใชตามรูปรางของนาม (Classifier as the shape) ไดแก
ดอก เม็ด ลูก วง และมวน ตน แทง ผืน แผน ดาม และลํา
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2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนเรื่องคําลักษณนามที่สรางขึ้นโดย
ใชโปรแกรม Authorwere 5 ซึง่ ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค คําชี้แนะ บทเรียน
แบบฝกหัด การประเมินผล เพื่อใหชาวตางประเทศสามารถเรียนไดดวยตนเอง
3. ชาวตางประเทศ หมายถึง ชาวตางประเทศที่พํานักอยูในประเทศไทย และเปน
ผูม คี วามรูภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน (Beginner)
4. เกณฑมาตรฐาน 75/75 หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละที่กําหนดไวใน
การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
75 ตัวแรก คือคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
75 ตัวหลัง คือคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของการทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ถาบทเรียนที่สรางขึ้นมีมาตรฐานตามเกณฑ ถือวาเปนบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. คําลักษณนาม
2. การเรียนรูดวยตนเอง
3. คอมพิวเตอรชวยสอน
4. คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คําลักษณนาม
ความสําคัญของการใชคาลั
ํ กษณนาม
ราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของคําลักษณนามไววา ปจจุบัน
การใชคาลั
ํ กษณนามในภาษาไทยมีความคลาดเคลื่อนมาก แมแตคาที
ํ ่เคยมีลักษณนามใชกันมานาน
แลวก็ตาม ประกอบกับยังมีคานามอี
ํ
กเปนจํานวนมากทั้งที่เปนคําที่มีมาแตเดิม คําที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อ
ใชเรียกสิง่ ใหม ๆ ซึ่งยังไมไดกาหนดลั
ํ
กษณนามของคํานั้น ๆ ไวใหถูกตองชัดเจน ทําใหเกิดความ
สับสนวา คํานามใดควรใชลักษณนามอยางไร
ความหมายของคําลักษณนาม
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2524 : 72-76) ไดอธิบายถึงความหมายของคําลักษณนาม
ไว วาคําลักษณนาม เปนคํานามที่ใชบอกลักษณะของสามานยนามอีกทีหนึ่ง เชน คําเรียกพระวา
“รูป” เรียกสัตววา “ตัว” เรียกเรือวา “ลํา” เปนตน
กําชัย ทองหลอ (2509 : 261-262) ไดกลาวโดยสรุปไดวา คําลักษณนาม คือคํานามที่
ทําหนาที่ประกอบนามอื่น เพื่อแสดงรูปลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนามนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น
เชน รถ 1 คัน บรรทุก คน 4 คน คน 1 คน โคนตนไม 3 ตน เรือ ลํานี้มีพาย 2 เลม
แห 1 ปาก ตากอยูบนไมไผ 2 ลํา นก ฝูง หนึ่งลงมากินขาวในนา แปลงหนึ่ง
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บรรจบ พันธุเมธา (2525 : 142) กลาวโดยสรุปวา คําลักษณนาม คือคําคุณศัพทบอก
จํานวนนับ ไมวาจะนับถวนหรือไมถวน จะตองมีลักษณนามที่บอกลักษณะของสิ่งที่มาขางหนา
ตามขางหลังดวย เชน ตาสองตา แกวหาใบ คนหลายคน เปนตน
กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2521 : 19-20) กลาวโดยสรุปวา ลักษณนาม คือคําที่ใช
บอกลักษณะของคํานาม ลักษณนามนับวาสําคัญมาก เพราะวาเปนลักษณะพิเศษของภาษาไทย
โดยเฉพาะคําลักษณนามเปนคําที่บอกลักษณะของคํานามที่มาขางหนา และเปนคําที่แสดงภาพของ
คํานั้นดวย เชน ลวด 3 ขด กับ ลวด 3 เสน
ผอบ โปษะกฤษณะ (2532 : 24-25) ไดกลาวโดยสรุปวา ลักษณนามคือ นามที่บอก
ลักษณะของนามขางหนา
เพียรศิริ วงศวิภานนท (ม.ป.ป. : 316) ไดกลาวโดยสรุปวา คําลักษณนามเปนคําที่เกิด
คูกัน (collocatives) กับคํานามไวดังนี้ คําลักษณนามบางคํามีความหมายกวางใชคูกับคํานามได
เปนจํานวนมาก เชน คน ตัว อัน เปนตน
สรุปไดวา คําลักษณนามในภาษาไทยเปนคําที่ใชบอกลักษณะของคํานามที่ปรากฏอยู
ขางหนา ซึ่งคําลักษณนามนี้เปนลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ควรที่จะอนุรักษไวและใชใหถูกตอง
ประเภทของคําลักษณนาม
ประเภทของคําลักษณนามในภาษาไทยไดมีนักการศึกษาหลายทาน แบงประเภทไว
แตกตางกันไปตามความคิดเห็นของแตละทาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2524 : 72-76) ไดแบงประเภทของคําลักษณนามไวสรุปไดดังนี้
1. คําลักษณนามบอกชนิด เชน พระองค องค รูป ตน คน ตัว เรื่อง สิ่ง อัน เลา
เชือก เรือน เลม เปนตน
2. คําลักษณนามบอกหมวดหมู เชน กอง พวก เหลา หมวด หมู ฝูง คณะ นิกาย
สํารับ ชุด โรง วง ตับ เปนตน
3. คําลักษณนามที่บอกสัณฐาน เชน วง หลัง แผน ผืน บาน ลูก แทง กอน คัน ตน
ลํา ดวง กระบอก เสน สาย ปาก ซี่ เปนตน
4. คําลักษณนามบอกจํานวนและมาตรา เชน คู โหล กุลี ชื่อมาตราฐานตาง ๆ เชน
โยชน เกวียน ฯลฯ ชื่อภาชนะตาง ๆ เชน ตุม ไห เปนตน
5. คําลักษณนามบอกอาการ เชน จีบ มวน มัด พับ มวน กํา ฟอน เปนตน
6. คําลักษณนามซําชื
้ ่อ สามานยนามบางคําเมื่อจะใชกับคําวิเศษณตองเอาคําสามานยนามเดิมนั้นเองมาใชเปนลักษณนามประกอบคําวิเศษณนั้น ๆ เชน ประเทศ สองประเทศ เปนตน
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ไดดังนี้

กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2521 : 19-20) ไดจาแนกประเภทคํ
ํ
าลักษณนามไวสรุป

1. คําลักษณนามตามหลังคําบอกจํานวนนับหรือบอกปริมาณ เชน มา 5 ตัว
ดินสอ 2 แทง ผูหญิงหลายคน เรือ 3 ลํา บาน 6 หลัง เปนตน
2. คําลักษณนามที่ใชตามคํานามเมื่อตองการจะเนนขอความนั้น เชน มาตัวนี้ ดินสอ
แทงนี้ ผูหญิงคนนั้น เรือลํานั้น บางหลังโนน เปนตน
นววรรณ พันธุเมธา (2526 : 24-29) ไดอธิบายประเภทของคําแยกประเภท (คําลักษณ
นาม) ไวสรุปไดดังนี้
คําแยกประเภทสะทอนใหเห็นวาคนไทยใชอะไรเปนเกณฑในการรวบรวมบางสิ่งบาง
อยางเขาดวยกัน หรือแยกออกจากกัน สิ่งตาง ๆ ในโลกนั้นเราแบงเปนประเภทใหญ ๆ และใชคํา
แยกประเภทดังนี้
1. คน ใชคําแยกประเภทตามฐานะในสังคม ไดแก พระองค องค รูป คน ทาน
(มักใชกับผูที่เคารพนับถือ) นาย (มักใชกับเจาพนักงาน)
2. สัตว ใชคําแยกประเภทคําเดียวคือคําวา ตัว ไมวาสัตวนั้นเปนสัตวนาหรื
ํ้ อสัตวบก
และมีรปู รางลักษณะอยางไร ยกเวนชางซึ่งเราอาจจะถือเปนสัตวพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง ใชคําแยก
ประเภทวา เชือก
3. สิง่ ไมมีชีวิตมักใชคําแยกประเภทตามรูปรางของสิ่งนั้น
4. อมนุษย อังไดแก เปรต อสุรกาย ยักษ ผี ใชคําแยกประเภทคือคําวา ตน
5. สิง่ ทีเ่ ปนนามธรรม ใชคําแยกประเภทวา ขอ ประการ ฯลฯ
คําแยกประเภทที่ใชกับสิ่งไมมีชีวิตนั้นมีมากมาย เราอาจกลาวถึงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. คําแยกประเภทที่ใชกับสิ่งที่อยูลําพัง ใชกับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1.1 จําแนกตามรูปรางลักษณะของสิ่งนั้น เชน ใบ
1.2 จําแนกตามชนิด
1.3 จําแนกตามมาตราวัด
2. คําแยกประเภทที่ใชกับสิ่งที่อยูรวมกัน
2.1 จําแนกตามลักษณะของสิ่งที่อยูรวมกันนั้น
2.2 จําแนกตามมาตราวัด
2.3จําแนกตามชนิด
นอกจากนีค้ าแยกประเภทอาจใช
ํ
ขยายคํากริยาก็ได โดยอาจจําแนกกริยาที่แสดงอาการ
ตามเกณฑตอไปนี้
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1. จําแนกตามชนิด
2. จําแนกตามชวงเวลา
3. จําแนกตามครั้งที่ทาอาการ
ํ
4. จําแนกตามมาตราวัด
ผอบ โปษะกฤษณะ (2532 : 24-25) ไดจัดประเภทของลักษณนามออกเปน 2 ประเภท
คือ สรุปไดดังนี้
1. ลักษณนามใชตามหลังจํานวนนับ และเพื่อบอกใหรูลักษณะตาง ๆ กันของนามนั้น
เชน ผา 2 ผืน ผา 2 มวน ผา 2 พับ ผา 2 ตั้ง ฯลฯ คําวา ผืน มวน พับ ตัง้ บอกลักษณะของ
ผาวาตางกันอยางไร เปนแสดงใหเห็นภาพอยางชัดเจน
2. ลักษณนามใชตามหลังนามเมื่อตองการเนนหนักและบอกใหรูลักษณะ เชน ฉัน
ตองการแหวนวงนัน้ กระดาษรีมหนึ่งมีกี่แผน นํ้าอัดลมขวดใหญราคากี่บาท เปนตน
เปรมจิต ชนะวงศ (2538 : 194-195) แบงเปนประเภทของคําลักษณนามไวสรุปไดดังนี้
1. คน ใชตามฐานะทางสังคม ไดแก พระองค องค รูป ทาน คน
2. สัตว สัตวทุกชนิดใช ตัว ยกเวน ชางซึ่งถือเปนสัตวพิเศษใช “เชือก”
3. สิ่งไมมีชีวิต ใชลักษณนามตามรูปรางของสิ่งนั้น
4. อมนุษย ไดแก ยักษ อสุรกาย เปรต ผี ใช ตน
5. สิ่งที่เปนนามธรรม ใชลักษณนาม ขอ ประเภท ประการ
6. มีคาลั
ํ กษณนามจําพวกหนึ่งที่ซากั
ํ้ บคํานาม ไดแก ครอบครัว กรง กรม คะแนน
จังหวัด ตําบล กรม เสียง ประเทศ ประโยค เพลง ชั้น นิ้ว มือ กิ่ง แขนง คาย เปนตน
คําลักษณนามสําหรับชาวตางประเทศที่เริ่มเรียนภาษาไทย
มาซาฟูมิ ซาโต และวัฒนา วุฒิจํานงค (2539 : 174-183) ไดกลาวถึงลักษณนามใน
ภาษาไทยที่สาคั
ํ ญที่ชาวญี่ปุนควรเรียนรูไวสรุปไดดังนี้ คน ตัว ใบ อัน ลูก เม็ด ชิ้น เลม ฉบับ
ผืน แผน เครื่อง คัน หลัง ชั้น หอง ครั้ง อยาง ที่ แกว ถวย ขวด จาน ซอง กอน รูป
คู ชุด เสน กลอง ถุง ดาม แทง มวน มวน ดวง ผล ลํา เรือน กระปอง บท คํา ชนิด หัว ถัง
แบบ เรื่อง สาย ชอง
ปรีชา จุนตะมะละกะ และโทนี่ ดิลเลอร (Juntanamalaga and Diller 1997 : 142-148)
กลาวถึงคําลักษณนามไวในหนังสือ Beginning Thai สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ
ทีเ่ ริ่มเรียนมีทั้งหมด 46 คํา ดังนี้ กระบอก กอ กอง กอน กิ่ง คน คัน คํา คู ฉบับ ชิ้น เชือก
ซอง ซี่ ดวง ดอก ดาม ตน ตัว แทง นาย บาน ใบ ปาก ผล ผืน แผน ฝา ฝูง มวน มวน
มัด เม็ด รูป เรือน โรง ลูก ลํา เลม วง สาย เสน หลัง หอ องค อัน
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ผูว จิ ยั รวบรวมคําลักษณนามจากหนังสือ Foundation of Thai Part 1 และ Part 2
(Edward M. Anthony, Deborat P. French and Udom Warotamasikkhadit 1969)ไดคําลักษณนาม
ทัง้ หมด 51 คํา ดังนี้ ตัว ขวด คน หนา ตา มือ ลูก ใบ ผล หวี พวง เลม แทง ดาม หลัง
แผน ฝก หัว แกว ถวย ชิ้น คู เสน ผืน เรือน วง อัน ตน คัน ลํา ขบวน หลอด เหรียญ ดวง
ฉบับ หอ ซอง จาน ชาม ราน องค ดอก วัด ชนิด ครั้ง หอง สาย กอน โรง อยาง เรื่อง
จากคําลักษณนามดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเลือกและจัดหมวดหมูคาลั
ํ กษณนามใหมเพื่อ
ใชเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตาง
ประเทศ โดยแบงเปน 3 หมวดใหญ ๆ คือ
1. คําลักษณนามใชบอกชนิดของคํานาม (Classifier as the type of nouns) ไดแก คํา
ลักษณนามวา คน คัน คู เครื่อง ตัว เลม รูป องค ผล ฟอง ใบ และหลัง ฯลฯ
2. คําลักษณนามใชตามลักษณะบรรจุภัณฑ (Classifier as the containers)ไดแก คําวา
กระปอง กลอง ขวด แกว ถวย และซอง ฯลฯ
3. คําลักษณนามใชตามรูปรางของนาม (Classifier as the shape) ไดแก ดอก เม็ด ลูก
วง มวน ตน แทง ผืน แผน ดาม และลํา
การเรียนรูดวยตนเอง
ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง
ความกาวหนาทางขอมูลขาวสารในปจจุบันมนุษยสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
ตามความสนใจไดอยางเต็มที่
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากความสนใจของแตละบุคคล และความ
พยายามในการจัดการเรียนรูตามความตองการของแตละบุคคลเปนลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
หรือการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) ซึง่ เปนลักษณะการเรียนรูที่ไดรับความ
สนใจอยางมากมาเปนเวลานาน และไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการเรียนรูดวย
ตนเองไวในแนวทางที่คลายคลึงกันดังนี้
เขื่อน เสือคํา (2521 : 11 อางถึงใน บุญชวย พิชญวิวัฒน 2542 : 26) กลาววาการเรียนรู
ดวยตนเองวา “เปนการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมีประสบการณดวย ตนเองตาม
ลําพัง” สวน โนวลส (Knowles 1980 : 19-20) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองวาสามารถเกิดขึ้น
ไดในการเรียนในระบบ โดยเปนการเรียนรูที่ผูเรียนถูกชี้นําหรือกระตุนใหใชวิธีการการเรียนรูดวย
ตนเอง เนนใหผูเรียนรับผิดชอบในการประเมินความตองการในการเรียนรูของตนเอง กําหนด
จุดประสงค พัฒนาเกณฑการประเมินและวางโครงการเรียนของตน โดยที่ครูเปนผูอํานวยความ
สะดวกระหวางกระบวนการเรียนเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ บรอคเค็ท (Brockett 1985 : 211) ที่กลาว
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ถึงการเรียนรูดวยตนเองวาเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนดวยความริเริ่ม
ของตนเองตั้งแตขั้นวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผล เชนเดียวกับ ฮีมสตรา
(Hiemstra 1994 : 5394) กลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองวาเปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการกิจกรรมการเรียน และการ
ประเมินผล
บรูคฟลด (Brookfield 1984 : 59-71) ไดใหความเห็นในการเรียนรูดวยตนเองไววา
หมายถึง การที่ผูเรียนตั้งใจแสวงหาความรู โดยกําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุม
กิจกรรมการเรียนของตนทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการเรียน มีการปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน การกําหนดและใชหนังสือประกอบการเรียนหรือบทความตาง ๆ
รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู สวน คอลลินส (Collins 1991 : 21) กลาวถึงการเรียนรู
ดวยตนเองวาเปนกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่บุคคลมีความริเริ่ม หรือมีความตองการที่จะ
เรียนรูด ว ยตนเอง และดําเนินกิจกรรมการเรียนโดยมีครูเปนเพียงผูใหความชวยเหลือ สวน ดิกสัน
(Dixon 1992 : 3587) กลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองวาเปนกระบวนการที่ผูเรียนแตละบุคคลริเริ่ม
วิเคราะหความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง ตั้งเปาหมายในการเรียน ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของ
แหลงความรู แหลงสื่ออุปกรณที่ใชในการเรียนรู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของตนเองโดย
อาจไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได ซึ่งสอดคลองกับ มา โมริเนอโร และ ไรท
(Mar-Molinero and Wright 1993 : 248) ที่ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา
“กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง โดยทําการกําหนดเนื้อหาและเลือกสื่อวัสดุประกอบ
การเรียนดวยตนเอง และครูมีหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษาหรือใหความชวยเหลือเทานั้น” นอกจากนี้
ทักษิณา ศิริพจนกุล (2522 : 9) ไดกลาววา “กิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเองนั้นไมจาเป
ํ นวา
จะใชไดเฉพาะกับนักเรียนที่เกงมากเทานั้น และการเรียนรูดวยตนเองยังมุงใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ
ในตนเอง มีความคิดอิสระ มีความรับผิดชอบ”
จากแนวคิดดังที่กลาวมา อาจสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูท เี่ กิดขึ้นจากความริเริ่มหรือความตองการในการเรียนรูของผูเรียนเอง โดยที่ผูเรียนจะดําเนิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแตการวางแผน กําหนดจุดประสงค เนื้อหา การ
เลือกสือ่ วัสดุประกอบการเรียน การดําเนินการเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียน อาจปรึกษา
หรือขอความชวยเหลือจากครูผูสอนหรือบุคคลอื่น
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ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง
นักการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนตางยอมรับวา ผูเรียนที่เรียนรู
ดวยตนเองเปนผูที่สามารถเรียนรูไดดีกวาผูเรียนที่เรียนตามการชี้นาของผู
ํ
อื่น เพราะการเรียนรูดวย
ตนเองเกิดจากความสนใจของตนเองอยางแทจริง นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูดวยตนเองไวดังตอไปนี้
โนวลส (Knowles 1975 : 15) ผูเ ชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนรูดวยตนเอง ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองวา ผูเรียนที่แสวงหาความรูในการเรียนดวยตนเองอาจมีแรง
จูงใจในการเรียนและเรียนอยางมีจุดประสงค ทําใหสามารถเรียนไดดีกวา จดจําสิ่งที่เรียนไดนาน
กวา และนําความรูที่ไดรับไปใชไดดีกวาผูเรียนที่คอยรับความรูจากผูสอนเพียงอยางเดียว นอกจาก
นี้
การเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะสอดคลองกับสภาพและกระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยาของ
มนุษยคือ เมื่อแรกเกิด ทารกยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดตองพึ่งพาผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พอแม
ในเรื่อง การปกปองคุมครอง การเลี้ยงดู รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ อยูตลอด
เวลา แตเมื่อ เติบโตขึ้น มนุษยจะมีความตองการทางจิตวิทยาที่จะเปนตัวของตัวเองสูงขึ้นและเริ่ม
พัฒนาความสามารถใน การดูแลรับผิดชอบตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหไมตองพึ่งพาคนอื่นอีกตอ
ไป พัฒนาการนี้ก็คือพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง (Self – Directing) ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง และการ
เรียนรูดวยตนเองถือวาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการอยูรอดของมนุษยในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้ อยูเสมอ เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการศึกษาที่ตอเนื่องตลอดชีวิต
ลาริสซี่ (Larisey 1994 : 9-10) กลางถึงความสําคัญในการเรียนรูดวยตนเองวาเปน
ธรรม-ชาติสว นหนึ่งของชีวิตที่ไมคอยมีใครตระหนักถึง
เพราะครูไมเคยนําเสนอการเรียนรูใน
ลักษณะนีใ้ นชัน้ เรียน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการฝกหัดที่จะชวยใหผูเรียนไดอธิบายรูปแบบการ
เรียนรูของตนเองและประเมินความพรอมของตนเองเพื่อเตรียมที่จะนําไปสูความรับผิดชอบในการ
เรียนรูของตนมากขึ้น
เมคเกอร และ นีลสัน (Maker and Neilson 1995 : 11-12) กลาวถึงความสําคัญของ
การเรียนรูด วยตนเองวา
การที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของตนเองจะทําใหเรียนรูไดดีขึ้น
และการที่ผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่ตนเองเลือกเองจะมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น
สุภมาส ทองใส (2535 : 18) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองวาผูเรียนที่
มีความตองการที่จะเรียนรูดวยตนเองจะสามารถเรียนไดดีกวาผูเรียนที่คอยรับความรูจากครูผูสอน
เพราะผูที่ตองการที่จะเรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางมีจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนอยาง
แทจริง จึงควรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
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สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง มีความสําคัญมากตอการเรียนรู เนื่องจากผูเรียนที่
เรียนรูด วยตนเองจะสามารถเรียนรูไดดีกวาผูเรียนที่คอยรับความรูจากครูผูสอน
เพราะผูเรียนที่
แสวงหาความรูดวยตนเองจะมีแรงจูงใจและเรียนอยางมีจุดมุงหมายทําใหเขาใจและจดจําสิ่งที่เรียน
ไดดีกวา
การพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
พัชรี พลาวงศ (2526 : 6 อางถึงใน บุญชวย พิชญวิวัฒน 2542 : 28) กลาวถึง การเรียน
รูด ว ยตนเองวา “มีวิธีเรียนชนิดหนึ่งที่มีโครงสราง มีระบบ ที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนได
ผูเ รียนมีอิสระ ในการเลือกเวลาเรียน สถานที่ ระยะเวลาในการเรียนแตละบท แตจะตองจํากัด
ภายใตโครงสรางของบทเรียนนั้น ๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไวในคูมือ”
เพ็ญสุข ภูตระกูล (2528 : 7 อางถึงใน บุญชวย พิชญวิวัฒน 2542 : 28) กลาวถึงการ
เรียนรูด ว ยตนเองวา “เปนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงค
ในการเรียน ตลอดจนวิธีการบรรลุจุดประสงคดวยตนเอง ผูเรียนมีความสามารถระดับใด ไมวาจะ
เปนบุคคลใดก็สามารถเรียนรูดวยตนเองได”
จะเห็นไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดหลักสูตรเนื้อหาและกระบวนการเรียน
การสอนเปนไปตามลักษณะการเรียนของผูเรียน ทําใหเกิดความกาวหนา มั่นใจ มีวินัยในตนเอง
ความคิดอิสระ และทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูดวยตนเอง เปนเทคนิคการสอนสืบเนื่องมาจากแนวคิดเรื่อง การเรียนการ
สอนตามความสามารถของแตละบุคคล (Individualized Instruction) มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทาง
การศึกษา 3 ประการ คือ ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความพรอม
(Readiness) และการใชเวลาเพื่อการศึกษา
Durothy B. Farmer (1975 : 145 อางถึงใน เพ็ญสุข ภูตระกูล 2528 : 46) แบงประเภท
การเรียนการสอนตามระดับความสามารถของแตละบุคคลเปน 4 ประเภท สรุปไดดังนี้
1. การเรียนตามระดับความสามารถของแตละบุคคล โดยครูเปนผูกําหนดเนื้อหาและ
วิธีการเรียน (Individualized Diagnosed and Preserited Instruction)
2. การเรียนตามระดับความสามารถของแตละบุคคล โดยใหผูเรียนเลือกอุปกรณใน
การเรียน มีจุดมุงหมายรวมกันตามที่ครูกาหนด
ํ
(Self-directied Instruction)

16

3. การเรียนตามระดับความสามารถของแตละบุคคล โดยใหผูเรียนกําหนด
จุดมุง หมายในการเรียนแลวเรียนตามโปรแกรมที่ครูจัดให (Personalized Instruction Programs)
4. การเรียนตามระดับความสามารถของแตละบุคคล โดยใหนักเรียนกําหนด
จุดมุง หมายในการเรียนและเรียนดวยวิธีของตนเอง (Independent study Programs)
ทักษิณา ศิริพจนกุล (2522 : 16) ไดกลาวโดยสรุปวา กิจกรรมการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง (Independent study) ไมจาเป
ํ นวาจะใชไดเฉพาะกับผูเรียนที่เกงมากเทานั้น เพราะมนุษย
ทุกคนตองการความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ และถาครูเชื่อแนวคิดเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรูที่วา
แรงกระตุนภายใน (Individual Motivation) อันเกิดจากการไดทางานตามที
ํ
่ตนรักหรือสนใจยอมมี
ประสิทธิภาพมากกวาแรงกระตุนภายนอก (Extrinsic Motivation) เชน การใหรางวัลหรือการ
ลงโทษดังนั้นครูยอมชวยเหลือผูเรียนทุกคนไดศึกษาคนควาและประสบผลสําเร็จในการเรียนได
อยางไรก็ดี ในระหวางที่ศึกษาคนควาดวยตนเองอยูนั้น ไมวาจะเปนระดับงายหรือยาก ครูควร
จะคอยใหความชวยเหลือคอยใหคาแนะนํ
ํ
า ตลอดจนติดตามผลงานผูเรียนอยางสมําเสมอ
่
ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง
วีระ ไทยพานิช (2529 : 11) ไดกลาวถึง ขอดีของการเรียนรูดวยตนเองโดยสรุปวาเปน
การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมีอิสระมากกวาการสอนปกติ จูงใจผูเรียนไดมาก
ขึน้ ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของตน และครูมีเวลาที่จะทํางานกับผูเรียนเปนราย
บุคคลเมื่อผูเรียนตองการ
ประเทศ วิเศษลา (2532 : 9) ไดสรุปไววา การเรียนดวยตนเองเปนการเรียนการสอนที่
เปนไปตามขั้นตอนอยางเหมาะสม ผูเรียนรวมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ ผูเรียนไดรับการ
เสริมแรงในระหวางเรียนและผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลยอนกลับทันที
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองมีประโยชนในดานการสนองการเรียนรูตาม
ความสามารถและความแตกตางของบุคคล มีการเสริมแรงใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรู ครูและ
ผูเ รียนสามารถทํางานรวมกัน ครูมีโอกาสแกปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคลได
คอมพิวเตอรชวยสอน
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
ยืน ภูวรรณ (2529 : 1) กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนไวสรุปไดวา คือ โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ไดนาเนื
ํ ้อหาวิชา และลําดับวิธีการสอนมาเก็บบันทึกไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบท
เรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนแตละคน
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นิรมิต สุขคณา (2536 : 6) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนโดยสรุปวา คือ
กระบวนการที่ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการเสนอเนื้อหา เรื่องราว ทบทวน ทําแบบฝกหัด
การวัดผลในขณะเรียน ผูเรียนมีการโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรตลอดเวลา เนนการเรียนแบบ
ปฏิ สั ม พั น ธ ก ารเรี ย นรู  เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู  เ รี ย นได เ รี ย นตามอั ต ราความก า วหน า ของตนเองอย า ง
กระตือรือรนรูผลไดทันที
วิชุดา รัตนเพียร (2538 :2) กลาวโดยสรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการสอน โดยผูเรียนเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น เพื่อ
ใชสอนเนือ้ หาชุดใดชุดหนึ่ง ทั้งนี้คอมพิวเตอรจะเปนตัวควบคุมเนื้อหาและกิจกรรม วิวัฒนาการมา
จากการประดิษฐเครื่องชวยสอนและแนวความคิดการใหการศึกษาตามเอกัตภาพ
สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2539 : 32 ) ไดกลาวโดยสรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง
บทเรียนที่สรางขึ้นมาดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งแลวบันทึกลงในจานแมเหล็กเพื่อให
ผูเ รียนนําไปศึกษาเนื้อหาใหม ทบทวน หรือทดสอบเนื้อหาที่ศึกษามาแลวโดยผานทางจอภาพ
ลักษณะบทเรียนจะเนนการศึกษารายบุคคล และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและเลือกตัดสินใจ
โดยการปอนขอมูลผานแปนพิมพหรือ mouse
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 41 ) กลาวโดยสรุปวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
หรือ CAI เปนการนําสื่อคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอบทเรียน โดยมุงเนนบทเรียนที่ตอบสนอง
ตอความแตกตางของแตละบุคคล
บุญเกื้อ ควรหาเวช ( 2542 :65 ) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนโดยสรุปวา
หมายถึง วิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะจัดหา
ประสบ-การณทมี่ คี วามสัมพันธกัน มีการแสดงเนื้อหาตามลําดับที่ตางกันดวยบทเรียนโปรแกรมที่
เตรียมไวอยางเหมาะสมคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนเครื่องมือที่ใหผูเรียนดวยตนเองเปนผูที่จะตอง
ปฏิบตั ิกิจกรรมตางๆที่สั่งมาทางจอภาพ ผูเรียนจะตอบคําถามทางแปนพิมพ แสดงออกมาทาง
จอภาพ มีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือหรือบางทีอาจใชรวมกันกับอุปกรณอยางอื่นดวย เชน สไลด
เทปวีดีทัศน เปนตน
วีระพนธ คําดี (2542 : 1) กลาวโดยสรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรซึ่งเปนอุปกรณชนิดหนึ่งเขามาชวยในการเรียนการสอนของนักเรียนและครู โดยที่ครู
หรือผูม คี วามรูผลิตสื่อขึ้นมาแลวนําไปใหเด็กไดเรียน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการ
นํากระบวนการเรียนการสอนของครูไปสูนักเรียน
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บูรณะ สมชัย ( 2542 : 14) ไดใหความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอนโดยสรุปวาเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยครูผูสอนซึ่งทําหนาที่เปนสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเขาใจงาย
ในเวลาอันจํากัดและตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนนั้นๆ
วุฒิชัย ประสานสอย (2543 : 10) ไดกลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
สรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปน
สื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน
สโตลูโรว (Stolurow 1971 : 12) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไวใน
สารานุกรมการศึกษา (Encyclopedia of Education) โดยสรุปวาเปนวิถีทางการเรียนการสอนการ
สอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดเตรียมประสบการณที่มีความ
สัมพันธกัน มีการแสดงเนื้อหาตามลําดับที่ตางกัน ดวยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไวอยางเหมาะสม
เอสเทอร อาร สเตลเบอรก (Esther R Steinberg 1991 : 2-3) กลาวโดยสรุปวา
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสื่อสารระหวางผูเรียนและระบบคอมพิวเตอร
ในบทเรียน
คอมพิวเตอรประกอบไปดวยคําถาม การตอบสนองของผูเรียน และขอมูลยอนกลับ
แกรี่ รุท และ วิคคี (Gary, Ruth , Vicki 1993 :61) ไดกลาวโดยสรุปถึง คอมพิวเตอรชวย
สอนวาเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อจัดภาระงานในการเรียนใหกับผูเรียน
จะเห็น วาคอมพิว เตอรชว ยสอนเปน ระบบการเรียนการสอนซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร โดยผูเรียนจะศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนที่ออกแบบไวเปนอยางดี ผาน
หนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร เนื้อหาที่แสดงอาจจะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียง
กราฟก หลังจากแสดงเนื้อหาแลว คอมพิวเตอรชวยสอนจะเสนอแบบฝกหัดใหผูเรียนทบทวนความ
เขาใจ และตอบสนองสิ่งนั้นผานทางแปนพิมพ หรือ Mouse หลังจากนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนจะ
ใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนทราบวากิจกรรมที่ผูเรียนทําลงไปนั้น ถูกหรือผิด แลวเสนอ
เนื้อหากรอบตอไป
ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
ปจจุบนั คอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในวงการศึกษามีหลายประเภท ซึ่งจําแนกตาม
แนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการตาง ๆ ดังที่ อมร สุขจํารัส (2533 : 18-20) กิดานันท
มลิทอง (2540 : 229-232) ไดจําแนกประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนไดดังตอไปนี้
1. แบบฝกหัด (Drill and practice) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไมไดมีการนํา
เสนอเนื้อหาใหม แตมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนไดฝกความคลองแคลว แมนยํา และใชเวลาในการ
ทํากิจกรรมทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแลว รูปแบบของภาระงานในบทเรียนรูปแบบนี้ คอมพิวเตอร
จะเสนอคําถาม ตั้งปญหา กําหนดสถานการณแลวใหนักเรียนตอบคําถาม แกปญหาโดยการเลือก
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พิมพขอ ความ จากนั้นคอมพิวเตอรจะตรวจคําตอบและใหขอมูลยอนกลับทันที ถาคําตอบถูกตอง
นักเรียนสามารถศึกษาปญหาตอไป แตถาตอบผิดนักเรียนตองพยายามหาคําตอบใหม บทเรียน
ประเภทนี้จึงเหมาะสําหรับการฝกทบทวนกอนที่จะเรียนเนื้อหาใหมหรือเรียนทักษะยอยกอนที่จะ
เรียนทักษะใหญตอไป
2. รูปแบบการสอน (Tutorial) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีการนําเสนอเนื้อหาใหมให
กับผูเ รียนซึ่งในบทเรียนจะมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม การนําเสนอเนื้อหาอยูในรูปของ
ขอความ ภาพ เสียง สถานการณจําลอง หรืออาจจะใชทุกรูปแบบรวมกัน รวมทั้งการแสดงตัวอยาง
แลวใหนักเรียนตอบคําถาม หลังจากนั้นคอมพิวเตอรจะวิเคราะหคําตอบ และใหขอมูลยอนกลับ
ทันที ถาผูเรียนตอบคําถามผิดก็จะมีการเสนอเนื้อหาใหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหผูเรียนทบทวนและ
พยายามตอบคําถามจนกวาจะถูกตอง
3. การแกปญหา (Problem-solving) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีจุดมุงหมายเพื่อให
ผูเ รียนฝกใชทักษะการคิด การตัดสินใจ โดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอปญหาหรือสถานการณที่
กระตุน หรือทาทายใหผูเรียนไดแกปญหา ซึ่งอาจจะอยูในรูปของปญหา ปริศนา สถานการณที่
ผูเ รียนตองเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีที่ผูเรียนเปนเด็กเล็ก การนําเสนอปญหาอาจจะใชตัว
การตนู เปนตัวนํานักเรียนไปสูปญหา แลวใหนักเรียนแยกคําที่เหมือนหรือแตกตาง ซึ่งบทเรียน
คอมพิวเตอรที่เนนใหผูเรียนฝกการแกปญหาสามารถชวยใหผูเรียนรูจักการวิเคราะหปญหา สรุป
สาระสําคัญ แยกสิ่งที่เหมือนและแตกตางออกจากกันได จึงเหมาะกับเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ดังนั้นครูควรเลือกบทเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงคและทาทายความสามารถของ
ผูเรียนไดเหมาะสมกับแตละระดับชั้นที่เรียน
5. เกมทางการศึกษา (Instructional games) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่นําเสนอกิจกรรม
ในรูปแบบของเกม ซึ่งชวยสรางแรงจูงใจ ความสนใจ เกิดความสนุกสนาน เพิ่มบรรยากาศใน
การเรียนใหกับผูเรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอรที่เปนแบบฝก (Drill and practice) อาจจะมีเกม
เขาไปสอดแทรกในการนําเสนอเนื้อหาหรือแบบฝกหัด เชน ในกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลือกคําที่
สะกดถูกตองอาจจะนําเสนอในรูปแบบของเกมยิงตอสู นักเรียนตองพยายามยิงทําลายคําศัพทที่
สะกดผิด อยางไรก็ตามเกมทางการศึกษาอาจจะทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่กาวราวมากขึ้น ดังนั้นครู
ควรสังเกตพฤติกรรมในการเรียน และเลือกเกมที่เหมาะสม ซึ่งควรเปนเกมที่ใหผูเรียนทุกคนไดมี
สวนรวม ไมควรใหผูเรียนตองนั่งเลนคนเดียว และหลังจากการเลนเกมควรมีการอภิปรายถึงเนื้อหา
สาระที่สอดแทรกอยูในเกม
5. การจําลอง (Simulation) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการจําลองจากความ
เปนจริงโดยตัดรายละเอียดตางๆ หรือนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาใหผูเรียนไดศึกษา
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นัน้ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพื่อการฝกทักษะและการเรียน
รูโ ดยไมตองเสี่ยงภัยหรือเสียคาใชจายมากนัก รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการ
จําลองจะประกอบดวยการนําเสนอขอมูล การแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับทักษะ การฝกปฏิบัติเพื่อ
เพิม่ พูนความชํานาญและความคลองแคลว และการใหเขาถึงซึ่งการเรียนรูตางๆ ในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบนี้จะมีบทเรียนรูปแบบอื่นแทรกอยูดวย เชน การสาธิต บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจํ าลองนี้มิใชเปนการสอนเหมือนกับบทเรียนการสอนแบบธรรมดาซึ่ง
เปนการนําเสนอเนื้อหาความรูแลวจึงใหผูเรียนทํากิจกรรม
แตการสาธิตเปนเพียงการแสดงให
ผูเ รียนไดชมเทานั้น เชน ในการนําเสนอการจําลองของระบบสุริยะจักรวาลวามีดาวนพเคราะห
อะไรบางที่โคจรรรอบดวงอาทิตย ซึ่งอาจมีการสาธิตการหมุนรอบตัวเองของดาวนพเคราะหเหลา
นัน้ และการหมุนรอบดวงอาทิตยใหชมดวย เปนตน
6. การคนพบ (Discovery) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการคนพบเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณของตนเองใหมากที่สุด โดยการเสนอปญหาให
ผูเ รียนแกไขดวยการลองผิดลองถูกหรือโดยวิธีการจัดระบบเขามาชวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปที่ดีที่สุด
ตัวอยางเชน
นักขายทีม่ คี วามสนใจจะขายสินคาเพื่อเอาชนะคูแขง บทเรียนคอมพิวเตอรจะจัดใหมีสินคามากมาย
หลายประเภทเพื่อใหนักขายทดลองจัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา และเลือกวิธีการดูวาจะ
ขายสินคาประเภทใดดวยวิธีการใดจึงจะทําใหลูกคาซื้อสินคาของตน เพื่อนําไปสูขอสรุปวาควรจะมี
วิธกี ารขายอยางไรที่จะสามารถเอาชนะคูแขงได
7. การทดสอบ (Test ) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทดสอบ มิใชเปน
การใชเพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเรียนเทานั้น แตยังชวยให
ผูสอนมีความรูสึกที่เปนอิสระจากการผูกมัดทางดานกฏเกณฑตางๆเกี่ยวกับการทดสอบไดอีกดวย
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะสามารถชวยเปลี่ยนแปลงการทดสอบจากแบบแผนเกาๆ
ของปรนัยหรือคําถามจากบทเรียนมาเปนการทดสอบแบบมีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับ
ผูเ รียนหรือผูที่ไดรับการทดสอบซึ่งเปนที่นาสนุกและนาสนใจกวา
พรอมกันนั้นก็อาจเปนการ
สะทอนถึงความสามารถของผูเรียนที่จะนําความรูตางๆมาใชในการตอบไดอีกดวย
องคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 48) ไดกลาววา การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ทําใหมีการผลิตซอฟแวรลงบนแผนซีดีรอม เปนจํานวนมาก ไมวาจะ
เปนรูปเกมตางๆที่เปนที่นิยมในกลุมเด็กและวัยรุน และมัลติมีเดียที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับบุคคล
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เหตุการณหรือเรื่องราวตางๆที่มีความสําคัญ และเปนที่นาสนใจของคนทั่วไป เชน พระราชประวัติ
ของสมเด็จยา พันธุไมในสวนหลวง ร.9 เปนตน เปนผลใหเกิดความสับสนวาซอฟตแวรเหลานี้คือ
CAIหรือไม ดังนั้นจึงไดเสนอองคประกอบที่สําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้
1. เนื้อหาสาระ (Information) หมายถึง เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรที่ทาให
ํ ผูใชเกิด
การเรียนรู ซึ่งอาจจะเปนการนําเสนอเนื้อหาแบบทางตรงหรือทางออมก็ได เชน บทเรียน
คอมพิวเตอรที่อยูในประเภทสอน (Tutorial) แบบฝกหัด (Drill and Practice) หรือแบบทดสอบ ซึ่ง
มักจะมีการนําเสนอเนื้อหาโดยตรง และมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชไดฝกทักษะในดานตางๆ เชน
ทักษะการอาน การจําและทําความเขาใจเนื้อหาตางๆ ทักษะการคิดคํานวณ เปนตน
2. ปฎิสัมพันธ (Interaction) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธโตตอบกันระหวางผูเรียนหรือ
ผูใ ชกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจําเปนที่จะตองสรางสรรค
ออกแบบเพือ่ ใหไดกิจกรรมการเรียนที่กอใหเกิดปฎิสัมพันธ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบทเรียน มีความ
สมําเสมอ
่
และเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทีด่ ตี อ งออกแบบมาในลักษณะที่ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลใหมากที่สุด โดยให
ผูเ รียนมีโอกาสควบคุมการเรียนรูของตนเอง ซึ่งสามารถทําไดหลายลักษณะดวยกัน ไดแก
1. การควบคุมเนื้อหา การเลือกที่จะเรียนสวนใดหรือขามสวนใด ออกจากบทเรียน
เมือ่ ใด หรือยอนกลับมาเรียนในสวนที่ยังไมไดศึกษา เชน มีเมนูหรือรายการที่แยกเนื้อหาตามหัวขอ
อยางชัดเจน หรือปุมควบคุมตางๆในการสืบไป (navigate) ในบทเรียน
2. การควบคุมลําดับของการเรียน สวนใดกอนหลัง หรือสรางลําดับการเรียนดวย
ตนเอง เชน ในลักษณะการเรียนเนื้อหาแบบโยงใยหรือ Hypermedia ซึง่ ผูเรียนสามารถที่จะกดเลือก
ขอมูลที่ตองการเรียนตามความสนใจ ความถนัดหรือตามพื้นฐานความรูของตนเองได
3. การควบคุมการฝกปฏิบัติ หรือการทดสอบตองการที่จะทําหรือไมมากนอยเพียงใด
เชน การมีปุมควบคุมตางๆ จัดหาไวทุกหนาที่จาเป
ํ น เชน ปุมเลิก ปุมกลับไปหนาเดิม เปนตน
นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะทําไดโดยการจัดเสนอเนื้อหา หรือแบบฝกหัดในระดับ
ความยากงายที่ตรงกับพื้นฐานความสามารถและความสนใจของผูเรียน
4. ความสามารถในการใหผลยอนกลับ (Immediate Feedback) การใหผลยอนกลับแก
ผูเ รียนในทันทีเปนการประเมินความเขาใจของผูเรียนและสงผลตอการเรียนรูในตัวของผูเรียน โดย
สามารถที่จ ะตรวจสอบผลการเรียนดวยตนเองวามีความเขาใจในสิ่งที่ศึกษาไปมากนอยเพียงใด
หรือมีความเขาใจผิดพลาดในสวนใดหรือไมอยางไร ตามความคิดของ Skinner แลวการใหผลยอน-
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กลับถือเปนการเสริมแรงอยางหนึ่งความสามารถในการใหผลขอมูลยอนกลับจึงนับวาเปนขอได
เปรียบที่สําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุ
นั้นไมสามารถที่จะประเมินผลการเรียนของผูเรียนพรอมกับการใหผลขอมูลยอนกลับโดยฉับพลัน
ได
จีรารัตน ชิรเวทย (2542 : 268-270) ไดกลาวถึงองคประกอบโดยทั่วไปของ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้
1. ขอความ (Text) คือตัวอักษร ตัวเลข หรือ เครื่องหมายเวนวรรคตอน ที่พิมพขึ้น
ดวยแปนพิมพ มีความหลากหลายของแบบ (Style) ตัวพิมพ (Font) ขนาด (Size) และสีสัน
(Color) รูปแบบของตัวอักษรแตละแบบสามารถสงเสริม ในการแสดงขอความได ขณะที่ตัวอักษร
รูปแบบหนึง่ มีประสิทธิภาพในการใชเปนหัวเรื่อง แตตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งจะมีประสิทธิภาพใน
การอธิบายเนื้อหา เพราะอานงาย ชัดเจน และลดความเครียดของสายตาได สวนเรื่องของขนาด
ตัวอักษรชวยในการแบงหัวเรื่อง และเนื้อหาออกจากกันอยางชัดเจน
2. ภาพนิ่ง (Still picture) หมายถึงภาพถายและภาพลายเสน โดยภาพนิ่งจะมีขนาด
ใหญเต็มจอ หรือเล็กกวานั้นก็ได อาจจะเปนภาพขาดําหรือภาพสีก็ได และอาจจะเปนภาพ 2 มิติ
หรือ ภาพ 3 มิติก็ได ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของจอ และความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยู
มนุษยโดยทั่วไปจะมีความถนัดในการรับรูทางภาพดังนั้นภาพจึงมีอิทธิพลอยางมากในการนําเสนอ
ขอมูล แสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรภาพนึ่งจึงเปนองคประกอบสําคัญ และมีความจําเปนอยาง
มากในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในบางโปรแกรมมีการสะสมภาพกราฟกไว ผูใชสามารถ
เรียกภาพกราฟกเหลานั้นมาใชได แตอยางไรก็ตามภาพนึ่งเปลืองหนวยความจํามากกวาขอมูลที่
เปนตัวอักษรหลายเทา
3. ภาพเคลื่อนไหว (Animated picture) สามารถสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวของกับการ
เคลือ่ นที่ เคลื่อนไหว ซึ่งยากแกการอธิบายดวยภาพเพียงภาพเดียว หรือหลายภาพ ภาพเคลื่อน
ไหวชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปลี่ยนทั้ง
ตําแหนงและรูปทรงของภาพ หรือการเคลื่อนที่ (Moving) ที่เปลี่ยนเฉพาะตําแหนงหนาจอแตไม
เปลี่ยนรูปทรงของภาพ
4. เสียง (Sound) เสียงที่ใชในคอมพิวเตอรมี 3 ชนิด คือ เสียงพูด (Voice) ไดแก
เสียงบรรยาย และบทสนทนาที่ใชประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เสียงดนตรี (Music)
ไดแก เสียงพิเศษตาง ๆ (Sound effect) ทีใ่ ชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน เสียงเครื่องบิน
เสียงปรบมือ เสียงระเบิด เสียงที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยให ผูเรียนมี
ความเขาใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกวิธีหนึ่ง เชน เสียงของสัตวตาง ๆ ไมสามารถอธิบายไดดวย
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ตัวอักษรหรือภาพประกอบชนิดตาง ๆ มาทดแทนกันได การนําเสียงมาใชในบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถใหขอที่ใชกับวิธีการอื่น ไมไดผลกับผูเรียน
5. ปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หมายถึงการที่ผูเรียนสามารถใชเมาสชี้แลวกดที่
สวนใดสวนหนึ่งของหนา เชน ที่ภาพปุม ภาพนึ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบนตัวอักษร เปนตน
แลวทําใหเกิดการตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เมื่อผูเรียนกดปุมบนเมาสในบริเวณ
เนือ้ หาบนหนาจอที่มีคาว
ํ า “เสียง” จะไดยินเสียงรองของชาง และหากกดปุมบนเมาสในบริเวณที่มี
ภาพนิง่ ของชางก็จะไดชมภาพการเคลื่อนไหวของชาง เปนตน การปฏิสัมพันธนี้เมื่อรวมเขากับขอ
มูลที่โปรแกรมเชื่อมโยงอยูเรียกวา Hypermedia ซึง่ สามารถเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปไดอีกวา
Hypertext หรือ Hotword, Hypergraphics และ Hypersound ตามแตชนิดของขอมูลที่โปรแกรม
นั้นเชื่อมโยงอยู เชน Hypertext หรือ Hotaword จะมีขอมูลอธิบายเพิ่มเติมเปนตัวอักษร สวน
Hypergraphics จะแสดงขอมูลที่อธิบายเพิ่มเติมเปนภาพ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการใชขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนคุณสมบัติเดนขอหนึ่งของบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยตอบสนองกับผูเรียนทันทีที่ผู
เรียนใหขอมูล การใหขอมูลยอนกลับ สามารถใหในลักษณะการเสริมแรงผูเรียน เชน คํากลาววา
“คุณเกงมาก” “ถูกตอง” “นายแนมาก” สําหรับคําตอบที่ถูกตอง อยางไรก็ตามการเสริมแรงนี้ตอง
ใหในระดับที่เหมาะสมเชนกัน
โครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน
บูรณะ สมชัย (2542 : 23)กลาววาโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอนมี 3 สวน คือ
1. การนําเสนอ (Presentation) คือ การนําเสนอขอมูลหรือเนื้อหาบทเรียน เพื่อให
ผูเ รียนเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ เขาใจตามวัตถุประสงค ไมวาจะเปนขั้น
ความรู ขัน้ ความจํา หรือขั้นนําไปใช ในเวลาจํากัด จึงเรียกไดวา “มีประสิทธิภาพ” และการที่จะ
นําเสนอใหมีประสิทธิภาพนั้นตองนําเสนอดวยระบบมัลติมิเดีย ไดแก
1.1 สไลดโชว (Slide Show) คือการพลิกไปทีละหนา หรือเลื่อนขึ้น-ลง
เหมือนอานหนังสือมีการเชื่อมโยงไปหนาอื่นที่ตองการความหมายหรือคําอธิบายเพิ่มเติม โดยไม
จําเปนตองเรียนตามลําดับหนาที่เรียนกันวา ไฮเปอรเท็กซ (Hyper text) และอาจจะมีเสียงบรรยาย
(Sound)หรือเสียงดนตรี (Midi)
1.2 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือการนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหวใน
ลักษณะเคลื่อนทั้งภาพ (Movement) และภาพเคลื่อน (Animation) เชน การตูนหรือการทํางาน
ของชิ้นสวน หรือการทํางานของเครื่องยนต เปนตน
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1.3 วิดโี อหรือภาพยนตร (Video and Movies) คือการนําเสนอดวยลักษณะ
ของภาพยนตรโดยจะมีความเหมือนจริงทั้งภาพและเสียง
ในบางตอนอาจนําเอาแอนนิเมชั่นมา
ประกอบเพื่อใหเขาใจงาย เชน การทําสื่อโฆษณาทางทีวี เปนตน ถือไดวาเปนการนําเสนอที่ดีที่สุด
2. การปฏิสัมพันธ (Interactive) คือการโตตอบกับผูเรียน ในกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น จะตองเปนแบบสื่อสาร 2 ทาง หรือ “Two-way Communication”
เชน นักเรียนในหองสามารถถามครูผูสอนไดเมื่อไดเขาใจเนื้อหา หรือ ครู-อาจารยซักถามนักเรียน
เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนได แตถาดูการเสนออยางเดียว ไมมีการโตตอบหรือสอบถามได
เชน ดูทีวี เปนตน เรียกวาสื่อสารทางเดียวหรือ “One-way Communication” ก็จะมีการเขาใจใน
เนือ้ หาบทเรียนไดระดับหนึ่งขึ้นอยูกับ “อายุสมาธิ” ของผูเรียน การปฎิสัมพันธจึงจัดเปนสวน
สําคัญสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรชวยสอนลักษณะการปฏิสัมพันธ (Interactive) กับคอมพิวเตอร
ชวยสอนนั้นไดแก
2.1 Mouse-Click คือใชเมาสคลิกที่ออบเจ็กต เชน พลิกหนา เลื่อนหนา ขึ้นลง เลื่อนซาย-ขวา เชื่อมโยงไปหนาอื่น หรือไปสื่ออื่น เปนตน
2.2 Hot-key คือใชนวิ้ กดแปนคียบอรดลัด เชน แปนลูกศร แปนอักษร
Y = Yes (True), N = No (False) เปนตน
2.3 Text-Matching คือการพิมพขอความตามเงื่อนไข ถาตรงตามเงื่อนไขจะ
เปนจริง (True) ถาไมตรงก็จะเปนเท็จ (False) เชน เติมคําในชองวาง พิมพตัวเลขเพื่อนําไปประมวล
ผล ฯลฯ
2.4 Time คือกําหนดเวลาใหกระทํา จะเปนตัวเรงใหผูเรียนมีความสนใจ ตอ
เนื้อหาบทเรียน
2.5 Sound คือการใชเสียงเปนสื่อโตตอบกับบทเรียน เชน ฝกการอานภาษา
ถาอานไมถูกหรือเสียงเพี้ยนก็จะใหทบทวนใหมหรือผานไปหนาตอไปไมได เปนตน
3. การประมวลผล (Evaluation) คือการประมวลผลการเรียนรูของผูเรียนโดยจะ
รวบรวมผลของการโตต อบที่ต องการมาเปน ขอมูลและคํ านวณผลออกมาโดยจะออกมาเปน
“เปอรเซ็นต” เปน “เกณฑ” หรือเปน “เกรด” ก็ไดโดยปกติแลวจะประมวลผลเพื่อเหตุผลตอไปนี้
3.1 วัดผลการสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู
3.2 หาความเปนมาตรฐานของขอสอบ เชน หาคําตอบเชื่อมั่น ขอสอบมาตรฐาน
3.3 หาเกณฑตัดสิน เชน ผาน-ไมผาน หรือไปเรียนในระดับหรือหนวยตอไปได
บรูณะ สมชัย (2542 : 14) แบงคอมพิวเตอรชวยสอนตามการเรียนได 3 สวนคือ
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1. สวนเนื้อหาบทเรียน (Mattress) คือสวนที่เปนบทเรียน
2. สวนแบบฝกหัด (Practices) คือ สวนที่ใชทบทวนความรู หรือฝกทักษะ
3. สวนแบบทดสอบ (Test) คือ สวนที่ใชวัดผลการเรียนรู
ตารางที่ 1 โครงสรางในแตละสวนของบทเรียน
Presentation
ü
เนื้อหาบทเรียน
ü
แบบฝกหัด
ü
แบบทดสอบ

Interactive
ü
ü
ü

Evaluation
ü
ü

ความสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน
นงนุช วรรธนวหะ (2531: 5) กลาวโดยสรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสําคัญตอ
อนาคตการศึกษาของประเทศรวมทั้งเปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในระดับโรงเรียน
ลัดดาวัลย ดานศิริวิโรจน (2531: 4) ไดกลาวโดยสรุปวา คอมพิวเตอรชวยสอนมีความ
สําคัญตอการเรียนการสอนโดยกลาวเปนประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้ คือ
ดานการสอนของครู
1. คอมพิวเตอรชวยสอนใหโอกาสในการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆสําหรับหลักสูตรและวัสดุเพื่อการศึกษา
2. สามารถพัฒนาและเตรียมเด็กใหพรอมตอความกาวหนาของวิทยาการตางๆ
3. ชวยเสริมการสอนใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนการสอน นักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถ
4. แบงภาระครูที่จะสอนซอมเสริม เพราะสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาสอน
ซําได
้ สามารถแกไขปรับปรุงบทเรียน เพิ่มเติมเนื้อหา รายละเอียดตางๆไดตามที่ตองการ
ดานผูเรียน
1. ชวยใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง สามารถเรียนรูวิชาตางๆไดรวดเร็วหรือชาตาม
ความสามารถของตน
2. ไดรบั ความรูเทาเทียมกัน ไดเนื้อหาความรูเหมือนกันทุกครั้ง ( Consistently Clear
Message ) เพราะคอมพิวเตอรทํางานสมํ่าเสมอ ไมเหน็ดเหนื่อย
3. ผูเ รียนจะเกิดความสนใจ สนุกสนาน ตื่นเตนกับการเรียนรูนักเรียนสามารถทําผิด
ซํ้าแลวซํ้าอีกกี่ครั้งก็ไดโดยไมตองอายใครเพราะเรียนคนเดียวและทันทีที่สาเร็
ํ จก็รูทันทีวาถูกหรือ
ผิด
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หลายแบบ
รวดเร็ว

4. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจ ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนได
5. ผูเ รียนสามารถสรุปหลักการเนื้อหาสาระของบทเรียนแตละบทไดสะดวกและ

ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน
มธุรส จงชัยกิจ (2532 : 2) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนสรุปไดดังนี้
1. การถายทอดความรูเปนรายบุคคล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวไมวาจะในแงของการให
ความรูใ หม หรือปรับความรูเดิม โดยที่ความรูมีแนวโนมที่จะผนึกแนนตลอดไป
2. การถายทอดความรูเพื่อความรู ในแงของความแนนอน เครื่องคอมพิวเตอรมี
สภาวะวางเฉยไดมากกวาผูสอน ไมวาจะโดยการตั้งคําถามตอผูเรียน หรือโดยการรับคําตอบจากผู
เรียน อันนับไดวาเปนประสิทธิภาพที่เครื่องมีสูงกวามนุษย
3. การลดภาระงานที่ซํ้าซากของผูสอน อันไดแก งานตาง ๆ ที่ไมไดตองการความคิด
สรางสรรคใด ๆ เชน การฝกทักษะภาษาดวยโครงสรางหนึ่ง การตรวจงาน เปนตน
ฉลอง ทับศรี (2535 : 4) กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนวาไดพัฒนามา
จากบทเรียนโปรแกรมแตสามารถทําในสิ่งที่บทเรียนโปรแกรมทําไมไดหลายประการ คือ
1. สามารถนําเสนอเนื้อหาไดรวดเร็วแทนที่ผูเรียนจะตองเปดหนังสือบทเรียนโปรแกรม
ทีละหนาหรือทีละหลายๆหนา ถาเปนคอมพิวเตอรก็เพียงแคกดแปนพิมพเพียงครั้งเดียวเทานั้น
2. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอเนื้อหา รูปภาพที่เคลื่อนไหวได ซึ่งจะมีประโยชน
ในการเรียนเนื้อหาที่สลับซับซอนหรือการสอนสาระสําคัญไดเปนอยางดี
3. เพิม่ เสียงประกอบได ทําใหเกิดความนาสนใจ และเพิ่มศักยภาพทางดานการเรียน
ภาษาไดอีกมาก
4. สามารถเก็บขอมูลเนื้อหาไดมากกวาหนังสือหลายเทา
5. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางแทจริง กลาวคือ มีการโตตอบระหวางบทเรียน
กับ ผูเ รียนไดมาก ในขณะที่บทเรียนโปรแกรมสามารถโกงตัวเองโดยเปดผานเนื้อหาตางๆไปได
แตคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนทําอยางนั้นไมได
6. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถบันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียน และประเมิน
ผูเ รียนได ในขณะที่บทเรียนโปรแกรมทําไมได ผูเรียนตองประเมินตนเอง
บุญชม ศรีสะอาด ( 2537 : 123-124 ) ไดกลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีหลาย
ประการ ดังนี้
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1. ในบทเรียนที่สรางขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มีความ
เหมาะสมกับความตองการและ/หรือสอดคลองกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอรจะจดจํา
คําตอบของผูเรียนรวมทั้งใหคะแนนคําตอบ แลวจัดใหไดบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนคนนั้น
2. คอมพิว เตอรชว ยสอนเหมาะสํ าหรับการสอนทักษะที่เปนงานเสี่ยงอันตรายใน
ระยะตนๆ ของการฝกนั้น เชน การควบคุมการจราจร การขับเครื่องบิน เปนตน
3. เหมาะสมกับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมทีไมมีชีวิตจริง เชน สภาวะไรนาํ้
หนักความเฉื่อย เหตุการณในประวัติศาสตร ซึ่งสามารถใชการจําลองสถานการณ
4. คอมพิวเตอรเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ ไมมีความเหน็ดเหนื่อย ไมแสดง
อาการเหน็ดเหนื่อย
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 48 ) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน เพิ่ม
เติมวา
1. คอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูซํ้าแลวซํ้าอีกกี่ครั้งก็ไดตาม
ความตองการ
2. คอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเปนขั้นตอนทีละนอยจากงายไปหา
ยากจึงทําใหเกิดความแมนยําในวิชาที่เรียน
3. คอมพิวเตอรชวยสอนชวยฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผลเพราะตองคอยแกปญหา
อยูตลอดเวลา
นิคม สนขุนทด (2540 : 13-14) กลาวโดยสรุปไววาคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชน
ตอผูเรียนหลายประการ ดังนี้
1. สงเสริมใหผูเรียนเรียนตามเอกัตภาพ
2. มีการปอนกลับ (Feed Back) ทันที มีสีสัน ภาพ และเสียงทําใหผูเรียนเกิดความ
ตื่นเตน ไมเบื่อหนาย
3. ผูเ รียนไมสามารถแอบพลิกดูคาตอบได
ํ
กอน จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริง
กอนจะผานบทเรียนนั้นไป
4. ผูเ รียนทบทวนเนื้อหาหรือบทเรียนที่เคยเรียนในหองเรียน
5. นักเรียนเรียนไดดีกวาและเร็วกวาการสอนตามปกติ ลดการสิ้นเปลืองเวลาของ
ผูเรียน
6. สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ
7. ผูเ รียนไดเรียนแบบกระทําดวยตนเอง
8. ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เพราะคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา
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ทํางาน

9. ผูเรียนสามารถเรียนตามลําพังดวยตนเองได
10. ทําใหเกิดความแมนยําในวิชาที่เรียนกอน
11. ยืดหยุน ตารางเรียนไดตามสถานที่ที่สะดวก ไมวาจะเปนที่โรงเรียนบาน หรือที่

12. ชวยใหผูเรียนคงไวซึ่งพฤติกรรมการเรียนไดนาน
13. เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับ
ผูเ รียนใหเรียน แตเปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม
14. มีเกณฑการปฏิบัติโดยเฉพาะ
15. ผูเ รียนจะเรียนเปนขั้นตอนทีละนอย จากงายไปยาก
16. ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน
นอกจากนี้ แกลลาวิส (Galavis 1999 : 27 ) ไดกลาวถึงประโยชนและขอดีของ
คอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนภาษาไวดังตอไปนี้
1. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนไดดีเพราะ
คอมพิวเตอรสามารถนําเสนอขอมูลที่มีสีสรร มีภาพและเสียงทําใหผูเรียนเกิดความตื่นเตน ไมเบื่อ
หนาย
2. คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระหรือเรียนตามเอกัต
ภาพรวมทั้งเปนการฝกใหผูเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น
3. คอมพิวเตอรชวยสอนที่อยูในรูปแบบของสื่อประสมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ทัง้ จากการไดยินเสียงและไดเห็นภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีการสอนแบบเดิมจะจัดใหไมได
4. คอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหครูลดบทบาทหนาที่ของตนเองลงมาเปนเพียง
ผูอ านวยความสะดวกให
ํ
ผูเรียนเกิดการเรียนรู คือ คอยชี้แนะกลวิธีในการเรียนเทานั้น
5. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํ าเสนอขอมูลทางภาษาที่ชวยใหผูเรียนนําไปสรุป
แนวคิดที่ไดจากการเรียนดวยตัวเองไดงายขึ้น
6. คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อของจริง นักเรียนสามารถใชในการติดตอสื่อสารกับ
คนอื่นๆไดทั่วโลก โดยผานทาง Internet
โดยสรุปแลว คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับทางการศึกษาวา
มีคณ
ุ คาตอการเรียนรูในหลาย ๆ ดาน เชน เปนเครื่องชวยพัฒนานักเรียนในลักษณะที่แตกตางกับ
การสอนดวยครู กลาวคือ คอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหคนเกงมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ผูที่เรียน
ออนก็สามารถพัฒนาผลการเรียนใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (ยืน ภูวรรณ 2529 : 2) แตการนํา
คอมพิวเตอรมาใชจะไมสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดหมดทุกปญหา และคอมพิวเตอร
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ก็ไมสามารถแทนครูไดทั้งหมด เปนเพียงการนําเอาความสามารถในการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรมาใชเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความรูตามสภาวะที่เหมาะสมเทานั้น อยางไรก็ตาม ใน
ความคิดเห็นของนักการศึกษาและผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
สวนใหญแลวพบวาคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่ใหผลดีในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งนับวัน
จะเพิม่ ความสําคัญมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาระบบการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จึงเปน
เรือ่ งทีน่ าสนใจ และจะสามารถใชใหเปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนไดตอไปใน
อนาคต
ขอจํากัดของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ศรีศักดิ์ จามรมาน (2535 : 12) ฉลอง ทับศรี (2535 : 14) และนงนุช วรรธนวหะ
(2536 :14) ไดกลาวโดยสรุปวา ถึงแมคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีความสามารถทางดานตาง ๆ อยู
มากมาย ก็ตาม แตยังมีขอจํากัดอยูบางประการ ไดแก
1. เปนการลงทุนที่มีราคาสูง โรงเรียนที่หางไกลความเจริญและขาดแคลนงบประมาณ
ไมสามารถนํามาใชได
2. ฮารดแวรคอมพิวเตอรมีการพัฒนากาวหนาอยางเร็ว ตองระมัดระวังเปนอยางดี
ในเรือ่ งเกี่ยวกับความลาสมัยของอุปกรณที่นามาใช
ํ
ในโรงเรียน
3. คอมพิวเตอรชวยสอนสอนแทนครูไมไดทั้งหมด ปจจุบันนําคอมพิวเตอรชวยสอนมา
ใชเปนสื่อเสริมการสอนของการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียนเทานั้น
4. ขาดความยืดหยุน ตรวจคําตอบแบบบรรยายเหมือนครูไมได
5. ดานสุขภาพ อาจมีผลตอสุขภาพตา และทําใหเกิดความเครียดได
6. การเรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนโดดเดี่ยวและขาดมนุษยสัมพันธได
สุวิทย สินที (2537 : 12-13) กลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้
1. โปรแกรมที่ดีและตรงความตองการหายาก
2. ใชเวลาในการเรียนโปรแกรมมากกวาการสอนปกติ
3. ครูตอ งมีความรูในการใชเครื่องและการเขียนโปรแกรมหรือตองการความชวย
เหลือจากผูเชี่ยวชาญ
4. คอมพิวเตอรไมใชบุคคลทําใหความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนหรือระหวาง
นักเรียนดวยกันเองลดลง
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แกลลาวิส (Galavis 1998 : 27) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการใชคอมพิวเตอรในการเรียน
การสอน ดังนี้
1. ครูหรือนักเรียนที่ไมมีความรูหรือไมสามารถใชคอมพิวเตอรอาจจะเกิดความรูสึกผิด
หวังทอถอยเมื่อทําไมสําเร็จ
2.นักเรียนบางคนจะเกิดความยุงยากเมื่อตองเรียนรูตามลําพังหรือนักเรียนที่ขาดระเบียบ
วินยั ไมสามารถเรียนรูไดประสบความสําเร็จ
3.การนําคอมพิวเตอรมาใชจะไมไดประโยชนอะไรเลยถาครูและนักเรียนยังไมเปลี่ยน
แปลงวิธีการเรียนการสอนไปจากรูปแบบเดิม
4. คอมพิวเตอรไมสามารถจัดกิจกรรมที่นักเรียนไดสื่อสารเหมือนในชีวิตจริง รวมทั้งไม
เกิดความรูส กึ เหมือนกับการเรียนกับครู ดังนั้นในบางกิจกรรมหรือบางเนื้อหาจะตองอาศัยการเรียน
ในชัน้ เรียนจึงจะเกิดผลดีมากกวา
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
สงบ ลักษณะ (1998 : 1) ไดเสนอแนะหลักการที่สําคัญในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้
1. ใชบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษามากกวาจะใหเกิดความรูในหลัก
ภาษา นัน่ คือ ใชการเรียนรูโดยใหเด็กปฏิบัติจริง ทดลองใชคํา เลือกสถานการณที่จะใชประโยคเพื่อ
ใหเกิดทักษะในการรับภาษา ( ฟง-อาน) และทักษะในการใชภาษา (พูด-เขียน) ที่จะเปนเครื่องมือที่
ยัง่ ยืนติดตัวไปในการนําความเขาใจภาษา และการใชภาษาในอนาคตในสถานการณตางๆ
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรควรพยายามไมใหคอมพิวเตอรไปทําหนาที่ซํ้ากับสื่อ
อื่น
คอมพิวเตอรไมเสนอขอความใหอานมากนักเพราะซํากั
้ บหนังสือ
คอมพิวเตอรไมเสนอภาพเคลื่อนไหวเพราะซํากั
้ บ Video tape
คอมพิวเตอรไมเนนบันทึกเสียงเพราะซํ้ากับ Tape recorder
คอมพิวเตอรจะทําหนาที่ในสิ่งที่เปนจุดเดนของคอมพิวเตอร คือ ควบคุมลําดับเรื่องที่จะ
ใชสอื่ ใชความไดเปรียบของหนวยความจํา นําคลังคํา คลังภาพมาใหผูเรียนเลือกใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เสนอสถานการณเพื่อฝกใหใชคาหรื
ํ อประโยคในสถานการณใหมใชเพื่อติดตามระดับ
ผลการเรียนของผูเรียน และออกแบบสิ่งเราที่เหมาะสมกับระดับ การเรียนรูใชนําเสนอภาพ
(Graphic) เพือ่ เปนตัวแทนของสถานการณ ใชเพื่อใหขอมูลเสริมแรงในรูปแบบตางๆอยางหลาก
หลาย และใหโอกาสครูหยิบยกรูปแบบจาก Software ไปสรางปฏิสัมพันธในระหวางผูเรียนใหได
แสดงออกจริง
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3. ออกแบบลําดับเนื้อหาทบทวนซําในทั
้
กษะและถอยคําเดิมในแงมุมสูงขึ้น เชน
ระดับแรก
ï I have three dogs.
ระดับสอง
ï I have three dogs, one brown and two white dogs.
ระดับสาม
ï Do you have dogs? Nida has two dogs, but I have only dog.
4. การใชคอมพิวเตอรไมควรเพียงแตนาข
ํ อความจากหนังสือมาใสหนาจอ แตจะตอง
ออกแบบตามกระบวนการเรียนภาษาที่ใชถอยคําที่มีความหมายมีขั้นตอนการฟง เห็นภาพ เห็นวลี
เห็นประโยค ใหโอกาสผูเรียนไดโตตอบดวยการพูดเลียนแบบ พูดเพื่อฝกใชถอยคําในสถานการณ
ตางๆไดอานและเลือกตอบในรูปแบบไวยากรณเดิมซําๆ
้
แตใชถอยคําหรือวลีใหมๆจนเกิดความ
ชํานาญ
คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษา
โปรแกรมชวยเรียนภาษา (CALL Program หรือ Computer-Assisted Language
Learning Program) เปนชุดคําสั่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะโปรแกรม
ชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมชวยสอน (CAI) ทั่วไป กลาวคือ จะมีการเสนอเนื้อหาหรือ
เนื้อเรื่องมีการถาม การตอบ มีการแนะนําและอธิบาย แต CAI เปนคําที่มีความหมายกวางกวา
CALL เพราะ CAI บอกใหทราบวาเปนโปรแกรมชวยสอนเทานั้น สวนจะสอนวิชาใดบางก็แลว
แตผูสรางโปรแกรม แต CALL หมายถึงโปรแกรมชวยการเรียนภาษาโดยเฉพาะ โปรแกรม
CALL อาจใชไดทงั้ กับการเรียนในหองเรียนโดยมีครูเปนผูควบคุมดูแลกระบวนการเรียน และการ
ใหผเู รียนเรียนจากโปรแกรมดวยตนเองที่ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (self-access learning center)
หรือที่ศูนยคอมพิวเตอร (Computer center) และสําหรับนักเรียนที่มีความพรอมก็อาจมอบแผน
โปรแกรมให ผูเรียนทั่วไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรนอกสถานศึกษา หรืออาจสรางแบบใหผูเรียน
สามารถตอ-เชื่อมคอมพิวเตอรจากบานกับคอมพิวเตอรของสถานศึกษา โดยผานโมเดม (Modem)
และสายโทรศัพท ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนกาวหนาไปอีกมาก (ผาน บาลโพธิ์ 2539 : 37-38)
จุดมุง หมายของการใชโปรแกรมชวยเรียนภาษา
ในการนําโปรแกรมชวยการเรียนการสอนภาษามาใช ควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนวา
ตองการใหผูเรียนฝกหรือเรียนรูสิ่งใด จุดมุงหมายทั่วไปของการใชโปรแกรมชวยการเรียนภาษามี
ดังนี้ (ผาน บาลโพธิ์ 2539 : 37-38)
1. เพื่อฝกความคลอง ความคลอง (fluency) เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง
ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาไดจนคลองก็ถือไดวาผูเรียนสามารถ
ใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ (Brumfit 1984 : 46) การฝกเพื่อใหเกิดความคลองจึงเปนสิ่งจําเปน
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ดังนัน้ โปรแกรมชวยเรียนภาษาจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกภาษาที่ไดเรียนจนคลองการเรียนใน
หองเรียนตามปกติอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ ผูเรียนจําเปนตองฝกเพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะเวลาที่ใชใน
การเรียนการสอนตามปกติมีจากั
ํ ด การสอนในหองเรียนสวนใหญเปนการสอนความรูทางภาษา
สอนวิธีการ (Strategies) และการใหตัวอยาง จะเปดโอกาสใหผูเรียนฝกสิ่งที่เรียนบางเทาที่มีเวลา
นอกจากนัน้ ผูเ รียนมักไมมีโอกาสที่จะใชความรูที่ไดเรียนมาใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการนํา
คอมพิวเตอรชวยเรียนภาษามาเสริมสิ่งที่ขาดก็อาจชวยใหผูเรียนสามารถใชภาษาเปาหมายไดดียิ่งขึ้น
และหากผูสอนมีความสามารถในการสรางโปรแกรมชวยเรียนภาษาไดเองก็จะเปนสิ่งดี เพราะ
ผูส อนเปนผูที่รูเปนอยางดี วาตองการบทเรียนหรือแบบฝกหัดอยางไร จึงจะสามารถชวยผูเรียนได
มากที่สุด
2. เพือ่ ฝกความแมนยํา แนวการสอนภาษาในปจจุบันจะไมเนนความถูกตองเปน
ประเด็นที่สาคั
ํ ญที่สุด แตก็มิไดหมายความวาความถูกตองแมนยํา (accuracy) เปนสิ่งที่ผูเรียนไม
ตองเรียนรู ผูสอนควรพยายามใหผูเรียนใชภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณเสมอ อยางไรก็ตาม
ความแมนยําในที่นี้มิไดหมายถึงเฉพาะความแมนยําดานไวยกรณเทานั้น แตรวมไปถึงความแมนยํา
ในการเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายและปริบทดวยเชนกัน
3. เพือ่ เปนแหลงความรู โปรแกรมชนิดนี้เปนแหลงความรูที่ผูเรียนสามารถเรียนได
คลายกับการเรียนจากแบบเรียนหรือบทเรียนโปรแกรม (programmed test) กลาวคือ จะตองมีเนื้อ
หาที่ตองการสอน ตัวอยาง แบบฝกหัด และอาจมีแบบทดสอบในตอนทาย
4. เพือ่ การทดสอบและการประเมินผล จุดประสงคนี้ก็เพื่อการทดสอบและการ
ประเมินผลการเรียน โปรแกรมชนิดนี้จะมีขอแนะนําในการทําแบบทดสอบ ตัวอยาง เมื่อผูเรียนทํา
แบบทดสอบแลว โปรแกรมอาจรายงานผลการทดสอบหรือไมก็ได การรายงานผลอาจรายงานทาง
จอภาพอยางเดียวหรืออาจใหผูเรียนพิมพรายงานนั้นออกทางเครื่องพิมพดวยก็ได
5. เพื่อเปนสิ่งเราหรือขอมูล บางครั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรก็อาจเปนสิ่งเรา หรือ
เปนขอมูลสําหรับใหผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรูภาษา เปนตนวา อาจใชเปนขอมูลสําหรับการ
พูดหรือการเขียน
6. เพือ่ เปนเครื่องมือหรือสิ่งอํานวยความสะดวก โปรแกรมชนิดนี้เปนโปรแกรมใช
งานโดยเฉพาะ เปนตนวา ใชสาหรั
ํ บตรวจไวยากรณ หรือโปรแกรมที่แนะนําเกี่ยวกับงานเขียนซึ่ง
จะเปนโปรแกรมที่มีประโยชนตอทั้งผูเรียน และผูสอน เพราะเทากับเปนการตรวจงานขั้นตน ซึ่ง
สะดวกและรวดเร็ว
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7. เพือ่ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โปรแกรมชนิดนี้สงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษา
ดวยตนเอง ซึ่งการศึกษาดวยตนเองนี้ จะเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนจะตองใชตอไปในอนาคตมี
โปรแกรมชวยการเรียนภาษาจํานวนมากที่เอื้อตอการศึกษาดวยตนเอง เพราะเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถโตตอบ บันทึกขอมูล และแสดงผลสิ่งที่ไดเรียนไปไดอยางรวดเร็ว
บทบาทของครูกับการใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา
บํารุง โตรัตน (Bamrung Torut 2000 : 150-151) ไดเสนอวิธีสาหรั
ํ บครูในการใช
คอมพิวเตอรในการสอนภาษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดดังนี้
1. ควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการ ไมควรใชตาม
ความนิยมหรือตามบุคคลอื่น ๆ แตควรพิจารณาวาคอมพิวเตอรใหคุณคาตอทางวิชาการอยางแทจริง
หรือไม
2. ไมควรแยกการเรียนภาษาจากคอมพิวเตอรจากการเรียนในวิชาอื่นที่อยูในหลักสูตร แตควรจะบูรณาการการเรียนภาษากับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ดวย
3. ครูควรสอนโดยใชคอมพิวเตอร ประกอบกับสื่อการสอนอื่น ๆ ดวย เชนหนังสือ
นิตยสาร วีดีโอ
4. ครูควรเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับระดับชั้น อายุ ความ
ตองการ ความสนใจของผูเรียน
5. หลักจากเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีกิจกรรมการประเมินผลโดย
การอภิปรายกลุมยอย เขียนรายงานผล ศึกษาและหาขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
6. ครูไมควรคาดหวังวานักเรียนจะชอบและใหความสนใจในการเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรทุกคน ดังนั้นควรเปดโอกาสหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ใหกับนักเรียนที่มีความถนัดที่จะ
เรียนโดยวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม
7. ครูควรใหนักเรียนไดฝกใชแปนพิมพหรือMouseใหคลองกอนที่จะเรียน เพื่อไมให
ผูเ รียนที่เรียนไดชาเกิดความรูสึกทอแท เมื่อทํากิจกรรมไดไมพรอมกับเพื่อน ๆ
8. ครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมอื่น ๆ เชน การเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส
(E-mail) โปรแกรมประมวลผลคํา
9. ครูควรใหความรวมมือกันในการวางแผนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
ในโรงเรียนในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เชน การติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติ
การทางภาษา การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน เปนตน
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ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความ
แตกตางกันนัน้ ตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษย มาเปนแนวทาง
ในการออกแบบดวย
หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษย ที่นักการศึกษานํามาเปน
แนวทางการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีหลายทฤษฎีดังนี้
1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร (Operant Conditioning Theory)
สกินเนอร (Butthus. F. Skinner.) ผูค ดิ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา ที่เนนการกระทําของ
ผูร บั การทดลองหรือผูที่เรียนรู มากกวาสิ่งเราที่ผูทดลองหรือผูสอนกําหนด กลาวคือเมื่อตองการ
ใหอนิ ทรียเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง เราจะใหผูเรียนเรียนรู เลือกแสดงพฤติกรรมเอง
โดยไมบังคับหรือบอกแนวทางการเรียนรู เมื่อผูเรียนรูแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลวจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมนั้น ๆ ทันที เพื่อใหเรียนรูวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น เปนพฤติกรรมการเรียนรู
(อารี พันธมณี 2538 : 112-113)
ในป ค.ศ. 1954 สกินเนอรไดเสนอแนะการใชโปรแกรมการสอน (Programmed
Instruction : PI) โดยนําเสนอโปรแกรมการสอนที่สรางขึ้นแบบมวน (Rows) ทีใ่ ชบรรจุในเครื่องชวยสอน ผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรูเนื้อหาหรือทําแบบฝกหัดในบทเรียนซึ่งประกอบดวย
เนือ้ หา แบบฝกหัด และแบบทดสอบที่ใชกับเครื่องชวยสอน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนตาม
ทฤษฎีเชื่อมโยงระหวางการใหสิ่งเราแกผูเรียนกับ
ประเมินการตอบสนองดวยเทคนิคเสริมแรง
โดยจัดคําถามใหผูเรียนทดสอบความรูและแจงผลใหทราบทันที (วุฒิชัย ประสารสอย 2543 : 3)
2. ทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค
ธอรนไดค (Edward. L. Thorndike) เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ใหกาเนิ
ํ ด
ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (S) กับการตอบสนอง (R) เขาเชื่อวา
การเรียนรูจะเกิดขึ้นได ตองสรางสิ่งเชื่อมโยงหรือพันธะ (Bond) ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง
จึงเรียกทฤษฎีนี้วา ทฤษฎีพันธะระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (Connectionism Theory) หรือ
ทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยง (Connectionism Theory) ทฤษฎีนมี้ หี ลักพื้นฐานวา “การเรียนรูเกิดจาก
การเชือ่ มโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่มักจะออกมาในรูปแบบตาง ๆ หลายรูปแบบ โดย
การลองถูก ลองผิด (Trial and Error) จนกวาจะพบรูปแบบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด”
กฎการเรียนรูจากการทดลองของ ธอรนไดค สรุปเปนกฎการเรียนรูไดดังนี้ (จีรา
รัตน ชิรเวทย 2542 : 41-43)
2.1 กฎแหงผล (Law of Effect) กฎนีไ้ ดกลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับ
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การตอบสนอง ทั้งสองสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกันได ถาสามารถสรางสภาพอันพึงพอใจใหแกผูเรียนได
ซึง่ อาจจะไดจากการเสริมแรง เชน การรูวาตนเองตอบคําถามไดถูกตอง หรือการใหรางวัล เปนตน
2.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การที่ผูเรียนไดกระทําซํ้าหรือทําบอย
ครัง้ จะเปนการชวยเสริมใหเกิดการเรียนรูที่มั่นคงขึ้น ฉะนั้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นมากนอย จะขึ้น
อยูก บั การใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกหัดในเรื่องที่เรียนนั้นตามความเหมาะสมดวย
2.3 กฎแหงความพรอม (Low of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอมหรือ
ความมีวฒ
ุ ภิ าวะของผูเรียนทั้งทางรางกาย อวัยวะตาง ๆ ในการเรียนรูและจิตใจ รวมทั้งพื้นฐาน
ประสบการณเดิม สภาพความพรอมของ หู ตา ประสาท สมอง กลามเนื้อ ประสบการณเดิมที่จะ
เชือ่ มโยงกับความรูใหมหรือสิ่งใหม ตลอดจนความสนใจ ความเขาใจตอสิ่งที่จะเรียน ถาผูเรียนมี
ความพรอมตามองคประกอบตาง ๆ ดังกลาว ก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
จากทฤษฎีของธอรนไดค ไดนามาเป
ํ
นแนวทางสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยวางหลักเกณฑไวดังนี้
2.3.1 เปนสิ่งเราใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนแสดงอาการตอบสนองหรือ
พฤติกรรมออกมา
2.3.2 ผูเรียนจะแสดงอาการตอบสนองหลายอยาง เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
2.3.3 การตอบสนองที่ไมทาให
ํ เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งการตอบสนองที่ได
ผลดีที่สุดจะถูกเลือกไวใชในคราวตอไป
3. ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจของมาสโลว
มาสโลว (Maslow) เนนการสรางบรรยากาศที่สนองความสนใจของนักเรียน การจัด
ประสบการณใหนักเรียนไดลิ้มรสความสําเร็จในสิ่งที่เรียนเปนเบื้องตนทุกคน ซึ่งจะนําไปสูความ
สําเร็จในระดับสูงตอไป (จีรารัตน ชิรเวทย 2542 : 44-45)
มาสโลว มีแนวคิดอยู 2 ประการใหญ ๆ คือ
3.1 แรงจูงใจ(Motivation) ซึง่ เกิดจากความตองการอันจะไปกระตุนใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติใหบรรลุการตอบสนองความตองการจนครบถวน
3.2 ความตองการ มนุษยจะมีความตองการอยู 5 ขั้นคือความตองการทางกาย
ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความรักความอบอุนและการยอมรับของหมูคณะ
ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และชั้นสุดทายก็คือความตองการประสบความสําเร็จในการเปน
มนุษยที่สมบูรณ

36

จากทฤษฎีของมาสโลว ไดนามาใช
ํ
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรคือ ใหนักเรียน
เริม่ เรียนจากสิ่งที่รู ไปหาสิ่งที่ยังไมรู เริ่มจากสิ่งที่งายไปหายากเปนเหตุใหนักเรียนประสบผล
สําเร็จในการเรียนไมเกิดการเบื่อหนาย ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในระดับสูงตอไป
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของกาเย (Gagne)
กาเยไดจัดกระบวนการเรียนรูออกเปนขั้นตาง ๆ ดังนี้ (อารี พันธมณี 2538 : 98)
4.1 การจูงใจหมายถึง การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจ อยากเรียนรูใหบรรลุเปา
หมายทีว่ างไว โดยกาเยเนนวา การที่ผูเรียนตั้งเปาหมายหรือมีความคาดหวังนั้นจะเปนแรงจูงใจ
สําคัญยิ่งในการเรียนรูของบุคคล
4.2 ความสัมพันธของการรับรูกับความคาดหวัง หมายถึง การรับรูเรื่องตาง ๆ
ทีส่ มั พันธกับความคาดหวังของผูเรียน เชน ความตั้งใจ ซึ่งผูเรียนจะเลือกการรับรูในสิ่งที่สอดคลอง
กับความตัง้ ใจของตน ซึ่งความตั้งใจเปนรากฐานที่สาคั
ํ ญ ๆ ในการเลือกรับรู
4.3 การปรับขยายการรับรู หมายถึง การพยายามจัดสรรปรุงแตงขยายการรับ
รูไ วเปนความจํา ซึ่งมีทั้งการจําระยะสั้น ซึ่งอาจลืมไดงาย และความจําระยะยาวซึ่งจําไดแมนยํา
และนาน
4.4 การสะสมสิ่งที่เรียนรู หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาหรือสะสม
สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูใหคงอยู หรือกลายเปนความจําระยะยาว ซึ่งสิ่งที่ไดเรียนรูอาจเปนความจําถาวร
หรือบางอยางอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา หรือความรูบางอยางอาจสับสน เพราะไดรับสิ่งรบ
กวน เปนตน
4.5 การระลึกได หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว
เชน กฎของการขยายตัวของวัตถุเมื่อไดรับความรอน เปนตน
4.6 การประยุกตใชความรู หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือ
กฎเกณฑทไี่ ดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได เชน การเรียนเรื่องสีเสน ก็สามารถนําไปใช
ในการแตงภาพใหเหมาะสมได
4.7 การแสดงพฤติกรรมตอบสนองการเรียนรู หมายถึง การที่ผูเรียนรูได
แสดงออกถึงความรูความสามารถที่ไดเรียนรูมา เชน ผูเรียนภาษาอังกฤษก็สามารถพูด เขียนภาษา
อังกฤษไดดี
4.8 การแสดงผลยอนกลับ หมายถึง การแจงผลการเรียนรูใหผูเรียนไดทราบทันที
เพือ่ ผูเ รียนจะไดเกิดกําลังใจหรือปรับตนเองใหดีขึ้นการแจงผลยอนกลับแกผูเรียน พบวา หากผูเรียน
ไดทราบผลการเรียนรูเร็วเทาใด ก็จะทําใหการเรียนรูมีผลดีมากขึ้นเทานั้น
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ไวดังนี้

5. วิธีการสอน
สุจริต เพียรชอบ (2531 : 176-177) กลาวถึงการสอนแบบอนุมานวิธีและอุปมานวิธี

5.1 การสอนแบบอนุมานวิธี (deductive method) คือการสอนโดยที่ครูใหคํา
จํากัดความ ใหหลักเกณฑของเนื้อหาวิชาที่จะสอนกอนแลวจึงยกตัวอยางประกอบ เชน เมื่อสอน
คํานาม ครูก็จะบอกคําจํากัดความลงไปวา คํานามคือ คําแทนชื่อ คน สัตว สิ่งของ การสอนแบบ
นีด้ าเนิ
ํ นไปไดโดยรวดเร็ว ผูเรียนบางสวนอาจฟง และคิดตามทัน แตจะมีผูเรียนอีกสวนหนึ่งตาม
ไมทนั ไมเขาใจ จึงควรใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และเปดโอกาสใหผูเรียนรวมกิจกรรมใหมาก
ก็จะไดผลดีกวาครูบอกคําจํากัดความและยกตัวอยางใหแตเพียงอยางเดียว
5.2 การสอนแบบอุปมานวิธี (inductive method) การสอนจากตัวอยางไปสู
กฎเกณฑ คือ แทนที่ครูจะบอกคําจํากัดความของหลักภาษาเรื่องนั้น และยกตัวอยางใหเองทั้งหมด
ครูจะใหผเู รียนชวยกันสังเกตและสรุปคําจํากัดความและหลักเกณฑจากตัวอยางดวยตนเอง การ
เรียนดวยวิธีนี้จะทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดลึกซึ้งและจดจําไดแมนยํา เพราะเกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง เนือ้ หาก็กวางขวาง ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจวาไดคนพบ ไดสรุปคําจํากัดความ และ
ยกตัวอยางดวยตนเอง แมวาจะใชเวลามากกวาอนุมานวิธี
การออกแบบสีและตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีฐานจากบทเรียนโปรแกรมของ สกินเนอร นักจิตวิทยา
กลุม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยพัฒนาเปนสื่อการสอนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิ
ภาพสูงในปจจุบันมีความสามารถในการสนองตอบตอการรับรูโดยเฉพาะประสาทการรับรูทางตา
(Through Sight) ซึง่ มีประสิทธิภาพถึงรอยละ 83 ของการรับรูจากอวัยวะการรับรูรวม ดังนั้นการ
เสนอภาพประกอบบทเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรตองพิจารณา
การใชสีตัวอักษรในบทเรียน เพื่อใหการเรียนรูเต็มประสิทธิภาพ
การตอบสนองของประสาทตาในผูใหญจะมีตอสิ่งที่เปนรูปราง ในขณะที่เด็กประสาท
ตาจะตอบสนองตอสีไดดี และรวดเร็วกวารูปราง ดังนั้น จึงใชสีเปนสิ่งเราความสนใจของเด็ก สีจึง
มีอทิ ธิพลตออารมณของเด็ก สีมีความสําคัญตอการเรียนการสอน คือชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่
ครูสอนไดอยางชัดเจนเนนบางสวนใหคมชัด และเนนเรื่องที่สาคั
ํ ญ ๆ ทําใหเขาใจงาย ชวยสราง
บรรยากาศทัศนคติและสุนทรียภาพตอผูเรียนดวยอิทธิพลของสีตอการรับรู ชวยใหนักเรียนมองเห็น
ความเปนจริงในสิ่งที่ครูสอน ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการใชสีแพรวพราวมากเกินไปจะ
กอใหเกิดผลเสื่อมมากกวาผลดี ควรพิจารณาความสัมพันธของคูสี เพื่อมิใหสีกลืนกันหมด จะทํา
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ใหภาพขาดความคมชัด (เลิศ พิมพสกุลานนท 2541 : 27-29) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนตรี
กฤษฎาจินดารุง (2539) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความชอบตอคูอักษรสีและพื้นรอง
รับสี
ชอบอักษรสีบนพื้นรองรับสีตางวรรณะกันมากกวาอักษรบนพื้นรองรับสีวรรณะเดียวกัน
สุนสิ า วรรณศรี (2542) ไดวิจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นตางสีในจอคอมพิวเตอร
สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Authorware 4.0 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผานการตรวจ
สอบสภาพตาบอดสีมาแลว ใหเลือกกรอบสีที่มีตัวอักษรชัดเจนที่สุดและสลับตําแหนงกับสีพื้น
จํานวน 7 สี คือ แดง นํ้าเงิน เขียว มวง เหลือง ดํา และขาว สรุปเปนลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังนี้
1. อักษรสีดาํ บนพื้นสีเหลือง
2. อักษรสีดาํ บนพื้นสีเขียว
3. อักษรสีขาว บนพื้นสีดํา
4. อักษรสีดาํ บนพื้นสีขาว
5. อักษรสีขาว บนพื้นสีนํ้าเงิน
และสีที่ไมเหมาะที่จะนําไปใชในจอคอมพิวเตอร เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้
1. อักษรสีเหลือง บนพื้นสีขาว
2. อักษรสีเหลือง บนพื้นสีเขียว
3. อักษรสีขาว บนพื้นสีเหลือง
4. อักษรสีมวง บนพื้นสีดํา
5. อักษรสีเขียว บนพื้นสีเหลือง
กฤษมันต วัฒนาณรงค (2536 : 11-14) ไดวิจัยความชอบสีบนจอคอมพิวเตอรกับกลุม
ประชากร 200 คน พบวา จํานวนของสีที่ใชเปนตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอรไมควรมากกวา 3 สี
เพือ่ ลดความสับสน จํานวนที่พอดีคือ 2 สี บนหนึ่งจอ และถาจะใชสีเปนเครื่องชี้นาบอกหั
ํ
วขอ
ตาง ๆ (Highlighting) ควรใชสีที่ออนกวาหรือเขมกวาเพื่อสังเกตเห็นไดเมื่อมีการเคลื่อนยายแถบสี
นัน้ ๆ ลําดับความชอบสีระหวางตัวอักษร และฉากหลังหรือสีพื้นบนจอคอมพิวเตอร 10 อันดับ
แรก
ไดแก อันดับ 1 ตัวอักษรสีขาว บนพื้นสีนํ้าเงิน อันดับ 2 ตัวอักษรสีขาว บนพื้นสีดาํ
อันดับ 3 ตัวอักษรสีเหลือง บนพื้นสีดํา
อันดับ 4 ตัวอักษรสีเขียว บนพื้นสีดํา
อันดับ 5 ตัวอักษรสีดาํ บนพื้นสีเหลือง
อันดับ 6 ตัวอักษรสีขาว บนพื้นสีเขียว
อันดับ 7 ตัวอักษรสีนาเงิ
ํ้ น บนพื้นสีดํา
อันดับ8ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีนาเงิ
ํ้ น
อันดับ 9 ตัวอักษรสีขาว บนพื้นสีมวง
อันดับ 10 ตัวอักษรสีเหลือง บนพื้นสีเขียว
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ตั ว อั ก ษรในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช  ว ยสอนมี ผ ลต อ ความชั ด เจนในการอ า นบนจอ
คอมพิวเตอร และลดการกอใหเกิดความเครียดของสายตาได พัลลภ เมาลานนท (2541) ทําการ
วิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการปรากฏตัวอักษรทางจอภาพคอมพิวเตอร
โดยใชโดยใชโปรแกรม
Authorware 3.5 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏวารูปแบบที่นักเรียนสนใจ 3 อันดับ
แรกไดแก ลักษณะเปนเสนตรงหนาแนวตั้ง ลักษณะเลือนภาพโดยใชกรอบภาพสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ และ
ลักษณะเปนเสนตรงบางแนวตั้ง และไดขอเสนอแนะไวเกี่ยวกับผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรวาควร
ใหความสําคัญตอการกําหนดรูปแบบปรากฏตัวอักษร ควรคํานึงถึง ความหมายและบริบทดวย
จะเห็นไดวา การออกแบบภาพทั้งสีและตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอรมีผลตอการอาน
ของผูเ รียน ดังนั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงการใชสีและตัวอักษรดวย
เกณฑการเลือกใชโปรแกรม Authorware Professional 5
การวิจยั ครัง้ นี้ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูวิจัยไดเลือกใชโปรแกรม
ชื่อ Authorware Professional Version 5 เพือ่ ใชเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาบทเรียนโดยมีเกณฑการ
เลือก 5 ประการและเหตุผลประกอบดังนี้ (มนตชัย เทียนทอง 2539 : 59)
1. ความงายตอการใชงาน
โปรแกรม Authorware Professional นับวาเปนโปรแกรมที่ใชงานงายที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและสรางสรรคงาน
ไอคอน โดยการเปด Presentation Windows เพือ่ สรางภาพ ขอความ นําเขาภาพ กําหนดการโตตอบ
หรือกระทําอยางอื่น ๆ ตามลักษณะของการจัดการบทเรียนที่ออกแบบไวแลว แมวาการใชงาน
โปรแกรมคลายกับโปรแกรม Icon Author มีจานวนไอคอนของโปรแกรมมี
ํ
จานวนเพี
ํ
ยง 11 ตัว เมื่อ
เทียบกับโปรแกรม Icon Author มีจานวนถึ
ํ
ง 45 ตัว ทําใหเกิดความสับสนในการใชงานได
2. สนับสนุนระบบมัลติมีเดีย
การสนับสนุนระบบมัลติมีเดีย ไดแก ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การโตตอบ และ
การนําเขาภาพจากไฟลภายนอก สามารถสนับสนุนการสรางสรรคงานระบบมัลติมีเดียคอนขาง
สมบูรณ โดยใชไอคอนเปนตัวจัดการเรียกใชไฟลเสียงทั้ง .wav และ .midi ภาพเคลื่อนไหวจากไฟล
ภาพ .mov, .fli, lflc, lavi และอืน่ ๆ สวนการโตตอบบทเรียนก็สามารถกระทําไดโดยงายโดยมีวิธี
การโตตอบจํานวนหลายวิธีสําหรับการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบงาย โปรแกรมมีไอคอนที่ใช
สําหรับสรางภาพเคลื่อนไหวที่แตกตางกัน 5 วิธี ขีดความสามารถเหลานี้ ทําใหสามารถพัฒนาบท
เรียนระบบมัลติมีเดีย
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3. การสนับสนุนระบบการจัดการฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูลมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการทีจ่ ะอํานวยประโยชนตอการคํานวณ ประเมินผลการเรียนรู เก็บบันทึกขอมูล และรายงานผล
ตาง ๆ โปรแกรมมีฟงชันพื้นฐานใหเลือกใชงานมากกวา 200 ตัว ซึ่งเปนจํานวนมากเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมการเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการตาง ๆ ทั้งการคํานวณ ทั่วไปและการจัดการฐานขอมูล
แมวา การใชฟงกชันเหลานี้จะเปนเรื่องที่คอนขางยาก สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานความรูดานโปรแกรม
มากอน แตโปรแกรมก็มีรายละเอียดแตละฟงกชันให พรอมตัวอยางการใชงาน
4. ความตองการของระบบฮารดแวรสาหรั
ํ บการใชงาน
ขนาดของโปรแกรม มีความจุประมาณ 12 MB ซึ่งนอยที่สุดเมื่อเทียบกับโปรแกรม
ระบบนิพนธบทเรียนอื่น ๆ นอกจากนี้ความตองการขั้นตําของระบบฮาร
่
ดแวรสําหรับการใชงาน
ตามทีร่ ะบุไวในคูมือ เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร แบบ 80286 เทานั้น ในขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ
มีความตองการระบบฮารดแวรสูงกวามาก โดยเฉพาะโปรแกรม Multimedia Toolbook ถาใชกับ
เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรที่มีซีพียูตํ่ากวา 80486 ความเร็วในการทํางานจะชา
5. ความสะดวกตอการจัดหาโปรแกรม
โปรแกรม Authorware Professional 5 เปนโปรแกรมที่จัดหาไดงายในตลาด
คอมพิวเตอรของประเทศไทย เนื่องจากเปนโปรแกรมที่แพรหลายมาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนมี
ผูเรียบเรียงเอกสารและตําราที่ใชอางอิงคนควา
ดวยเหตุผลทั้ง 5 ขอที่กลาวมาแลว ผูวิจัยจึงไดเลือกใชโปรแกรมชื่อ Authorware
Professional Version 5 เปนเครื่องมือในการพัฒนาบทเรียน ครั้งนี้
โปรแกรม Authorware Professional
Authorware Professional เปนเครื่องมือระบบนิพนธ (Authoring Tools) ในระบบ
มัลติมีเดียสํ าหรับการสรางบทเรียนโตตอบดวยคอมพิวเตอรที่ไดรับความสนใจขและนํามาใชงาน
มากโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากเปนโปรแกรมที่มีการติดตอกับผูใชในเชิงรูปธรรม (object-oriented
interface) ทําใหผูใชที่ไมไดเปนโปรแกรมเมอรสามารถที่จะสรางโปรแกรมประยุกต จัดสงและ
บํารุงรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรม Authorware ยังมีความสามารถเดน ๆ อยู
หลายประการดังนี้
1. ทํางานโดยใชสัญลักษณรูป (Icon) ทําใหผูใชสามารถที่จะทดลองสรางหรือ
ออกแบบการโตตอบสําหรับโปรแกรมอยางรวดเร็ว เห็นไดชัดเจน และเขาใจงาย ชวยใหการสราง
โปรแกรมที่ซับซอนเปนสิ่งที่ทาได
ํ งาย
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2. สามารถโตตอบกับผูใชไดหลายรูปแบบ (interactive learning) ทีจ่ ะไดเลือกใชกับ
โปรแกรมบทเรียนไดหลายรูปแบบ เชน การเก็บขอความ การกดปุมตาง ๆ การกดเมาส นอกจาก
นี้มีตัวแปร (varibles) และฟงกชัน (function) เกีย่ วกับการคํานวณที่ชวยในการวัดและประเมิน
ผูเรียนดวย
3. มีเครื่องมือหลากสื่อ (multimedia tools) ที่ทาให
ํ สามารถรวบรวมขอมูลที่เปน
ขอความ ภาพ เสียง การเคลื่อนที่ เขาดวยกันเพื่อสรางโปรแกรมสอนที่มีคุณภาพ
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร
องคประกอบของการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมี 3 ตัวหลักคือ Hardware,
Software และ Peopleware เนื่องจาก CAI-Multimedia นีเ้ ปลืองพื้นที่มาก ตลอดจนตองการ
ความเร็วในการเขาถึงและสงผานขอมูล ฉะนั้นฮารดแวรหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาใชสราง จึง
ควรมีสเปกหรือคุณภาพเครื่องไมควรนอยกวารายการตอไปนี้ (วีระพนธ คําดี 2542 : 6)
ฮารดแวร (Hardware)
1. ชิปหรือไมโครโปรเซสเซอร อยางตํ่าตองเปนแบบ Pentium 100 MHz
2. หนวยความจําหลัก (Main Memory) ควรเปนชนิด EDO RAM หรือ SDRAM
อยางนอย 16 Mb
3. สวนควบคุมการแสดงผลเปนแบบ PCI หรือดีกวา และมีหนวยความจําในการ
แสดงผล (VideoRAM) อยางนอย 1 Mb
4. ฮารดดิสกมีความจุอยางนอย 1 Gb และมีอุปกรณเชื่อมตออยางนอยเปนแบบ
FastIDE
5. ฟลอปปไดรฟ ขนาด 3.5 นิ้ว, 1.44 Mb
6. ซีดรี อมไดรฟ ขนาดความเร็วอยางนอย 6x
7. การดเสียงอยางนอยควรเปน 16 บิต พรอมลําโพงอีกหนึ่งคู
8. คียบอรด ชนิด 104 คีย ภาษาไทย/อังกฤษ และเมาส
9. จอภาพ 14 นิ้ว แบบ SVGA ไมสะทอนแสงและภาพนิ่ง (Non-Glare & Non
Interlaced & Low Radiation)
ซอฟตแวร (Software)
1. ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98
2. โปรแกรม Authorware เวอรชั่นที่ตองการใชงาน ไดแก Authorware 5
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ระบบการทํางานของโปรแกรม Authorware
ผูวิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โดยใชโปรแกรมชื่อ Authorware 5
ซึง่ มีระบบการทํางานพอสังเขปดังนี้
หลักการของการสรางโปรแกรม Authorware คือจะมีเสนใหผูสรางวางเนื้อหาที่จะนํา
เสนอไปตามลําดับ จากบนลงลาง ถาเนื้อหาแตกสาขาก็จะวางเนื้อหาจากซายไปขวา เราเรียกวา
เสน Flowline เมือ่ สรางเสร็จแลวในสวนของผูใชก็จะเลนเนื้อหาไปตามลําดับตามที่ผูสรางกําหนด
ไว โดยที่ไมสามารถแกไขเนื้อหาได
เมื่อเขาสูโปรแกรม Authorware 5 จะพบกับหนาจอที่พรอมสําหรับการสรางงาน CAI
ซึง่ หนาจอนี้จะประกอบดวย แถบหัวเรื่องโปรแกรม (Titlebar) แถบคําสั่ง (Menubar) แถบเครื่อง
มือ (Toolbar) แถบเครื่องมือที่ใชสรางเนื้อหา (Icon Palette) แถบชื่อแฟม (File) เสน Flowline
สําหรับวางเนื้อหาไปตามลําดับ (วีระพนธ คําดี 2542 : 8-9)
แถบเครื่องมือที่ใชสรางเนื้อหาจะประกอบดวย Icon อยูหลายตัว ทําหนาที่ตาง ๆ กัน
ไป ดังนี้
ชนิด Icon
หนาที่
Display
Motion

สรางขอความ สรางภาพ สรางรูปทรง
ทําใหวัตถุเชน ขอความ รูปภาพ รูปทรงตาง ๆ เคลื่อนที่
ใชลบสิ่งที่ปรากฏบนจอ

Erase
Wait

Navigate
Framework

ใหหยุดรอขณะที่แสดงผลบนจอ
กําหนดทิศทางการดําเนินไปของเนื้อหา
สรางกรอบการทํางาน
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ชนิด Icon

หนาที่
ตัดสินใจตามเงื่อนไขที่ผูสรางกําหนดหรือกําหนดทางเลือก

Decision
Interaction
Calculation
Map

สรางการตอบสนองระหวางผูใชกับโปรแกรม
กําหนดคาตัวแปรหรือฟงกชั่น
สรางเนื้อหาใหเปนกิ่งหรือสาขาแยกออกไป
สรางภาพยนตและภาพเคลื่อนไหว

Digital Movie

สรางเสียง
Sound
Video
Start Stop

Icon Color

สรางวีดีโอ
กําหนดใหโปรแกรม CAI เริ่มและหยุด ณ ตําแหนงที่เราตองการ
กําหนดสี Icon
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
สุทพิ ยพร โชติรัตนศักดิ์ (2535) ไดสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณฝรั่งเศส เรื่อง ความสัมพันธของตาง ๆ ไป ใน Discours Indirect
และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรสวนสอน กลุมตัวอยาง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร ผลการ
วิจยั พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว และ
คะแนนทีไ่ ดจากการทดสอบกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ฉันแข อองลํายอง (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานภาษา
อังกฤษโดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีสอนแบบธรรมดา ทดลองกับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร ผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสูงกวาผูเรียนที่
เรียนดวยวิธีสอนแบบธรรมดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุพกั ตรา เวสอุรัย (2536) วิจัยเรื่อง “ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ : การหาความหมายของคําศัพทจากบริบท ” สําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา บท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 93.28 /
83.51 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตราฐาน 80/80 ที่ตั้งไว คะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังการ
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนัก
เรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สุชาติ สุวรรณเจริญ (2537) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยโดยใชเกมคอมพิวเตอรเสริมทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ ใชทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใชในการสรางเกมคอมพิวเตอรคือ
Authorware Professional ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่เรียนการเขียนสะกดคําโดยใชเกม
คอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ลํายอง แดงกุลวานิช (2540) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมหลัก
ภาษาไทยโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนเสริมหลักภาษาไทยโดยครูเปนผูสอน
ทดลองกับนักเรียนชั้นปที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ผล
การวิจยั พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริม
หลักภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชครูเปนผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จริยา เกษมราษฎร (2540) ไดศึกษาคนควาอิสระโดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง “คําบุพบทบอกตําแหนง” วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร จ.เชียงราย ผลการศึกษาพบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
รอบรูต ามวัตถุประสงคคิดเปนรอยละ 95 และมีคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการเรียนคือ 34.5 นาที นอก
จากนีผ้ เู รียนสวนใหญมีความพอใจในการนําเสนอบทเรียนทั้งภาพ เสียง คําอธิบาย
เนื้อหา ตัวอยางและแบบฝกหัด
สุวรรณา พันแสง (2540) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝก
การอานภาษาฝรั่งเศส โดยใชเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทจากบริบท กลุมตัวอยางคือนิสิต
ชัน้ ปที่ 1 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวาประสิทธิ
ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกการอานภาษาฝรั่งเศสสูงกวาเกณฑ มาตรฐาน 80/80
ทีก่ าหนดขึ
ํ
้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนิสิตมีทัศนคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพื่อฝกการอานภาษาฝรั่งเศส
บุญเชิด เกตุแกว (2540) ไดสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเรียนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง “กาล” ที่สรางดวยโปรแกรม Authorware 3.5 เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถทางไวยากรณและศึกษาเจตคติขอของเรียนที่มีตอบทเรียนกอนและหลังเรียน กลุมตัว
อยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมีคา 74.97/74.28 ซึ่งอยูในเกณฑใชไดเพราะใกลเคียงกับเกณฑที่กาหนด
ํ
ไวคอื 75/75 และความสามารถทางการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลัง
จากการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 นอกจากนี้นักเรียนมีเจคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับปานกลาง
ปรีดี ประทุมมา (2541) ศึกษาเทคนิคการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดคือ เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ภาษาไทยประกอบดวย 4 ทักษะ ที่มากที่สุดคือการอาน รองลงมาคือการฟง การพูด และการเขียน
ซึง่ ทุกเนื้อหามีความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใชสอนตามจุดประสงค สวนดานเทคนิคการ นําเสนอ
แยกไดเปน 9 เหตุการณ คือ เทคนิคการดึงดูดความสนใจ เทคนิคการบอกจุดประสงคแกผูเรียน
เทคนิคการกระตุนใหนําทักษะเปนพื้นฐานทางการเรียนมาใช เทคนิคการเสนอสิ่งเราใหนาสนใจ
เชน รูป ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการใชสี แสง กราฟก เสียง เทคนิคการแนะนําใหทํากิจกรรมการ
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เรียน เทคนิคการใหขอมูลยอนกลับ เทคนิคการประเมินผล และเทคนิคการนําเสนอที่สงเสริมการ
ถายโอนการเรียนรู
นวลนุช สีทองดี (2541) ไดผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเสริมทักษะ
วิชาภาษาไทย และศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจําของนักเรียนที่มีความ บกพรองทาง
การไดยนิ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะวิชาภาษาไทย กลุมตัว-อยาง เปนนัก
เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร จํานวน 24
คน ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ วิชาภาษาไทยไดรับการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และดานเนื้อหา อยูในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไมแตกตางกัน แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานไป 2 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัย-สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุพัฒน สุกมลสันต (2541) ไดสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสื่อหลาก
หลายสําหรับชวยนิสิตชั้นปที่ 1 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใชเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(FE1)ดวยตนเองและเพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูเรียน กลุมตัวอยาง
ในการทดลองคือ นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 80 คน จาก 3 คณะ คือ นิติศาสตร นิเทศศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (FE1) ผลการศึกษาพบวา
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสื่อหลากหลายดังกลาว สามารถชวยใหนิสิตชั้นปที่ 1 เรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (FE1) ดวยตนเองไดในเรื่องการอานเขาใจความ คําศัพท การฟงเขาใจ
ความ และทักษะกึ่งการเขียน นอกจากนี้พบวา นิสิตมีเจตคติที่ดีตอการออกแบบ เนื้อหา และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
นเรศ คําเสียง (2543) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทยเรื่องคํา
ราชาศัพท เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับการสอนแบบปกติ ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนบานดูกับโรงเรียนบางหนองคูอาวอย อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบ
วา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาหนดไว
ํ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตก
ตางกัน
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งานวิจัยตางประเทศ
จอหนสัน (Johnson 1985 : 2178-A, อางถึงใน ฉันแข อองลํายอง 2535 : 32) ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคาศั
ํ พทของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดย
ศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธี
Total Physical Response และทีเ่ รียนโดยใชเทป ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชเทป
และ
ปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเชื่อมั่นในการใชคํ าศัพทสูงกวานัก
เรียนที่เรียนจากเทป
ยาลม Yalm 1992: 802-A) ศึกษาสมรรถวิสัยของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จาเป
ํ นตองมี
ในการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในรัฐเพนซิลวาเนีย จํานวน 220 คน และอาจารย
คณะศึกษาศาสตรของวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 145 คน ทําการตอบแบบสอบถามที่สงทาง
ไปรษณีย ในแบบสอบถามประกอบดวยวิธีสอน 5 วิธี และสมรรถวิสัย 49 ขอ ซึ่งครอบคลุมการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา 4 ประเภท ผลการศึกษาพบวา ทั้งครูและอาจารยเห็นวาสมรรถวิสัยใน
เรือ่ งของหลักการของการออกแบบการสอน สื่อการสอน การเลือกแบบ และประโยชนของสื่อเปน
เรือ่ งทีส่ าคั
ํ ญมากที่สุดในการจัดโปรแกรมการสอนนักศึกษา สวนวิธีการสอน 5 วิธีนั้นครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาตองรวบรวมสมรรถวิสัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษาเขากับรายวิชาสอนเนื้อหาทุกราย
วิชา
คริสมานน และคณะ ( Christmann et al. 1997:281-293) ไดศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนตั้งแตเกรด 6 ถึงเกรด 12 ในรายวิชาตางๆ 8 รายวิชา ซึ่งกลุมควบ
คุมไดรับการสอนแบบเดิม และกลุมทดลองไดรับการสอนแบบเดิมรวมกับการใชสื่อการสอนแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบเดิมรวมกับการใชสื่อ
การสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบเดิม
เพียงอยางเดียว
มาชาโด และแพทริเชีย ( Machado and Patricia 1997) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรด 6, 7 และ 8 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
จํานวน 200 คน ของโรงเรียน Norwalk-La-Mirada Unified School District โดยผูวิจัยจัดใหนักเรียน
กลุม ตัวอยางดังกลาวเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเรียนโดยวิธี SDAIE (Specially
Designed Academic Instruction in English) ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายและหญิงที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธี
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SDAIE นอกจากนีผ้ วู ิจัยยังไดเสนอแนะวาครูสอนภาษาควรมีความรูหรือเขารับการอบรมในเรื่อง
คอมพิวเตอรชวยสอน
สวนกรมวิชาการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาควรมีการ
ประสานงานรวมมือกับโรงเรียนตางๆเพื่อชวยกันออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนแตละโรงเรียน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ปรากฏวาสวนใหญ
เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนและการ
พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อนั้น เนื้อหาที่สอนสวนใหญสอนเรื่อง
คําศัพท ไวยากรณ และการคนหาเทคนิควิธีการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร ผลปรากฏวา
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยทั้งในและตางประเทศสรางขึ้น มีผลตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทั้งสิ้น และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจใน
การเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจผู
เรียนใหเรียนไดอยางกระตือรือรน และมีความสนุกสนาน นอกจากนี้ผลจากการสํารวจความคิด
เห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรจะเห็นไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ความคิดเห็นที่ดี ถึงดีมาก ซึ่งสามารถยืนยันไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนในการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนสิ่งที่
นาสนใจ และสมควรชวยกันผลิตและสนับสนุนใหมีการผลิตมาใชในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต

บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอน
ภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนชาวตางประเทศที่พํานักอยูในประเทศไทย
2. กลุมตัวอยาง เปนชาวตางประเทศมีความรูภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน (Beginner)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดและสมัครใจมาเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน กลุมตัวอยางที่
สมัครใจทําการทดลองเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เปนชาวตางประเทศที่มาจากประเทศตาง ๆ เชน
อเมริกา เยอรมัน อังกฤษ เกาหลี เนเธอรแลนด และออสเตรเลีย อายุอยูระหวาง 25-35 ป และ
เปนชาวตางประเทศที่ทํางานประเทศไทยทั้ง 10 คน
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เพือ่ ศึกษาสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องคําลักษณนามสําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ โดยการศึกษาจากเอกสาร
ตํารา วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณ ครูผูสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ
เกีย่ วกับความตองการใหมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคําลักษณนาม สําหรับ
สอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความคิดเห็น
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การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับ
ชาวตางประเทศ
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม
สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ โดยวางแผนและกําหนดขั้นตอนในการสรางบทเรียน
ดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหาเรื่องคําลักษณนาม โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือกคําลักษณนามที่จะ
ใชสอนดังนี้
1.1 การสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ เรื่องคําลักษณนามที่มี
ความเหมาะสมกับการสอนชาวตางประเทศที่มีความรูภาษาไทยระดับเริ่มตน (Beginner)
1.2 วิเคราะหเนื้อหา และเลือกคําลักษณนามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาใชสราง
เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1.3 แบงคําลักษณนามตามทฤษฎีของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2524 : 72-76) โดย
เลือกนําคําลักษณนามที่จาเป
ํ นตอชาวตางประเทศที่เรียนภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน (Beginner)
เปนบทเรียนยอย ๆ 4 บทเรียน แลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ไดแก
บทที่ 1 ความหมายและวิธีการใชคาลั
ํ กษณนาม
บทที่ 2 คําลักษณนามใชบอกชนิดของคํานาม
บทที่ 3 คําลักษณนามใชตามลักษณะบรรจุภัณฑ
บทที่ 4 คําลักษณนามใชตามรูปรางของนาม
2. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และแบงเนื้อหาเรื่องคําลักษณนามออกเปนหนวย
ยอย ๆ ดังตาราง
ตารางที่ 2 แสดงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคํา
ลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
ผูเรียนสามารถบอกความหมายและวิธีการใชคาํ
ความหมายและวิธีการใชคําลักษณนาม
ลักษณนามได
คําลักษณนามใชบอกชนิดของคํานาม
ผูเ รียนสามารถบอกคําลักษณนามของรูปภาพที่ (Classifier as the type of nouns)
กําหนดใหได
คน คัน คู เครื่อง ตัว เลม รูป องค
ผูเ รียนสามารถบอกคําลักษณนามของคํานามที่
ผล ฟอง ใบ หลัง
กําหนดใหได
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ตารางที่ 2 (ตอ)
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
4. ผูเรียนสามารถเติมคําลักษณนามลงในชอง คําลักษณนามใชตามลักษณะบรรจุภัณฑ
วางในบทสนทนาได
(Classifier as the containers)
5. สามารถใชคาลั
ํ กษณนามในชีวิตประจําวันได
กระปอง กลอง ขวด แกว ถวย ซอง
คําลักษณนามใชตามรูปรางของนาม
(Classifier as the shape)
-วงกลม ไดแก ดอก เม็ด ลูก วง มวน
- ความยาว ไดแก ตน แทง ผืน แผน
ดาม ลํา
3. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4. นําเนื้อหาเรื่องคําลักษณนามมากําหนดรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเขียนเปนบท (Scripts) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 บทนําโปรแกรม (introduction) เปนการบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชือ่ ของโปรแกรม รายวิชา เนื้อหา จุดประสงค คําชี้แนะ ดังภาพตอไปนี้
ชือ่ ของโปรแกรม รายวิชา เนื้อหา จุดประสงค คําชี้แนะ ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงบทนําของบทเรียน
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ตอนที่ 2 การเลือกบทเรียนในโปรแกรม
1. สวนรายการหลัก (main menu) เปนการบอกถึงองคประกอบทางเนื้อหาของ
บทเรียนวามีการสอนอะไรบาง เพื่อใหผูใชไดเลือกเขาสูเนื้อหาตามที่ตองการ ดังภาพ

ภาพที่ 2 แสดงรายการหลักของบทเรียน
2. สวนรายการบทเรียน (lesson menu) เปนการบอกถึงหนวยยอยของเนื้อหา
ในแตละหนวยของ main menu วาแตละบทมีองคประกอบอะไรบางและผูเรียนจะตองทําอยางไร
ตอไป ดังภาพ

53

ภาพที่ 3 แสดงรายการบทเรียนในบทที่ 1
ตอนที่ 3 บทเรียน (lesson) เปนการบอกใหทราบวาบทเรียนจะมีดังตอไปนี้
1. บทเรียน ประกอบไปดวยบทเรียน 4 บทเรียน เปนเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับ
ความหมาย ประเภทของคําลักษณนาม การใชคาลั
ํ กษณนาม และ คําลักษณนามที่จาเป
ํ นในชีวิต
ประจําวัน พรอมทั้งตัวอยางและคําอธิบายที่อยูในรูปแบบของมัลติมีเดีย

ภาพที่ 4 แสดงบทเรียนยอย วิธีการใชคําลักษณนาม
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางคําลักษณนาม

ภาพที่ 6 แสดงตัวอยางบทสนทนา
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ตอนที่ 4 แบบฝกหัด (exercise)
1. แบบฝกหัดในระดับคํา เปนแบบฝกหัดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบ
ไปดวย คําชี้แจงการทําแบบฝกหัด การใหคะแนน และการใหขอมูลยอนกลับ

ภาพที่ 7 แสดงแบบฝกหัดที่ 1 ระดับคํา
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2. แบบฝกหัดในระดับประโยค เปนแบบฝกหัดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ประกอบดวย คําชี้แจงการทําแบบฝกหัด การใหคะแนน และการใหขอมูลยอนกลับ

ภาพที่ 8 แสดงแบบฝกหัดที่ 2 ระดับประโยค
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3. แบบฝกในระดับสื่อสาร เปนการจําลองสถานการณ ในบทสนทนาจริง เปน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เชนกัน โดยมีการใหคะแนนและขอมูลยอนกลับ

ภาพที่ 9 แสดงแบบฝกหัดที่ 3 ระดับสื่อสาร
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ตอนที่ 5 การแสดงผลการเรียน เปนการแสดงผลการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรูถึง
ความกาวหนาของตนเอง ผูเรียนจะรับรูวาคะแนนในแตละแบบฝกหัดที่ตนเองทําเปนอยางไร
พรอมทั้งใหคาแนะนํ
ํ
าสําหรับการใชบทเรียนครั้งตอไป

ภาพที่ 10 แสดงผลการเรียน
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ตอนที่ 6 การออกจากบทเรียน ผูเรียนสามารถออกจากบทเรียนไดตลอดเวลาที่
ตองการโดยผูเรียนสามารถคลิกดูรายละเอียดอื่น ๆ เชน ประวัติของผูจัดทําไดบนเมนู

ภาพที่ 11 แสดงประวัติผูจัดทํา
5. เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนพิจารณาความเหมาะสม
6. นําบท (Script) ทีผ่ านการตรวจพิจารณาความเหมาะสมแลวมาสรางเปนบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Authorware 5
7. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวเสนอคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ดานการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนตรวจพิจารณา
แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
8. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนามโดย
การทดลองใช (Try out) ทดลองใชกับกลุมตัวอยางคือ ชาวตางประเทศที่กําลังเริ่มเรียนภาษาไทย
โดยแบงการทดลองเปน 3 ครั้ง ตามที่ กรองกาญจน อรุณรัตน (2536 : 253-273) เสนอไวดังนี้
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ขัน้ ที่ 1 ทดสอบกับผูเรียนรายบุคคล (individual testing) ผูว ิจัยทดลองบทเรียนกับ
กลุม ตัวอยางชาวฟลิบปนส จํานวน 1 คน ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2545 โดยจัดใหตัวอยางเรียน
บทเรียนตามขั้นตอน ระหวางเรียนผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาและฟงความคิดเห็นจากการซักถามปญหา
หรือขอสงสัยที่ตัวอยางพบขณะเรียนกับบทเรียน ทั้งดานการใชภาษาในบทเรียนและวิธีการเรียน
แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขัน้ ที่ 2 การทดสอบแบบกลุม (group testing) ผูวิจัยทดลองบทเรียนกับกลุมตัวอยาง
ชาวเนเธอรแลนด จํานวน 3 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยใหกลุมตัวอยางเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยตองการทดสอบภาพรวมของขั้นตอนการนําเสนอ
และการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นศึกษาถึงขอผิดพลาดที่ผูเรียนพบเหมือนๆ กันแลวนํามาปรับปรุง
แกไข
ขัน้ ที่ 3 การทดสอบภาคสนาม (field testing) ผูวิจัยทดลองบทเรียนบทเรียนภาคสนาม
กับกลุม ตัวอยางจํานวน 10 คน กลุมตัวอยางประกอบไปดวยชาวตางประเทศที่เปนอาจารยสอนอยู
วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน เปนชาวอเมริกัน 2 คน อังกฤษ 1 คน ออสเตรเลีย
1 คน และเนเธอรแลนด 1 คน เปนอาจารยสอนอยูที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี จํานวน 3 คน เปนชาวเยอรมัน 2 คน ชาวเกาหลี 2 คน เปนนักทองเที่ยวที่แตงงานกับ
คนไทย จํานวน 2 คน เปนชาวเยอรมัน 1 คน และสวีเดน 1 คน ผูวิจัยนําบทเรียนที่ไดแกไขเสร็จ
แลวมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยจัดขึ้นเต็มรูปแบบ ในเดือนธันวาคม 2545 เวลา 2 สัปดาห
ขัน้ ตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากเนื้อหาเรื่องคําลักษณนามที่ใชเปนบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคการเขียนขอสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2520) การเขียน
ขอสอบวิชาภาษาไทยของ จันทิมา พรหมโชติกุล (2529)
ตารางที่ 3 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specification)
หัวขอ
1. คําลักษณนามใชบอกชนิดของคํานาม
(Classifier as the type of nouns) คน คัน
คู เครื่อง ตัว เลม รูป องค ผล ฟอง ใบ
หลัง

จํานวน
(ขอ)

ชนิดขอสอบ

รอยละ

18

เลือกตอบ

45.00

เวลา 80
นาที
36 นาที
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ตารางที่ 3 (ตอ)
หัวขอ
2. คําลักษณนามใชตามลักษณะบรรจุภัณฑ
(Classifier as the containers) กระปอง
กลอง ขวด แกว ถวย ซอง
3. คําลักษณนามใชตามรูปรางของนาม (Classifier
as the shape) ดอก เม็ด ลูก วง มวน
ตน แทง ผืน แผน ดาม ลํา

จํานวน
(ขอ)

ชนิดขอสอบ

รอยละ

เวลา 80
นาที

9

เลือกตอบ

22.50

18 นาที

13

เลือกตอบ

32.50

26 นาที

2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องคําลักษณนาม เปนขอสอบแบบปรนัย 3 ตัว
เลือก จํานวน 40 ขอ
3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยว
ชาญดานการเขียนขอสอบ พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบ
4.แกไขและปรับปรุงขอสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แลวเลือกขอสอบใหเหลือ 30 ขอ
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ศึกษาการสรางแบบสอบวัดเจตคติตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert) จากหนังสือของ
อุทุมพร(ทองอุไร) จามรมาน (2530) และ ภัทรา นิคมานนท (2532)
1. สรางแบบสอบวัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรือ่ งคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ จํานวน 19 ขอ โดยใหเลือก 5
ระดับ ดังนี้
สูงที่สุด
ใหคาระดับเทากับ 5
สูง
ใหคาระดับเทากับ 4
ปานกลาง
ใหคาระดับเทากับ 3
ตํ่า
ใหคาระดับเทากับ 2
ตํ่าที่สุด
ใหคาระดับเทากับ 1
2. นําแบบสอบวัดความคิดเห็น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
พิจารณาเพื่อตรวจแกรูปแบบและการใชภาษา แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
1. ติดตอหาชาวตางประเทศที่กาลั
ํ งเรียนภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน และสมัครใจเปน
กลุม ตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ได เปนชาวตางประเทศที่อยูจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 คน และอยู
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 คน ทําการทดลองในเดือนธันวาคม 2545
2. ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยกลุมตัวอยางแตละกลุมแยก
กันเรียนตามกลุม กลาวคือ กลุมตัวอยางที่เปนอาจารยสอนอยูที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม เรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียนพรอมกัน กลุมตัวอยางที่เปนอาจารยที่มาจากปตตานี ทําแบบทดสอบ
กอนเรียนพรอมกัน และผูเรียนที่อยูนครราชสีมา ผูวิจัยไดใหทาแบบทดสอบก
ํ
อนเรียนพรอมกัน
3. ใหกลุมตัวอยางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม ซึ่ง
ประกอบไปดวย บทเรียนและแบบฝกหัดที่อยูในรูปแบบของแผนซีดีรอม โดยใหแผนซีดีรอมกับ
กลุม ตัวอยางใหเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคําลักษณนาม วิธีการเรียนคือ ใหกลุม
ตัวอยางเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน โดยเรียนวันละ 1 บทเรียน ใชเวลา 2 ชั่วโมง ในระหวาง
เรียนผูว จิ ัยจะอยูดวยกับกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาเรียนรวม 5 วัน เปนเวลา 10 ชั่วโมง และใน
การทดลองแตละครั้งผูวิจัยใชเวลาทดลอง 2 สัปดาห
4. หลังจากที่กลุมตัวอยางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูวิจัยใหกลุมตัว
อยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest) ในการทดสอบผูวิจัยนัดวันสอบใหกลุมตัว
อยางทุกคนโดยแยกเปน 3 กลุม คือกลุมที่เปนอาจารยอยูวัดสวนดอก กลุมที่เปนอาจารยอยูปตตานี
และกลุมที่อยูนครราชสีมา โดยผูเรียนที่อยูในกลุมเดียวกันจะสอบพรอมกัน หลังจากที่เรียน
บทเรียนจบเรียบรอยแลว เปนเวลา 5 วัน และใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
5. ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องคําลักษณนาม หลังจากที่กลุมตัวอยางแตละกลุมเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จ
แลวและทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เรียบรอยแลว
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 75/75 จาก
สูตร E1/E1 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-137) ดังนี้
สูตรที่ 1
∑
Ε

1

=

Ν
Α

Χ
× 100
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เมื่อ

E1

สูตรที่ 2

คือ
ΣX
A
N

ประสิทธิภาพบทเรียน
คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัดของผูเรียนที่ไดรับ
คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
คือ จํานวนผูเรียน
∑
Ε

เมื่อ

2

=

Ν
Β

F
× 100

E2
คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ
ΣF คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียนของผูเรียน
B
คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N
คือ จํานวนผูเรียน
2. การวิเคราะหขอมูลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช สถิติ t-test แบบจับคู
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประมาณ
คา โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลความคาระดับ
ตามแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 181) ดังนี้
1.00 ≤ Χ < 1.50 หมายถึง ชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าสุด
1.50 ≤ Χ < 2.50 หมายถึง ชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า
2.50 ≤ Χ < 3.50 หมายถึง ชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
3.50 ≤ Χ < 4.50 หมายถึง ชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง
4.50 ≤ Χ < 5.00 หมายถึง ชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด

บทที่ 4
ผลวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย

ผลการวิจัยจากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําลักษณนาม สําหรับ
สอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่อง คําลักษณนาม ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-131) จาก
การทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
กลุม ตัวอยาง กอนและหลังการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําลักษณนาม
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิด
เห็นของกลุมตัวอยาง ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ จากการ
ทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางตองมีความรูภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน (Beginner)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดและสมัครใจจํานวน 10 คน
ผูว จิ ยั ไดดาเนิ
ํ นการ 2 ขั้นตอนดังนี้
1) ใหกลุมตัวอยางทั้ง 10 คน ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรือ่ งคําลักษณนามทั้งหมด 3 ตอน จากนั้นจึงวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัดระหวาง
เรียน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) จากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน
ตอนที่
คะแนนเต็ม
S.D.
คาเฉลี่ยรอยละ (%)
Χ
1
5
3.9
0.70
78
2
5
3.6
0.92
72
3
5
3.9
0.70
78
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จากตารางที่ 4 แสดงวากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนตาม
ลําดับดังนี้ แบบฝกหัดตอนที่ 1 และตอนที่ 3 ชาวตางประเทศทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงสุดคือ 78%
และแบบฝกหัดตอนที่ 2 ทําคะแนนได 72 % ตามลําดับ
2)วิเคราะหหาประสิทธิภ าพของบทเรียนคอมพิว เตอรชว ยสอนเรื่องคําลักษณนาม
สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2
จากคะแนนของการทําแบบฝกหัด และจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของชาวตางประเทศที่เรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม จํานวน 10 คน ผลการวิเคราะห แสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดลองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม ชาวตางประเทศ
เรียนทั้งหมด 10 คน
ชาวตางประเทศ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

คะแนนระหวาง
เรียน (15คะแนน)
14
11
10
12
11
12
12
13
10
10
114

รอยละ
93.33
73.33
66.67
80.00
73.33
80.00
80.00
86.67
66.67
66.67
76.67

คะแนนหลังเรียน
(30 คะแนน)
29
20
23
19
28
26
25
22
23
20
235

รอยละ
96.67
66.67
76.67
63.33
93.33
86.67
83.33
73.33
76.67
66.67
78.33

จากตารางนี้แสดงวา ในการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม
ของผูเรียนชาวตางประเทศทั้งหมด 10 คน ทําแบบฝกหัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
คําลักษณนาม ทั้ง 3 แบบฝกหัดไดถูกตอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 76.67 และทําแบบทดสอบ
หลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนามไดถูกตอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
78.33 ดังนั้น คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม มีคาเทากับ
76.67 / 78.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 75 / 75 จึงถือไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคํา
ลักษณนามมีประสิทธิภาพดี
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ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุม ตัวอยาง กอนและหลังการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําลักษณนาม
ผูว จิ ยั ไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 10 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องคําลักษณนาม
ชาวตางประเทศ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนรวมกอนเรียน
(30 คะแนน)
20
10
15
14
13
18
12
13
8
10

คะแนนรวมหลังเรียน
(30 คะแนน)
29
20
23
19
28
26
25
22
23
20

ผลตาง
(D)
9
10
8
5
15
8
13
9
15
10

จากตารางที่ 6แสดงใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางทุกคน
สูงขึน้ หลังจากไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอน
ภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศแลว คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียนมีคา
สูงสุดเทากับ 15 และตํ่าสุดเทากับ 5
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คะแนนผลตาง ( D )
และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง
S.D
(D )
S.D (D)
t
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
Χ
กอนเรียน
30
13.3
3.49
10.2
3.06
10.00*
หลังเรียน
30
23.5
3.26
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, t (.01, 9) = 2.821
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง
ทีเ่ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับ
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ชาวตางประเทศ กอนการทดลอง และหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังจากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
คําลักษณนาม เทากับ 23.5 คะแนน ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยขอคะแนนกอนการทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีคาเทากับ 13.3 คะแนน และคะแนนผลตางเฉลี่ยหวางหลังการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 10.2 คะแนน
ดังนัน้ แสดงวา
ความสามารถในการใชคาลั
ํ กษณนามของกลุมตัวอยางหลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานในขอที่ 2
ตอนที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 3 คือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุม ตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับ
ชาวตางประเทศ ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 10 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเนื้อหาในแบบสอบถาม
เปนคําถามที่ผูเรียนมีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร แบงเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาและการ
นําเสนอ ดานภาพ เสียงและภาษา ดานการออกแบบบทเรียน และดานการจัดระบบบทเรียน รวม
ทัง้ หมด 19 ขอ จากนั้นนําคาระดับมาหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนํา
ไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กาหนดไว
ํ
คือ 1.00 ≤ Χ < 1.50 หมายถึง คาเฉลี่ยอยูใน
ระดับตํ่าสุด 1.50 ≤ Χ < 2.50 หมายถึง คาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า 2.50 ≤ Χ < 3.50 หมายถึง
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3.50 ≤ Χ < 4.50 หมายถึง คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 4.50 ≤ Χ < 5.00
หมายถึง คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความคิดเห็นดานการเนื้อหาและการนําเสนอในบทเรียน
ขอความ
1. Content and presentation
1.1 Content covers the learning objectives
(เนื้อหาในบทเรียนครอบคลุม)
1.2 Presentation is interesting
(การนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ)
1.3 The lessons are easy to understand classifiers
(บทเรียนทําใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับลักษณนามงายยิ่งขึ้น)
1.4 The lessons encourage self study
(บทเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง)

Χ

S.D

คาระดับ

3.3

0.64

ปานกลาง

3.4

0.49

ปานกลาง

3.3

0.46

ปานกลาง

4.1

0.70

สูง
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ขอความ
1.5 The learners can apply this knowledge to daily life
(ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากบทเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได)
คาเฉลี่ยรวม

Χ

3.2

S.D
0.75

คาระดับ
ปานกลาง

3.46

0.61

ปานกลาง

จากการศึกษาคาเฉลี่ยรายขอทางความคิดเห็นดานเนื้อหาและการนําเสนอของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงคือขอที่ 1.4 คือ บทเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง ( Χ = 4.1, S.D. = 0.70) ขอที่ 1.1 อยูในระดับปานกลางคือเนื้อหาในบทเรียนมีความ
ครอบคลุม ( Χ = 3.3, S.D. = 0.64) ขอที่ 1.2การนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ ( Χ = 3.4, S.D.
= 0.49) ขอที่ 1.3 บทเรียนทําใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับลักษณะนามงายขึ้น ( Χ = 3.3, S.D. = 0.46)
และขอ 1.5 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได ( Χ = 3.2, S.D. = 0.75) มีคา
เฉลีย่ โดยรวม เทากับ 3.46 มีคาระดับอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความคิดเห็นดานภาพ เสียง และการใชภาษา
ขอความ
2. Pictures, sounds, and the use of language
2.1 The pictures and texts are clear
(คุณเขาใจรูปภาพ และตัวหนังสือ ในบทเรียนเปนอยางดี)
2.2 The pictures help you understand the lesson
(รูปภาพชวยใหคุณเขาใจบทเรียนไดมากขึ้น)
2.3 The sound is clear
(เสียงที่ใชมีความชัดเจน)
2.4 The language for explanation is clear and easy to understand
(ภาษาที่ใชมีความชัดเจนและงายตอการเขาใจ)
คาเฉลี่ยรวม

Χ

S.D.

คาระดับ

4.1

0.83

สูง

3.5

1.02

สูง

2.3

0.9

ตํ่า

3.5

1.02

สูง

3.35

0.94

ปานกลาง

จากการศึกษาคาเฉลี่ยรายขอของความคิดเห็นดานภาพ, เสียง, และภาษา ขอที่ไดคะแนน
เฉลีย่ สูงคือ ขอที่ 2.1 ผูเรียนมีความเขาใจดานภาพ และตัวหนังสือในบทเรียนเปนอยางดี ( Χ = 4.1,
S.D. = 0.83) ขอที่ 2.2 รูปภาพในบทเรียนชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดมากขึ้น ( Χ = 3.5, S.D. =
1.02) ขอ 2.4 ดานภาษาที่ใชมีความชัดเจนและงายตอการเขาใจ ( Χ = 3.5, S.D. = 1.02) และขอที่
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2.3 ความคิดเห็นที่อยูในระดับตํา่ คือเสียงที่ใชมีความชัดเจน ( Χ = 2.3, S.D. = 0.9) มีคาเฉลี่ยโดย
รวม เทากับ 3.35 มีคาระดับอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน
ขอความ
3. The design on the screen
3.1 The font styles are clear and interesting
(ชนิดของตัวอักษรที่ใชมีความชัดเจนและมีความนาสนใจ)
3.2 The size of the fonts is appropriate and easy to read
(ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมและอานไดงาย)
3.3 The colors of the font are attractive/appropriate
(สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมและชวยดึงดูดความสนใจ
3.4 The background of the screen is attractive/appropriate
(พื้นหลังมีความเหมาะสมและสวยงาม)
3.5 The focused words are clearly presented
(การเนนคํามีความชัดเจนและเขาใจงาย)
คาเฉลี่ยรวม

Χ

S.D

คาระดับ

4.0

1.00

สูง

4.3

0.64

สูง

4.2

0.75

สูง

4.2

0.75

สูง

4.0

0.77

สูง

4.14

0.78

สูง

จากการศึกษาคาเฉลี่ยรายขอในดานความคิดเห็นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ขอที่ไดคาระดับเฉลี่ยสูงคือ ขอ 3.2 ดานขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมอานงาย ( Χ =
4.3, S.D. = 0.64) ขอ 3.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมดึงดูดความสนใจ ขอที่ 3.4 พื้นหลังมีความ
เหมาะสมและสวยงาม ( Χ = 4.2, S.D. = 0.9) ขอที่ 3.1 ชนิดของตัวอักษรที่ใชมีความชัดเจนและนา
สนใจ ( Χ = 4.0, S.D. = 1.00) ขอที่ 3.5 การเนนคํามีความชัดเจนและเขาใจงาย ( Χ = 4.0 , S.D.
0.77) มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.14 มีคาระดับเฉลี่ยอยูในระดับสูง

70

ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความคิดเห็นดานการจัดระบบบทเรียน
ขอความ
4. The organization of the lesson
4.1 Instructions are clear
(คําแนะนําในบทเรียนมีความชัดเจน)
4.2 The presentation of each lesson is well organized
(การนําเสนอบทเรียนในแตละบทมีการจัดระบบที่ดี)
4.3 The learner can control the lessons by themselves
(ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง)
4.4 The feedback of the lessons is appropriate
(ขอมูลยอนกลับในบทเรียนมีความเหมาะสม)
4.5 The conclusion is clear
(การสรุปบทเรียนมีความชัดเจน)
คาเฉลี่ยโดยรวม

Χ

S.D

คาระดับ

3.0

0.77

ปานกลาง

4.0

0.77

สูง

4.2

0.74

สูง

3.9

0.83

สูง

2.8

0.75

ปานกลาง

3.58

0.77

สูง

จากการศึก ษาคาเฉลี่ยรายขอในดานความคิด เห็น เกี่ยวกับการจัดระบบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ขอที่ไดคาระดับเฉลี่ยระดับสูง คือ ขอ 4.3 ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียน
ไดดวยตนเอง ( Χ = 4.2, S.D. = 0.74) ขอที่ 4.2 การนําเสนอบทเรียนในแตละบทมีการจัดระบบ
ทีด่ ี ( Χ = 4.0, S.D. = 0.77) ขอที่ 4.4 ขอมูลยอนกลับในบทเรียนมีความเหมาะสม ( Χ = 3.9,
S.D. = 0.83) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง คือ ขอที่ 4.1 คําแนะนําในบทเรียน
มีความชัดเจน ( Χ = 3.0, S.D. = 0.77) ขอที่ 4.5 การสรุปบทเรียนมีความชัดเจน ( Χ = 2.8, S.D. =
0.75) มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 3.58 มีคาระดับเฉลี่ยอยูในระดับสูง
จากตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเฉลี่ย 3.65 จึงสรุปไดวาชาวตางประเทศมีความเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนามอยูในระดับสูง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอน
ภาษาไทยใหชาวตางประเทศ เปนโครงการวิจัยนํารอง (Pilot study) ที่เปนการวิจัยเชิงพัฒนา
(Research and Development) มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ กอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พรอมทั้งสํารวจความคิดเห็นของชาวตางประเทศที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางไดแก ชาวตางประเทศที่พํานักอยูในประเทศไทยโดย
กลุม ตัวอยางตองมีความรูภาษาไทยอยูในระดับเริ่มตน (Beginner) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
และสมัครใจจํานวน 10 คน
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม จํานวน 4 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบ
สอบถามความคิดเห็น จํานวน 19 ขอ
การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดาเนิ
ํ นการทดลองเครื่องมือกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน
โดยกลุม ตัวอยางทั้ง 10 คน เปนชาวตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 คน
และอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 คน ในการทดลองผูวิจัยใชเวลาในการทดลองเปน
เวลา 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ใชเวลา 2 สัปดาห โดยใหกลุมตัวอยางทั้งหมดทําขอสอบกอนเรียน
ในชัว่ โมงแรก และใหเรียนบทเรียนโดยใหนําบทเรียนกลับไปเรียน และในชั่วโมงสุดทายผูวิจัยให
กลุม ตัวอยางทําขอสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย กลาวคือ หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกณฑ 75/75 เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนเรื่อง
คําลักษณนามกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบจับคู และวิเคราะหความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กาหนดไว
ํ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สรุปผลไดดังตอไปนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคําลักษณนามที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
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76.67 / 78.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพที่ยอมรับได
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชาวตางประเทศหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนสูงกวาความสามารถทางการเรียนเรื่องคํ าลักษณนามกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. กลุม ตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีคา 5 ระดับ ระหวาง 1.00-5.00 ผลความคิดเห็นของชาว
ตางประเทศที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม มีระดับความคิดเห็นโดย
รวมเฉลี่ยเทากับ 3.65 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับสูง เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตาง
ประเทศที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากผลการทดลองปรากฏวาบทเรียนมีประสิทธภาพสูงกวาเกณฑ 75 / 75
ทีต่ งั้ ไว กลาวคือ มีประสิทธิภาพเทากับ 76.67 / 78.33 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม
นาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ สามารถทําใหชาวตางประเทศที่เรียนภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุผลดังตอไปนี้
1. แบบฝกและเนื้อหามีความครอบคลุม และมีการจัดเปนหมวดหมูงายตอการเรียน
ดวยตนเอง กลาวคือ เนื้อหาเรื่องคําลักษณนามที่นามาสร
ํ
างเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูว จิ ยั ไดศึกษาและวิเคราะหจากเอกสาร ตํารา ทั้งของไทย และตางประเทศ หลายเลม แลวนํามา
ประมวลโดยใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศตรวจสอบ วามีความเหมาะสมกับ ผูเ รียนชาวตางประเทศที่เริ่มเรียนภาษาไทยหรือไม จากนั้นนํามาจัดหมวดหมูใหอาจารย
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง จึงทําใหเนื้อหาตรงและเหมาะสม ประกอบการการนํา
เสนอเปนในรูปแบบคอมพิวเตอร ที่ประกอบไปดวยเนื้อหา แบบฝกหัด ที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของสกินเนอร (อางถึงใน วุฒิชัย ประสานสอย
2543 : 3) ไดเสนอโปรแกรมการสอนที่สรางขึ้นเหมือน (Rows)ทีใ่ ชบรรจุในเรื่องขอสอบโดยผูเรียน
สามารถเลือกที่จะเรียนรูหรือทําแบบฝกหัดในบทเรียน ซึ่งประกอบไปดวย เนื้อหา แบบฝกหัด
และแบบทดสอบที่ใชกับเครื่องชวยสอน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนตามทฤษฎีเชื่อมโยงระหวาง
สิ่งเรากับผูเรียน
2.การนําเสนอรูปภาพและตัวอยางมีความชัดเจนโดยผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยเนนการใชภาพประกอบและยกตัวอยางประกอบ
ในเนื้อหาแตละบทเรียนมีความ
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ชัดเจนและเหมาะสม
ทั้งนี้ในระหวางการสรางบทเรียนผูวิจัยไดนาบทเรี
ํ
ยนไปทดลองใชกับ
ชาวตางประเทศ และใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเปนผูตรวจสอบอยางเสมอ และมีการแกไข
ปรับปรุงอยูหลายครั้ง จึงทําใหภาพและตัวอยาง ที่ใชมีความเหมาะสมงายตอการทําความเขาใจ
นอกจากนี้การใชภาพ สี เสียง และการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ทีด่ งึ ดูดความสนใจ ยังชวย
ใหผเู รียนเรียนรูไดทันที สามารถยอนกลับไปกลับมา เรียนไดหลาย ๆ ครั้งตามความตองการ สอด
คลองกับที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 48) สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีตอง
ออกแบบมาในลักษณะที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดมากที่สุด โดยผูเรียนมีโอกาส
ควบคุมการเรียนรูของตนเอง ซึ่งสามารถทําไดหลายลักษณะดวยกัน ไดแก
การควบคุมเนื้อหา การเลือกที่จะเรียนสวนใดหรือขามสวนใด ออกจากบทเรียนเมื่อใด
หรือยอนกลับมาเรียนในสวนที่ยังไมไดศึกษา เชน มีเมนูหรือรายการที่แยกเนื้อหาตามหัวขออยาง
ชัดเจน หรือปุมควบคุมตางๆในการสืบไป (navigate) ในบทเรียน
การควบคุมลําดับของการเรียน สวนใดกอนหลัง หรือสรางลําดับการเรียนดวยตนเอง
เชน ในลักษณะการเรียนเนื้อหาแบบโยงใยหรือ Hypermedia ซึง่ ผูเรียนสามารถที่จะกดเลือกขอมูลที่
ตองการเรียนตามความสนใจ ความถนัดหรือตามพื้นฐานความรูของตนเองได
การควบคุมการฝกปฏิบัติ หรือ การทดสอบ ตองการที่จะทําหรือไม มากนอยเพียงใด
เชน การมีปุมควบคุมตางๆ จัดหาไวทุกหนาที่จาเป
ํ น เชน ปุมเลิก ปุมกลับไปหนาเดิม เปนตน
นอกจากนี้ สงบ ลักษณะ (1998) มีแนวคิดวาคอมพิวเตอรจะทําหนาที่ในสิ่งที่เปน
จุดเดนของคอมพิวเตอร คือ ควบคุมลําดับเรื่องที่จะใชสื่อ ใชความไดเปรียบของหนวยความจํา
นําคลังคํา คลังภาพมาใหผูเรียนเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ เสนอสถานการณเพื่อฝกใหใช
คําหรือประโยคในสถานการณใหมใชเพื่อติดตามระดับผลการเรียนของผูเรียน และออกแบบสิ่งเรา
ทีเ่ หมาะสมกับระดับ การเรียนรูใชนําเสนอภาพ (Graphic) เพื่อเปนตัวแทนของสถานการณ ใชเพื่อ
ใหขอมูลเสริมแรงในรูปแบบตางๆอยางหลากหลาย และใหโอกาสครูหยิบยกรูปแบบจาก Software
ไปสรางปฎิสัมพันธในระหวางผูเรียนใหไดแสดงออกจริง
3. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน กลาวคือ ผูวิจัยใชภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เปนภาษาสากล เพื่อใชในการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งนี้ โดยใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ถอดคําภาษาไทยออกเปน ตัวอักษรโรมัน (Romanize) ทําใหชาวตางประเทศเขาใจ
ไดงายและไมมีปญหาเรื่องการสื่อสาร
เพราะจากการติดตอกลุมตัวอยางที่เปนชาวตางประเทศ
ชาวตางประเทศมักจะถามเสมอวา บทเรียนสอนเปนภาษาอะไร และเมื่อทราบวาใชภาษาอังกฤษ
แลว เขาก็ยินดีที่จะเปนกลุมตัวอยาง อีกทั้งการใชภาษาสากลเปนสื่อในการสอนภาษานั้นทําให
ผูเ รียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได เพราะถาใชภาษาไทยเปนสื่อ ผูเรียนอาจจะเรียนดวยตนเองไม
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ไดเพราะผูเรียนที่เริ่มเรียนภาษาไทยอาจจะยังอานภาษาไทยไมออกดวย และจุดมุงหมายสําคัญของ
การสรางบทเรียนในครั้งนี้เพื่อใหบทเรียนนี้เปนสื่อเสริม เพื่อใหผูเรียนกลับไปเรียนเพิ่มเติมจากที่
โรงเรียน ดังที่ผาน บาลโพธิ์ (2539 : 37-38) ใหแนวคิดวา โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเรียนภาษา
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกเรียนภาษาจนคลองและการเรียนในหองอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ ผูเรียน
จึงจําเปนตองฝกเพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะเวลาที่ใชการเรียนการสอนปกติมีจํากัด
จากการสอบถามความคิดเห็นของชาวตางประเทศที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
คําลักษณนามอยูในระดับสูง โดยในภาพรวมมีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ( Χ = 3.65) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อแยกเปนองคประกอบตาง ๆ ของความคิดเห็นดานตาง ๆ มีดังนี้
1. ดานเนื้อหาและการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา
ผูเ รียนมีความคิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ยโดยรวม ( Χ ) เทากับ 3.46 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง ( Χ =4.1) บทเรียนมีความนาสนใจและทําใหผูเรียนเรียนรูคําลักษณนามไดงายขึ้น ทั้งนี้
อาจเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความทันสมัยและตอบสนองการ
เรียนรูเ ปนรายบุคคล จึงทําใหผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนเพราะผูเรียนสามารถเรียนรูได
ในทุกเวลาและจํานวนกี่ครั้งก็ไดตามความพอใจของผูเรียน ดังที่ลัดดาวัลย ดานศิริวิโรจน (2531: 4)
ใหความคิดวา คอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง สามารถเรียนรูวิชาตาง ๆ ได
รวดเร็วหรือชาตามความสามารถของตน นอกจากนี้สื่อที่ทันสมัยเราใจทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ
สนุกสนาน ตื่นเตนกับการเรียนรูในบทเรียน ผูเรียนสามารถทําผิดซํ้าแลวซํ้าอีกไดโดยไมตอง
อายใคร เพราะเรียนคนเดียว และทันทีที่สําเร็จก็รูทันทีวาถูกหรือผิด ดังที่บุญเกื้อ ควรหาเวช
(2542 : 48) กลาววา คอมพิวเตอรชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูซํ้าแลวซํ้าอีกกี่ครั้งก็ไดตามความ
ตองการ
2. ดานภาพ เสียง และการใชภาษาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ยโดยรวม ( Χ ) เทากับ 3.35 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ขอที่
มีคา เฉลี่ยสูง คือ ผูเรียนมีความเขาใจภาพ และตัวหนังสือในบทเรียนเปนอยางดี ( Χ = 4.1 ) อาจเปน
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีการใชภาพ และสีที่มีสีสรรสวยงาม ประกอบกับมี
เสียงประกอบทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนไมนาเบื่อ ดังที่ แกลลาวิส (Galavis 1999: 27) แสดง
ความคิดเห็นวา คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนไดดี เพราะคอมพิวเตอร
สามารถนําเสนอขอมูลที่มีสีสรร มีภาพและเสียงทําใหผูเรียนตื่นเตนเพราะคอมพิวเตอรจะอยูใน
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รูปแบบสื่อประสมชวยใหผูเรียนเกิดมาเรียนรูไดทั้งจากการไดยินเสียงและเห็นภาพในเวลาเดียวกัน
ซึง่ วิธีการสอนแบบเดิมจะจัดใหไมได
3. ดานการออกแบบบทเรียน ผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ยโดยรวม ( Χ )
เทากับ 4.14 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง อาจเปนเพราะผูวิจัยไดออกแบบพื้นหลังและโครงสราง
ของหนาจอที่มีความเหมาะสม ทําใหขอความอานงายและดึงดูดความสนใจ ทําใหสามารถเรียนรู
บทเรียนไดงายขึ้น
4. ดานการจัดระบบบทเรียน ผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับคาเฉลี่ยโดยรวม ( Χ )
เทากับ 3.58 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรในแตละบทมีการ
จัดระบบการนําเสนอที่งายตอการเรียน โดยผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง ผูเรียน
สามารถคลิกกลับไปกลับมาบนเมนูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และกลับไปกลับมาไดตลอดเวลา
และในการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนก็มีการใหขอมูลยอนกลับที่มีความเหมาะสม ไมวาจะเปน
การเฉลยคําตอบ และการเสริมแรง ซึ่งการใหขอมูลยอนกลับนี้ เปนคุณสมบัติขอหนึ่งของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยตอบสนองทันทีที่ผูเรียนใหขอมูล การ
ใหขอ มูลยอนกลับสามารถใชลักษณะการเสริมแรงผูเรียน เชนในบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสราง
ขึน้ นี้ ใชเสียงปรบมือและขอความที่เปนขอความแสดงความยินดี เมื่อผูเรียนตอบถูก เปนตน
จากการสอบถามความคิดเห็นและการสังเกตการเรียนจากบทเรียนของกลุมตัวอยาง
ทําใหเห็นวาคอมพิวเตอรเปนสื่อที่ดีในการสอน เพราะชวยแบงเบาภาระการสอนของครูไดมาก
และผูเ รียนยังมีอิสระในการเรียนอยางมากดวย จากขอดีของคอมพิวเตอรจึงทําใหการวิจัยครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ สอดคลองกับคํากลาวของ สุทิพยพร โชติรัตนศักดิ์ (2435 : 68)
ทีว่ า คอมพิวเตอรมีขอไดเปรียบเหนือสื่ออื่น ๆ เชน วิดีโอเทป สไลด เทป เพราะผูเรียนสามารถ
มีปฏิสัมพัน ธกับคอมพิว เตอรไดข ณะที่มีก ารเรียนรูเปนรายบุคคลผูเรียนสามารถเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ทั้งที่บาน โรงเรียน หรือทางอินเตอรเน็ต จะเห็นไดวาการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรจึงเปนระบบการเรียนการสอนที่นาสนใจสําหรับผูเรียน และสามารถชวยครู
ในดานการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมีคุณภาพ ตรงตามเนื้อหา และ
จุดประสงค ผูที่สามารถสรางบทเรียนที่มีคุณภาพมากที่สุดก็คือ ครูผูสอนในวิชานั้น ๆ และถึงแมวา
ครูจะมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไมมากนัก แตการสามารถสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีอยู
มากในปจจุบันโดยไมยาก แมวาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองใชประสบการณและความ
อดทนสูง สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการใชสื่อการสอนและวิธีสอนแบบ
อืน่
แตผลที่ไดรับนับวาคุมคา เพราะเปนประโยชนตอทั้งครูและผูเรียนตลอดจนผูที่ตองการจะ
ใฝหาความรูดวยตนเอง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหแพรหลายมากขึ้นนั้นจึงเปน
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การชวยพัฒนาระบบการศึกษารายบุคคล ที่จะชวยลดความแตกตางระหวางบุคคลโดยเฉพาะบุคคล
ทัว่ ไปทีท่ ํางานแลวหรือเชนชาวตางประเทศที่ตองการเรียนภาษาไทย ไมมีเวลามานั่งเรียนตามเวลา
เรียน ก็สามารถเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได นอกจากนั้นบทเรียน
คอมพิวเตอรยังเปนการนําเอาความกาวหนาทางเทคโนโลยีขอสังคมปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชน
ทางการศึกษาอีกดวย
ปญหาที่พบในการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ระหวางการพัฒนาเครื่องมือและการดําเนินการทดลองผูวิจัยพบ
ปญหาบางประการที่เกิดขึ้น พอจะสรุปไดดังนี้
1. ดานเนื้อหา
1.1 เนือ่ งจากคําในภาษาไทยบางคํามีคาลั
ํ กษณนามไดหลายคํา ทําใหการออก
แบบเพือ่ ถายทอดใหชาวตางประเทศเขาใจนั้นคอนขางยาก คําลักษณนามของ ไขไก อาจใช ฟอง
ใบ ลูก เปนตน
1.2 ผูเ รียนเปนชาวตางประเทศ จึงจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการ
สือ่ สารใหผูเรียนไดเรียนรู เนื่องจากผูวิจัยไมไดเรียนภาษาอังกฤษมาโดยตรง จึงตองใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรหลายครั้ง
1.3 ผูว จิ ยั ตองใชเวลามากในการคนหาภาพที่ใชประกอบในการอธิบายในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ใหตรงกับคําลักษณนามในบทเรียน
2. ดานเทคนิคการสรางเครื่องมือ
2.1 เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหตอง
ใชเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ประสิทธิภาพดี ทําใหตนทุนในการทําวิจัยสูง เพราะจะตองซื้ออุปกรณ
ประกอบหลายอยาง เชน ซีดีรอม ซีดีไรท เครื่องสแกนเนอร เปนตน
2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดวยโปรแกรม Authorware ผูวิจัยตองใช
เวลาในการศึกษาวิธีการสรางการใชงานเปนเวลานานพอสมควร เชน เทคนิคการบันทึกเสียง การ
จัดเก็บขอมูล การคัดลอกขอมูล เปนตน
3. ดานการนําไปใช
3.1 กลุมตัวอยางที่ใชเปนชาวตางประเทศ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีตัวแปรมาก เชน
วัย อายุ ประสบการณการใชภาษาไทย และกลุมตัวอยางนั้นหายากมาก กลาวคือ ชาวตางประเทศ
สวนใหญที่อยูในประเทศไทยไมมีที่อยูที่แนนอน การที่จะหาคนที่สมัครใจเรียนนั้นจึงคอนขางยาก
เพราะมีขอจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้นผูวิจัยจึงตองเจาะจงชาวตางประเทศที่มีที่อยูที่แนนอน หรือที่
ทํางานในองคกรใหญ ๆ เชน โรงเรียนสอนภาษา และ สถานศึกษาตาง ๆ
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2.3 ผูเ รียนชาวตางประเทศสวนใหญไมมีคอมพิวเตอรที่บาน ดังนั้นการเรียนดวย
บทเรียนจึงจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางานทําใหมีเวลาเรียนนอยและขาดความตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน
1. กอนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีการแนะนําผูเรียนกอน เกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอร และขั้นตอนการใชโปรแกรม เพื่อใหผูเรียนมีความคุนกับการใชคอมพิวเตอร
คุน เคยกับเมาส และเพื่อใหผูเรียนไดทาความรู
ํ
จักกับโปรแกรมในบทเรียน และจะไดใชโปรแกรม
ไดอยางคลองแคลว
2. ในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียน อาจจะ
เรียนตามลําพังหรือเปนกลุม เพราะผูเรียนบางคนตองการสมาธิในการเรียนและความเปนสวนตัว
แตบางคนก็ตองการปรึกษาเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ไมควรจํากัดเวลาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามความพอใจ และตามความสามารถ
ของตนเอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจยั เกีย่ วกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไทยใหกับชาวตาง
ประเทศในเรื่องอื่น ๆ อีก เชน เรื่องคําชนิดตาง ๆ เพื่อพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไทย
ใหชาวตางประเทศใหมีมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอรทําใหผูเรียนรูไดดวยตนเอง
2. ควรทําวิจยั เกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่น ๆ เชน ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร เปนตน
3. โปรแกรมที่ใชพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันมีมากขึ้น และพัฒนาขึ้น
เรือ่ ยๆ ครูผูสอนจึงควรเลือกใชโปรแกรมตางใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน
4. กอนการเลือกเรื่องที่จะพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอร ควรศึกษาเนื้อหาและจุด
ประสงคของเรื่องนั้นกอนวาเนื้อหานั้นเหมาะสมที่จะนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรหรือไม
5. เมือ่ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกครั้ง ควรมีการประเมินผลทุกครั้งเมื่อมี
การใช เพื่อทําการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
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Posttest
Thai Language on Classifiers for Non-Native Speakers of Thai.
Please choose the best answer.
1. “khuu” is used for………?
A. takiap, rongtaw

B. rotyon, chonchom

C. vittayu, t.v.

2. “lem” is used for………..?
A. samut

C. paakka

B. dinsow
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3. “ong” is used for…………?
A. Pra (Buddha)

B. manut (human)

C. ban (house)

4. “foong” is used for………….?
A. khai (egg)

C. hin (Stone)

B. pratuu (door)
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5. phon” is used for…………?
A. mamuang (mango)

B. dookmai (flower)

C. krapong (cans)

6. “lam” is used for all the following except …………..?
A. khruangbin (airplane)
B. rau (boat)

C. rotchakkayaan (bicycle)

7. What is the missing classifier? ban song……………..nii suay
(These two houses are beautiful.)
A. ban
B. lang
C. lem
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8. What is the missing classifier?
prom 2 ……………(Two carpets)
A. phuun
B. phaen
C. lang
9. What is the missing classifier?
dinsow nung ……….(one pencil)
A. taeng
B. khan
C. daam

10. What is the missing classifier?
som saam ………(Three oranges.)

A. bai
B. daam
C. phon

11. What is the missing classifier?
chaw-ying song ………….. (Two princesses)
A. khon
B. ruup
C. ong
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12. What is the missing classifier?
pla ……………..la taw rai? (How much is one fish?)
A. khon
B. khan
C. tua
13. What is the missing classifier?
jot maay……………….nii yang mai tit sa-taem
(This letter doesn’t have a stamp.)
A. song
B. lem
C. phaen
14. What is the missing classifier?
khun kin yaa nii krang la song………….

(Take 2 pills each time.)
A. met
B. luuk
C. krapong

15. What is the missing classifier?
chan khaw naam duum nung………(May I have a glass of water.)
A. khuat
B. kaew
C. thuay
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16. What is the missing classifier?
khruu ………..nan cai dii khow soon pa-sa-tai
(That teacher, who is kind, that teaches Thai.)
A. khon
B. ong
C. tua
17. What is the missing classifier?
chan mii rot yon nung ……… (I have a car.)
A. lam
B. khan
C. khruang
18. What is the missing classifier?
pra song maa bin-ta-baat nung……………………..
(A Buddhist monk is asking for alms.)
A. khon
B. ong
C. ruup
19. What is the missing classifier?
mii rua nung……………………..

(There is a boat.)
A. khan
B. lam
C. khruang
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20. What is the missing classifier?
mii ton mai laay ……………………….

(There are a lot of trees.)
A. klong B. bai C. ton

21. What is the missing classifier?
khaw suu dook mai maa laay…………………(He bought a lot of flowers.)
A. phean
B. dook
C. ton
22. What is the missing classifier?
mii ban ruan tai yuu saam ………………
(There are three traditional Thai houses.)
A. phuun
B. phaen
C. lang
23. What is the missing classifier?
nong jut tian song………………….

(My sister lit 2 candles.)
A. taeng
B. lem
C. dook

184

24. What is the missing classifier?
ban lang nii mii kun jae saam…………………..
(These are 3 keys in this house.)
A. tua
B. dook
C. daam

25. What is the missing classifier?
kra paw dern tang song ……………nee pen khong kai?
(Who is the owner of these 2 bags?)
A. klong
B. bai
C. lang
26. What is the missing classifier?
chan suu rong taw nung………………..(I bought a pair of shoes.)
A. khuu
B. wong
C. daam
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27. What is the missing classifier?
nok ……………nii khun dai maa jaak nai?
(From where did you get this bird?)
A. khuu
B. phuun
C. tua
28. What is the missing classifier?
pom tong kaan chaw maun video nung…….……….khrap
(I would like to rent one vedeo tape.)
A. muan
B. klong
C. thuay
29. What is the missing classifier?
khaw duum biar nung………………..
(He drank one can of beer.)
A. khuat
B. krapong
C. thuay
30. What is the missing classifier?
A : pom khow kaa-fae aiik nung……………..
(May I have one more cup of coffee?)
B: dai khrap (OK.)
A. thuay
B. kaew

C. klong

ภาคผนวก ค
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The questionnaire asking the foreign learners’opinions on the CAI lessons“Thai Classifiers”
Part 1 Personal information
Complete the following forms with your information
1.1 First name…………………………………Last name………………………………..
Sex………………….……..……..Age………………………….
Occupation………………………………………………………
1.2 Thai learning experiences ……….. years
Part 2 Learners’ opinions
Check / in each statement according to your opinions by the following scales:
5
=
very good
4
=
good
3
=
fair
2
=
unsatisfied but can be improved
1
=
unsatisfied
Opinions
5
4
3
2
1
1. Content and presentation
- Content covers the learning objectives
- Presentation is interesting
- The lessons are easy to understand classifiers
- The lessons encourage self study
- The learners can apply this knowledge to daily life
2. Pictures, sounds, and the use of language
- The pictures and texts are clear
- The pictures help you understand the lesson
- The sound is clear
- The language for explanation is clear and easy to
understand
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Opinions
3. The design on the screen
- The font styles are clear and interesting
- The size of the fonts is appropriate and easy to read
- The colors of the font are attractive/appropriate
- The background of the screen is attractive/appropriate
- The focused words are clearly presented
4. The organization of the lesson
- Instructions are clear
- The presentation of each lesson is well organized)
- The learner can control the lessons by themselves
- The feedback of the lessons is appropriate
- The conclusion is clear

5

4

3

2

1

Suggestions
…………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก ง
ตารางแสดงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษที่ใชในการเรียน
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ตารางที่ 12 พยัญชนะ และสระที่ใชในการถอดเสียงภาษาไทยมาเปนภาษาอังกฤษ ในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําลักษณนาม สําหรับสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ
พยัญชนะ

สระ

ก
ขค
ง
จ
ฉช
ด
ต
ถท
น
บ
ป
ผพ
ฝฟ
ม
ย
ร
ล
ว
สซ
หฮ

k
kh
ng
c
ch
d
t
th
n
b
p
ph
f
m
y
r
l
w
s
h

แมกด
แมกบ

t
p

เอีย
อิ
อี
เอะ
เอ
แอะ
แอ
เอือ
อึ
อือ
เออะ
เออ
อะ
อา
อัว
อุ
อู
โอะ
โอ
เอาะ
ออ
ไอ
เอา

ia
i
ii
e
ee
ae
ae
ua
u
uu
er
er
a
aa
ua
u
uu
o
oo
o
ow
ai
aw

ที่มา : Adrian S. AUA Language Center Thai Course. (Bangkok : Thai studies department
AUA Language Center, 1992) 1-3.
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